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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

 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



5

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

iedere eerste woensdag 
van de maand

5 oktober
2 november
7 december

enz.

Stichting ‘Kwyk’: voor iedere (jongere) oudere uit Gaastmeer wordt 
iedere eerste woensdag van de maand een speciale ochtend 
georganiseerd op het gebied van cultuur, muziek, medische 
voorlichting en sport. Natuurlijk is bijpraten ook mogelijk...

do. 15 en vr. 16 september Biljarten, voorrronde Driebanden tweede klas.

donderdag 6 oktober Soos-50+ in het dorpshuis 14.00 uur

zondag 16 oktober Kerkje Sânfurd 15.00 tot 16.00 uur optreden a-capellakoor Melomania   
uit Lippenhuizen e.o. 5-stemmig, 14 leden. Plezier, sfeer en harmonie! 
Lees meer via www.sanfurd.nl

zaterdag 12 november ’Concordia’ ’s middags naar het Survento-festival in Surhuisterveen

Vaartijden fietspontje
‘Droech oer de feart’
Kaepwei-Nijhuzum: 

september: 09:00 - 12:30 uur;13:00 - 18:00 uur; 18:30 - 19:00 uur
oktober: dagelijks van 10:00 - 18:00 uur
november: 11:00 - 16:00 uur  
zondags vanaf 11:00 uur

Vaartijden fietspontje
‘It Oerset’
Gaastmeer-Heidenschap

september: 08:00 - 12:30 uur;13:00 - 18:00 uur; 18:30 - 19:00 uur
oktober: 08:00 - 12:30 uur en van 13:00 - 18:00 uur

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

• Touch for Health / Zicht op Leefblind
• Verbonden ademhaling
• (Familie) Opstellingen
• Trance en chakra healing
• Altearah verzorgingsbehandeling

Op de website www.hetgoedeleveninpraktijk.nl kun je hier meer over lezen. 
Ook de agenda is hier te vinden, deze groepsactiviteiten staan op de planning:
• Dinsdag 6 september 19:30-21:00 verbonden ademhaling (Emmie)
• Vrijdag 16 september 19:00-20:30 klankschalen concert (Gedy)
• Zaterdag 17 september 14:00-16:30 art in motion (Zahira)
• Dinsdag 20 september 19:30-21:00 verbonden ademhaling (Emmie)
• Zaterdag 15 oktober 12:00-19:00 healing drum workshop (Jacco-Youri)
Binnen het oude schoolgebouw wordt op de woensdagavond yin yoga 
les gegeven door Marieke. Ze start 14 september met het nieuwe seizoen.
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 familie- of bedrijfsuitje.
Voor meer informatie: 0654916517 of info@hetgoedeleveninpraktijk.nl

Lijkt het je leuk om te

bewegen, balanceren, 

zwaaien en springen? 

 

SSSHEEG@OUTLOOK.COM

Aanmelden of meer
informatie?

K O M  D A N  G Y M N A S T I E K E N  I N  H E E G !

Locatie: 
Sporthal ' it Heechhus'

it Eilan 67, Heeg.

Lestijden 
Maandag - 15.15 – 16.00 uur– Peuters en kleuters, + groep 1 en 2 

 
Maandag – 16.00 - 17.00 uur groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8. 

 
 Start vanaf maandag 5 september. 

 
Meedoen? 

 De eerste 3 lessen zijn gratis! 

Gymnastiek is goed voor elk kind en is de basis voor alle vormen van bewegen!

* AGENDA *
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prik

Boargerlike stân
Huwelijk
Hiske Louwes en Thijs van 
Barneveld zijn getrouwd op 
17 mei 2022. Lokwinske!

Welkom!
Pôle 3: 
Cees, Gretha en Evita de Jonge
Turfdyk 11: Lilly en Anne de Wit.

boerd

Oude rot stapt van de plank
Domien en Sieuwke Flapper 
bevonden zich op zaterdag 20 
augustus ook weer onder de 
deelnemers aan de Flappercup-
surfwedstrijd. Ze hebben fanatiek 
meegedaan aan de wedstrijd. 
Tijdens de prijsuitreiking van de 
Flappercup  kwam veteraan-
surf-deelnemer Domien Flapper 
even naar voren. Hij gaf aan dat 
dit zijn laatste optreden was op 
de surfplank en om dat moment 
kracht bij te zetten kreeg één 
van de jongste talenten van de 
camping formeel de surfplank 
van Domien overhandigd! Een 
prachtig gebaar!

‘Schoonste brug van de Súdwest-Fryslân’
In de voorbereidingen voor de opening van de kade moest er hier en daar aardig 
gepoetst worden, alle bordjes bij de Jan Jelles Hofstrjitte moesten dit ontgelden en 
met name de groene brug. Wij: de dames Catrien, Boukje, Jantje, Trudy, Ineke en 
ikzelf dachten dit even te klaren in een uurtje, maar dit werden 3 uurtjes met een 
mooi resultaat zoals te zien op de foto! Nogmaals dank dames!

Tijdens de werkzaamheden voer er een dorpsgenoot onder de brug door die dit 
niet geheel watervrij heeft gehaald! 
Na afloop kregen we een biertje en bitterbal aangeboden door Bernou, die ook blij 
was met het resultaat! Tenslotte heeft het hele terras uitzicht op de Feyta Schaer 
Brêge. 
Hetty Brundel (dorpsbelang)

Hoi allemaal! 
Misschien kende je ons al van onze 
wandelingen en fietsritjes met de 
hond (Diana). Zo niet, dan willen wij 
ons graag even voorstellen. Wij zijn 
Cees, Gretha en Evita de Jonge. 

Sinds begin augustus zijn wij de 
trotse bewoners van de Pôle 3! 
We woonden eerst op een eiland 
in de Kop van Overijssel. Dus het 
landelijk wonen en in de buurt van 
water was zeker een pré. En wat 
genieten we hier al enorm!

We werken alle drie in Friesland en 
doen er naast veel vrijwilligerswerk 
in Súdwest-Fryslân. Maar er 
is natuurlijk nog zoveel meer 
te vertellen. Tot de volgende 
ontmoeting!

Sponsor je club!
Wij doen dit jaar mee aan de 
actie Rabo ClubSupport van de 
Rabobank! 
Van 5-27 september kan er gestemd 
worden op onze muziekvereniging 
Concordia Gaastmeer. Stem je op 
ook op ons?
Je moet dan wel lid van de Rabobank 
zijn en je kunt alleen stemmen op 
verenigingen/stichtingen in je eigen 
regio. Om ons makkelijk te vinden 
zoek je op “Gaastmeer”.
Bekijk hoe je ons kan steunen op 
rabobank.nl/clubsupport
Stemmen kan vanaf vandaag in de 
Rabo App (onder service) of online 
op rabobank.nl/clubsupport 
Alvast bedankt!
Muziekvereniging Concordia 
Gaastmeer
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LOKWINSKE!
Matthys Renema
is slagge foar de HAVO. 
Hy is fan doel kommende jier sky-learaar 
te wurden yn Eastenryk.

ONZE DIEPSTE ANGST IS NIET DAT WE ONMACHTIG ZOUDEN ZIJN ONZE DIEPSTE 
ANGST BETREfT JUIST ONZE NIET TE METEN KRACHT NIET DE DUISTERNIS MAAR 
HET LICHT IN ONS IS WAT  WE HET MEESTE VREZEN WE VRAGEN ONSZELf Af WIE 
BEN IK WEL OM MEZELf BRILJANT SCHITTEREND BEGAAfD GEWELDIG TE ACHTEN 
MAAR WAAROM ZOU JE DAT NIET ZIJN JE BENT EEN KIND VAN GOD JE DIENT DE 
WERELD NIET DOOR JEZELf KLEIN TE HOUDEN ER WORDT GEEN LICHT VERSPREID 
ALS DE MENSEN OM JE HEEN HUN ZEKERHEID ONTLENEN AAN JOUW KLEINHEID WE 
ZIJN BESTEMD OM TE STRALEN ZOALS DE KINDEREN DAT DOEN WE ZIJN GEBOREN 
OM DE GLORIE GODS DIE IN ONS IS TE OPENBAREN DIE GLORIE IS NIET SLECHTS 
IN ENKELEN MAAR IN IEDER MENS AANWEZIG EN ALS WE ONS LICHT LATEN 
SCHIJNEN SCHEPT DAT VOOR DE ANDER DE MOGELIJKHEID HETZELfDE TE DOEN 
ALS WE VAN ONZE DIEPSTE ANGST BEVRIJD ZIJN ZAL ALLEEN AL ONZE NABIJHEID
ANDEREN BEVRIJDEN NELSON MANDELA

ALS DE ZON

IS EVEN STIL
EN STRAALT

Herre Klaas IJkema
is slagge foar VWO op de RSG en wol no 
op de VAVO in skiekunde- (scheikunde) 
sertifikaat beheljen.

Wiebren IJkema
is slagge foar HAVO op de RSG. 
Hiy nimt no in tuskenjier en  bliuwt dan yn 
de Dagwinkel wurkjen.

Rinze Zeilstra
is slagge foar  VMBO-GT. Hy giet no 
Mediafoarmjouwing dwaan op de Friese 
Poort yn Snits.

En, spitich...
it komt ek foar dat guon slagge toppers 
net neamd wurde wolle yn de Praatmar...

GESPOT
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Lily is geboren In Amsterdam en Anne in 
Diemen. Waar we 45 jaar hebben gewoond en 
onze zoon Pim is geboren. Pim heeft gestudeerd 
in Londen, waar Pim en zijn vriendin Chansey 
nu ook wonen en werken. 

Wij zijn foodtrailer-eigenaars, 
‘Rollende keuken Dames de Wit’. 
We zijn wekelijks op zaterdag te vinden op 
markt Reuring IJburg, Amsterdam. Lily is daar 
ook de marktmanager. We verkopen daar luxe 
broodjes en producten van de BBQ maar ook 
friet en barista koffie. Tevens hebben we ook 
catering op locatie met onze rollende keuken.

De vraag die ons veel gesteld 
is: ‘Hoe zijn jullie hier beland?’ 
Dan reageren we, kijk om je heen, dit is 
toch prachtig! Dit is wat we zochten: rustige 
omgeving, vriendelijke mensen met oog voor 
elkaar. Fijne samenleving met respect voor 
elkaar waar je jezelf kan zijn. Terug naar de 
natuur, ruimte tussen de boeren. 
We hebben ook veel zin om in Gaastmeer te 
gaan ondernemen. Lily is chef en bruist van 
ideeën en Anne is enthousiast, maar daar later 
meer over.

Dames De Wit: aangenaam!

Voordat we hebben gekozen voor Gaastmeer 
zijn we in veel dorpen geweest, het viel ons 
op dat de mensen vriendelijk gedag zeiden of 
zwaaiden, super leuk, we kennen die mensen 
niet eens. 
Moet je in Amsterdam doen, dan vragen ze nog 
net niet ‘Wat moet je van me?’ 
Zelfde land, met enorme verschillen. 
Friesland,  Gaastmeer, relaxed rustig ruimte en 
vriendelijkheid.

Onze droom hebben we tot 
werkelijkheid gebracht. 
Genieten van ‘Gaastmeer’, de omgeving, de 
dieren en de natuur. Tja, we hebben nog veel 
te doen, te ontdekken, plus het verbouwen 
en inrichten van ons huis, de ‘Dames de Wit 
kitchen’ is al bijna klaar. 

Wij bedanken langs deze weg de dorpsgenoten 
voor het warme welkom en ontvangst. 
We zeggen graag: ‘Tot ziens in Gaastmeer!’

Lily & Anne de Wit
Dames de Wit Rollende Keuken

Hallo!
Wij zijn Lily en Anne de Wit. We wonen sinds 2 juni op Turfdyk 11. 
Samen met onze twee chihuahua's Toy Toy en Nanna. 
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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. 

Dames De Wit: aangenaam!
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Op zaterdag 2 juli werd  
het IFKK gehouden bij de 
brug in Gaastmeer. Zon, 
20 graden, voldoende 
wind, kortom ideale 
omstandigheden!

Er was deze keer een internationaal 
deelnemersveld van in totaal 26 kinderen. 
Een aantal Oekraïense klompen waren te 
herkennen aan de geel-blauwe kiel. 

Iedereen startte in de Fryske Klomp klasse 
en na de meting van de kleurrijke klompen 
in deze eenheidsklasse kon er even proef 
gevaren worden, waarna de echte strijd 
begon. Omdat de wind recht op het terrras 
van D’ Ald Herbergh stond werd er gestart 
vanaf startschip “Voorwaarts”.

Er werd gezeild in 3 poules. Winnaars 
schoven door naar de volgende ronde, 
maar ook de verliezers kregen een kans 
om zich te revancheren en alsnog de 
finale te halen. 
Om de spanning te breken werd er in de 
pauze een ijsje uitgedeeld en konden 
de pakes, beppes, heiten en memmen 
zich even uitleven bij de massastart voor 
volwassenen.

Na 2 uur fanatiek wedstrijdzeilen onder 
het commentaar van onze goed geluimde 
mister speaker Sjouke Attema, was de 
uitslag bekend en werden de fraaie bekers 
uitgereikt door de voorzitter van de IFKK, 
Jan Volbeda. Voor de overige deelnemers 
was er eveneens een klein aandenken. 

De uitslag:
Winnaar en Frysk Kampioen... 
1. Owen Liem
2. Elin Roos Moedt
3. Polina Liashenko

Ties de Groot kreeg de prijs voor 
“It pronkje”, het schoonste geheel en de 
pechprijs ging deze keer naar Marie Liem, 
omdat haar grootschoot in de spannende 
finale los raakte.

Met dank aan alle vrijwilligers,
Iepen Dei Kommisje

KLOMPKESILE!
iepen frysk kampioenskip klompkesilen 2022
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DE OUD-VAARDERS
AAN DE BEURT...
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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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JELTJE VAN BRUG
GAASTMARDER OM UTENS 
SKRIUWT...

We vielen uit de 
toon...

Mijn verhuizing uit Gaastmeer.

Mijn naam is Jeltje Wilting van Brug , ik ben geboren in De Lytse Gaastmar in 
1938.  Mijn ouders waren Jan van Brug en Boukje Canrinus. Mijn vader kwam 
oorspronkelijk uit Heeg en mijn moeder uit Sneek. Mijn vader was van beroep 
melkcontroleur aan de melkfabriek in Oudega, mijn moeder was huisvrouw. Mijn 
ouders kregen samen 10 kinderen , waarvan ik op één na de jongste was, ja we 
hadden een grote familie. 

We kregen een hele goede opvoeding, dat 
namen mijn ouders heel serieus. Mijn vader 
was een ernstige man en mijn moeder een hele 
lieve vrouw. Wij hadden een leuk huisje in De 
Lytse Gaastmar. 

Achter ons huis was een riviertje waar wij een 
bootje eigenden,  daar werd ijverig gebruik van 
gemaakt. We roeiden vaak naar een meer waar 
we zwommen, ja dat was een leuke tijd. Toen 
ik bijna  7 jaar was begon ik op school, daar 
verheugde ik mij erg op. Ik was erg leergierig, 
ik kon al aardig goed rekenen, dat hadden mijn 
twee oudere broers mij al geleerd. Daar was ik 
dan ook heel trots op. 

Het enige wat ik niet zo leuk vond was dat we 
zo’n eind moesten lopen. De school was in 
grote Gaastmeer en dat was een heel eind lopen 

mee volgde en wij als de kleinsten volgden van 
zelfsprekend mee. Dit betekende wel dat er wij 
aan veel dingen niet meer mee  konden doen en 
werden daardoor ook wel geplaagd op school, 
jammer genoeg. 

Ik had geluk dat ik goed kon leren en werd 
ook wel hiervoor geprezen door de leraren, zo 
doende bewaarde ik toch mijn zelfrespect. En 
mijn vriendinnen bleven mij trouw, daar ben ik 
nog dankbaar voor. Toen ik 14 jaar  werd was 
de schooltijd voorbij, doorleren was niet nodig 
want de eindtijd (Armageddon) was om de 
hoek van de deur. 

voor kleine voeten. Onze hoofdonderwijzer 
was  Jacop Kuipers, hij was mank en liep met 
een stok, die arme man werd zo veel geplaagd, 
ik heb nog medelijden met hem. Maar wij, in 
de eerste klassen, hadden een jufrouw. Ja, in het 
begin was alles wel leuk. 

Ik had lieve vriendinnen, mijn buurmeisje 
Lieske Elzinga, en de 3 oudste dochters van 
Jan van der Veen. Zij waren altijd mijn beste 
vriendinnen, ondanks dat wij als familie later 
uit de toon vielen. Het was namelijk zo dat mijn 
ouders oorspronkelijk Gereformeerd waren, 
mijn vader was een tijdlang diaken, en ook wel 
ouderling. Maar hij kon het daar schijnbaar 
op den duur niet meer vinden. Dat vlak na de 
oorlog kwamen de Jehova’s Getuigen aan de 
deur. En na een zogenaamde Bijbelstudie kozen 
ze daar voor. Dat betekende dat de hele familie 

De ouders van Jeltje van Brug

Mijn vriendinnen werden lid van een 
meisjesvereniging waar ik ook niet aan mee 
kon doen. Ik zat met mem sokken te breien 
voor de jongens. Die vaardigheid heb ik goed 
bij gehouden. En dat van huis tot huis gaan met 
de Wachttoren was ook een van die dingen. 
We meenden de mensen te redden voor de 
ondergang. 

Maar op een goede dag kregen we bezoek van 
een bekende, hij had een jongeman van 20 jaar 
bij zich, een hartstikke leuke kerel. Ik was toen 
15 jaar, werd smoorverliefd op hem, hij vond 
mij ook wel leuk en maakte een grapje, “Je 
moet gauw groot worden dan haal ik je.” 
Daar geloofde ik ernstig in. Na een week bij ons 
gelogeerd te hebben gingen ze weer weg. Die 
leuke jongeman, Joseph Wilting (Joep), was 
zeeman en vaarde op de Noorse handelsvloot. 
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Christelijke school ca. 1952 [namenlijst + foto: met dank aan boek ‘De school van Gaastmeer’ uitgave ODG 2022]

Bovenste rij v.l.n.r.: meester Van der Kolm, Klaas Terpstra, Jelle Zeilstra, meester Abma, Jan van der Veen, Klaas Elzinga, 
onbekend
Tweede rij: Arjen van Brug, Bartele van der Meer, Herman Hoogeterp, Wiebe Leenstra, Doede van Netten, Tjitte E. de Boer,  
Jetze Wildschut, Aebe Hoogeterp, Berend van Netten, Rinze Westra, Jelle Westra
Derde rij: Jelte Wildschut, Rinze Zeilstra, Johanna Cnossen, Piertje Leenstra, Hessel Visser, Bokke Viersma, onbekend,  
Douwe van der Goot, Harm ten Hoeve, Murk Kolk
Vierde rij: Tine Visser, Tine Elzinga, Uilkje IJkema, onbekend, Annie Wildschut, Attie Heinsma, Nantje van der Veen
Vijfde rij: Corrie Wildschut, Grietje van der Veen, Wimke Elzinga, Jan Kolk, Johannes IJkema, Corrie ten Hoeve, 
Anneke Hoogeterp, Sietske Wildschut, Lieske Elzinga, Jeltje van Brug 

Hij moest weer naar zijn werk. En ik hoopte 
maar dat hij me later zou halen. 

Dat is een van de redenen dat ik in Noorwegen 
belandde. Ik trof hem weer op een Congres van 
Jehova’s Getuigen in Den Haag, ik was toen 
inmiddels 17 jaar. De verliefdheid was er nog 
steeds van beide kanten. 

Hij logeerde daarna een week bij ons en onze 
liefde groeide. Maar hij moest weer terug naar 
Noorwegen waar hij inmiddels woonde en 
werkte. Dat toen werd het liefde per brief. 

Na een half jaar kwam hij weer over naar 
Gaastmeer. Hij wou me graag mee hebben 
naar Noorwegen  maar dat ging niet zo 
gemakkelijk. Je moest daar werk hebben om 
een verblijfsvergunning te krijgen, maar Joep 
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had de oplossing;  “Dan trouwen we.” zei hij,  
“Dan kun je met mij mee”. 

Ik was toen inmiddels 18 jaar. Zodoende trouwde 
ik jong, maar gelukkig met een hele lieve man. 
We hebben samen 4 kinderen gekregen. Mijn 
man stierf in 2003. Onze kinderen wonen ook 
allemaal hier in Noorwegen. 
Ik heb ondertussen 9 kleinkinderen en 6 
achterkleinkinderen. We hebben het hier goed, 
Noorwegen is een prachtig land om te wonen. 

Ik ben inmiddels weer getrouwd met een 
weduwnaar en we hebben het goed. Maar 
Gaastmeer ben ik niet vergeten. 

Ik heb een biografie geschreven, wie daar 
belang bij heeft kan hem nog steeds bestellen 
in christelijke boekwinkels. Dienstverlener 
Cross Link Services B.V. De titel is ”Verlost uit 
de greep van Jehova’s Getuigen”. Geschreven 
door Jeltje van Brug Wilting. 
Ik wens jullie in het mooie Gaastmeer allemaal 
het allerbeste en veel liefs en groetjes uit 
Noorwegen.

Jeltje van Brug Wilting



17



18

               

                                
                            
                              
                                

 

 

www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

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

Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

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

www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

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

Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

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

Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

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

Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

www.dejongwatersport.nl
Harinxmastrjitte 49 ● 8621 BK  Heeg

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

Een ruime keus in 
watersport en kampeerartikelen 

van tentharing tot een compleet zeilpak. 

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

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



19

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

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
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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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BARBARA BORGER...
IT HIMD
FAN IT LIIF!

Mijn vader was piloot 
en mijn moeder 

stewardess. Na een klein 
‘vliegtuigongelukje’ 
kwam ik op 20 mei 1969 
ter wereld. Mijn moeder 
trok in bij mijn vader 
op de Brouwersgracht 
in Amsterdam met een 
extra huiskamer ietsje 
verderop in de vorm van 
Café Papeneiland, in de 
volksmond Tieltje.

Mijn vader was veel van huis en mijn 
moeder vond het maar niks in de stad. 
‘Claustrofobisch’, zei ze altijd. Anderhalf jaar 
later zijn we verhuisd naar Soest en betrokken 
we het huis van mijn grootouders die zelf 
naar een gelijkvloerse flat verhuisden. We 
noemden hen vanaf toen opa en oma ‘flatje’. 
Daar werd mijn zus Caroline geboren, dat 
werd Pien. 

Soest
We woonden aan de rand van Soest en 
achter ons huis begonnen de weilanden. Het 
mooiste speelterrein dat je je als kind wensen 
kunt. Met sloten, knotwilgen, koeien, (boze) 
boeren, een waterzuiveringsinstallatie waar je 
stiekem naar binnen kon, het spoor, de trein, 
de laan met huizen waar je kunt aanbellen, 
metershoge bladerbergen van de populieren 
waar je met de fiets heel hard in kon rijden 
en schaatsen op de sloot achter ons huis in 
de winter. Er woonden veel kinderen op de 
laan en er viel eigenlijk altijd wel iets leuks en 
spannends te verzinnen. 

was een schoolmusical uit een kaartenbak die 
je kon bestellen met een plaat erbij waarop de 
muziek van de liedjes kon worden afgespeeld. 
Ik mocht daar de rol van Mia Makkebrij, 
het liefje van de hoofdredacteur, spelen en 
daar is geloof ik mijn liefde voor het theater 
begonnen. 

Naast het schoolgebeuren was ik veel in 
de weer met allerhande beesten, cavia’s, 
konijnen, nog meer konijnen, kippen, een 
ekster, een hond, Tubifex, de kat van de 
buren, de beesten van de andere buren omdat 
ik vond dat ze slecht verzorgd werden, Ingrid, 

Wij kennen haar als ‘Barbara fan de kemping’ en 
hier vertelt ze eventjes meer...

Liefde voor 
theater...

Een hippische 
carrière?

Mijn lagere school heette de Van der 
Huchtschool. Een school die voorzag in 
degelijk klassikaal onderwijs maar ook erg 
streng, vond ik. Vanaf de derde klas heb ik 
veel tijd op de gang doorgebracht omdat mijn 
aanwezigheid een storende werking had op de 
rest van de klas. Terugkijkend denk ik dat ik 
het wel getroffen heb met de school en vooral 
met onze klas. We hebben 8 schooljaren bij 
elkaar in het lokaal gezeten en veel dingen 
beleefd. Een hoogtepunt was de musical ‘De 
Allerlaatste Nieuwsshow’ in de vijfde. Het 

een pony in de wei aan de overkant en tot 
slot een eigen pony. Niet dat mijn ouders er 
ook maar aan dachten ons een pony te geven, 
maar op een avond belde mijn tante Ans met 
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de mededeling dat ze al haar nichten iets 
wilde geven en aan ons dus een pony. Tante 
Ans wist niet echt waar ze aan begon, maar 
er was geen weg meer terug. Het was alsof 
ons iets geweldigs overkwam, iets wat buiten 
ons voorstellingsvermogen lag, alsof we iets 
heel groots gewonnen hadden. De pony heette 
Rik. Met Rik begon de hippische carrière van 
mij en mijn zus. Elke dag heen en weer naar 
de manege, lessen, wedstrijden. Ik was heel 
fanatiek maar het is niet echt van de grond 
gekomen. 

Toen ik in de eerste klas zat ging het helemaal 
mis. Aan het schoolwerk kwam ik niet of 
nauwelijks toe en Rik moest het veld ruimen. 
Ik heb het beest zelf verkocht door een 
advertentie in de Telegraaf te zetten. ‘Lieve 
witte pony te koop’ etc. Een goeie week later 
werd Rik weggereden in het trailertje van de 
nieuwe eigenaar. 

Daarna had ik weer alle ruimte om veel 
aandacht te besteden aan school, inmiddels 
Het christelijk college Griftland, nog steeds in 
Soest. Ook hier bleef mijn glanscarrière echter 
uit. Het ging allemaal maar net, stond weer 
veel op de gang en ben in het derde schooljaar 
4 dagen geschorst. 

De hoogtepunten van mijn middelbare-
schooltijd waren de muziektheaterproducties. 
De eerste vond plaats in het kader van 
het 10-jarig bestaan van de school. Onze 
behoorlijk conservatieve school huurde Bous 
de Jong, een theatermaker uit Utrecht, in en 
met iedereen die het leuk vond gingen we zelf 
een theaterproductie maken. De voorstelling 
heette Bykonox en was tegelijk de meest 
bijzondere uit de serie die in de jaren erna 
volgde. Bous was een charismatische man 
met een overdaad aan ideeën waar onze 
rector aan moest wennen. De hele aula werd 
omgebouwd tot een theater met 4 podia en 
publiek zat op een krukje in het midden en 
kon meedraaien met de scène. De schoolband 
kreeg een apart podium en alles werd zwart 
gemaakt en volgehangen met licht. We hebben 
4 voorstellingen gespeeld voor steeds 300 
man publiek. Van de liedjes is later nog een 
LP gemaakt. Het was een geweldige ervaring. 

vaste ligplaats in de industriehaven met een 
bord ‘verboden aan te meren’.  Maar dat gold 
niet voor ons. Elke jaar weer, werden we van 
harte welkom geheten door Teun en Jannie 
Struik. Ons speelgebied besloeg alle zand- en 
grindhopen op de kade. Net een strand. 
Nadat mijn vader de sleepboot vol trots had 
afgemeerd in de Eem (tegenover de volgende 
huiskamer café/restaurant Eemlust,) volgden 
er meer sleepbootvrienden. Na de Alfa, kwam 
de Alberta, de Zuidmeep, enzovoorts. De 
tochten op zomerse dagen naar het Eemmeer 
waren geweldig leuk. Daar heb ik ook een 
beetje leren zeilen.

Alfa werd omega als het om de relatie tussen 
mijn ouders ging. In de stuurhut hing een 
tegeltje met de tekst ‘een man met een boot 
is nooit een goede echtgenoot’. Dat werd 
waarheid toen ik een jaar of twaalf was. 
Achteraf bezien een mindere periode maar als 
kind neem je alles zoals het is. De Alfa was 
groot genoeg om er te wonen dus mijn vader 
verhuisde naar de boot. Het was maar een 
kwartiertje fietsen dus mijn zus en ik zochten 
hem op als hij er was. 
Eén van de leukste dingen die ik me kan 
herinneren was toen de Eem dicht lag. We 
hebben de hele dag geschaatst en toen het 
donker werd gingen de schijnwerpers van de 
schepen aan en werd de Eem uitgelicht zodat 
we ook ’s avonds konden doorschaatsen. Alles 
gebeurde altijd met heel veel mensen. Mijn 
vader is op een gegeven moment hertrouwd 
en nog weer later werden mijn halfzussen 
Laura en Marloes geboren. 

Utrecht
Hoe moest het verder. De thuissituatie was 
niet ideaal en het leek me het beste om te 
vertrekken. Op kamers. Ik was laat, dus 
ik zocht een studie waarvoor ik me op dat 
moment nog in kon schrijven. Dit werd 
de S.O.L in Utrecht, de lerarenopleiding. 
En met een beetje mazzel werd een mooie 
kamer gevonden in een studentenhuis in de 
Poortstraat. 
We woonden op de bovenverdiepingen met 
z’n vijven. Bruce, Paul, Pieter, Annemiek 
en ik. Onze huisbaas had een agentschap in 
klerenhangers en de opslagruimte besloeg 
twee souterrains. Duizenden klerenhangers en 
overdag een ietwat zurige man die zijn kantoor 
had op de benedenverdieping. De Poortstraat 
was een bijzondere tijd. Ik was net achttien en 
wist nog niet zoveel. Met zijn vijven hadden 
we veel aan elkaar, veel praten, soms ruzie 
maken, samen koken, spannende dingen 
verzinnen en doen, etc. De oudste, Bruce, 
ook de leukste, was een eeuwige biologie 
student en een ‘zogenaamde wijnkenner’, 
Paul was in opleiding als fysiotherapeut, 

diepte... 
en hoogtepunten!
Misschien niet helemaal onterecht... achteraf... 
Dat derde jaar moest ik over doen, net als 23 
andere leerlingen uit mijn klas. 3HB was 
voor de school en de leraren een dramatische 
klas. Meerdere bijeenkomsten met ouders en 
mentoren mochten niet baten. Daarna werd 
het rustiger, zitten blijven is niet leuk en het 
besef dat je het toch echt zelf moet doen drong 
langzaam door. Dan maar aan de slag. 

Weer even terug in de tijd. Toen ik zes was 
kocht mijn vader, een tikje impulsief, een 
20 meter lange rijnsleper, Alfa genaamd. 
Over alle verdere vakanties hoefde vanaf 
toen niet mee te worden nagedacht: op pad 
met de sleepboot. De boot lag 2 meter 30 
diep dus de opties waren beperkt. Dat mocht 
niet deren, want we hadden een prachtige 
ligplaats gevonden naast de ‘Zebra’ in 
Lemmer. De Zebra was een binnenvaartschip 
dat vol zat met duiven die in oorlogstijd als 
postduif dienst zouden moeten doen. Dat was 
tenminste het verhaal. De ‘Zebra’ had een 
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was ambulancebroeder en bakte elke dag 
poffertjes. Pieter was natuurkundestudent en 
in alles onovertreffelijk. Behalve dat hij nooit 
en te nimmer iets schoonmaakte en een beetje 
vies was. Annemiek deed iets vaags aan de 
opleiding ‘Door woord en gebaar’ maar nam 
dat heel serieus. 

Paul kon verder met zijn carrière richting 
regie en ik mocht mij verder bekwamen in het 
productievak. Bergen was een buitengewoon 
ambitieus bedrijf met maar liefst 4 directeuren. 
Ik heb daar een jaar of 3 gewerkt, ook na 
Pluk. De ene na de ander grote productie 
werd uit de grond gestampt en wij kregen 

heel veel verantwoordelijkheid. Niet omdat 
we onszelf al bewezen hadden maar vooral 
omdat er binnen de directie veel ‘besproken’ 
moest worden. Hoogtepunt was de speelfilm 
‘Antonia’ waar we een Oscar voor beste 
buitenlandse film mee hebben gewonnen. 
(Iedereen die indertijd bij Bergen werkte zegt 
‘we’ ook al had je er niet zoveel mee te maken 
gehad.) Bergen ging kort daarna failliet.

Een jaar voor het faillissement, ik geloof in 
1996, kwam er een kans voorbij om de zeilende 
woontjalk ‘De jonge Grietje’ te kopen. Ik 
zwierf in die jaren van de ene woonplek naar 
de andere en dus leek dat een goed idee. De 
jonge Grietje lag in de Waalseilandsgracht in 
Amsterdam. Mijn bazen bij Bergen vonden 
het goed om aan de bank een brief te schrijven 
dat ze voornemens waren mij een vast 
contract aan te bieden waarmee ik toen nog 
een hypotheek voor een boot kon lospeuteren. 
Een boot in Amsterdam was nog betaalbaar 

in die tijd omdat het iets was voor arme mensen 
en muzikanten. Ik kocht de boot van Ronald. 
Hij speelde fagot in het Concertgebouw Orkest. 
In het voorjaar van 1997 hebben we onze eerste 
tocht gevaren. Naar Marken. Heel, heel spannend 
om met je huis op stap te gaan.. Vooral omdat ik 
niet wist of ik dat wel zou kunnen...

Met mijn opleiding ben ik na twee maanden 
gestopt. Mijn moeder adviseerde om eerst 
maar eens m’n VWO af te maken, dan heb 
je nog even, zei ze. Dus weer naar school. 
Dit werd het volwassenonderwijs. Geen 
studiebeurs meer dus aan het werk bij ‘Van der 
Valk Restaurant de Biltsche Hoek’. De dagen 
werden globaal verdeeld in drieën. Eerst naar 
school, dan aan het werk en daarna naar Café 
de Kneus. Om 02.00 ’s nachts gingen daar 
de dikke, donkerrode gordijnen dicht en kon 
niemand meer zien dat ze nog open waren. 

Amsterdam
Het VWO gehaald en twee niet afgemaakte 
studies verder een diploma bemachtigd aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. 
Iets onduidelijks met kunst en beleid. Het 
laatste jaar daar was een stagejaar en die 
mocht ik besteden aan het maken van de 
jeugdtheatervoorstelling ‘Pluk van de Petteflet’ 
naar het boek van Annie M.G. Schmidt.  

Pluk...
van de Petteflet

Het was een eigen idee om daar een 
voorstelling van te maken en samen met mijn 
goede vriend Paul Eenens, hij zou de regie 
doen, hebben we aangeklopt bij BERGEN 
in Amsterdam. Dit bedrijf maakte films, 
televisie en theater en wilde ons wel helpen. 
We spraken af dat als het goed ging wij een 
producers fee moesten afdragen en als het fout 
ging, zij de gemaakte kosten zouden betalen. 
Blijkbaar vonden ze het een goed idee en voor 
ons was dit een geweldige kans. Een en ander 
heeft goed uitgepakt en de productie heeft 
twee jaar volle zalen getrokken. En en passant 
hadden wij ons plekje veroverd in theaterland. 

Nu kan ik een bruggetje maken naar een ander 
belangrijk hoofdstuk, namelijk...

Zeilen
Tijdens de tochten met de sleepboot heb ik 
als kind in allerlei bootjes mogen varen en 
toen ik 14 jaar was mocht ik voor het eerst 
naar de zeilschool in Langweer. Na 2 dagen 
zeilschool wist ik zeker dat ik zeilinstructeur 
wilde worden. Na verschillende kampen en 
mislukte examens, kreeg ik van mijn vader 
een 16m2 die door Ottenhome in Loosdrecht 
uit de verhuur was gehaald. Er zat een groot 
gat in de romp maar verder was hij nog prima. 
We (vooral mijn vader) hebben de boot kaal 
gehaald, het gat gerepareerd en ik heb daarna 
een paar zomers lang rondgezeild door 
Friesland, toen nog zonder buitenboordmotor. 
De route ging van disco naar disco. Van 
Heeg naar Langweer, via Sneek naar Grou 
en vervolgens de dezelfde route weer terug. 
Ik denk dat ik toen pas echt heb leren zeilen.  
 
Daarna nog een keer examen gedaan en toen 
mocht ik aan de slag bij de Vinea, toen nog een 
organisatie die alleen zeil- en surfscholen had. 
Je kon als instructeur op verschillende plekken 
worden ingezet. Eerst als beginner en later 
als je meer ervaring had, kon je bij gebleken 
geschiktheid nieuwe instructeurs opleiden. 
Mijn doel was om uiteindelijk schipper-
beheerder te worden, eindverantwoordelijk 
voor het hele kamp. Ik was toen 20 en het was 
een hele verantwoordelijkheid. Ik heb daar 
ongelofelijk veel geleerd in die tijd en heb er 
een hechte vriendengroep aan overgehouden. 
Na de zeilschoolperiode zijn we met een aantal 
vrienden van de Vinea op het skûtsje ‘De 
Verwisseling’ beland. Het idee was om een 
keer een rondje over de Waddenzee te varen 
op een groot schip. Maar we hadden geen 
schip. De Verwisseling hebben we gevonden 
in Amsterdam in de gracht en er was iemand 
aan het schilderen. Dit bleek Arend Sluis te 
zijn, de eigenaar. Hij had er wel oren naar 
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om met ons zo’n tochtje te varen. ‘Maarrrrr’, 
zei hij, we gaan eerst samen de Harlingen-
Terschelling-race varen. Dit werd een 
memorabele tocht. Wij konden allemaal wel 
leuk in een valk zeilen, maar zo’n skûtsje was 
andere koek. Tijdens de race begon het steeds 
harder te waaien maar om nu in het Schuitegat, 

Een skûtsje...
da’s andere koek!
het laatste stukje voor Terschelling, nog te 
gaan reven was een beetje zonde van onze tijd 
en snelheid. Vlak achter ons, nog in het zeegat 
ging de ‘Woeste Oane’ om, ondersteboven, de 
mast helemaal naar beneden. Gelukkig kon 
de bemanning op tijd een goed heenkomen 
zoeken. Maar dat wisten wij niet op dat 
moment en later beseften we dat dit ons 
ook had kunnen overkomen. De lol was er 
eventjes vanaf. Het is goed gegaan, maar een 
aantal bemanningsleden is de volgende dag 
met de veerboot naar huis gegaan. Schipper 
Arend bleek niet zo’n goede schipper te zijn 
en daar kwamen we langzaam achter tijdens 
onze tijd op de Verwisseling. Desondanks 
hebben we bijna 7 jaar op het schip bemand 
en vele, zeiltechnisch onnavolgbare avonturen 
beleefd. De Verwisseling ligt nu in Yndyk 
en blijkt een heel snel schip te zijn. (Bij ons 
kwam het regelmatig voor dat de boeien al 
werden weggesleept terwijl wij nog moesten 
finishen.) 

Via de woontjalk ben ik in de bruine vloot 
beland en heb Maurits ontmoet bij de werf 
SRF in Harlingen. Ik moest nieuwe zwaarden 
en Maurits twee nieuwe masten. Hij was 
beide masten kwijtgeraakt tijdens een ongeval 
waarbij de brug te vroeg dicht ging. We lagen 
naast elkaar aan de kluskade en van het een 
kwam het ander.

Ongeveer 5 jaar later, een lange zeereis en 
allerlei theater- en filmbaantjes verder, werd 
op 6 november 2001 mijn dochter Anne 
geboren. En vanaf toen was er nog maar één 
ding belangrijk. 

Maurits en ik pasten niet goed genoeg bij 
elkaar om de rest van ons leven met elkaar 
te delen dus toen Anne anderhalf jaar was 
zijn we na wat schermutselingen uit elkaar 
gegaan. Gelukkig zonder allerlei narigheid 
en we hebben goed contact gehouden over 
alles wat voor Anne belangrijk was. Alleen 
het werk moest anders worden ingericht 
omdat werken in theater en film de nodige 
flexibiliteit vereist en dat gaat niet als je min 
of meer alleen een kind opvoedt. Ik heb toen 
verschillende baantjes en projecten gedaan die 
meer pasten in een ‘reguliere’ week. Het begon 
als docent wiskunde op een vmbo-school 
in Zaandam, een re-organisatieopdracht 
voor het secretariaat orthopedie in het 
OLVG, een klantvriendelijkheidstraject 
in het Prinsengrachtziekenhuis en het 
Waterlandziekenhuis, een project voor St. 
Jacob om zorg voor dementerende ouderen 
te verbeteren, lesgeven op een school voor 
speciaal onderwijs, hier en daar toch nog een 
theaterproductie proberen, etc. Beetje vallen 
en opstaan maar terugkijkend heb ik veel 
leerzame en bijzondere dingen meegemaakt. 

Gaastmeer
Samen met Anne woonden we op verschillende 
plekken in Amsterdam. Wel altijd in Oost. 
Toen Anne 1 jaar was ben ik per toeval op het 
Piel in Gaastmeer beland. Ik keek om me heen 
en ineens leek een camping de ideale plek om 
het 3-hoog-achter leven in Amsterdam zo 

Amsterdam...
en het leven
drie-hoog-achter
nu en dan te kunnen ontvluchten en dan zou 
Anne op regelmatige basis ook buiten school 
allerlei vriendjes kunnen ontmoeten. Ik heb de 
boot aangelegd bij Jacob en Alice in de tuin 
en gevraagd of het misschien mogelijk was 
om een camping te beginnen. We hebben een 
heel leuk gesprek gehad maar vanwege het 
aangrenzende Natura 2000 gebied was dat 
niet reëel. We zijn doorverwezen naar Domien 
en Teatske Flapper. Samen met Lucas Fraza 
heb ik de stoute schoenen aangetrokken en 
zijn we op een mooie avond in augustus 2003 
bij Domien en Teatske op bezoek gegaan. De 

(her)start van de camping was in het voorjaar 
van 2004 een feit. Met een relatief kleine club 
mensen waaronder veel kinderen hebben we 
jarenlang enorm genoten van de camping. 
Domien en Teatske zijn in 2018 met pensioen 
gegaan en hebben de boerderij en de 
camping, na verschillende pogingen van ons 
campingcollectief, verkocht aan een niet nader 
te noemen wolf in schaapskleren. Dat waren 
spannende tijden voor ons campinggasten; 
afwachten wat er zou gaan gebeuren. 
Om er zeker van te zijn dat er geen bungalows 
aan het Piel gebouwd zouden kunnen worden, 
hebben we samen met de huidige bewoners 
van de boerderij en met een hele hoop geluk, 
opnieuw een poging ondernomen om alsnog 
het Flapper-terrein te kunnen overnemen. 
Hoe dat allemaal is gegaan, is een lang, 
ingewikkeld en niet altijd een even leuk 
verhaal, maar dat kunnen we nu gelukkig 
achter ons laten. Inmiddels is Anne 20 en zijn 
we nog steeds met zijn allen heel gelukkig aan 
het Piel. 
In de toekomst gaan er wel wat praktische 
dingen veranderen maar Camping Flapper 
blijft gewoon Camping Flapper. 

Ik prijs mezelf gelukkig dat mij en ons dit 
is overkomen. Mijn vriend Lon, geboren en 
getogen Limburger, voelt zich steeds meer 
thuis en begrijpt steeds beter waarom ik zo 
van Gaastmeer hou. Het is moeilijk om dat 
precies onder woorden te brengen. Het is niet 
alleen de mooie omgeving maar het is vooral 
de gemeenschap en het voelbare besef dat je 
met elkaar leeft. En dat er bij iedereen ruimte 
is om dat in te vullen. 

Graag wil ik afsluiten met een stukje uit 
een van de updates uit de begintijd van het 
Oekraïne-project, misschien maak ik het 
daarmee iets duidelijker. 

2 april 2022
Het valt natuurlijk op dat de frequentie van 
de updates afneemt. Dat komt omdat we in 
rustiger vaarwater komen maar vooral omdat 
iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid 
neemt en ongelofelijk goed samenwerkt. 
Waarschijnlijk heeft iedereen dat wel eens 
anders meegemaakt.  De oorzaak van dit hele 
project is natuurlijk vreselijk maar toch geeft 
het een goed gevoel dat we dit samen kunnen 
doen en ik vind het ook een hoopgevend 
idee dat we, ondanks deze tijd waarin onze 
samenleving nogal geïndividualiseerd is 
geraakt, we dit gewoon even met z’n allen uit 
de grond stampen. Dat biedt perspectief voor 
de soms wat onzekere toekomst.

Dank je wel Gatze dat je mij gevraagd hebt 
dit verhaal op te schrijven. Graag geef ik mijn 
pen door aan Hiske van Barneveld-Louwes.
Barbara Borger
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DE ÛNDERGONG
FAN DE WILLEM III

Ynlieding....
Op 31 januari 2022 was het 145 jaar geleden dat er zich bij Koudum een 
grote ramp voltrok. Het beurtschip de ‘Willem III’, dat de beurtdiensten 
verzorgde van Staveren op Sneek, liep in een zware zuidwesterstorm op 
de Fluessen aan de grond, met dramatische gevolgen. Zoals altijd gingen 
de beurtschepen uit de Zuidwesthoek op dinsdag naar Sneek. Zo ook 
dinsdag 30 januari 1877. De ‘Willem III’ vertrok die middag weer vanuit 
de Kolk in Sneek richting Stavoren. Naast de stukgoedlading waren er 
flink wat passagiers aan boord. Tot Heeg verliep de reis voorspoedig, 
maar de oversteek over het Hegermeer en de Fluessen verliep rampzalig. 
Toen men bijna de Fluessen over was is men op het harde Feitezand 
aan de grond gelopen. In deze barre, koude en donkere nacht zijn 14 
mensen om het leven gekomen. De volgende dag pas om acht uur kwam 
er hulp en zijn de 29 overlevenden van boord gehaald door schipper 
Rein Kool van Oudega. De geredden zijn liefdevol opgevangen door 
Fimme Karels Zalmstra en zijn vrouw Tjerkje Dölle in de herberg van de 
Galamadammen.

Behalve het Kanaal staat het Feitezand aangegeven op de kaart. hieronder. Feitelijk strekt het zich 
uit tot ongeveer waar ‘De Fluessen’ staat, en westelijk van de denkbeeldige lijn tussen de letter 
L en de zuidwal. Het Feitezand is nog altijd een ondiepe plek, met een harde zandbodem, waar 
iets meer dan een meter water staat. Ieder jaar lopen er jachtjes vast op de voor de Willem III en 
opvarenden fatale plek. Het is goed voor te stellen dat het schip, wellicht mede door hoge golven, 
de grond raakte, waardoor het roer afbrak en zo stuurloos werd (Grote Historische Provincie Atlas 
van Friesland 1853-1856 (Wolters Noordhoff 1992) ontvangen van Jan Wieger Broekhuizen).

Oanlieding...

Freed 20 maaie 2022
Iepenloftspul ‘De Hegemermar 
fertelt’ lit yn 5 fragminten stikjes 
sjen fan de skiednis fan Heech 
en de mar. Gisela en Hieke 
fertelle yn ien bysûndere scène 
oer de ûndergong fan beurtskip 
‘Willem III’ yn 1877. 
Se drage de ballade foar dy’t 
skriuwer Eppie Dam makke hat.
Wy wiene der by tidens de 
première. Yn spielende rein, dat 
makke it noch tryster, hearden 
wy nei it drôvige ferhaal fan de 
ûndergong fan de ‘Willem III’.
De ballade waard yn dy 
spieljende rein prachtich 
foardroegen yn de Bûterhoek 
troch de twa froulju. 

Mei tastimming fan de 
skriuwer folget hjirby dizze 
yndrukwekkende ballade. 
Hjoeddedei noch in 
‘warskôging’ foar alle silers 
dy’t dêr noch hieltyd oppasse 
moatte foar de ûndjipten...
Willem Wendelaar Bonga

De ynfo oer dizze ramp komt 
fan www.historisch.koudum.nl
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’t Wie yn achttjinsânensantich
dat de stoomboat ‘Willem III’ 
op it wetter fan ’e Fluessen
yn swier waar kaam en fergie.
Is de dea ienkear beret,
trije skippers keare ’t net.

Tiisdei tritich jannewaris,
middeis om in oer of twa,
fear men út ’e Snitser haven:
foar de stoarm op Starum ta.
Skippersbloed jout min belies,
ek om fracht en passazjiers.

’t Wiene oars wol lju fan namme:
Bouma, Hornstra, Van der Wal,
en al wie de mar soms ritich,
goed bekend mei stream en fal.
Dat wat koe der eins ferkeard?
Kij en bargen seine neat.

Fan de omtrint fyftich reizgers
gie yn Drylts in tal fan board.
Sânentritich – fjouwer froulju – 
hien’ doe nóch gjin plak bij ’t soad.
Mar der koe noch al ien bij
doe’t in jonge frege_om mei.

Ien doarp fierder wie der skipsrie,
want de tocht waard nó al dreech.
Hornstra liet him oars wol hearre:
“Wij oernachtsje hjir yn Heech!”
Van der Wal woe lykwols troch – 
want hij koe De Fluessen, sjoch?  

Mar wat wie dat foar gerinkel
bij de achterste kajút?
Mei geweld wie dêr in koarksek
troch it glês slein fan it rút.
Ien woe ha, hjir spruts it lot – 
oaren tichten gau it gat. 

Brûzend gie it oer de Heger,
en al hie net elk it rom,
’t wie dochs ek wol aventoerlik:    
machtich bûtste men it skom.
Aljend tsjin de hurde wyn
tapen guon noch mar ris yn.

Hornstra wiisde nei de Noardwâl
dêr’t de mar sa wyld net wie,
mar ek dêr kamen de weagen:
skoarstienheech sa’t bliken die.
’t Skip rûn fol, it like min – 
hjir wie hast gjin pompen tsjin.

Ek foar dy’t noch nochter wiene
waard it skip in dronken flot.
Wie ’t net better om te skûljen?
Sjoch, dêr hiest It Wolvegat.
Och, de gloppe dy’t dêr lei
hie syn namme ek net mei.

En sa fear it spoekskip fierder,
yn elk rút in kessen treaun,
want de swiere iizren lûken
wiene moarns yn Starum bleaun.
Hie de dea it oars hjoed ret?
’t Bliuwt in fraach, men wit it net.

’t Like aardich op ’e Fluessen
mei de stjoerman noch oan ’t roer,
en de stoker krige opdracht:
“Ekstra koalen op it fjoer!”
Kuylart wie noch in kertier,
mar it skip kaam nea safier.

Om it Feitesân te mijen 
– gâns ferriedlik en ûndjip –
stjoerde men de wide mar op,
mar dêr heakke al it skip.
Droanend rûn it oan ’e grûn.
Hjir hie ’t hjoed syn master fûn.

Wat de foarein ek noch stegere,
’t skip siet achter as in hûs – 
dat it wûn mei al syn stoomkracht
oars net mear as grom en brûs.
Alles kreake, blyn oerstjoer,
en dêr brutsen skroef en roer.

“Alle finsters lizze iepen!”
raasde Bouma, heas en bleek.
’t Wetter wie al bij de tsjettel – 
oeral walme stoom en reek.
Ien liet noch de stoomfluit gean,
mar wa soe syn klacht ferstean?

’t Unheil wie net mear te kearen:
weagen fûnen lek op lek.
Passazjiers en ek bemanning
skrepten hastich om oan dek.
En dêr griep men dochs wer moed: 
’t wetter bleau op oardel foet.

Linken baaide ’t folk manmachtich
nei de lije kant fan ’t skip.
Mar sa soe it dalik omslaan,
neffens Hornstra syn begrip.
Dat hij loadste elk werom
nei de midden fan ’t falom. 

Yn ’e kjeld en yn it tsjuster
wisten guon harsels gjin ried.
Wa soe hjir de nacht oerlibje,
blau en oan it fel ta wiet?
En waard aanst de lea net wurch
mei de angst yn bonk en murch?

Op de bovenstaande, door Fedde de Vreeze aangedragen kaart, staan zowel het huidige kanaal 
‘de Tochsnijing’, als het gedempte oude kanaal, aangeduid als ‘Het Kanaal’. In zijn reactie bij de 
kaarten schrijft Jan Wieger Broekhuizen over de fatale route: De Willem III heeft waarschijnlijk 
geprobeerd vanaf de hoge (noord)wal aan te sturen op de ingang van dat kanaal en is daarbij te 
dicht langs de Noordoostkant van het Feitezand gevaren en daar vastgelopen.

De ûndergong fan de ‘Willem III’
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Tsien man klommen op ’e tsjettel,
dy’t noch krekt wat waarmte joech.
Op in dwarsstang yn ’e skoarstien
siet in jonkje mei ien skoech.
Hornstra stie noch al bij ’t roer – 
krekt as fûn er sa wat stjoer.

Dêr ynienen sprongen iepen
alle lûken fan it rom.
Tusken dûnsjende plankieren
dreau de fracht al gau rûnom:
tsiis en klean en pakjeguod,
yn in eachwink wie it fuort.

Baltend en mei grutte eagen
sochten kij fergees om hâld.
Doe’t in baarch begûn te biten,
krige ien ’m bij de strôt,
mar de brute hurde wyn 
skuorde beide ’t wetter yn.

Mei de bange nacht foar eagen
waard oanien de skipsbel let.
Mocht it sein de wâl berikke
oer de weagen fan ’t gebed,
miskien wie der dan in kâns
om de dea hjir noch oermâns.

En – o wûnder – de sinjalen
waarden heard yn Aldegea.
Mar om dêrwei út te farren
mei sa’n wyn, dat slagge nea.
Koudum hearde grif de bel.
Sa joech Aldegea him del.

Tsjin ’e nacht wie ’t wynkracht njoggen,
en it waard noch winters ek,
want yn wite twirren stoden
snie en hagel oer it dek.
Nergens fûn in siel ûntwyk – 
ja, it wie de hel gelyk!

Guon berôpen God en himel,  
op ’e grins fan razernij;
oaren wiene heal ferdôve:
moed en krachten floeiden wei.
As in hân al rêding bea,
wie it grif dy fan ’e dea.
 
En dêr wonk er al de earste. 
’t Wie Marijke Altenburg 
– passazjier út Easterwierrum –
dy’t er yn syn almacht burch.
Ek foar dochter wie ’t safier:
Siebrech, fiifentweintich jier.

Rillegau folgen ek manlju,
guon op jierren, oaren jong.
Elkenien liet it gewurde,
hoe’t men ek de hannen wrong.
’t Wie ferskriklik, kear op kear,
en de dea wie noch net klear.

Van der Wal – al wie er skipper – 
sette him net langer skoar.
Kjeld en wurgens hiene ’m slope,
dat hij sakke wei en stoar. 
Fluessen-kenner – wa hie tocht 
dat de dea him hjír krekt socht?

Oeral dreaune no de liken,
en al seach men leaver neat,
’t feale skynsel fan de moanne
toande ’t ûnk fan dizze feart.
En de deaden, frjemd genôch,
woene ’t skip ek noch net ôf.

Yn ’e skimerjende moarntyd
– mar wie ’t ljocht eins wol in freon? –
seach men liken en kadavers
op ’e foarplecht bij’noar dreaun.
Alve minsken flotsken blyn 
tusken kij en bargen yn.

Brocht de nije dei noch hope
of allinnich grutter leed? 
’t Wie de lêste jannewaris – 
och, hoe koe it lot sa wreed! 
Santjin oeren nei de sink
joech de sinne nóch gjin blink.

Mar sjoch dêr, ’t wie net te leauwen:
de kontoeren fan in seil!
Alles swaaide, rôp en belle,
want men seach op slach wer heil.
Guon beklommen de kajút,
petten ôf en jassen út.
 
’t Wie in beurtskip wat se seagen: 
Feenstra fan it Heidenskip.
Hij hie earst yn Snits oernachte
en krych hjoed in hiele skrip.
Stoarm of skimer, hoe ’t ek sij,
mar hij brûsde ’t skip foarbij.

Fiif of seis wie no de wynkracht.
’t Wie yntusken hiel’ndal ljocht.
’t Skip lei – elkenien fûn ’t nuver – 
tichter bij de wâl as tocht.
Minsken rûnen oer de dyk,
mar ferdwûnen tagelyk.

Mar de rêding wie op hannen,
ek al waard it noch wol dreech.
Yn ’e fierte, bij de mole,
ja, dêr kaam in seil omheech.
’t Wie in skip dat, nei berie,
dêr de stoarmnacht trochbrocht hie.

Dapper fear de lytse skûte
nei it jammerdearlik stee.
Hoe it skip benei te kommen?
Oan ’e sydkant, wie ’t idee.
Mar der stie noch altyd wyn,
en men fear de reling fyn.

Wrotten wie ’t om los te kommen
en de skûte kreake mâl.
’t Wie noch ien kear te besykjen,
mar dan no fan hegerwâl.
Njoggen oere yn ’e moarn
lei men bij de Willem oan.

Dy’t de ramp oerlibbe hiene 
– njoggen’ntweintich yn getal –  
waarden ien foar ien oan board brocht:
steund of sjoud, al nei gefal.
Dea oanein fan alle striid
rekken fiif noch út ’e tiid.

Kâld, apatys, út ’e liken,
amper noch gefoel, sa stiif,
joech it folk it lot út hannen,
gâns ûntdien nei siel en liif.
’t Skoarstienjonkje, woe men ha,
wie der noch it bêst oan ta.

Letter op Galamadammen
die de herberch op ’e slûs 
– eigendom fan Fimme Zalmstra –  
tydlik tsjinst as sikehûs.
Hij en Tsjerk, hie men wol ea,
dokteren sa goed sa kwea.

Opswold wiene de gesichten – 
guon herkende men net mear.
Blau as laai wiene de fuotten
en de hûd fan wetter gear.
Soks herstelde him miskien,
mar wat hie ’t ynwindich dien?

Dóe wie ’t slim om te fernimmen
dat men net in spier ferluts
as men syn ferdôve fingers
yn ’e gleone kofje stuts…
Mar úteinlik pleage ’t meast
de ferdôving fan de geast.

Fjirtjin deaden waarden burgen,
en de klokken waarden let.
Dy’t har ein fan tichtbij sjoen hie,
sloech de kjeld wer om it hert.
Ek yn jierren lang dêrnei
woene bylden min foarbij.

Hornstra is dy nacht noch keal woarn,
op in spierwyt krânske nei.
Yn ’t ferfolch hie hij in prûk op –
ja, sa seach men him oerdei. 
Nachts dan waard ’t him bang en near – 
’t wie deselde man net mear.

As syn pakesizzers fregen 
wat der mei syn earen wie 
– sjoch, de froast hie se misfoarme –
krych gjin bern fan him beskie.
Beppe joech se gau in tút,
pake stoarre troch it rút.
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Bouma, oait in sterke kearel,
waard foartidich âld en griis.
As in wrak sliet hij syn dagen,
mei twa stokken as bewiis.
Wille hie er net in dei – 
nei in pear jier wie er wei.

Wie in minskehert fan izer,
och, wat wie er dan wat mâns!
Op in Amsterdamse helling
krige ’t skíp wer macht en glâns.
Duvels glêswurk kaam deryn:
net in hammer krige ’t it fyn.

’t Far bij ’t Feitesân waard omlein
en ferdjippe boppedat.
Wêrom ’t lot noch wer fersykje,
ek al wie ’t úteinlik God.
Sa naam ’t libben wer syn loop,
mar net elk fûn treast en hoop.

Dy’t dy nacht derbij west hiene,
bleauwen oandien en ûntset:
wekkerlizzend mei har fragen,
kaam op ien it antwurd net.
Nee, bij dizze ramp moat steld:
alles is noch net ferteld.

It ferhaal is eins luguber – 
skruten waard der mar oer praat.
Guon woen’ ’t letter net iens leauwe,
oaren rekken fan ’e kaart.
Yslik wie it – mar ek wier!
Dat gjin ding mocht op papier…

Foar’t it rêdend skip teplak wie,
hiene oaren dêr al west, 
roeiend tsjin de holle weagen,
mar fêsthâldend as de pest – 
mûtsen op, alhiel yn ’t swart,
skuonpoets om ’e holle smard.

Fan it skip en út it wetter
rôven sij it bêste guod.
En noch wie de heb net stille
fan ’t begearich slangebrod:
sulvren knopen, jild en goud
waarden fan de liken klaud.

Nettsjinsteande skaad en swartsel
hie men guon sekuer herkend,
mar men swijde oer de nammen,
bang foar wraak op bloed of went.
Al hoe slim ’t ek wêze mocht,
nimmen stapte nei ’t gerjocht.  

Wa’t weromsjocht oer de iuwen
– ek de roeken binne stoarn – 
griist dy nacht oan alle kanten
om syn moed en wredens oan.
Ja, hij lit it minskebern
yn syn kracht en swakte sjen.

As de wyn gûlt oer de Fluessen, 
heart men soms noch op ’e nij
’t suchtsjen fan ’e drinkeldeaden
skriemend út ’e djipte wei.
Nea ferstommet wer de klacht
fan dy bitterswarte nacht.

Eppie Dam

Koudum: keunstwurk ta oantinken oan de ramp yn 1877

Gisela en Hieke drage de ballade foar. Bûterhoeke, Heech
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Skûtsje ‘Lytse Lies’
[Verslag door Hetty Brundel]
Na twee jaar geen skûtsje-
silen, gingen we dan eindelijk 
weer los, voor de periode van 
13 t/m 20 augustus 2022.

In het voorseizoen veel getraind, het schip liep 
nog niet zo goed, na een ‘knip en scheerbeurt’ 
(schoonmaken van het onderwaterschip ) ging 
dit al een stuk sneller, ook met de nieuwe fok 
was het weer zoeken en trimmen naar de juiste 
stand.

Zaterdag: de eerste wedstrijd op Hindelopen 
verliep goed en daar werd de vijfde plaats 
behaald, op Stavoren ging het minder, er was 
ook nauwelijks of geen wind, dat werd plaats 
15, onze eerste slechte wedstrijd.

Dan op naar het thuiswater, het Hegermeer. 
Hier hadden we een mooie start en lagen 
als eerste bij de bovenste ton, dit hebben we 
vast gehouden tot de laatste boei, waar een 
enorme windschifting was en waar onze 
concurrent van profiteerde, gelukkig lagen we 
beide behoorlijk voor, zodat de tweede plaats 
behouden kon blijven!

Op naar Sloten, het werd wel weer eens tijd 
om het kanon af te schieten, nu dit gebeurde 
ook met een mooie eerste plaats, het schip liep 
fantastisch.

Woensdag is de rustdag , toen was het ook 
het minste weer met veel regen, het schip 
overgevaren naar Echtenerbrug voor de 
volgende wedstrijd. Deze wedstrijd op de 
donderdag was een off-day, geëindigd op 
een 15e plaats, (tweede slechte wedstrijd ) 
Opnieuw met nauwelijks wind, en een wind 

die alle kanten uit ging, normaal zou deze 
wedstrijd eruit geschoten worden maar dat 
gebeurde jammer genoeg niet!

Dan twee dagen Lemmer, vrijdag weer matig 
gevaren en 11de geëindigd, zaterdag was weer 
een super dag, na heel lang uitstel kwam er 
eindelijk wind, hadden we een mooie start, 
werden nog even aangevaren, de schipper 
werd bijna gelanceerd, schade aan het 
helmhout. Desondanks kwamen we als eerste 
bij de bovenste ton, op de hielen gezeten door 
de ‘Sterke Jerke’, die halverwege de wedstrijd 
de koppositie overnam, een soort van David 
tegen Goliath! Zo hadden we toch noch een 
hele mooie afsluiting met geweldig mooi 
zomerweer.

In het eindklassement nog een plaatsje 
opgeschoven en geëindigd op de 5e plaats, 
schipper en bemanning waren zeer tevreden. 
We hebben een prachtige week gehad, zowel 
met het weer en ook wat betreft de sfeer 
onderling met bemanning en alle aanhang.
Op naar het 40-jarig jubileum van de IFKS!
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Skûtsje ‘Dageraad’
[Verslag door Rein Wiebe Leenstra]
It sylseizoen rint oan’e ein. 
Graach wolle we noch efkes 
mei jim werom sjen op ôfrûne 
IFKS en de wiken derfoar.

It earste wykein fan de IFKS sylden we op 
Hylpen en Starum. De freeds hiene we de 
folchboaten al nei Starum fearn. De earste 
wedstriid op Hylpen wiene we net ûntefreden, 
mar we moasten der noch efkes ynkomme. 
De start koe better en we hienen in tûne rakke 
wêrtroch we in strafrûntsje meitsje moasten. 
Úteinlik in 8e plakje. 

De wedstriid op Starum wie wat minder. We 
hienen in moai startplakje allinne woe it skûtsje 
net sa ‘t wy dat woenen. Wêr’t dat troch kaam, 
wisten we net. Mar we tochten we moatte ek net 
te folle feroarje oan it trimmen fan it skip, want 
it rint oars wol. Miskien leit it er ek wol oan dat 
wy it net went binne om op de Iselmar te silen 
omdat dêr in oare golfslach is. De wedstriid 
resultearre yn in plakje yn it efterein...
Op moandei hienen we wer moai waar, wyn en 
sinne. It is in pittige klasse. We sile net min, 
mar we ha wol ferbetterpunten.
De wedstriid op Heech begûn mei twa falske 
starten. Nei de 3de start leine we by de boppeste 
tûne op it 8ste plakje. Lokkich rûn it skûtsje 
wer sa ‘t we dat went binne. We ha 2 plakjes 
ferlern en wer 3 ynhelle. It wie in wedstriid mei 
in soad eleminten deryn. Al mei al in 7e plakje. 
De wedstriid op Sleat koene we mei it foarein 
wat meikomme. We hienen in leuke striid mei 
in oar skûtsje. In 10de plakje wie foar ús fuort 
lein. Hjirnei op nei Ychtenbrêge. Mar earst de 
mêst nei ûnderen heljen. Sa kin it skûtsje ûnder 
it viadukt troch.
Op Ychtenbrêge ha we in moaie wedstriid syld. 
Der lei in gate yn it wedstriidfjild. Dat betsjut 
dat je yn it foardewynse rak kieze kinne hokker 
tûne je pakke. Bakboard- of stjoerboardtûne, it 
is mar krekt wêr’t de wyn it meast geunstich is. 

In 7de plakje ha we binnen helle!
Freed, de earste wedstriid op ‘e Lemmer syld. 
We hienen in moaie start, koenen moai fuort 
komme. In 5de plakje om de earste boei. Foar 
de wyn rûn it allegear wat yn inoar. Wer in pear 
krúsrakken syld wêrmei we as 2de om de boei 
kamen. Uteinlik binne we hartstikke tefreden 
mei in 4de plakje!
De lêste wedstriid op Lemmer. It wie efkes 
spannend at de wedstriid troch gean soe 
fanwege te min wyn. Nei de rottesturt (útstel 
fan de start) kaam de start deryn te lizzen. We 
leinen der net goed foar. As ien nei lêste om 
de boppeste tûne. We ha yn de rakjes noch 
wat ynhelle en binne op in 10de plak einige! 
Hjirmei binne we 9de yn it einklassemint 
wurden! We witte dat der mear yn sit, mar 
binne seker net ûntefreden! We binne yn elk 
gefal grutsk op ús team!
Nei elke wedstriid ha we in neipetear hân oer 
hoe de wedstriid ferrûn is. Sa kinne we hjir 
ferbetterpunten út helje. In bierke nei dy tiid 
en ús Wyp hie de sop klear en dan koene we 
lekker ite. Mei syn allen ha we elke jûn in 
leuke jûn hân. De iene kear yn de feesttinte en 
de oare kear de kroech yn of by de folchboaten 
in pilske. 

Om dizze IFKS sile te kinnen binne der in soad 
aspekten nedich om útein sette te kinne. Sa ha 
we mei syn allen traind op de tongersdeis. Yn it 
foarseizoen ha we op de Hegemermar west en 
leine we by it Piel. Yn juny ha we de Slach om 
Heech syld. Hjir ha we oer twa dagen in moaie 
4de plak bemachtige! Fan july ôf hiene wy in 
lisplak by Ulbe Jan de Jong op de Grûns. Hjir 
trainden we dan op de Aldegeaster Brekken. 
Ûnderhâld is ek nedich om goeie resultaten 
te  beheljen. Yn it winterskoft ha we de mêst, 
gyk, swurden en blokken by Barbara fan 
camping Flapper yn de skuorre hân. Sa koene 
dy in laklaach krije neidat dit skjirre wie. We 
ha in wike foar de IFKS it skûtsje by jachtwerf 
Wildschut út it wetter helle. Op dizze manier 
kinne we it ûnderwetterskip skjin spuitsje. Ek 
ha we fan dizze gelegenheid gebrûk makke om 
it skûtsje hielendal wer yn de ferve te setten. Ek 
dit ha we wer mei de hiele bemanning dien. Dit 
is ek goed foar de teamspirit. Nei dy tiid fansels 
efkes in fertsjinne bierke mei syn allen!

Om ek wat jild binnen te krijen om alles te 
bekostigjen, ha we dizze simmer mei gasten 
fan camping Flapper en camping it Gouden 
Plakje syld. Se kinne harren ynskriuwe by de 
resepsje om in jûntsje mei ús mei te gean. We 
ha moaie jûnen hân. Minsken wiene entûsjast. 
In oantal gasten sjogge we elk jier wer.
Jo kinne fansels ek in dei of middei mei ús 
fuort. Sa ha we al hiel wat moaie dagen hân. 
Tink oan in jierdei, bedriuwsfeestje, jubileum. 
Mear ynformaasje fia gaastmarderskutsje@
gmail.com
Ek soenen we in nij túch brûke kinne, der binne 
we hurd foar oan it sparjen. Jo soene ús ek 
helpe kinne troch lid te wurde fan de Klup fan 
100’, in ‘freon’ te wurden fan it Gaastmarder 
Skûtsje of troch in bedrach te sponsorjen. Foar 
mear ynformaasje kinne jo altyd kontakt mei 
ús opnimme fia...
gaastmarderskutsje@gmail.com.
Ek kinne jo us stypje troch by tankstasjon 
De Peut yn Heech te tanken en de punten te 
donearen oan it Gaastmarder Skûtsje. Sa kinne 
jo ús ek noch fia de Rabobank clubsupport 
steune.
1. Gean nei de Rabobank-app of klik op de 

folgjende link: rabobank.nl/clubsupport
2. Gean nei ‘services’
3. Klik op ‘lidmaatschap’
4. En stim!  

Jo ha de kar om noch op 2 oare klups te 
stimmen.

Dizze winter sille we ús bekende krystbeammen 
aksje wer trochsette! Oft it safier is, krije jim 
mear ynformaasje fia de mail (leden, freonen 
en sponsoren) of fia Instagram en Facebook. 
De earste beammen binne al fersein!

We ha mei syn allen in machtige tiid hân! We 
witte dat we mear kinne. It team bestiet foar de 
helte út nije minsken en wy ha trainingen nedich 
om op inoar yn te spyljen. Yn it neiseizoen sille 
we sawiesa mei de slotwedstriid op Heech 
meidwaan. Miskien dat jo ús ek noch sjogge 
op de Roekoepôle-race op de Snitsermar 

Oant sjen en groetnis fan de bemanning fan it 
Gaastmarder Skûtsje 

Foto’s binne fan Skydrone Sloten en ússels.
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Hoi Marieke, je geeft nu 
een half jaar yin yoga les 
in Gaastmeer en we leren 
je graag een beetje beter 
kennen. Kun je iets over 
jezelf vertellen?

Ja, natuurlijk. Ik ben dus Marieke de Vries 
- den Hollander. Vanaf mijn tienerjaren opge-
groeid in Heeg en heb mijn middelbare school-
tijd doorlopen op het Bogerman in Sneek.
Daarna naar de universiteit van Wageningen 
voor de opleiding Internationale Rurale ont-
wikkelingssociologie en Land & Waterbeheer. 
Vervolgens ben ik aan de slag gegaan binnen 
diverse functies van consultant tot projectma-
nager gericht op mensenrechten. Ik ben ge-
trouwd met Marc en we wonen in Woudsend 
met onze drie kinderen. Onze oudste gaat nu 
zelf ook naar het Bogerman.  
Inmiddels ben ik net als Emmie holistisch 
transformatie therapeut. En ik ben dus yin yoga 
docent. 

Hoe ben je met yin yoga 
begonnen? 
Ik ben ongeveer tien jaar yin yoga docent. Ik 
ben er ooit mee begonnen, omdat ik bij een 
burnout yin yoga meekreeg vanuit fysiotherapie 
als advies en dat beviel me zo goed. Ik voelde 
dat ik er meer energie door kreeg, en vooral 
meer rust. Toen besloot ik om de opleiding te 
doen, in eerste instantie vooral voor mijn eigen 
ontwikkeling. Daarna ben ik gevraagd om in 
Sneek les te geven en zo ben ik ooit begonnen.
Op een gegeven moment heb ik de yin 
yogalessen on-hold gezet, omdat ik het niet 
meer met mijn andere werk kon combineren. 
Later heb ik voor mezelf de balans opnieuw 
opgemaakt, waardoor ik meer tijd kreeg om yin 
te geven en daar word ik heel blij van. En ik 
vind het heel leuk om op woensdagavond yin 
yoga les te geven in Gaastmeer. 

Wat voor soort yoga is het? 
Het is yin, dus de vrouwelijke, de zachte 
kant van yoga. In tegenstelling tot yang, de 
mannelijke, meer actieve kant. Het gaat om 
balans in het leven. Maar over het algemeen 
zien we dat mensen vooral veel yang in 
hun leven hebben, door familie, werk, 
verantwoordelijkheden. En eigenlijk wat 
te weinig yin. Daarom is het juist fijn om de 
balans in het leven wat te krijgen door dan in 

een 
interview 
met Marieke 

je vrije tijd wat extra yin toe te voegen, onder 
andere door yin yoga. En yin yoga is dus een 
vorm waarbij je langere tijd in een bepaalde 
houding zit. Zodat het bindweefsel op rek 
gebracht wordt in tegenstelling tot rekken en 
strekken, waarbij je jouw spieren op rek brengt. 
En door het op rek brengen van je bindweefsel 
krijg je ruimte in je lijf. En dat bindweefsel zit 
ook bij spieren en tussen je botten, je pezen en 
je zenuwen. Dus eigenlijk je algehele lijf krijgt 
meer ruimte en meer flexibiliteit. 

En hoe ben je in Gaastmeer 
terecht gekomen? 
Ik werd door Emmie uitgenodigd om yin 
yoga te geven. Want dit werd al gegeven in 
Gaastmeer, maar dat zou hier stoppen. En 
Emmie wilde graag dat het in Gaastmeer zou 
blijven, omdat ze weet hoe heilzaam dit is. En 
zo zijn we eerst begonnen in maart. Inmiddels 
met twee groepen. Dus dat is denk ik wel een 
succes voor een dorp zo groot als Gaastmeer. 
En ik voel me ook maatschappelijk betrokken. 
Zo kunnen de inwoners vanuit Oekraïne gratis 
meedoen. Waarbij de helft van de kosten 
gedragen worden door mij en de andere helft 
uit het beschikbare vluchtelingenbudget wordt 
betaald. Dus zij zijn vanaf 14 september 
ook weer van harte welkom. Dan hoor ik 
het trouwens wel graag van tevoren, want 
bij meerdere aanmeldingen hebben we een 
aparte Oekraïense groep met vertaling. De 
Nederlandstalige groep start dus ook weer op 
14 september. 

Heb je verder nog plannen?
Ja, samen met Emmie. We zijn aan het kijken 
wat we nog meer kunnen opzetten,  bijvoorbeeld 
richting het geven van weekenden. Vooral 
weekenden waarbij je tot jezelf kunt komen. 
En dat je dan alles wat jou op dit moment vast 
zet, of tegenhoudt, dat je daar meer ruimte in 
kan maken. Maar daar kan Emmie denk ik nog 
beter uitleg over geven.
En alles wat hier nog uit kan voortvloeien. 
Voor nu hebben we in ieder geval een open 
dag op de planning, zondag 27 november. 
En daar zal ik ook een introductieles geven, 
zodat mensen even 1 of 2 houdingen kunnen 
proeven. Een half uurtje of drie kwartier yoga. 
Dus iedereen ook van harte uitgenodigd om 
dan een proefles yoga te komen ervaren op die 
dag. En je hoeft natuurlijk niet tot 27 november 
te wachten met een proefles, dat kan ook op een 
woensdagavond als er les is.

door Emmie Mous

Yin Yoga in Gaastmeer
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Nadat afgelopen winter het 
houtwerk weer van een frisse 
laklaag was voorzien lag de 
Voorwaarts weer klaar voor het 
seizoen. Met een historische 
fuik in de mast is het een 
karakteristiek gezicht bij het 
bankje van de trailerhelling. 

Opening kade: de Voorwaarts  prachtig in de 
vlaggen onze haven binnen met Tineke Cnossen 
aan boord voor de opening van onze vernieuwde 
loswal.  
Bij het bezoek van de gedeputeerde op 16 juni, 
voeren we naar Elahuizen met een gezelschap 
van ambtenaren, dorpsbelang Elahuizen en de 
werkgroep fietstunnel. Hier werd aangelegd bij 
de nieuwe trailerhelling en zwemplaats die in 
gebruik werd genomen door de gedeputeerde. 
Trudy Roodhof was matroos.  De Voorwaarts 
was startschip bij het Fries Kampioenschap 
Klompkesilen. Aangemeerd bij de Herberg 
lieten de kinderen hun klompjes los voor de 
wedstrijd.
Met de reünie van de familie Visser maakten 
we op 30 juni een mooi rondje over het Piel, 
de Yntemasloot, de Grutte Gaastmar, voor 
Gaastmeer langs en afmeren bij de Herberg. 
Prachtig weer en volop verhalen over alle 
herinneringen die boven kwamen. Het leverde 
weer een paar donateurs op, hard nodig voor het 
onderhoud.
Bij het IFKS skutsjesilen gingen we met 
opstappers kijken bij de wedstrijd bij Heeg.

U bent welkom om donateur te worden. Stuur een 
e-mail naar palingklippervoorwaarts@gmail.com  
Alvast dank!

Activiteiten palingklipper

‘VOORWAARTS’
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NIEUWS UIT GROEP 8

[Redactie] 
Deze keer ’een greep’ uit het 
nieuws van juni 2022. Drie meiden 
uit Gaastmeer kijken vooruit naar 
het schooljaar dat op dit moment al 
begonnen is.

Wij wensen Sterrre, Evelien en Amy 
veel plezier en succes toe in Sneek!

SKOALLENIJS

En toen zat het schooljaar er alweer bijna op. Onze groep  
vliegt uit! Wat hebben we een mooi schooljaar beleefd met 
deze leuke groep kinderen. We hebben veel met thema’s 
gewerkt en de kinderen gingen er vaak helemaal in op. 
Prachtige schilderijen werden er gemaakt tijdens het 
thema ‘Kunst’ en heel veel plezier beleefden ze aan het 
schoolvoetbal en het schoolreisje naar Hellendoorn. In 
dit stuk van groep 8 kunt u lezen wat de kinderen volgend 
schooljaar gaan doen. We wensen u veel leesplezier!

Juf Regina en juf Margriet.

Sterre Samidjono
Mijn naam is Sterre en ik ben 11 jaar. 
Ik zit nu nog op Klaver Fjouwer maar 
na de zomervakantie ga ik naar het 
Voortgezet Onderwijs, het RSG in 
Sneek. Ik ga naar de Havo. 
Ik heb wel zin om naar de middelbare 
school te gaan, omdat ik dan weer 
nieuwe mensen kan ontmoeten en 
nieuwe vriendinnen maken. 
In groep 1,2 en 3 zat ik nog op 
Mids De Marren samen met Amy 
en Evelien. Met z’n drieën in één 
groep. Onze school had ook maar 15 
kinderen, dat is heel weinig. 
En toen we naar groep 4 moesten 
was de school gesloten. Toen gingen 
we naar Klaver Fjouwer, in Oudega. 
Voor het Voortgezet Onderwijs krijg ik 
ook nog m’n eigen laptop dat vind ik 
wel leuk.

Evelien van Netten
Ik ben Evelien.
Ik ben 12 jaar.
Ik zit nu op Klaver Fjouwer in groep 8 
en ga na de zomervakantie naar de 
middelbare school.
Ik ga naar het Bogerman Vakcollege.
En wil daar graag nieuwe kinderen 
leren kennen.

Amy Sunderland
Hoi, ik bin Amy. Ik bin 12 jier âld. 
Ik kom út Gaastmeer. Ik sil nei de 
simmer nei it fuortset ûnderwiis. 
Ik gean nei de RSG. 
Ik gean VMBO-gt dwaan, ik gean der 
allinich hinne. Ik sjoch der nei út om 
it sportaksint te dwaan en om nije 
freonen te meitsjen. Dit wie it!!

[Foto: de drie jonge meiden in hun 
Mids-de-Marren-tijd]
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Dit jaar organiseerde Concordia, na een 
corona-interval, weer het brêgekonsert aan het 
begin van de schoolvakanties in deze regio. 
Natuurlijk weer op een ponton en op de mooiste 
plek van dit mooiste dorp van Nederland: 
naast de brug met die vier prachtige pandjes 
aan weerszijden. Dat gebeurt in principe elke 
twee jaar en dat moeten ze er echt inhouden. 
Dit jaar kon het eigenlijk niet mooier: prachtig, 
rustig vakantieweer en een programma dat 
hierop was afgestemd. Het publiek kon kiezen 
of ze vanaf de brug of vanaf het terras wilden 
toehoren en het was zelfs mogelijk, als je niet 
te veraf woonde, om het vanaf je voortuin te 
volgen. Concordia had een gast uitgenodigd 
die het nodige muziektalent in huis heeft: 
Folkert-Hans Tolsma. Hij speelt trompet 
en saxofoon en hij zingt. Hij doet dit zowel 
solo als met begeleiding. En daar hadden ze 
een goed gebruik van gemaakt. Sommige 
nummers werden solo door Folkert-Hans 

BRÊGEKONSERT

verzorgd, andere weer door Concordia en ook 
maakten ze samen muziek. Persoonlijk vond 
ik de stukken die ze samen ten gehore brachten 
het mooist, vooral die Spaanse muziek, 
waarbij de trompettist de show stal. Het leuke 
van een brêgekonsert is, dat er dan alleen 
lichte, luchtige en vrolijke muziek gespeeld 
wordt. Niks geen zware stukken, die best ook 
wel eens op hun plaats zijn, maar niet met dat 
mooie weer in de buitenlucht. Een evergreen, 
een vlotte mars, een vrolijk niemendalletje, 
prachtig. Die muziek ligt Concordia ook 
heel goed en dirigent Guus Pieksma kan 
hier ook heel goed mee uit de voeten. En 
levende muziek in de buitenlucht doet het, in 
tegenstelling tot irritante mechanische muziek, 
in de regel erg goed. Tenminste, als het mooie 
muziek is. En dat was het beslist. Concordia 
trakteerde ons zo op een mooie, verrassende 
zomeravond. Concordia, bedankt!
JvD

VRIJDAG 8 JULI  2022
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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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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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En natuurlijk... zijn alle ingrediënten  
in onze DAGWINKEL te verkrijgen!

door Ida Hoeksma

Dit keer stamt het recept uit Schleswig-Holstein, een 
typisch nazomers recept voor deze regio. 
Schleswig-Holstein is een van de 16 Duitse deelstaten 
gelegen tussen Noordzee en Oostzee. De Hoofdstad is 
Kiel. Het grenst in het noorden aan Denemarken. 
 
Schleswig-Holstein heeft wel iets van Friesland, het land-
schap komt voor een groot gedeelte met Friesland overeen 
met zijn talrijke meren, akkers en het weidelandschap. Een 
uitzondering is de Holsteinische Schweiz met zijn prachtig 
heuvelachtig natuurgebied. Deze regio doet misschien wel 
iets denken aan Gaasterland. 
 
Schleswig-Holstein telt bijna 3 miljoen inwoners, waarbij 
ook de nationale minderheden, zoals de Friezen en de 
Denen behoren. 
Naast Duits wordt er ook Deens gesproken en 10.000 men-
sen in de gemeente Saterland, Landkreis Oldenburg in Nie-
dersachsen en in Schleswig-Holstein aan de grens met 
Denemarken spreken  Noord-Fries. (niet te verwisselen met 
Oost-Friesland). 
 

De Gaastmar yt lekker! 
Voedingswaarde 
 

Peren zijn rijk aan voedingsvezels, zij dragen bij aan 
een gezond cholesterolgehalte, voeden de günstige 
darmbacterien, ondersteunen de spijsvertering en rei-
nigen de darmen. Peren hebben ook een hoog kalium- 
en magnesiumgehalte. 
 

Sperziebonen bevatten net als alle peulvruchten veel 
vezels, maar leveren ook andere voedingsstoffen, vita-
mines en mineralen. 
 

Sperziebonen zijn goed voor je botten, je darmen, 
spierherstel, het immuunsysteem, voor stabielere 
bloedsuikerspiegel en opbouw van spiermassa. 
 

Mensen die veel groente en fruit eten hebben de kans 
langer gezond en vitaal te blijven. Voor volwassenen 
geldt het voedingsadvies 250g groente en 200g fruit (2 
porties) per dag te eten. 
 
 

Duurzaamheid 
Het leuke van dit recept is dat alle basis producten ge-
woon uit Nederland komen. Ze hoeven dus niet uit 
verre landen ingevlogen te worden! Land van her-
komst staat altijd op het etiket. 
 
 

Herfsttijd, tijd voor 
"Birnen, Bohnen en Speck"  
Peren, sperziebonen en spek

Ook verbindt "ons" Friesland" met Schleswig-Holstein in het 
bijzonder het rundveeras Holstein-Friesian. De meesten van 

ons kennen zeker dit zwart- of roodbonte melkras. 
 

De "Schleswig-Holsteiner" geldt als een eigenwillig 
mens, flink en met beide benen op de grond. Mis-

schien ook een overeenkomst met de Fries? 
De traditionele eetcultuur in deze regio is eerder 

stevig. Vis staat heel centraal op het menu, ik 
noem even de "Kieler" sprotten, karpers, schol 
en haring. 

Typerend voor Schleswig-Holstein is het sa-
menvoegen van zoete en zoute smaken. Een van 

de bekendste gerechten is "Birnen, Bohnen en 
Speck". De zoete peer wordt gecombineerd met de 

smaak van het hartige spek.

 Recept  
   (4 personen) 
 
�  4 peren (stevige soort) 
�  500g doorregen spek 
�  800/1000g sperziebonen 
�  2 uien 
�  takjes bonenkruid 
�  500g aardappelen 
�  zwarte peper 
�  zout naar smaak 
�  nootmuskaat naar smaak 
�  1/4 l water 
�  1 el aardappelmeel 
�  100/125g boter 
 
1) Uien schillen en in stukken snijden, spek in plakjes 
snijden, boter smelten, uien en spek licht aanbraden,  
vervolgens water bijgieten, peperkorrels toevoegen  
en 10 minuten laten trekken. 
 
2) Peren en sperziebonen wassen, peren in parten  
snijden, aardappelen schillen en in grove stukken 
snijden. 
 
3) Aardappelen na 10 min. aan het spek toevoegen,  
5. min. later de sperziebonen erbij doen met bonen- 
kruid, 15 min. laten koken, na 10 min. peren erover  
heen leggen en nog eens 5-10 min. laten trekken,  
controleren of aardappelen en sperziebonen gaar zijn. 
(hangt van soort af). 
 
4) Bonenkruid eruit nemen en de peren voorzichtig opzij 
leggen, jus opvangen, met een beetje aardappelmeel bin-
den, zout en peper naar smaak toevoegen.  
      
5) Aardappelen en sperziebonen in de saus leggen, spek-
jes (eventueel nog een keer aanbraden)  eroverheen ver-
delen en ten slotte de peren er over leggen en met 
bonenkruid garneren. 
 
Je kunt natuurlijk ook alles apart koken en op  
een schaal serveren!

Zeilen 
 
de haven uit  
over It Piel 
de wind west 
kracht 3  
 
richting de Fluessen 
zachte golven schitteren 
een stevige bries 
de zeilen strak gebold 
 
deinend op de golven  
geef de zeilen je gang 
geef je ogen het zicht 
mee door de wind 
golvend op het ritme 
 
rond om de Nije Krúspôle 
overstag 
vallen, lieren ratelen,  
de fok klappert 
alles neemt weer vaart op 
 
voor de wind richting Hegemer 
om de Langehoekspôle 
overstag 
vallen, lieren ratelen,  
de fok klappert 
 
een late herfstzon 
lacht ons warm achterna 
voldaan zacht wiegend 
een dag die nooit  
nooit ten einde gaat

Menno Jansen
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En natuurlijk... zijn alle ingrediënten  
in onze DAGWINKEL te verkrijgen!

door Ida Hoeksma

Dit keer stamt het recept uit Schleswig-Holstein, een 
typisch nazomers recept voor deze regio. 
Schleswig-Holstein is een van de 16 Duitse deelstaten 
gelegen tussen Noordzee en Oostzee. De Hoofdstad is 
Kiel. Het grenst in het noorden aan Denemarken. 
 
Schleswig-Holstein heeft wel iets van Friesland, het land-
schap komt voor een groot gedeelte met Friesland overeen 
met zijn talrijke meren, akkers en het weidelandschap. Een 
uitzondering is de Holsteinische Schweiz met zijn prachtig 
heuvelachtig natuurgebied. Deze regio doet misschien wel 
iets denken aan Gaasterland. 
 
Schleswig-Holstein telt bijna 3 miljoen inwoners, waarbij 
ook de nationale minderheden, zoals de Friezen en de 
Denen behoren. 
Naast Duits wordt er ook Deens gesproken en 10.000 men-
sen in de gemeente Saterland, Landkreis Oldenburg in Nie-
dersachsen en in Schleswig-Holstein aan de grens met 
Denemarken spreken  Noord-Fries. (niet te verwisselen met 
Oost-Friesland). 
 

De Gaastmar yt lekker! 
Voedingswaarde 
 

Peren zijn rijk aan voedingsvezels, zij dragen bij aan 
een gezond cholesterolgehalte, voeden de günstige 
darmbacterien, ondersteunen de spijsvertering en rei-
nigen de darmen. Peren hebben ook een hoog kalium- 
en magnesiumgehalte. 
 

Sperziebonen bevatten net als alle peulvruchten veel 
vezels, maar leveren ook andere voedingsstoffen, vita-
mines en mineralen. 
 

Sperziebonen zijn goed voor je botten, je darmen, 
spierherstel, het immuunsysteem, voor stabielere 
bloedsuikerspiegel en opbouw van spiermassa. 
 

Mensen die veel groente en fruit eten hebben de kans 
langer gezond en vitaal te blijven. Voor volwassenen 
geldt het voedingsadvies 250g groente en 200g fruit (2 
porties) per dag te eten. 
 
 

Duurzaamheid 
Het leuke van dit recept is dat alle basis producten ge-
woon uit Nederland komen. Ze hoeven dus niet uit 
verre landen ingevlogen te worden! Land van her-
komst staat altijd op het etiket. 
 
 

Herfsttijd, tijd voor 
"Birnen, Bohnen en Speck"  
Peren, sperziebonen en spek

Ook verbindt "ons" Friesland" met Schleswig-Holstein in het 
bijzonder het rundveeras Holstein-Friesian. De meesten van 

ons kennen zeker dit zwart- of roodbonte melkras. 
 

De "Schleswig-Holsteiner" geldt als een eigenwillig 
mens, flink en met beide benen op de grond. Mis-

schien ook een overeenkomst met de Fries? 
De traditionele eetcultuur in deze regio is eerder 

stevig. Vis staat heel centraal op het menu, ik 
noem even de "Kieler" sprotten, karpers, schol 
en haring. 

Typerend voor Schleswig-Holstein is het sa-
menvoegen van zoete en zoute smaken. Een van 

de bekendste gerechten is "Birnen, Bohnen en 
Speck". De zoete peer wordt gecombineerd met de 

smaak van het hartige spek.

 Recept  
   (4 personen) 
 
�  4 peren (stevige soort) 
�  500g doorregen spek 
�  800/1000g sperziebonen 
�  2 uien 
�  takjes bonenkruid 
�  500g aardappelen 
�  zwarte peper 
�  zout naar smaak 
�  nootmuskaat naar smaak 
�  1/4 l water 
�  1 el aardappelmeel 
�  100/125g boter 
 
1) Uien schillen en in stukken snijden, spek in plakjes 
snijden, boter smelten, uien en spek licht aanbraden,  
vervolgens water bijgieten, peperkorrels toevoegen  
en 10 minuten laten trekken. 
 
2) Peren en sperziebonen wassen, peren in parten  
snijden, aardappelen schillen en in grove stukken 
snijden. 
 
3) Aardappelen na 10 min. aan het spek toevoegen,  
5. min. later de sperziebonen erbij doen met bonen- 
kruid, 15 min. laten koken, na 10 min. peren erover  
heen leggen en nog eens 5-10 min. laten trekken,  
controleren of aardappelen en sperziebonen gaar zijn. 
(hangt van soort af). 
 
4) Bonenkruid eruit nemen en de peren voorzichtig opzij 
leggen, jus opvangen, met een beetje aardappelmeel bin-
den, zout en peper naar smaak toevoegen.  
      
5) Aardappelen en sperziebonen in de saus leggen, spek-
jes (eventueel nog een keer aanbraden)  eroverheen ver-
delen en ten slotte de peren er over leggen en met 
bonenkruid garneren. 
 
Je kunt natuurlijk ook alles apart koken en op  
een schaal serveren!
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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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Voor iedere (jongere) 
oudere uit Gaastmeer wordt 
iedere 1e woensdag van 
de maand een speciale 
ochtend georganiseerd 
door Stichting Kwyk. 
Deze ochtenden worden 
onverminderd druk bezocht.

Vanaf 1 december aanstaande is 
het plan een route te maken langs 
diverse versierde ‘adventsramen’ 
in de Gaastmar en Lytse Gaastmar. 
Tot aan kerstavond wordt iedere 
dag een nieuw raam geopend. 

Dit zijn ramen die versierd zijn in 
kerst/winterstijl en die iedere avond 
verlicht worden. Zo ontstaat er een 
alternatieve adventkalender en een 
leuke wandelroute langs verlichte 
versierde ramen tijdens de donkere 
dagen voor kerst. 

Vanaf kerstavond zijn alle 24 ramen 
zichtbaar en kun je ze bewonderen tot 
en met 1 januari 2023.

Om dit initiatief kracht bij te 
zetten willen we met een 
voorbereidingsgroep de uitwerking 
realiseren. Daarnaast willen we graag 
weten wie zich wil aanmelden om 
zijn/haar huis te versieren en waar 

ADVENTSRAMEN&
Op intitiatief van 
Stichting Kwyk deze 
vooraankondiging...

eventueel op eigen initiatief een 
activiteit kan plaatsvinden (uitgifte 
chocolademelk of een voordracht..) 

Ook zoeken we iemand die een 
digitale kaart kan bewerken waar de 
adressen met de opeenvolgende data 
op staan vermeld.
Natuurlijk geldt dit voor alle leeftijden. 
Het zou heel leuk zijn als we van 
jong tot oud met elkaar hier iets mee 
kunnen doen.

Doe je mee?
In de voorbereidingsgroep, 
als creatieve ondersteuner, als 
digitaal ondersteuner 
of als huiseigenaar. 

Meld je bij voorkeur aan via 
stichtingkwyk@gmail.com 
of bel via 06-29297249 
Margriet Burgers, 
bestuur Stichting Kwyk

?

Op die ochtenden worden 
verschillende activiteiten 
georganiseerd op het 
gebied van cultuur, muziek, 
medische voorlichting en 
sport. Ook de lezingen met 
een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen zijn een succes. 
Natuurlijk is ’bijpraten’ ook 
mogelijk...

Via e-mail worden activiteiten 
en nieuws gecommuniceerd.
Hiervoor aanmelden is een 
mooie kans om meer samen te 
kunnen doen! 
stichtingkwyk@gmail.com

Graag tot later, 
vriendelijke groet,
bestuur Stichting Kwyk
www.degaastmar.nl/stichting-kwyk

nieuws!



42



43

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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Vaste Flapper-campinggasten met kinderen, 
kleinkinderen, een groep passanten die op de 
camping hun plekje hebben veroverd en niet 
te vergeten een aantal enthousiaste dorps-
bewoners; ze zijn allemaal van de partij. De 
weergoden zijn gunstig alleen Aeolus blaast 
niet zijn hoogste lied.  ‘s Morgens slaapt de 
god van de wind nog maar gelukkig wordt hij 
in de loop van de dag een beetje wakker.

De avond voor de Flappercup-dag worden al 
voorbereidingen getroffen: boeien in gereed-
heid gebracht voor het wedstrijdrak. De in-
schrijfdesk gemaakt, versierd met peddels en 
vlaggenlijn. Zaterdagochtend in alle vroegte 
wordt door de organisatoren en een heleboel 
jeugdige vrijwilligers alles in gereedheid ge-
bracht. Het wedstrijd-rak wordt op Het Piel 
met boeien gemarkeerd. Het startschip gaat 
voor anker bij de start- en finishlijn. Het in-
schrijfcommitee ontvangt de enthousiaste 
deelnemers. Wind of geen wind, de spanning 
hangt in de zonovergoten lucht. 

De wedstrijd leiding heeft dit jaar besloten in 
verband met de wind die er (nog) niet is de 
Suppers (Standing Up Paddle) als eersten te 
laten starten. Het deelnemersveld is groot 
en divers.  Kinderen, kleinkinderen, ouders, 
oma’s en opa’s bestrijden elkaar fanatiek en 

niets ontziend,  aangemoedigd door het pu-
bliek juichend, klappend en toeterend langs 
de kant.

Na de Supwedstrijd is het de beurt  aan de 
Optimisten. Gelukkig heeft Aeolus besloten 
om wat te gaan blazen. Een mooie optimis-
ten wind. Het is duidelijk dat de jonge deel-
nemers goed hadden getraind. Het wordt een 
spannende wedstrijd. De meeste Opti’s wor-
den bemand door één schipper. Eén Opti had 
een bemanning van twee meiden . Omdat ze 
daardoor wat zwaarder zijn, eindigden  zij als 
laatste. Uiteindelijk verdienen zij nog een aan-
moedigingsbeker. 

Flappercup-koffie-tijd is ook een belangrijk 
onderdeel van de dag. En er is een jarige 
Jop op de camping.  Er wordt getrakteerd op 
Oranjekoek en natuurlijk gezongen; een extra 
feestelijk Flappercuptintje.

Daarna zijn de Lasers en andere zwaardboten 
aan de beurt. Het deelnemersveld is aanzien-
lijk en het is een spectaculair gezicht om de 
snelheidsduivels te zien strijden. Aeolus had 
er zin in en het waaide inmiddels lekker. Er 
moest dus flink ‘gehangen’ worden om het 
spul overeind te houden.  Maar een spectacu-
laire windvlaag lukte het toch een Laser om te 

fLAPPERCUP 2022
Ook in 2022 kon het weer: 
een Flappercup op het Piel!
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laten slaan. Ook dat hoort er bij.
De wedstrijd wordt in twee manches gevaren, 
waarna door de  zes besten de finale Medal-
race wordt gevaren, een spannende race tus-
sen Barbara en Peter, waarbij Peter uiteidelijk 
de Medalrace wint. 
Na de zonnige lunch zijn de familieboten aan 
de beurt. Dit jaar wel 16 in totaal. Dit  zorgt  
voor een krioelende start en er wordt gestre-
den om het Flappercup-leven. De ‘BAKKK-
BOORRRD’ kreten zijn niet te missen. Hoezo 
fanatiek. Maar uiteindelijk blijken Jan, Mirna 
en kids weer de besten en zeilen net als  vorig 
jaar juichend als 1e over de finishlijn.

Tenslotte zijn de surfers aan de beurt. Ook hier 
is het deelnemersveld van jong tot oud. Opa’s 
en kleinkinderen en alles wat daar tussen past 
hebben zich ingeschreven.
Het is duidelijk dat de surfers met een ouwe 
“deur” in het voordeel waren bij dit weertype.
Na een hilarisch drukke start met wat aanva-

ringen en een spannende race, is uiteindelijk 
Harry de snelste. Hij had zijn grootste zeil 
flink getrimd zoals hij nadien enthousiast ver-
telde en voor zijn oude plank gekozen omdat 
er niet heel veel wind was. 

Aan het eind van middag is dan eindelijk de 
prijsuitreiking met de mooiste bekers en na-
tuurlijk blije en trotse gezichten.  

De voorbereidingen voor het traditionele ge-
zamenlijke  après-Flapper-Cup-eten kunnen 
beginnen. Maar niet voordat Domien Flap-
per  eerst het woord neemt. Domien heeft vele 
jaren aan de  Flappercup wedstrijden meege-
daan. Hij gebruikt deze gelegenheid om aan 
te kondigen, dat na al die mooie jaren dit zijn 
laatste wedstrijd is geweest. Hierbij geeft hij 
symbolisch zijn surf uitrusting over aan Juul, 
een jong en aanstormend surf- en zeil alent 
van de camping. (Zie Praatmar-prikboerd; 
red.)

Met dank aan de wedstrijdleiding, dit jaar 
een vers clubje enthousiastelingen van de 
camping. De wedstrijden op Camping Flap-
per worden al georganiseerd sinds het prille 
bestaan van de camping in de jaren ’70 en ho-
pelijk nog vele jaren hierna.

Het was weer een prachtige Flappercup-dag 
2022! 

Tot de Flappercup 2023!
mede namens Anjo ,
Casper de Graaff
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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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Op zaterdag 30 juli 2022 
was het zover: het eerste 
exemplaar van het boek 
‘De School van Gaastmeer’ 
zou worden uitgereikt. 

Aan een belangrijke inwoner van Gaastmeer, 
stond in de uitnodiging. Nou, dat wilden 
velen wel weten, wie die belangrijke inwoner 
van Gaastmeer dan wel is. Konden ze gelijk 
het boek ophalen waar ze al dan niet voor 
ingetekend hadden. Het was tegen vier uur dan 
ook gezellig druk in het dorpshuis. Rick en 
Catrien waren er ook. 

Anneke Hoogterp, de voorzitter van Wurkgroep 
‘Oer De Gaastmar’, vertelde eerst iets over het 
ontstaan van dit boek, waar al jaren geleden aan 
begonnen is. 

Ten slotte was er ook een woord van dank aan 
Menno Jansen, die de laatste hand had aan de 
vormgeving van het boek. 

Hij is gepensioneerd vormgever, maar liet blijken 
dat je in dit vak eigenlijk nooit gepensioneerd 
wordt. Het is een prachtig boek geworden met 
een mooie, stevige band en keurig gedrukt, 
zowel de tekst als de foto’s. Echt kwaliteit. 

De inhoud mag er trouwens ook zijn: de 
eeuwenlange historie van de school met 
veel illustraties en klassenfoto’s vanaf 1904. 
Het is een boek geworden, dat je zou willen 
hebben. Willem Wendelaar herinnerde in een 
korte toespraak nog even aan die prachtige 
Jenaplanschool die we zijn kwijtgeraakt en 
waar velen, vooral de kinderen die de sluiting 
meemaakten, nog met weemoed op terugkijken. 

Na het officiële gedeelte kon ieder een boek 
aanschaffen. Dat je daarbij even op je beurt 
moest wachten, was geen enkel probleem, want 
onder het genot van koffie of een glaasje kon je 
met deze en gene een praatje maken. 

Die eerste middag werden 75 boeken verkocht. 
Op dit moment (eind augustus) is de eerste 
oplage van 200 exemplaren bijna uitverkocht, 
maar er zijn er inmiddels weer 100 besteld, dus 
we hoeven niemand teleur te stellen.

Het boek kost € 25,-- en is verkrijgbaar bij Pie 
Zeilstra, Wieldyk 9 en bij Anneke Hoogterp, J.J. 
Hofstrjitte 3 in Gaastmeer.

Het kan ook per post besteld worden door € 
30,50 over te maken op bankrekeningnr.  NL92 
RABO 0123 337 682 t.n.v. Dorpsbelangen 
Gaastmeer (F. Leenstra) en onder vermelding 
van ‘boek’ en het adres waar het boek naar 
gestuurd moet worden. 
Het boek is geplastificeerd en wordt in karton 
verpakt om beschadiging bij de verzending te 
voorkomen.

Wurkgroep Oer De Gaastmar

Uitreiking eerste exemplaar 
‘De School van Gaastmeer’

in boek fol 
’belangrike 
minsken’...

Daarna werd de belangrijke inwoner van 
Gaastmeer naar voren geroepen om hem het 
eerste boek uit te reiken. Dit bleek Willem 
Wendelaar Bonga te zijn, de man die twee 
maal directeur van de school was, beide keren 
moeilijke momenten heeft meegemaakt, waar 
hij op een heel goede manier mee wist om te 
gaan. Daarnaast al ruim 30 jaar een dorpsgenoot 
die op veel terreinen actief is als vrijwilliger en 
ook een grote bijdrage heeft geleverd aan het 
ontstaan van dit boek. 

Hij was erg blij dit eerste exemplaar te mogen 
ontvangen en deed ook net, alsof hij het boek 
voor de eerste keer zag. Ook zijn vrouw Ekie 
deelde in de hulde. Ook zij is al die jaren dat ze 
hier wonen actief als vrijwilligster en heeft ze 
een groot deel van de huidige jeugd en jongeren 
mede opgevoed, zou je kunnen zeggen. 
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OPENING KADE
ZATERDAG 4 JUNI 2022
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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

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

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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FOAR...

DE LYTSTE GAASTMARDERS
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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 Gietema en Van Kapel:
•	 praktijk gesloten wegens scholing: 

van ma. 10 t/m vr. 14 oktober en  
aansluitend 17 t/m 23 oktober 2022: 
herfstvakantie.

Waarneming door 
Schadenberg en Verdenius.



54

Zing mee in een projectkoor!
Mannenkoor...

UITNODIGING

‘ONS GENOEGEN’

Zingen is het beste medicijn voor lichaam en geest!

organiseert met de kerstdagen een concert 
met elke man die graag zingt en mee wil zingen!

De repetities beginnen 19 oktober 
om 19.45 uur in het Heechhús te Heeg

Opgave kan via e-mail: cmkonsgenoegen@gmail.com
of per telefoon 0515469441 / 0515469910

Wij hopen u allen te ontmoeten!

Heeg

GESPOT
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Al meer dan 40 jaar 
wordt het georganiseerd: 
de Soos-50+ voor 
senioren. Vanaf oktober 
tot en met maart, elke 
donderdagmiddag van 
2 tot 5 in het dorpshuis. 
Voor de gezelligheid, het 
onderlinge contact, maar 
vooral ook voor de zo 
noodzakelijke beweging.

S
O

O
S

 

Het programma van een soos-middag 
ziet er zo uit: het eerste uur spelen we 
een competitie  jeu de boules in twee 
groepen, met leren ballen, dus de 
indoor-variant. 
Daarna drinken we koffie of thee en 
na de pauze kun je kiezen uit biljarten 
of gezelschapsspellen. Rond een 
uur of vier wordt nog iets te drinken 
geserveerd. 

En in de tussentijds is er voldoende 
gelegenheid om je sociale contacten 
op te halen of uit te breiden. 

De Soos-50+ gaat weer beginnen!

5
0
+

- jassen

We kunnen de Soos-50+ aan 
ieder aanbevelen, maar vooral aan 
degenen die nog niet zo lang in 
Gaastmeer wonen en graag wat 
meer mensen willen leren kennen. 

De kosten bedragen vijftig euro per 
persoon per kwartaal, maar daar 
krijg je dan ook elke week drie 
consumpties voor. 

We beginnen dit jaar op 
donderdag 6 oktober, 
14:00 uur. 

Wil je eerst eens  vrijblijvend kijken 
of  het iets voor je is? 
Je bent van harte welkom.

Tot ziens op 6 oktober 
in het dorpshuis.
Het bestuur.

Hallo Klaverjassers,
Op dit moment ben ik aan het kijken hoeveel klaverjassers ik voor 
vast op papier kan krijgen. Als ik minimaal 15 vaste klaverjassers 
op papier krijg dan maak ik een lijst met data. 
Zoals gewoonlijk om de 3 weken. 
Stel dat 15 vaste klaverjassers niet lukt dan moet ik helaas na dik 
25 jaar beslissen dat het klaverjassen in Gaastmeer stopt.

Zijn er in Gaastmeer nog klaverjassers, die ik nog niet benaderd 
heb en die voor vast mee willen kaarten geef je dan op bij:
Tineke Cnossen via: tineke.cnossen@hotmail.com
of T. 0515469576
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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 papier.

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, 
reisverhaal 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 

zaterdag 5 november 2022
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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



59

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

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