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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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BEDRIJVEN 
SCHIPHUIZEN 

VEELZ I JD IG  BOUWEN

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

Harinxmastrjitte 61 * 0515-442282 

 

Trots op het ambacht !

Voor gezellig eten met familie of vrienden 
willen wij u graag adviseren. 

Denk daarbij aan (h)eerlijke rollades, 
stoofgerechten met zoete appels of peertjes. Groot 

vlees uit de oven of van de BBQ. Een avondje 
gemak met een goed gevulde Partypan. Ook voor 
gourmet en fondue weer een ruim assortiment. 

Ook als er in uw gezelschap mensen zijn met dieet 
wensen, ook hier zijn diverse mogelijkheden in.

 
Wild, kalkoen en gevogelte graag even bestellen.
Wilt u als bedrijf een (h)eerlijk rollade of ander 
smakelijk cadeau schenken vraag gerust naar de 

mogelijkheden. 

Bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen !

slagerijwierdaheeg@kpnmail.nl

 

Voor vragen of advies even mailen of
kom gezellig langs in de winkel !
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iedere woensdag 09:15-10:00 uur St. ‘Kwyk’: gezond bewegen, Sportplein dorpshuis

iedere eerste 
woensdag 

van de maand

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...

vrijdag 11 november Sint Maarten, lampionlopen voor Stichting Maher-India.Vanaf 17:00 uur

zaterdag 19 november Pieltsjerke: tussen 16.00 uur en 17.30 uur kunt u een kaarsje aansteken om uw 
geliefde overledenen te gedenken

vrijdag 25 november 20:00 uur Klaverjassen, dorpshuis.  
Aan- en afmelden kan tot 13:00 uur op vrijdag. Inleg: 4 euro.

vrijdag 25 november 20:00-22:00 uur Najaarsledenbijeenkomst ondernemersvereniging 
Gaastmeer, dorpshuis.

zondag 27 november Feestelijke officiële opening van ’Het Goede Leven in Praktijk’ en  
‘De school - centrum voor verbinding’. Inloop vanaf 13:00-17:00 uur.

zaterdag 3 december Intocht Sinterklaas en aansluitend viering in het dorpshuis

vrijdag 9 december bijzondere vergadering van Dorpsbelangen, presentatie door Stichting 
Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur, dorpshuis Gaastmeer.

zaterdag 10 december 10:00-12:00 uur, klusochtend Doarpsbelang: Brattepaad

vrijdag 16 december 20:00 uur Klaverjassen, dorpshuis

sneon 17 desimber Krystmerke Oranjeferiening

woansdei 21 desimber 20:00 oere Krystkonsert ’Concordia’, Pieltsjerke  
mmf soliste Ypie Nynke Martens út Aldegea

vrijdag 6 januari 2023 20:00 uur Klaverjassen, dorpshuis

Vaartijden fietspontje
Kaepwei-Nijhuzum

‘Droech oer de feart’, november: alleen op zaterdag en zondag 11:00-16:00 u.

Vaartijden fietspontje
Gaastmeer-Heidenskip

‘It Oerset’, november: alleen op zaterdag en zondag 11:00-16:00 uur

Op de planning staan de volgende activiteiten:
• Dinsdag 15 nov. 19:30-21:00 Eén cel reiniging (geleide meditatie en 

adem) (Emmie)
• Vrijdag 18 november 19:30-22:00 Shamanic Journey (Sandra & Emmie)
• Zondag 20 november 10:00-13:00 Ontmoet je innerlijke familie 

(Marieke)
• Zondag 20 november 14:00-16:30 Body Integrating - insights through 

movement & creativity (Zahira)
•	 Zondag	27	november	13:00-17:00	Officiële	Opening	en	Open	Huis!	
Welkom!	Voor	iedereen,	rondleiding,	workshops,	kijkje	achter	de	
schermen	in	de	studio,	markt.	

• Dinsdag 6 december 19:30-21:00 verbonden ademhaling (Emmie)

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

* AGENDA *

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: well-being behandeling 

voor lichaam en geest

Op de website www.hetgoedeleveninpraktijk.nl kun je hier meer over lezen. 
Ook de agenda is hier te vinden.
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prik

Burgerlike stand
Overleden
Pieteke van der Schoot-Faber 
Munkedyk 21, overleden op 
1 oktober 2022 (80 jaar).

Verhuizing
Klaas van Bolhuis is per  
30 september verhuisd van de 
J.J. Hofstrjitte 19 naar Rijs, 
Gaasterland.

Dieuwke van Netten van de 
Langstrjitte naar Talmastate,
Tollewei 33, kamer 114, 
8621 CX Heeg.

Welkom!
Tj. Cnossen van Jutrijp-Hommerts 
naar Turfdyk 10. 

Ygram Koopmans is komen te 
wonen op de J.J. Hofstrjitte 19.

boerd
Wij zoeken versterking!
Wij zijn de VLO-volleybal-groep 
met de naam ‘Ontspanning’ en dat 
zegt eigenlijk wel iets over ons: een 
paar enthousiaste dames en heren 
in de leeftijd van ongeveer 30 tot 70 
jaar die het leuk vinden even lekker 
een uurtje te volleyballen. 

Zonder verdere verplichtingen 
met wedstrijden of zo, trainen wij 
iedere week op donderdagavond 
vanaf 20:00 uur. Af en toe even 
lekker fanatiek, maar ook tijd om te 
lachen (over onze kwaliteiten). Na 
de training is er een mogelijkheid 
om naar de kantine te gaan, even 
gezellig napraten! 

Lijkt het je leuk, wil je het eens 
proberen, schroom niet! 

Kom gewoon op donderdag-avond 
naar Multifunctioneel Centrum 
It Joo, Joodyk 2, Oudega-SWF of 
neem van te voren contact op met 
Cor Ferbeek (06-3765 1306) of 
Anneke Hylkema  
(06-2330 9621). 

Het is niet erg als je niet elke 
donderdag kunt, dat is bij de 
huidige ploeg ook het geval. 
Anneke Hylkema

GESPOT

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

Ria Tempelaar
T. 0611061762
riatempelaar51@gmail.com

Beste 
Gaastmeerders, 
Zoals jullie waar-
schijnlijk al wel 
weten, heeft 
Harrie Kramer, 

medebewoner van Gaastmeer 
en de spil van de stichting ‘Vrien-
den van Gaastmeer’, een zware 
hersenbloeding gehad. 

Hij verblijft momenteel in een re-
validatiecentrum in Leiden, waar 
hij hard aan zijn herstel werkt, 
maar dat zal een lange weg zijn. 

Mocht u hem een kaartje als blijk 
van ondersteuning willen sturen, 
het adres is: 

Revalidatiecentrum Basalt, 
Wassenaarseweg 501, K 2.24 
2333AL Leiden. 

Met een hartelijke groet aan 
jullie allen! Riet Kaasschieter. 

VRiEnDEn
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HISKE...
fertelt mear  
oer dizze kaart!

pagina 20

Sjouke zoekt 
een nieuwe 
tegenstander.
Eerst even over wat het 
Fries dammen precies 
is. Fries dammen ver-
schilt in een paar wezen-
lijke onderdelen van het 
internationale dammen.

Bij het Fries dammen kun je op 8 manieren slaan, 
tegenover 4 manieren in de internationale vari-
ant. Dat is de reden dat de kans op een winnaar in 
het Friese spel groter is. Je mag namelijk behalve 
schuin slaan ook horizontaal en verticaal slaan. De 
beide varianten worden gespeeld op hetzelfde bord. 
Je moet dus veel nadenken in dit spel.

Wij dammen elke donderdagavond vanaf 20:00 tot 
vaak tussen 22:00 en 23:00 uur. Maar de eindtijd 
mag iedereen zelf bepalen. Elke donderdagavond 
is een garantie voor veel gezelligheid. En in de 
weekenden zijn er vaak wedstrijden. Zoals de 
clubkampioenschappen in Oosterend.

Lijkt het jou wat? Bel/app Herre Klaas (06-18794805) 
of mail: strykop@gmail.com

GESPOT
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PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

DE PASTOR ScHRIjfT…

Verlichte ramen in 
Gaastmeer

Wat een prachtig idee van 
Kwyk, de verlichte en versier-
de ramen op weg naar kerst. 

Op de eerste zondag van advent, dit jaar 
is dat op 27 november, zal een raam van 
de Pieltsjerke als eerste van het dorp ver-
anderen in een ‘adventsraam’.  

Vanaf 21 december, de dag van de 
zonnewende,  zullen we ons in Gaastmeer 
kunnen verheugen in een zee van licht 
in deze donkere tijd. Vanaf 27 november  
wordt het elke dag al  een beetje lichter 
in Gaastmeer, dat licht hebben we hard 
nodig  om de moed erin te houden.

Advent betekent ‘komst’. 
Als gemeenschap rond de Pieltsjerke staan 
we in deze periode stil bij de komst van Jezus 
naar deze donkere wereld.  Elke zondag  
tot kerst wordt er een kaars aangestoken, 
advent en kerst gaan over een langzaam 
ontluikende hoop, een wereld waarin het 
duister voorgoed verdreven wordt.  
Elk jaar vertellen we elkaar geduldig over 
het levend houden van die hoop.  Want 
als we leven vanuit hoop, krijgen we weer 
nieuwe energie om  ieder op onze eigen, 
bijzondere manier  een beetje bij te dragen 
aan een betere wereld. Daarbij hebben 
we elkaar nodig en dat inspireert ook, dat 
hebben we het afgelopen jaar met de opvang 
van velen,  sterker dan ooit mogen ervaren.
Advent is in de kerk ook het begin van het 

Dromen van vrede…
Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.
En weer in geuren en kleuren verhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
Herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint. 
Hanna Lam

nieuwe jaar. In het weekend vóór advent, 
een soort van oudjaar dus,  staan we in het 
bijzonder stil bij onze dierbare doden. 

Op zaterdagmiddag 19 november kan 
iedereen een lichtje komen aansteken in de 
Pieltsjerke.  Een klein, kwetsbaar vlammetje, 
het herinnert ons aan de kwetsbaarheid van 
al wat ons lief is, het licht kan ons troosten 
en hoop geven en met elkaar verbinden. 
Zo kunnen we met elkaar ook dit jaar de 
kersttijd ingaan, de tijd dat we dromen van 
vrede voor ieder mens op deze wereld! 

Welkom op zaterdag 19 november tussen 
16.00 uur en 17.30 uur en goede advents- 
en kersttijd gewenst!

Pastor Ludwine Andel-van Hoeven
ludwinevanhoeven@gmail.com
06-41833319

Het is niet toevallig, dat het weekend 
ervoor ’Eeuwigheidszondag’ wordt 
gevierd. We staan dan stil bij al onze 
dierbare doden, die we zo missen.  
Op zaterdag 19 november kan iedereen 
die dat wil een lichtje komen aansteken 
in de Pieltsjerke. 
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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. 

PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR



10

DOARPSBELAnGEn

Beste dorpsgenoten,
Het jaar 2022 is bijna 
weer rond en daarmee 
een mooi moment om 
jullie te informeren over 
de afgeronde en lopende 
zaken waar wij als 
dorpsbelangen Gaastmeer 
afgelopen jaar druk mee 
zijn geweest of nog zijn. Dit 
verslag vervangt dit jaar de 
najaarsledenvergadering. 
Als bestuur hebben we 
deze keuze gemaakt 
omdat er na een drukke 
periode in de aanloop 
naar de reconstructie van 
de kade, op dit moment 
geen grote zaken spelen 
waarmee we een volledige 
vergadering kunnen vullen. 
Wel is er een extra thema-
vergadering gepland 
rond het dorpshuis. in het 
voorjaar van 2023 kunnen 
jullie weer een uitnodiging 
voor de ledenvergadering 
verwachten. 

Hierbij een greep uit de belangrijkste 
punten….

De kade
Zaterdag 4 juni 2022 hebben we de oplevering 
van de vernieuwde kade groots gevierd. 
Een zeer geslaagde dag met een gezellige 
braderie en grote opkomst van bewoners en 
geïnteresseerden. Het aanzicht is werkelijk 
een plaatje geworden! Dit tezamen met het 
enthousiaste ontvangst van de gasten op 
de haven van onze havenmeester Maurits, 
laat dit bij velen een onvergetelijke indruk 
van Gaastmeer achter. Daarnaast  is het 
goed om te weten dat de havenuitrusting 
onlangs is uitgebreid met een brandblusser 

en een reddingsboei. Deze staan op een paal 
gemonteerd naast de trailerhelling. Tot slot 
willen we melden dat we de staat bij oplevering 
natuurlijk graag zo willen behouden. Daarom 
is er nog met regelmaat contact met de 
Gemeente SWF over verbeteringen en 
aanpassingen. 

Havengebouw
Vele gasten hebben afgelopen zomer weer 
gebruik kunnen maken van het uitstekend 
verzorgde sanitair in het havengebouw. 
Jantsje bedankt! Ook hier wordt gedurende 
het jaar onderhoud gepleegd en versleten 
zaken vervangen. Momenteel wordt een plan 
gemaakt voor een goede WIFI voorziening 
op de haven. De oude installatie is gedateerd 
en al een tijdje buiten gebruik. Voor de start 
van het vaarseizoen 2023 moet de WIFI actief 
zijn. 

Pielzicht
Afgelopen zomer zijn de laatste punten van de 
aanpassingen op het recreatieterrein Pielzicht 
afgerond. Dit betrof nog de aanleg van een 
grastegel paadje om de bankjes en steiger met 
droge voeten te kunnen bereiken en de aanleg 
van de wildmengsel bloemenstrook op het 
grasveld. 
De eerdere toezegging van Wetterskip Fryslan 
om het riet langs de waterkant en rond de 
steiger te mogen verwijderen en zo een 
letterlijk mooi ‘Pielzicht’ te creëren, is helaas 
ingetrokken. Een aantal contactmomenten 
later tussen dorpsbelang en Wetterskip 
Fryslan, kunnen we melden dat er in 
november een locatiebezoek staat gepland en 
we een uiterste poging gaan doen om het riet 
alsnog (grotendeels) weg te krijgen.
 
Bouwgrond 
Een zeer actueel en gevoelig onderwerp. 
Als dorpsbelang gaan we dat natuurlijk niet 
uit de weg. Groeien als dorp is niet zozeer 
het belangrijkste doel, wel mogelijkheden 
bieden voor starters en jeugd die graag in 
Gaastmeer willen (blijven) wonen. Afgelopen 
jaar zijn op dit vlak diverse mogelijkheden en 
samenwerkingen besproken. Dit heeft tot op 
heden niet tot concrete uitwerking van plannen 
geleidt en inmiddels is het iedereen wel 
duidelijk dat nieuwbouw voor de genoemde 
doelgroep momenteel om meerdere redenen 
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DOARPSBELAnGEn
heel moeilijk is. 
Natuurlijk blijven de onderwerpen huisvesting 
en bouwgrond hoog op de agenda van 
dorpsbelang staan. Schroom niet om ons te 
benaderen voor vragen of het delen van jullie 
visies of ondersteuning op dit gebied! 

Website & infobord
Gaastmeer heeft een prachtige website. 
Hier wordt informatie gedeeld voor een 
breed publiek. Als commissie, stichting 
of vereniging kan er naast plaatsing van 
belangrijke aankondigingen of data op de 
website, ook gebruik worden gemaakt van 
vermelding op het infobord vooraan in het 
dorp. Van het infobord wordt weinig gebruik 
gemaakt en willen het hierbij onder jullie 
aandacht brengen. 
In principe is het bord voor niet commerciële 
doeleinden bestemd. Bij twijfel hierover willen 
we jullie verzoeken i.i.g. wel evenementen of 
aankondigingen aan te melden. We wegen 
als Dorpsbelang de aanvraag en koppelen de 
mogelijkheden aan je terug. Belangrijk doel is 
het bord weer te laten leven!

Website info kan verstuurd worden naar: 
redactie@degaastmar.nl 
Plaatsing op het infobord naar: 
dorpsbelangen@degaastmar.nl 

Belangrijk: De uitvoer van plaatsingen op het 
infobord word verzorgd door VVV Waterland 
van Friesland. De aanmeld termijn is minimaal 
6 weken voor aanvangsdatum evenement!

inspiratie
Als dorpsbelang worden we doorlopend 
uitgenodigd voor bijeenkomsten. Veelal door 
de gemeente georganiseerd en met actuele 
onderwerpen zoals samenleving, woonomgeving 
en natuur. Zo hebben we afgelopen jaar o.a. de 
inspiratieavond ‘dichtbij de natuur’ bezocht. 
Doel van deze bijeenkomst was kritisch naar 
mogelijkheden in je directe woonomgeving 
te kijken voor het aanplanten van bloem en 
groen. Er is intussen een rondgang door het 
dorp met de betrokken ambtenaren ingepland 
om in ons dorp de mogelijkheden te bekijken. 
We informeren jullie in het voorjaar over de 
stand van zaken!

Brattepaad 
Velen maken gebruik van het Brattepaed en 
het is jullie vast opgevallen dat het tijd is voor 
onderhoud. Doorlopend wordt het hang- en 
sluitwerk van de klaphekjes bijgehouden. Dit 
wordt gedaan door vrijwilligers die wij hier 
zeer dankbaar voor zijn. Nu is het tijd voor het 
wegsteken van de grasranden en oneffenheden 
te vlakken. Wij plaatsen hierbij de oproep 
om met zoveel vrijwilligers als mogelijk, op 
zaterdagochtend 10 december 2022 tussen 
10:00 en 12:00 uur de handen flink uit de 
mouwen te steken. Graag een schep en bezem 
meenemen a.u.b.!

Allerlei
Naast onderwerpen die doorlopend aandacht 
vergen, spelen op de achtergrond nog tal van 
andere grote en kleine acties. Denk hierbij 
aan frequent overleg met de wethouder 

VERGADERinG 
Dorpsbelangen
Uitnodiging
voor een bijzondere 
vergadering van 
de Vereniging van 
Dorpsbelangen 
Gaastmeer, 
vrijdag 9 december, 
aanvang 20.00 uur, 
Dorpshuis Gaastmeer

en dorpencoördinator over actuele zaken, 
het melden van algehele verbeteringen 
aangaande openbare ruimte, de invulling 
van de standplaats (snack)verkoopwagen, 
het aangeven van onveilige situaties, het 
meedenken in plaatsen en verplaatsen van 
verkeersborden en de gemeente bewegen tot 
het doen van aanpassingen en doorvoeren van 
verbeteringen aan gemeentelijk groen. Maar 
denk ook aan het toekomstbestendig maken 
van ons dorp en zodoende voor te sorteren op 
de groeiende vraag naar autolaadpalen op de 
openbare parkeerplaatsen. Allemaal acties die 
aandacht krijgen. 

Tot slot
Het is al vaak herhaald maar we kunnen het niet 
vaak genoeg aangeven…
Ziet u zelf een onveilige situatie op gemeente 
grond, doe een ‘melding openbare ruimte’ 
afgekort MOR-melding. Denk hierbij aan 
verzakte bestratingen, kapotte verkeersborden, 
gevaarlijk overhangende takken/bomen, 
defecte straatverlichting en eigenlijk alle andere 
gevaarlijke situaties in de openbare ruimte. 

Ga naar de website van de gemeente Súdwest-
Fryslân www.sudwestfryslan.nl , ga naar 
menu en vervolgens naar melding doen. 
Invullen en klaar! 
Over het algemeen wordt door de gemeente 
goed gehoor gegeven aan de meldingen!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpsbelangen Gaastmeer
Emmie, Hetty, Andre, Douwe en Lútsen

Presentatie door Stichting ’Ús Doarpshûs’ over de ontwikkelingen en 
toekomstplannen van het Dorpshuis.

extra...

presentatie!
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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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WiLLEM VAn DER VELDE
GAASTMARDER OM UTEnS 
SKRiUWT...

Dêr wenne ik mei myn heit en mem Herre 
en Geertje, trije broers Wâtte, Siebe ,Wouter 
en twa sussen Tryntsje en Antsje. Ik ha in 
prachtige bernetiid hân der mei allegear moaie 
oantinkens. Ik sil der in pear nimme.

Skoskerinne yn de winter
Dat diene we foar skoaltiid. Dit gie net altyd 
goed en faak bedarren we mei in wiete broek 
yn de klasse. Master Van Tuinen die der net 
dreech oer: de broek gie oer it skerm dat 
foar de kachel stie en hong der de hiele les te 
dampen. As it tiid wie om nei hûs te gean, wie 
de broek wer droech.

Fuotbalje op it skoalplein 
Dat mocht allegear. De bal bedarre ek wol op 
it stek fan de tsjerke mei de skerpe punten en 
wie dan lek; master joech ús dan in nije bal en 
wij koene wer los. Hoe fantastysk wie dat...

Bovenste rij v.l.n.r.: 
Durk IJkema, Hilbrand Zijlstra, 
Ymie IJkema, meester Johannes van 
Tuinen, Martje Cramer, Klaas Terpstra

Tweede rij: 
Willem van Berkum, Douwe Attema, 
Gatze IJkema, Willem van der Velde, 
Wypke Tysma, Feike Hoogterp, 
Froukje Hofstede

Derde rij: 
Ybeltje Tysma, Akke Leenstra, 
Ineke Visser

ik bin Willem van der 
Velde en ha fan myn 
berte ôf yn april 1959 
oant myn 11de yn de 
Gaastmar wenne.

Christelijk nationale School 
ca. 1965

Reedride op ‘e Bratte

Bertehús op ‘e Lytse Gaastmar (1966?)

Twa kear op in optochtwein: yn 1965 mei Klaas 
Terpstra en yn 1967 as dammer.
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Bevers: komme 
jimme bûten 
boartsjen?

De Bevers
Op de buorkerij fan myn heit en omke 
boartsje; ik helle dan jûns myn neven op, 
dit wiene Herre en Wâtte, ek bekend as de 
Bevers. Dit rôp ik dan ek by de efterdoar: 
‘Bevers komme jim bûten boartsjen?’ Myn 
tante fûn dy benaming net sa aardich...
‘Do wist wol hoe’t se hjitte’ sei se dan.

Muzykles
Ek ha ik in Blaumoandei op muzykles sitten: 
ik soe by it korps. Mar doe’t de les begûn en 
ik boppe de noaten de nûmers fan de fentilen 
stean hie dy’t ik yndrukke moast, wie it foar 
Wybren, de dirigint, dúdlik, dit wurdt him net 
. It wie better dat ik ophâlde. Dit wie tagelyk it 
begjin en ein fan myn muzikale karriêre. 

Fuotbalje
Myn broer fuotballe yn Aldegea en der gie ik 
dan op myn fytske hinne. Ik fûn it moai om 
te sjen en mei de jonges út Aldegea dien wij 
dan ek in spul. It hjitte ‘Om de Gouden’, sels 
betocht en mei eigen rigels. Hoe ‘t gie bin ik 
ferjitten mar ik wie dan tige fanatyk. Nei it 
fuotballen gie myn broer nei it kafé. Dêr gie ik 
letter hinne om mei him werom te riden mar 
earst krige ik dan patat fan him. In traktaasje 
yn dy tiid! Myn fytske kaam efkes letter efter 
yn de Kever en dan rieden wij nei hûs. Dat hy 
in bierke as wat op hie ha ik nea yn de gaten 
hân.

En sa kin ik noch wol efkes troch gean, oft 
je sa dwaande binne mei weromtinken, dan 
komt der hieltyd mear boppe.

nei Aldegea
Op myn alfde ferhuzen wij nei Aldegea; ik 
moast noch twa klassen op de legere skoalle. 
Ik hie it der wol gauris oan de stok mei de 
haadmaster. Die joech my in kear in kwartsje 
en der moast ik fiters by A & O fan keapje en 
dan besykje se mei winst te ferkeapjen. Sa soe 
ik dan ryk wurde kinne. Ik ha fan it kwartsje 
snoep kocht, der wie hij net sa bliid mei.... 

Skoalle, wurk en wille
Nei de legere skoalle ha ik ien jier nei de 
bakkersfakskoalle yn Ljouwert west. Dit 
wie it net foar my en ik bedarre op de LTS 
yn Snits: rjochting metaal. Yn de metaal ha 
ik ek myn wurk fûn. Fia Nauta Heech nei it 
útstjoerburo mei Rein Kwast. Wat in wille ha 
ik mei dy man hân. Rein soarge altyd dat wy 
wurk hiene en moai fertsjinnen, hij regele de 
saken mei safolle humor en krige altyd wat hij 
woe en der hie ik fansels ek profyt fan; moaie 
oantinkens.

Fereale, troud & pake/beppe
Doe’t ik 16 jier wie krige ik ferkearing mei 
Meintje Abma. Mei har bin ik yn 1981 troud 
en wy ha twa bern krigen: Herre (1983) en 
Anke (1987). Herre is troud mei Anne en 
Anke mei Jeroen en no binne wy pake en 
beppe fan Sven, Niels, Pauline en Elze. Wat 
in rykdom!

Selstannich
Ik 1996 bin ik foar mysels begûn mei rvs-
skipsbeslach en derby noch helpe by oare 
bedriuwen dy‘t it drok hiene. Wy ha doe ek 

loads bouwe litten yn Aldegea en wennen 
deryn. Prachtige tiid mei elke dei in natuerfilm 
foar ús hûs sa’n moai útsicht hiene wij dêr. Yn 
2007 kaam ús soan bij my yn it bedriuw en ha 
wij 12 jier tegearre wurke, in moaie tiid.

Yn die jierren wie ik ek wol gauris yn de 
Gaastmar want ik krige in soad wurk van Ton 
Brundel en ik sylde ik by him op de Lytse Lies. 
Ungefear 10 jier elke simmer wer de marren 
op. Ek dêr ha ik in protte lake en prachtige 
wedstriden syld en kampioenskippen 
meimakke!

En fierder...
Yn 2017 ha wij de loads ferkocht en doe binne 
Meintje en ik nei Snits ferhuze; it is oars as in 
doarp en ik mis dus soms ek it sosjale praatsje. 
Ik wurkje no yn it Hearrenfean der ha ik op 
myn 60-ste noch in fêst kontrakt krigen. Ik ha 
it bêst nei it sin; in moai bedriuw.

No dit wie wol sa ’n bytsje yn fûgelflecht myn 
ferhaal. Binne jimme ris yn Snits: de kofje is 
klear
Hertlike groetnis, Willem van der Velde.
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jachtbou & reparaasje
Hielke Wildschut

Hellingpaed 14
8611 JR DE GAASTMAR


 
0515 469606

foar alle nijbou
reparaasje | ûnderhâld | ynbou fan motoaren  

winterstalling hijswurk fan skippen 
en fierder alle foarkommende wurksumheden

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



18

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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WAREnHuiS DE JonG
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HiSKE LOUWES...
iT HiMD
FAn iT LiiF!

Wêr en wannear bist berne? 
Op 9 maart 1984 bin ik berne yn Easterwâlde. 
Doe’t ik sa’n seis moanne âld wie binne wy nei 
de Gaastmar ferhuze nei it hûs op de Turfdyk, 
wêr’t myn âlders noch altyd wenje. Ik wit dus 
net oars as dat ik hjir wenje. 
Doe’t ik in jier as ienentweintich wie bin ik 
ferhuze nei Boalsert, dêr ha ik in jier as fjouwer 
wenne, earst tegearre mei in freondinne en 
letter allinnich. Doe kaam ik Thijs tsjin en 
bin ik nei Heech ferhuze, earst boppe de 
fervewinkel yn’e doarpsstrjitte letter op de 
Hinxstepoelspaed.

Wat dogge dyn âlders?
Myn heit hat fan alles by it ein hân, fan 
poatbekapper oant timmerman mar it grutste 
part fan syn libben is der sjofeur west. Hy hat 
foar ferskate bedriuwen riden en letter as eigen 
rider, wat wiene we grutsk op die grutte auto, 

prachtich fûn ik dat, hij wie wol altyd fan hûs, 
soms langere perioaden en letter faaks allinne 
troch de wike. Hij is ferline jier ophâlden mei 
wurkjen en is no mei pensjoen. Myn mem 
hie fjouwer bern wêr’t se de soarch foar hie, 
dêrneist wurke se by Syperda yn’e boaten en 
die se ferskate oare dingen.

Basisskoalle & jeugd?
Ik ha op de Mids de Marren sitten yn in frij 
grutte groep foar ús dwaan, we sieten mei syn 
achten yn in groep, tegearre mei Evert, Tjalda, 
Annemien, Alie, Gert, Sander en Paul. Ik kin it 
my herrinnerje as in moaie tiid. 
We wiene in soad bûten oan it boartsjen mei 
de bern út it doarp, by it skopfjildsje en yn 
de struken bij it parkearterrein. Yn’e simmer 
te swimmen bij it Kofjesjok of yn it Piel. Op 
it skopfjildsje dêr mochten we ek graach 
fuotbalje mei inoar en soms ek mei toeristen 
dy’t yn de húskes sieten. Der is sels ris in 
foto makke en dêr is wer in aansichtkaart fan 
makke. Ha, ha, dy koest keapje by Auke yn’e 
winkel (zie pag. 7.) 

Yn’e winter wiene we altyd oan it reedriden, 
foar safier at ik my heuge kin hiene we altyd iis. 
We mochten graach it rûntsje om en binne ek 
wol nei Warkum, Aldegea en Heech riden. Wat 
wie dat prachtich! En fansels earst skoskerinne 
yn’e sleatten. Jiskepûden oan’e fuotten om net 
wiet te wurden oft we der trochhinne giene. Ha, 
ha, we betochten wat!

Middelbere skoalle?
Doe nei Snits fansels, wat in ferskil mei ús 
lytse skoalle! Bulten bern, wy sieten mei 
sânentweintich bern yn’e klas. 

Tegearre mei Evert en Tjalda kaam ik yn de 
klas op de Bogerman op Himdyk 47. Ik bin 
begûn mei mavo/havo en letter trochgien op 
de mavo op Himdyk 2. Dêr ha ik in potsje 
fan makke en moast doe in jier sitten bliuwe 
en nei it vmbo. Doe kaam ik op it Kaatslân 
wêr ik mear de rjochting fan fersoarging op 
gie. Ik woe hiel graach mei lytse bern wurkje, 
prachtich like my dat ta, ik mocht ek graach op 
lytse bern oppasse. 
Nei de Bogerman bin ik nei de Friese Poort 
gien om dêr SPW te dwaan en sa die kant op te 
gean. Nei in jier bin ik dêr mei stoppe, ik begûn 
te twifeljen oft ik die kant dochs wol op woe. 
Doe in jier nei it Hearrenfean om MTRO 
(Middelbaar Toeristisch en Recreatief 
Onderwijs) te dwaan, rjochting toerisme 
en rekreaasje. Ek dêr bin ik mei in jier mei 
ophâlden, ek dat wie net wat ik woe en ik wie 

net sa geskikt foar dy frije foarm fan ûnderwiis. 
Doe earst mar in jier oan it wurk om letter wer 
ris te sjen. Myn mem sei al: dat wurdt him dan 
yn’e regel net mear en der hat se fansels gelyk 
yn krigen. Ik hie dochs better lústerje kinnen 
mar dêr komme je te let achter fansels.

Wat woest graach wurde?
Sa as krekt al sein woe ik earst mei bern 
wurkje, ik ha letter oan maatskiplik wurkster 

wat wiene wy 
grutsk op dy 
grutte auto!

bulten bern

lústerje 
nei mem...

Troch Rommy van Berkum
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tocht en ferskate oare beroppen. Neat koe my 
genôch lûke om in oplieding te begjinnen. Nei 
de MTRO bin ik by ‘Boppe de Golle’ oan it 
wurk gien, dêr ha ik sa’n twa jier wurke. Doe 
nei Heech nei ‘s’ Lands Welvaeren’, ek dêr 
yn’e betsjinning en yn de winter ek wolris yn 
de keuken. Moai wurk fûn ik dat, nije minsken 
moetsje en oaren elk jier werom sjen kommen. 
Om’t ik der yn it begjin allinne mar yn’e 
simmer oan it wurk koe bin ik fuort gien.
Ik ha doe yn de Hommerts yn it túnsintrum 
wurke, yn myn fakânsje wer efkes holpen yn 
‘s’ Lands Welvaeren’ en ik wie eins wer direkt 
ferkocht. Om’t se my ek wol graach werom 
woene koe ik ek yn de winters ek wurkjen 
bliuwe. Ik ha der oant 2011 wurke. 
Doe’t ik in relaasje mei Thijs krige begûn it my 
op te brekken, altyd jûns en yn it wykein oan it 
wurk, sa seagen we elkoar hast noait. Doe nei 
it útstjoerburo en ik koe gelyk yn Boalsert oan 
it wurk yn itselde bedriuw wêr’t sus Jieldou ek 
wurke. Ik woe earst wat oars en miskien wer 
nei skoalle. 
Ik wurkje no by ‘Elis’, in waskerij. Wy 
waskje klean foar farmaseutyske bedriuwen 
en bedriuwen dy’t yn de mikro elektroanika 
sitte. We binne in ‘cleanroom’ waskerij en 
diels wurkje we hielendal ynpakt yn spesjale 
klean om der foar te soargjen dat de klean dy’t 
wy teare en yn plestik ynpakke net ‘smoarch’ 
wurde, der meie dus gjin smoarge dieltjes op 
de klean komme en de minsk is de grutste 
fersmoarger. Neist dieltsjes-frij waskje wy ek 
op mikrobiologysk nivo en sterilisearje wy 
klean. Ik bin begûn op de ‘hotbox’, de skjinne 
kant mei de minst strange sertifisearring. Doe 
bin ik frege as assistint-teamlieder op de ynpak. 
Dêr scannen wy de klean dy yn de cleanroom 
fouwt en ynpakt binne, en meitsje we it klear 
foar ferstjoeren. Nei in jier bin ik frege as 
teamlieder fan de cleanrooms. Dit ha ik ek in 
skoft dien. 
Nei dat ús dochter Suzanne berne wie tocht ik 

wat oars te wollen, minder drokte en minder 
oeren, doe bin ik as teamlieder ‘service 
ôfdieling’ begien.  Dêr registrearje wy de klean 
en ha we in magazyn mei eigen foarried en in 
reparaasje-ôfdieling. 
Nei de berte fan Kirsten en Hidde fûn ik dat 
ek wol hiel drok wurden. Ik wie net yn oeren 
mindere mar hie wol in stik minder minsken 
ûnder my. Der stie doe in fakatuere iepen op 
de ‘customer relations’-ôfdieling en ik bin sûnt 
febrewaris dêr oan de slach en dit befalt my 
bêst moat ik sizze.

Leafde, troud en bern? 
Yn maaie dit jier binne Thijs en ik troud. We 
ha mekoar troffen yn Heech wêr’t Thijs wenne 
en ik wurke. Hy kaam wolris yn it restaurant 
en wy seagen elkoar yn de ‘Ald Wâl’ en fan it 
ien kaam it oar. 
Yn 2009 ha wy in relaasje krigen, we binne 
alwer 13 jier byinoar. Yn maart 2017 is ús 
earste dochter Suzanne berne, yn 2019 kaam 
Kirsten en yn 2020 is Hidde berne, op krystjûn. 
Wy binne tige lokkich mei trije moaie en noch 
wichtiger, sûne bern!

Hobby’s?
Ik mei graach klean meitsje foar de bern, ik 
moat sizze dat ik net in soad tiid ha, mar sa no 
en dan krûp ik efter de naaimasine. Dêrneist 
mei ik fansels graach biljerte, ik doch dit fan 
myn achttjinde ôf by de frouljusklup yn’e 
Gaastmar en fyn it ôfgryslik gesellich.
Werom wenje yn de Gaastmar?
Doe ik lyts wie ha ik altyd sein dat ik graach 
yn it hûs fan ‘beppe Aal’ wenje woe. It hús sels 
mar ek de tún spruts my oan. Thijs woe graach 
yn Heech bliuwe mar ik ha him it hús ris sjen 
litten en dêrfoar woe hy wol nei de Gaastmar. 
Doe ‘t it te keap kaam ha we in bod dien en 
it gelok hân it hûs keapjen te meien. We ha it 
yntusken renovearre en útwreide en ha no in 

daalders plakje. Om’t ik altyd it idee hie dat wy 
sa frij opgroeie koene woe ik graach werom nei 
de Gaastmar om myn bern itselde mei te jaan. 
It is allinnich spitich dat de bern nei Heech 
moatte foar skoalle, mar de opfang is dêr wol 
wer goed regele.

Takomstdreamen?
Ik moat sizze dat myn dreamen allegear 
útkommen binne, we binne lokkich sa at it no 
giet, trije sûne bern, in prachtich plak. Wat wol 
in minske noch mear!?

Wêr mei we dy nachts 
wekker foar meitsje?
Mei trije bern bin ik bliid oft ik in goeie nacht 
meitsje kin, lit my mar sliepe!

nei wa gean de folgjende 
himd fan liif fragen?
Nei Baukje Terpstra
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Hoi Emmie, ik wil je veel 
vragen, maar voor nu 
houden we het kort; kun je 
iets over jezelf vertellen?

Ja, natuurlijk. Ik ben dus Emmie, oudste 
dochter van Kees en Anneke Mous-Voskuil. 
Geboren in Gaasterland in een liefhebbend 
ondernemersgezin. Ik heb twee zusjes; 
Rian en Zahira. We gingen alledrie naar 
het Bogerman in Sneek en daarna studeren 
in Leeuwarden. Ik ben begonnen met 
commerciële economie en later leisure 
management (evenementen & beurzen). Na 
het afstuderen heb ik een paar jaar gewerkt 
als consultant / recruiter (bij uitzendbureau) 
en ben later het management ingerold. In die 
tijd zijn onze drie dochters Mila, Xanne en 
Sterre geboren, zij gaan inmiddels ook al in 
Sneek naar school. 

Begin 2015 heb ik mijn baan opgezegd, zodat 
ik er meer voor mijn kinderen kon zijn. Ik 
ben  opnieuw gaan studeren en ben inmiddels 
Holistisch Transformatie therapeut. Dat is de 
naam van één van de opleidingen, maar het 
is ook een mooie verzamelnaam voor alle 
technieken/methoden die ik in mijn pakket heb.

een interview 
met Emmie 
door Tryntsje Hoogterp

Het goede leven in praktijk
Je noemt jezelf (een) 
nichiren Boeddhist; 
wat houdt dat in en hoe is 
dit op je pad gekomen?

Ik ging bij mijn zusje Zahira op bezoek in 
Oklahoma in 2009. Zij studeerde daar toen 
en was Nichiren Boeddhist geworden. Ik 
wist niet precies wat dit was, maar ze nodigde 
me uit om mee te gaan naar een meeting. 
We hebben samen gechant (reciteren van 
Nam-Myoho-Renge-Kyo) en ervaringen 
uitgewisseld als aanmoediging. 

Weer terug in Nederland ben ik doorgegaan 
met het chanten, omdat ik merkte dat ik me 
hier goed bij voelde, het gaf me rust en focus. 
En zo is langzaam het balletje gaan rollen. 
Mijn zusje koppelde mij aan SGI Nederland 
om zo Nichiren Boeddhisten in Fryslân te 
ontmoeten. Een Nichiren Boeddhist vereert 
niet iets buiten zichzelf (zoals je in tempels 
ziet, dat ze buigen voor een boeddhabeeld 
en monniken), maar ziet de boeddhanatuur 
in ieder mens. Iedereen heeft de potentie 
om boeddhaschap te bereiken. En via deze 
beoefening heb ik veel geleerd over hoe je 
met de obstakels en moeilijkheden in het 
leven om kunt gaan, hier weer positieve 
kracht uit kunt halen en door kunt gaan, niet 
opgeven. 

Jullie hebben de school 
gekocht. Welke plannen 
heb je daarmee?

Ja, inderdaad medio 2019 werd het voormalig 
schoolgebouw van ons (Quintin en mij). 
Sindsdien zijn we aan het klussen geweest. 
Hebben we een aantal opdrachten in de 
videostudio gehad en nu de laatste verfstreken 
gedaan zijn, werk ik (samen met mijn familie 
en vriend(inn)en) richting de officiële opening. 
Dat is een belangrijk moment voor mezelf en 
het gebouw, want ik ga er alleen mee verder. 

Ik zou zeggen kom zondagmiddag 27 novem-
ber vooral langs, inloop vanaf 13:00 uur ge-
volgd door de feestelijke officiële opening van 
Het Goede Leven in Praktijk en ‘de school 
- centrum voor verbinding’. Daarna kun je 
rondkijken of een rondleiding krijgen en kun 
je aan een paar workshops meedoen.
Om alvast iets over het gebouw en de plan-

nen te vertellen; boven heb ik mijn praktijk 
voor Touch for Health en Zicht op Leefblind, 
Trancehealing, systeemopstellingen en adem-
werk, drumhealing en coaching. Beneden: het 
voormalige bovenbouw lokaal is de ruimte 
waar o.a.  iedere week yin yoga wordt gege-
ven, twee keer per maand ademsessie en alle 
andere groepsactiviteiten. 
Het voormalige middenbouw lokaal is nu met 
name salon voor de Altearah welzijns-behan-
delingen. Je kunt alleen of samen met iemand 
boeken, maar ook bijvoorbeeld voor een vrij-
gezellenfeestje; behandeling voor de bruid en 
de vriendinnen aan de high tea. Ik zie het al 
helemaal voor me. 

De studio met regie- en visagie ruimte kan 
gehuurd worden en daarnaast ben ik bezig 
samen met twee technische professionals 
met het opzetten van een jonge mensen 
talentontwikkelingstraject. Dit is voor de 
leeftijdscategorie van ongeveer 18-25 jaar. 
Naast de technische kennis opdoen in de 
studio, kunnen ze ook presentatietraining 
krijgen en werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. 

Wil je meer weten? Kom dan vooral langs 27 
november tussen 13:00-17:00, dan vertel ik je 
nog veel meer. 

Oh ja, en ik heb dus een shop, misschien heb 
je me bij de herfstmarkt bij d’Ald Herberch 
gespot. In de middenruimte en in de ruimte 
boven heb ik de producten uitgestald, via 
mijn webshop kun je ook kijken wat ik in de 
verkoop heb en je kunt me 17 december op de 
kerstmarkt vinden. 

Wat zou je in de toekomst 
graag willen?
 
Oh, dat is een grote vraag… 
Vooral dat mijn dochters hun draai kunnen 
vinden en op hun pad het leven mogen 
ontdekken. 
Verder, tja, ik hou van veel dingen. Ik hoop 
nog mooie reizen te mogen maken. Mijn 
wens is om bijzondere dingen te organiseren 
in het schoolgebouw. Het begin is er. En dan 
nog rendabel maken ;-) 
Ik wil me blijven inzetten voor een betere 
wereld. En een heel oud, gezond en gelukkig 
vrouwtje worden. 
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De Palingklipper gaat de 
komende periode de kant 
op bij Jachtwerf Wildschut 
Gaastmeer. Dit om groot 
onderhoud te kunnen 
plegen.

De Stichting Palingklipper 
Voorwaarts is afhankelijk van 
donaties om dit klassieke 
schip voor Gaastmeer 
en omgeving te kunnen 
bewaren.

We bedanken de vaste 
groep donateurs die ieder 
jaar trouw gehoor geeft aan 
de oproep een bedrag over 
te maken.

Om bij te dragen en ook 
donateur te worden,
stuur een mail naar: 

palingklippervoorwaarts@gmail.com 

Alvast onze hartelijke dank!
Vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting 
Palingklipper Voorwaarts
degaastmar-palingklipper

‘Voorwaarts’...
even uit de vaart!

 
voor Sint of Kerst

Staat je kind, je mem, 
je pake misschien, op 
een klassenfoto in het 
boek ’De School van 
Gaastmeer’? 

Dan heb je een mooi cadeau 
om met Sinterklaas of 
Kerstfeest te geven. 
Het boek is voor € 25,- af te 
halen bij Pie Zeilstra, Wieldyk 9 
en bij Anneke Hoogterp, 
J.J. Hofstrjitte 3 in Gaastmeer.

Het kan ook per post besteld 
worden door € 30,60 
(incl. verzendkosten) over te 
maken op bankrekeningnr.  
NL92 RABO 0123 337 82 
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
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nadat Barbara 
Borger samen 
met een aantal 

dorpsgenoten en 
huiseigenaren van 
vakantiehuizen eind 
februari 2022 de opvang 
van Oekraïners in 
Gaastmeer was gestart, 
waren er eind maart  
37 Oekraïners opgevan-
gen in ons mooie dorp. 

Met vereende krachten werden vakantiehuizen 
bewoonbaar gemaakt, boodschappenpakketten 
samengesteld, kleding en speelgoed gezocht en 
al heel snel ook fietsen overal vandaan gehaald.
Dit alles was mede mogelijk doordat er 
veel hulp uit het dorp was en heel gul geld 
werd geschonken door vele Gaastmeerders 
en vrienden van Gaastmeer, waarvoor de 
Diaconie haar bankrekening beschikbaar had 
gesteld. 

Met behulp van buddy’s werden de Oekraïners 
weg wijs gemaakt in Gaastmeer en omliggende 
dorpen, leerden ze fietsen, bezochten ze de 
kerk en speciale kerkvieringen, en gingen de 
kinderen al snel met de schoolbus naar de 

Master Amiko school in Sneek. In Oudega 
werd Nederlandse les opgestart wat trouw 
wordt bezocht door een aantal Oekraïense 
dames. Gaandeweg de maanden integreerden 
de Oekraïners in ons dorp, waren ze van de 
partij bij evenementen en was het vooral 
een leuk gezicht om de kinderen enthousiast 
buiten te zien spelen.

Dankzij de donatie van een royaal bedrag 
door Stichting 1913 werd zwemles voor 
Oekraïense kinderen uit Gaastmeer en Oudega 
georganiseerd inclusief vervoer met een bus. 
Al snel liepen de kosten van het vervoer te 
hoog op, maar dankzij vrijwilligers die wilden 
chauffeuren kon zwemles door blijven gaan. 
Inmiddels hebben 5 kinderen hun A diploma 
gehaald en 1 kind zijn B diploma. Sinds 
oktober is de zwemles op woensdagmiddag 
met een kleinere groep kinderen en rijden de 
ouders zelf naar zwemles. 

Al heel snel vond Ira, de eerste Oekraïense 
dame die bij Gerard en Margriet werd 
opgevangen, werk bij een zeilmakerij in 
Heeg. In het begin ging Ira dapper op de 
fiets naar Heeg en stond vaak al een half uur 
voor aanvang van de werktijd voor de deur te 
wachten. Later kon Ira meerijden met Jeltje en 
weer later verhuisde Ira naar Heeg naar een 
appartement dat haar werkgever had geregeld. 
Ira is blij dat ze zo snel werk had gevonden 
en de zeilmakerij is heel blij met de kennis en 
inzet van Ira.

Op camping het Gouden Plakje werd een 
groot gezin met zes jonge kinderen plus een 
oma opgevangen. Helemaal op het eind van 
de Kaepwei was dat voor zo’n groot gezin wel 
wat onhandig zonder vervoer, maar gelukkig 
waren Sybren en buurvrouw Carolien vaak 
bereid het gezin naar Sneek te brengen. Eind 
april verhuisde dit gezin naar Oudega en al 
snel konden ze een bestelbus kopen waardoor 
vervoer geen probleem meer was. Inmiddels is 
dit gezin weer verhuisd naar de gemeentelijke 
opvang in IJlst, omdat het huis in Oudega te 
tochtig en koud was, zeker met de winter op 
komst. De laatste berichten zijn dat ze het naar 
hun zin hebben in Nij Ylostins.

Alyona en Daria kwamen samen met hun 
moeder Julia en een vriendin Yulia plus hond 

HOE GAAT HET MET DE
OEKRAÏNERS IN GAASTMEER?

naar de Kaepwei. Al snel reisde de moeder 
door naar Duitsland waar ze voor een zieke 
Oekraïense vriend ging zorgen. Vriendin 
Yulia ging met hond terug naar de Oekraïne/
Krim om zich te verenigen met haar dochter 
die ze op de heenreis kwijt was geraakt. Een 
aantal maanden later kwam Yulia met dochter 
terug om afscheid te nemen van Alyona en 
Daria voordat ze doorreisden naar Amerika 
waar een andere dochter/zus woonde om met 
z’n allen samen te kunnen zijn. Yulia heeft 
daar werk gevonden en het gaat ze goed.
Alyona en Daria, twee positief ingestelde 
jonge vrouwen die goed Engels spreken 
vonden al heel snel werk bij de Ald Herberch, 
waar ze nog steeds werken. Vooral Alyona 
hielp vaak met vertalen voor de Oekraïners 
die geen Engels spreken. Beide hopen in 
Nederland een opleiding te kunnen gaan 
volgen en worden hierbij geholpen door de 
familie Offringa-Buys.

Ilona en Vita, twee schoonzussen kwamen 
met hun drie kinderen naar de Munkedyk. 
Ilona sprak een beetje Engels, Vita niet. Met 
z’n vijven op twee kamers ontstond er soms 
wat onenigheid, mede door gedoe tussen de 
kinderen. Voor de nog jonge meisjes hadden 
alle gebeurtenissen van vluchten naar een 
vreemd land behoorlijke impact. Toch kwam 
het als een verrassing toen Ilona eind mei 
besloot met haar dochter Liza naar Engeland 
te reizen, waar ze een baan zou kunnen 
krijgen in een parfumerie. In de Oekraïne 
werkte Ilona als inkoper bij een parfumerie. 
Helaas bleken de werktijden niet aan te sluiten 
bij de schooltijden van haar dochter, waardoor 
de aangeboden baan niet doorging. Inmiddels 
werkt Ilona als barista en hebben zij en Liza 
het naar hun zin in Engeland.

Vita en haar twee dochters moesten wel 
even opnieuw hun draai vinden na het 
vertrek van Ilona en Liza. Ook moest er iets 
met de gemeente worden geregeld voor de 
uitkering van het leefgeld want Vita kon geen 
eigen bankrekening openen omdat ze geen 
biometrisch paspoort had. Dat lukte allemaal 
en Vita kreeg meer contact met andere 
Oekraïense vrouwen in het dorp en zocht 
een baantje. De dochters vermaakten zich op 
de boerderij en vooral de pasgeboren geitjes 
vonden de meisjes geweldig. Vaak ging Vita 

Bijdage: Caroline Schenkels
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met de bus naar Sneek en ook al voelde ze 
zich soms eenzaam, toch ging Vita niet bij de 
pakken neerzitten. Ze fietste of wandelde vaak 
met haar dochters door het dorp en was altijd 
vrolijk en aardig. Ook heeft Vita met een niet 
aflatend doorzettingsvermogen de Oekraïense 
ambassade bestookt om een afspraak te 
krijgen voor een biometrisch paspoort. Tussen 
de aanvraag en het ophalen van haar paspoort 
zat bijna drie maanden. Wat was Vita trots en 
blij toen ze haar paspoort in haar handen had. 
Eind juli kwam de man van Vita naar 
Gaastmeer om bij hen te blijven. Daarna 
kwam er met name voor de kinderen meer 
stabiliteit. Op de boerderij bij Dieuwke en 
Piet hebben ze helemaal hun draai gevonden 
en zijn ze bijna onderdeel van de familie 
geworden. Verjaardagen worden met z’n 
allen gevierd. Vita en Gena hebben een 
klein autootje gekocht bij Hoogterp om zo 
de kans om werk te vinden te vergroten. 
Waarschijnlijk blijven Vita en Gena met hun 
dochters Sonya en Nastya in Gaastmeer tot de 
oorlog is afgelopen. 

Op de Liuwe Daem vonden Natasha en haar 
zoon Sacha, Yana plus haar zoon en Yana’s 
zus Anna onderdak. Met z’n allen in een huis 
gaf wat strubbelingen. Daarbij waren Yana 
en Anna nogal angstig en hadden ze veel 
heimwee naar hun man en vriend. Terwijl 
Natasha werk vond bij de Ald Herberch 
maakten Yana en haar zus Anna plannen om 
terug te gaan naar de Oekraïne. Uiteindelijk 
zijn ze eind april met hulp van een uitgebreid 
reisplan en wat geld vertrokken naar de 
Oekraïne waar ze veilig zijn aangekomen. Af 
en toe krijgt Wytske een berichtje van ze dat 
het goed met ze gaat.
Natasha en Sacha bleven op de Liuwe Daem. 
Natasha maakte veel uren bij de Ald Herberch 
en werkte ook een aantal uren bij Margriet. 
Aan het begin van de zomer moesten ze het 
huis de Liuwe Daem verlaten waarna ze een 
paar maanden bij Joke en Heine mochten 
wonen tot begin september. Het vinden van 
andere woonruimte bleek de tweede keer 
erg lastig, het duurde langer om geschikte 
woonruimte te vinden. Uiteindelijk lukte het 
met hulp en verspreiden van een oproep om 
opnieuw een ander huis op de Liuwe Daem te 
vinden. Momenteel zijn Natasha en haar zoon 
voor vier weken in de Oekraïne. Vlak nadat 
ze terug waren begonnen de raketaanvallen. 
Gelukkig krijgen we af en een bericht dat ze 
veilig zijn. Ze hebben de intentie om terug 
te komen naar Nederland. Hopelijk laten de 
omstandigheden dat toe. 

Op de Langstrjitte stelden Jaap en Iteke hun 
vakantiehuis beschikbaar voor Oksana en 
Aleks en hun vier kinderen. Aleks werkte 
al sinds 2018 in Nederland en heeft bij 

het uitbreken van de oorlog zijn vrouw en 
kinderen uit de Oekraïne opgehaald en in 
Gaastmeer kunnen onderbrengen. Aleks 
verbleef door de week in het westen van het 
land in een huis van zijn werkgever en kwam 
voor de weekend naar Gaastmeer. Aleks 
is voorganger en al snel mocht hij samen 
met Ludwine gedeeltelijk diensten in het 
Oekraïens verzorgen. De vier kinderen zag je 
al snel op hun fietsjes door Gaastmeer crossen. 
Vaak samen met de dochters van Vita. 

Sinds eind augustus is een jeugdvriendin uit 
Oekraïne overgekomen. Nataliia dacht hier 
makkelijk werk te vinden, maar dat valt in 
deze contreien, mede vanwege taalproblemen, 
een beetje tegen. Eind oktober zal Nataliia 
weer teruggaan naar de Oekraïne. 
Aleks en Oksana willen voorlopig in 
Nederland blijven en Aleks heeft sinds begin 
oktober zelfs werk gevonden in Bolsward. 
Begin december zal het gezin naar Sneek 
verhuizen waar Jaap en Iteke een huis hebben 
gekocht en ingericht dat ze mogen huren. 

De familie Radukan vond ook een woonplek 
op de Liuwe Daem. Zij hadden een auto tot 
hun beschikking en gingen vooral in het 
begin hun eigen gang. Ze maakten uitstapjes 
en leken hun tijd in Nederland als een 
soort vakantie te zien. Serhii en Svetlana 
zochten baantjes in de omgeving en hun 
drie dochters gingen naar school in Sneek. 
Ook deden ze vol enthousiasme mee met 
klompkesilen, net zoals de andere Oekraïense 
kinderen en ouders. De Oekraïense gezinnen 
vonden elkaar en regelmatig brachten ze 
zondagmiddagen bij elkaar door. Begin juli 
ging het gezin voor vier weken naar Polen 
om de dochters deel te laten nemen aan 
een trainingskamp voor ballroomdansen. 
De dochters dansten op hoog niveau in de 
Oekraïne. Terwijl ze in Polen waren kregen 
ze te horen dat ze niet terug konden keren 
naar het huis op de Liuwe Daem. Een aantal 
mensen hebben geprobeerd te helpen, onder 
andere met een baan aanbod en huisvesting, 
maar de familie was nogal veeleisend over de 
nieuwe huisvesting waardoor dat niet gelukt 
is. Het laatste nieuws is dat ze nog steeds naar 
Nederland proberen te komen, nu behulp van 
de organisatie TakeCarebnb. 

In Idzega aan het begin van Klokhuisdijk 
kwamen eind maart Ksenia en haar dochter 
Angelina plus een mini-hondje. Een paar 
weken later kwam vriendin Tania. Gelukkig 
was er vlakbij een bushalte waar de dames 
vaak gebruik van maakten. Tot hun ontzetting 
reed er geen bus in het weekend. Dan maar 
proberen te fietsen, wat niet meevalt als je 
nooit gefietst hebt. Helaas kwam Tania bij 
een valpartij ongelukkig terecht waardoor 

ze een breuk aan de zijkant van haar voet 
opliep. Herstellen hiervan heeft toch wel twee 
maanden geduurd en op de fiets durft Tania 
niet meer te stappen. De dames kwamen uit 
een grote stad en hadden moeite met de stilte 
en weidsheid van het platteland. Dat de bus 
tijden niet aansloten bij de schooltijden was 
voor Angelina reden om maar een keer naar 
de ISK school te gaan. Het belang van naar 
schoolgaan was een lastig punt. Ondanks dat 
ze probeerden er het beste van te maken, was 
wel duidelijk dat Ksenia en haar dochter het 
niet naar hun zin hadden op het platteland. 
Toen Ksenia ook nog gezondheidsproblemen 
kreeg en ze het idee had dat ze in het Antonius 
ziekenhuis niet goed geholpen werd, heeft ze 
besloten om samen met dochter en hondje naar 
Polen te gaan, naar de vader van haar dochter. 
Inmiddels wonen ze in Duitsland op een plek 
waar meer Oekraïners wonen die ze kennen uit 
de Oekraïne en gaat Angelina wel naar school. 
Tania bleef alleen achter en vond een baan 
bij Syperda waar ze boten en vakantiehuizen 
ging schoonmaken wat iets heel anders is dan 
haar werk in de Oekraïne, waar ze makelaar 
was. Ook al vond Tania het werk heel zwaar, 
ze hield wel vol tot bijna het eind van haar 
contract, toen ze moest stoppen vanwege 
serieuze rugproblemen. 
Voor Tania was er ook de uitdaging om een 
andere woonplek te vinden. Tania wilde graag 
naar een stad met meer werkgelegenheid en 
een betere OV voorziening. Omdat er velen 
zoekende zijn, was dat een lastige opgave. 
Zeker omdat er een beroep op gastvrijheid 
wordt gedaan want er is weinig geld om huur te 
betalen. Vier oktober moest Tania vertrekken 
van de Klokhuisdijk en gelukkig mocht Tania 
als tussenoplossing bij Barbara Borger in huis 
wonen, want ook bij de gemeentelijke opvang 
was er geen plek meer vrij. Ondertussen gaven 
mensen tips en zochten mee in hun kennissen- 
en vriendenkring. Een zo’n tip heeft geleid tot 
het vinden van een woonplek in Zwolle waar 
Tania eind oktober naartoe verhuist. 

Zo zijn er dertien Oekraïners overgebleven 
in Gaastmeer, waarvan er nog zes zullen 
vertrekken naar Sneek. En misschien twee 
terugkomen. Op zich zou er ruimte zijn om 
andere Oekraïners op te vangen, deze vraag 
wordt ook wel met enige regelmaat gesteld. 
Gezien het grillige verloop van de oorlog 
is het niet onwaarschijnlijk dat een nieuwe 
vluchtelingenstroom naar Nederland komt. 
Voor het opvangen zijn we afhankelijk van 
huiseigenaren die hun vakantiehuis voor 
langere tijd beschikbaar willen stellen. 
Wellicht lees je dit en wil je graag helpen door 
je huis beschikbaar te stellen? Dat kan! Met 
jullie hulp kunnen we ook andere Oekraïners 
helpen. Hoe mooi zou dat zijn. 
Caroline Schenkels
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jeugdclub: een ‘crazy 44’ -avond! 
Op 30 september stond 
er weer een activiteit 
van de Jeugdclub op de 
planning.

We begonnen deze activiteit met een 
‘vieze tafel’ wat inhoud dat de patat met 
saus allemaal op tafel wordt gegooid en 
iedereen hiervan een bultje patat naar 
zichzelf toe kan schuiven. Natuurlijk 
waren er ook nog lekkere snacks. 

Na het eten volgde de uitleg van de Crazy 44. 
De Crazy 44 is een lijst met verschillende 
opdrachten die binnen een tijdsbestek van 
een uur zoveel mogelijk moeten worden 
volbracht. De teams waren: 
- Xanne, Sterre & Amy 
- Margje, Annemarije, Neeltje 
- Rommy, Wytske & Jelte. 

Dit laatste groepje  ging als een speer van 
start. We vroegen de teams ondertussen 
foto’s en filmpjes te maken van de voltooide 
opdrachten. De foto’s van dit laatste team 
stroomden maar binnen. Eén van de 
opdrachten was: ga op de foto met het pontje. 
Het team van Wytske was zo slim om de fiets 
te pakken en zo tijd te winnen. 
Ondertussen kwamen we het team van 
Margje tegen die een ballon aan het 
opblazen waren totdat deze zou knappen. 
Een spannende opdracht die, zo bleek, veel 
geduld nodig had. De ontlading was groot 
toen het eenmaal lukte. Ook had dit team de 
verstopte kabouter gevonden. Deze was wel 
15 punten waard. 
Het team van Xanne heeft erg hun best 
gedaan om de punten voor de 3 minuten 
durende vlog te bemachtigen. In plaats van 3 
minuten hebben zij wel een half uur gevlogd. 
Na een uur kwam iedereen keurig op tijd 
terug in het lokaal en konden we de punten 
gaan tellen. Het team van Xanne had 15 
punten bemachtigd. Het team van Margje 
had 25 punten en de winnaar van de avond, 
het team van Wytske, had gewonnen met 26 
punten. 
In totaal konden er 69 punten bemachtigd 
worden. Een geslaagde jeugdclubavond vol 
enthousiasme en verschillende tactieken.
De volgende activiteit: lasergamen in 
Heerenveen!

Verslag door de clubleiding
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De afgelopen 8 jaar heb ik gewerkt als 
hondentrimster aan huis in Almere. In mijn 
nieuwe huis in Oudega was het mijn droom 
om een eigen salon te hebben, maar het 
trimmen bij klanten thuis blijf ik toch ook 
leuk vinden. Vandaar dat ik dit combineer.

In de salon werk ik alleen. Daardoor is 
het er rustig en blijft de hond kalmer. 
Ook behandel ik slechts 1 hond tegelijk. 
Er is dus geen contact met andere 
honden. Geduld en liefde zijn voor mij 
de belangrijkste eigenschappen die 
een hondentrimster moet hebben. Voor 
angstige of oude hondjes neem ik wat extra 
tijd, en wil de klant er bij blijven dan is dat 
geen probleem. Ik ben immers wel gewend 
dat er op mijn handen gekeken wordt. 

Bedrijfspresentatie: Trimsalon@HOME is geopend. 

nieuwe trimsalon in Oudega.

Vol trots stel ik u voor aan mijn nieuwe trimsalon. 
in Oudega heeft mijn salon al enige bekendheid 
en heb ik al een aantal viervoetige inwoners in 

mijn salon behandeld.  Of ze nu netjes kort moeten, 
mooi in model of alleen wassen of nagels knippen, alle 
maten en rassen zijn in mijn salon welkom.

Uw hond wordt door mij netjes getrimd, de 
nagels worden geknipt, oren uitgeplukt en 
hij wordt lekker gewassen. Ik kijk tevens 
of de hond huidproblemen of andere 
problemen heeft, hoe zijn gebit er uit ziet 
en of hij een gezond gewicht heeft. Alle 
hondenrassen zijn welkom, maar mijn 
specialisme is de grote Labradoodle. De 
hond gaat verzorgd en zonder stress de 
deur uit, dat is mijn doel.

De trimster bij u thuis is ook mogelijk.
Vind u het prettiger om mij bij u thuis te 
ontvangen dan kan dat ook. 
Is uw hond angstig in de salon of bent u 
zelf niet in staat om naar mij toe te komen, 
dan kan ik bij u thuis komen. Het tarief is 
dan hetzelfde, met het verschil dat ik de 

hond niet voor u was. Dit kunt u eventueel 
zelf doen. Verder neem ik alles mee wat ik 
nodig heb, inclusief een tafel.

Ik hoop u binnenkort te zien. U kunt ook 
langskomen voor een eerste kennismaking. 
De koffie staat klaar, graag wel even een 
afspraak maken.

Vriendelijke groet,
Thalia Iedema

Trimsalon@HOME
Simmersnie 13 Oudega
www.trimsalonathome.nl
T. 06-11110102
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niEUWS UiT GROEP 7 & 8

SKOAllENIjS

Wat hadden we prachtige zomervakantie! Heerlijk uitgerust  
begonnen we weer aan het nieuwe schooljaar. We zijn 
gestart met de Gouden weken. Zo noem je die eerste 
weken van een schooljaar. We besteden dan aandacht aan 
de omgang met elkaar en de groepsvorming. natuurlijk 
gingen we ook aan de slag met de “gewone vakken”, zoals 
rekenen, taal en spelling en we knutselden een nieuwe 
verjaardagskalender voor in de groep en schreven mooie 
verhalen. We gaan er een fijn schooljaar van maken!

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

Gouden Weken
We gingen kennismaken en spelletjes 
doen. We hebben een verjaardagskalender 
gemaakt en een kaart voor de klas met 
belangrijke regels. Ook hadden we een 
poppetjesslinger op de ramen gemaakt. 
Juf maakt vaak random duo’s, zodat je 
elkaar goed leert kennen.
Hilbrand, Walter en Wâte

Gouden weken
In het begin van het schooljaar was het 
thema Gouden weken. We hebben veel 
leuke spelletjes gedaan, zoals: “Raad 
wie?” We moesten een briefje invullen 
waarop stond wat je favoriete eten, kleur, 
hobby etc. was.
Toen las juf het voor en moesten we 
raden wie het was. Verder moesten we 
een top 3 maken met onze doelen voor 
het nieuwe schooljaar. We hebben ook 
nog een mooie verjaardagskalender 
gemaakt en we gingen een 
vakantieverhaal andersom schrijven, bijv. 
drinken uit een bord en eten in een glas. 
We hebben ook nog een spel gedaan met 

schoenmaten en lengte. Dan moest je op
schoenmaat van groot naar klein staan 
zonder te praten! Dit was het thema 
Gouden Weken.
Groetjes Doutzen en Lisanne
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naschools Aanbod

Op IKC Klaver Fjouwer zijn wij elke 
dag druk bezig om de kinderen te 
voorzien van betekenisvol onderwijs. 
We zorgen ervoor dat de kinderen 
klaargestoomd worden voor de 
maatschappij waarin wij leven. 
Naast het reguliere onderwijs, willen 
wij de kinderen na schooltijd ook 
voorzien van een aanbod waar ze 
zelf mogen beslissen of ze hieraan 
mee willen doen. Dit houdt in dat wij 
mensen van buiten de school vragen 
om een activiteit aan de kinderen 
aan te bieden, waarbij de kinderen 
wat nieuws leren, hun talenten 
ontdekken en/of verder ontwikkelen. 
Omdat we het samenwerken met 
het dorp belangrijk vinden en dit 
dorp ook veel talent kent, is het de 
vraag of er ook mensen zijn die 
een Naschools Aanbod kunnen 
realiseren op school. 

Wat houdt het in?
•	 De kinderen leren wat nieuws, 

ontdekken hun talenten of ont-
wikkelen die verder. 

•	 De kinderen krijgen het aanbod 
na schooltijd aangeboden. In-
dien er meerdere groepen zijn, 
kan er een groep later begin-
nen, maar de start is tussen 
14:00 en 14:30 uur. 

•	 De activiteit is voor de zowel de 
onderbouw als de bovenbouw 
te realiseren. Deze groepen 
mogen gesplitst worden. 

•	 De school regelt de opgave en, 
indien nodig, de locatie, dege-
ne die het Naschoolse Aanbod 
aanbiedt regelt het materiaal en 
de inhoud van het aanbod. 

•	 Er is budget voor onkosten.
•	 Bij een Naschools Aanbod is 

geen leerkracht aanwezig. 

Het is een unieke kans om de kin-
deren wat nieuws te leren met en 
door de dorpsgenoten zelf. Samen 
als gemeenschap de kinderen wat 
nieuws leren is het uitgangsput. 

Indien u enthousiast bent en een 
Naschools Aanbod wilt verzorgen, 
mag u contact opnemen met: 
Esther Bergsma – estherbergsma@
palludara.nl 

Rots en Water
Bij Rots en Water leer je hoe je voor 
jezelf moet opkomen. We hebben 
verschillende oefeningen, zoals 
vertrouwensoefening, de zijwaartse trap, 
slaan op en kussen en iemand optillen.
Je kunt dan op iedereen vertrouwen. We 
hebben een leuke meester die dit doet , 
meester Alle Jan. Het is te leuk, je kunt 
rustige dingen doen om voor jezelf op te 
komen.
Gemaakt door Tiemen en Michiel

Schooltuintje
Vorig jaar hebben wij ons eigen tuintje
ingericht. Elke groep heeft zijn eigen
tuintje. Groep 7/8 heeft al een paar
pompoenen geplukt. Ze zien er goed uit. 
Er waren superveel zonnebloemen. Alle 
pitjes gingen we eruit halen en verdelen 
om ze thuis weer te planten. Ook hadden 
we veel wortels. We hebben meester 
Hans ook nog even geholpen. Hij had 
superveel tomaten en pompoenen, wel 
weer andere soorten. Dit was ons verhaal. 
Jette, Kirsten en Nelly

Het leerlingpanel
Deze week zijn de kinderen voor het 
leerlingpanel gekozen. Van groep 7 is 
Welmoed gekozen en van groep 8 Steven. 
Famke uit groep 6, Ynte uit groep 5 en 
uit groep 4 is Fenna gekozen en Auke uit 
groep 3.
Je mag ideeën bedenken voor de 
school en dat mag je bedenken in de 
klas en melden in de vergadering met 
het leerlingpanel en het doorgeven aan 
de directeur of directrice. In de eerste 
vergadering legde de adjunct-directrice 
uit hoe het werkte en mocht je in het 
leerlingpanel zeggen wat je van dingen 
vond.
Groetjes Steven en Welmoed

Groep 7 en 8
We zitten nu alweer een klas 
hoger, het is best leuk, maar soms 
ook wel moeilijk. We zijn nu de 
oudsten van de school. 

We hebben een nieuwe taalmethode, 
maar ook rekenen, spelling, Engels, 
Geschiedenis en Aardrijkskunde. 
We hebben nu topo over de oceanen 
en werelddelen. Schrijven is het 
leukste, veel kinderen kunnen heel 
mooi schrijven. 

We hebben ook hele lieve juffen, 
juf Margriet en juf Regina. Het is 
de leukste klas van de hele school.
Groetjes Anke en Christa

Schooltuintje
Wij hebben nu een mooi tuintje van de 
oude lieve groep 8.  
We  hebben er pompoenen, worteltjes en 
zonnebloempitten van. We hadden ook 
allemaal onkruid weggehaald. 
De pompoenen liggen nu in de 
vensterbank, die liggen daar mooi.
Evert en Wessel

Rots en Water
Bij Rots en Water leer je voor jezelf op 
te komen en zelfvertrouwen te krijgen. 
De trainingen worden op woensdag 
gegeven door Alle Jan. Het wordt al in 15 
landen op de aardbol gegeven. We doen 
vertrouwensoefeningen, bijv. achterover 
laten vallen en “blind” lopen door het 
lokaal. We moeten soms ook een plankje 
doorslaan.
 Aiso Pierius en Ygram
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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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ADVENTSRAMEN& !
Met veel enthousiasme is er gereageerd op de vraag om 

als huiseigenaar mee te doen met de advent-ramen-
route. De lijst is compleet en we hebben een mooie 
route samengesteld.

De start is op 27 november om 17.00 uur bij de kerk. De kerk zal 
het raam feestelijk ‘openen’.

Tussendoor willen we op de zondagen extra aandacht geven aan 
de route. Hierover wordt u later via flyers huis-aan-huis op de 
hoogte gebracht.

Alle deelnemers hebben inmiddels een handleiding ontvangen.

in het kort nog een keer waar het over gaat:
Vanaf 27 november aanstaande (de eerste zondag van de advent) 
wordt iedere avond een raam verlicht dat versierd is in kerst en/
of winterstijl. 

Zo ontstaat er een alternatieve adventskalender en een leuke 
wandelroute tijdens de donkere dagen voor kerst. 
Vanaf 21 december (de dag van de zonnewende) zijn alle ramen 
zichtbaar en kunt u ze bewonderen tot en met 1 januari 2023.
De route met huizen kunt u hieronder lezen.

Vriendelijk groet,
Werkgroep advent-ramen-route Kwyk
te bereiken via: stichtingkwyk@gmail.com of 06-29297249

adres datum adres datum

J.J. Hofstrjitte 14 27-11 J.J. Hofstrjitte 5 10-12

Munkedyk 21 28-11 Hellingpaed 12 11-12

J.J. Hofstrjitte 17 29-11 Munkedyk 15 12-12

Hellingpaed 19 30-11 Munkedyk 40 13-12

Munkedyk 8 01-12 Hellingpaed 24 14-12

Pieldyk 3 02-12 J.J. Hofstrjitte 15 15-12

Wieldyk 7 03-12 J.J. Hofstrjitte 21 16-12

Brug 04-12 J.J. Hofstrjitte 3 17-12

Yntemapolder 2 05-12 Wieldyk 18 18-12

Munkedyk 6 06-12 Munkedyk 23 19-12

Wieldyk 9 07-12 Pieldyk 2 20-12

J.J. Hofstrjitte 2 08-12 J.J. Hofstrjitte 14 21-12

Turfdyk 12 09-12
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ADVENTSRAMEN
HJERSTMERKE d’ Ald Herberch
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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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Afgelopen 5 oktober was de belangstelling groot voor de 
excursie naar familie Renema, ‘Gouden Plakje’ aan de 

Kaepwei.
We werden ontvangen door Sybren die ons in de gezamenlijke 
ruimte van de groepsaccommodatie toesprak.
Daarna volgde een uitgebreide rondleiding, inclusief het 
woonhuis van Gerrit Renema!
Het familiebedrijf dat zich heeft gericht op de recreatieve sector, 
is ontstaan vanuit het melkveebedrijf.
Dank voor de ontvangst! www.goudenplakje.nl 

Op 2 november was er een koffieochtend in het dorpshuis. 
Het samen bijpraten werd gecombineerd met het spelen 

van verschillende spellen. Dit om uit te proberen wat voor 
de toekomst nog eens uitgebreider zou kunnen worden 
georganiseerd. Het was duidelijk dat er uitdaging nodig is...  
Het was een leuke ochtend! Foto? Zie voorpagina!

Vriendelijk groet,
bestuur stichting Kwyk 
https://www.degaastmar.nl/stichting-kwyk

nieuws!

it seizoen rint oan ‘e ein. We meie 
werom sjen op in moaie simmer! 
Hjirûnder in ferslach fan ús 
lêste wedstriden op de Fluessen 
tidens de iFKS- slotwedstryd. 
Der wurde dan altyd meardere 
koarte wedstriden syld yn de 
eigen klasse.

Wat in dei! 
It straf wyntsje stie der hjoed, wynkrêft 
4/5. Tradysje getrou hiene we Wilco hjoed 
as skipper. Dy hat besletten om in rif yn it 
grutseil te stekken. 
Wedstryd 1: wienen we te let oan de start 
en moasten we achteroan oanslute. Sande 
plakje úteinlik. 
Twadde wedstryd hienen we in goeie start. 
Fjirde om de boei en koenen we op it lêst 
noch 2 pakke. Twadde plakje foar ús. 
Tredde wedstryd wer in goeie start. Moai 
foaryn. Mar helaas ha we wedstryd ferlitte 
moatten. In ‘dnf’ (did not finish) foar ús.
Lêste wedstryd reedlike start, wol wer 
foaryn en wy ha in twadde plak oan de 
finish te pakken!
Al mei al in fjirde plakje! In moaie dei en 
we meie seker net ûntefreden wêze! It is 
úteinlik in tredde plakje wurden!

No’t it seizoen oan ‘e ein 
rint, ha we it skûtsje ek 
wer ôftúgd. Sa kinne we 
fan it winter wer dwaande 
mei it ûnderhâld. Om dit 
bekostigje te kinne, ha wy 

wer de krystbeammen-ferkeap.
Jo kinne in Nordmann Krystbeam fan 
kwaliteit mei moaie foarm en fertakkingen 
by ús bestelle. De beam komt by it 
túnsintrum wei en wurdt sneon 3 desimber 
fergees (oant in bepaalde ôfstân) by jo 
thús ôflevere. De Nordmann wurdt levere 
sûnder klute en jo kinne de beam sels 
útsykje. 
Foar 25 euro ha jo in moaie Nordmann 
krystbeam yn hûs!
Nim kontakt op mei ien fan ús 
bemanningsleden, stjoer in berjochtsje via 
Facebook of nei:
itgaastmarderskutsje@gmail.com

Ek stean we 17 desimber op de 
krystmerke! 

Oant dan, 
bemanning ‘Dageraad’

Skûtsjesile & krystbeammen?
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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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En natuurlijk... zijn alle ingrediënten  
in onze DAGWINKEL te verkrijgen!

Recept Maaltijdsoep met kool  
(4 personen) 
 
-  2 uien 
-  2 knoflookteentjes 
-  2 aardappelen 
-  stukje verse gember 
-  stukje verse knolselderij 
-  3 wortels 
-  600 g kool (witte, spitskool, savooiekool of gemengd) 
-  3 EL olijvenolie 
-  1 l. groentebouillon 
-  zout en peper naar smaak 
-  1/2 TL paprika- en maggiekruidpoeder 
-  1/2 TL karweizaad (wel fijn hakken) of poeder 
-  2 laurierblaadjes 
-  peterselie 
-  optioneel 400 g. gehakt of zalm of champignons 
 
1.   Uien en knoflook schillen en fruiten, gember schillen en 
fijn hakken, eveneens wortels en selderij schillen en klein  
snijden. Was en snij de koolgroente in niet al te kleine, maar 
gelijke stukjes. 
 

2.   In pan olie verhitten en knoflook en gember eerst  toe-
voegen, niet bruin laten worden, daarna komen de uien aan 
de beurt, even glazig laten worden, vervolgens de aardap-
pelen, wortels en selderij toevoegen, flink blijven roeren en 
tenslotte de koolgroente toevoegen en ook kort mee aan-
bakken. 
 

3.   Voeg groentebouillon, laurierblaadjes en kruiden toe en 
laat soep 30 minuten sudderen. 
 

4.   In de tussentijd kun je gehakt bakken, je kunt het krui-
mige gehakt aansluitend door de soep mengen of extra 
serveren. Peterselie hakken en tenslotte als versiering over 
soep strooien. 
 
 
Eet smakelijk / yt lekker

door Ida Hoeksma

Gezond met kool 
 
Hoewel we nog midden in de herfst zitten, gaat 
ons verlangen alweer uit naar een stampotje. De 
winter gaan we met grote stappen tegemoet en 
met deze tijd van het jaar verbind ik persoonlijk 
kool. Witte kool, rode kool, vooral boerenkool. 
En dit jaar belooft een rijke oogst aan boeren-
kool. Een stampotje is altijd welkom. Een echte 
wintergroente, zo gewoon, maar ook zo 
bijzonder. 
 
We kennen natuurlijk verschillende koolsoorten, zoals 
spitskool, savooiekool, spruitjes, bloemkool en broccoli, 
deze laatst genoemde groentes worden ook al in de late 
zomer en herfst geoogst. In de winter komen enkel boe-
renkool en spruitjes nog direct van het land. 
 
In Nederland worden koolsoorten al honderden jaren 
aangebouwd en bereid. De eerste koolsoorten werden ge-
teeld in het Middellandse Zeegebied en Europa. Door 
handel, ontdekkingsreizen, kolonisatie en globalisering zijn 
koolsoorten opgenomen in vele keukens,  
zoals in Azie. 
 
Geschiedenis 
Kool wordt al duizenden jaren geteeld en was zeer geliefd 
bij de Romeinen en de Kelten. Ook werd deze groente als 
één van de belangrijkste geneesmiddelen beschouwd. Ze 
werd niet enkel gegeten, maar men gebruikte gekneusde 
koolbladeren ook als kompres. 
Volgens Plinius (23-79 n. Chr.) , een historicus, hadden 
de Romeinen dankzij rode kool zonder arts niet kunnen 
overleven. Kool werd vroeger wel de "arts van de armen" 
genoemd. 
 
 
Gezondheid 
Tegenwoordig wordt door de wetenschap beweerd dat 
kool anticarcinogeen is, dat wil zeggen dat hij mogelijk 
bescherming biedt tegen kanker. Dit komt waarschijnlijk 
doordat kool veel glucosinolaten bevat. Bij afbraak door 
het enzym myrosinase worden onder andere indolinen en 
isothiocyanaten gevormd, die kankervorming tegen gaan. 
Zo hebben wetenschappers ontdekt dat rodekool maar 
liefst 36 verschillende anthocyaninen bevat. Deze stoffen 
worden in verband gebracht met een verbeterde hersen-
functie en een verminderde kans op kanker en hart- en 
vaatziektes. De bekendste anthocyanine is cyanidine. Cy-
anidine geeft kleur aan de kool. 
 

Bereidingswijzes 
Kool kan op veel verschillende manieren bereid en gegeten 
worden, het meest eenvoudige zijn rauw eten (als salade), 
koken en stomen. Maar kool kan ook worden gestoofd, gesau-
teerd, gewokt, gesmoord en ingelegd. Bloemkool en broccoli 
kan ook gegrild of gefrituurd worden. Hoe korter gegaard, hoe 
beter de voedingsstoffen worden behouden. 
 
Voedingsstoffen 
Kool bevat over het algemeen weinig calorieen en het is een 
goede bron van vezels, vitamine B, vooral B11, vitamine C, veel 
vitamine K. Dit varieert echter van kool tot kool.  Betreffend vi-
tamine K en C staat boerenkool vooraan. Vitamine K speelt een 
belangrijke rol in eiwitten die de bloedstolling reguleren. 
Kool  heeft veel kalium en nog kleine hoeveelheden van andere 
mineralen. Kalium helpt de bloeddruk onder controle te 
houden. Kolen zij bewezen antiviraal en antibacterieel. 
 
Duurzaamheid 
Groenten zijn het meest duurzaam als ze uit Nederland komen 
van de akker of uit een kas die niet veel verwarming nodig 
heeft. Kool behoort in ieder geval tot de seizoengroente voor 
deze tijd oktober, november, december. 
Kool wordt hoofdzakelijk in Nederland aangebouwd en na de 
herfstoogst opgeslagen. Witte kool b.v. komt het hele jaar uit 
Nederland. Spitskool wordt ook nog wel eens uit Portugal en 
Spanje gehaald,  savooiekool uit Portugal en broccoli wordt 
ook wel uit Duitsland en Frankrijk geimporteerd. 
Verse kool is rijker aan voedingsstoffen dan voorgesneden kool 
uit plastic zakjes. 
 
 
 
 
 

De Gaastmar yt lekker! 
Herfst 

 
 
 

donkere wolken wisselen zich af  
met strak blauwe luchten 

een stevige bui trekt voorbij 
regendruppels striemen  

tegen het venster 
 

de laagstaande herfstzon 
kleurt bont de bomen 
een windvlaag doet  

verdorde bladeren vrolijk dansen 
 

het water golft met koude glans 
 tegen de kade 

de haven leeg en verlaten 
hier en daar een boot 

wachtend op zijn winterstallling 
 

de straatklinkers blinken nat 
het zatte groene gras rond de kerk 

 zwaar van de dauw 
grijze grafstenen  

staan verdeeld als stille getuigen 
 

de kerkklok slaat de uren weg 
gedragen door de wind 

naar winterse tijden
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En natuurlijk... zijn alle ingrediënten  
in onze DAGWINKEL te verkrijgen!

Recept Maaltijdsoep met kool  
(4 personen) 
 
-  2 uien 
-  2 knoflookteentjes 
-  2 aardappelen 
-  stukje verse gember 
-  stukje verse knolselderij 
-  3 wortels 
-  600 g kool (witte, spitskool, savooiekool of gemengd) 
-  3 EL olijvenolie 
-  1 l. groentebouillon 
-  zout en peper naar smaak 
-  1/2 TL paprika- en maggiekruidpoeder 
-  1/2 TL karweizaad (wel fijn hakken) of poeder 
-  2 laurierblaadjes 
-  peterselie 
-  optioneel 400 g. gehakt of zalm of champignons 
 
1.   Uien en knoflook schillen en fruiten, gember schillen en 
fijn hakken, eveneens wortels en selderij schillen en klein  
snijden. Was en snij de koolgroente in niet al te kleine, maar 
gelijke stukjes. 
 

2.   In pan olie verhitten en knoflook en gember eerst  toe-
voegen, niet bruin laten worden, daarna komen de uien aan 
de beurt, even glazig laten worden, vervolgens de aardap-
pelen, wortels en selderij toevoegen, flink blijven roeren en 
tenslotte de koolgroente toevoegen en ook kort mee aan-
bakken. 
 

3.   Voeg groentebouillon, laurierblaadjes en kruiden toe en 
laat soep 30 minuten sudderen. 
 

4.   In de tussentijd kun je gehakt bakken, je kunt het krui-
mige gehakt aansluitend door de soep mengen of extra 
serveren. Peterselie hakken en tenslotte als versiering over 
soep strooien. 
 
 
Eet smakelijk / yt lekker

door Ida Hoeksma

Gezond met kool 
 
Hoewel we nog midden in de herfst zitten, gaat 
ons verlangen alweer uit naar een stampotje. De 
winter gaan we met grote stappen tegemoet en 
met deze tijd van het jaar verbind ik persoonlijk 
kool. Witte kool, rode kool, vooral boerenkool. 
En dit jaar belooft een rijke oogst aan boeren-
kool. Een stampotje is altijd welkom. Een echte 
wintergroente, zo gewoon, maar ook zo 
bijzonder. 
 
We kennen natuurlijk verschillende koolsoorten, zoals 
spitskool, savooiekool, spruitjes, bloemkool en broccoli, 
deze laatst genoemde groentes worden ook al in de late 
zomer en herfst geoogst. In de winter komen enkel boe-
renkool en spruitjes nog direct van het land. 
 
In Nederland worden koolsoorten al honderden jaren 
aangebouwd en bereid. De eerste koolsoorten werden ge-
teeld in het Middellandse Zeegebied en Europa. Door 
handel, ontdekkingsreizen, kolonisatie en globalisering zijn 
koolsoorten opgenomen in vele keukens,  
zoals in Azie. 
 
Geschiedenis 
Kool wordt al duizenden jaren geteeld en was zeer geliefd 
bij de Romeinen en de Kelten. Ook werd deze groente als 
één van de belangrijkste geneesmiddelen beschouwd. Ze 
werd niet enkel gegeten, maar men gebruikte gekneusde 
koolbladeren ook als kompres. 
Volgens Plinius (23-79 n. Chr.) , een historicus, hadden 
de Romeinen dankzij rode kool zonder arts niet kunnen 
overleven. Kool werd vroeger wel de "arts van de armen" 
genoemd. 
 
 
Gezondheid 
Tegenwoordig wordt door de wetenschap beweerd dat 
kool anticarcinogeen is, dat wil zeggen dat hij mogelijk 
bescherming biedt tegen kanker. Dit komt waarschijnlijk 
doordat kool veel glucosinolaten bevat. Bij afbraak door 
het enzym myrosinase worden onder andere indolinen en 
isothiocyanaten gevormd, die kankervorming tegen gaan. 
Zo hebben wetenschappers ontdekt dat rodekool maar 
liefst 36 verschillende anthocyaninen bevat. Deze stoffen 
worden in verband gebracht met een verbeterde hersen-
functie en een verminderde kans op kanker en hart- en 
vaatziektes. De bekendste anthocyanine is cyanidine. Cy-
anidine geeft kleur aan de kool. 
 

Bereidingswijzes 
Kool kan op veel verschillende manieren bereid en gegeten 
worden, het meest eenvoudige zijn rauw eten (als salade), 
koken en stomen. Maar kool kan ook worden gestoofd, gesau-
teerd, gewokt, gesmoord en ingelegd. Bloemkool en broccoli 
kan ook gegrild of gefrituurd worden. Hoe korter gegaard, hoe 
beter de voedingsstoffen worden behouden. 
 
Voedingsstoffen 
Kool bevat over het algemeen weinig calorieen en het is een 
goede bron van vezels, vitamine B, vooral B11, vitamine C, veel 
vitamine K. Dit varieert echter van kool tot kool.  Betreffend vi-
tamine K en C staat boerenkool vooraan. Vitamine K speelt een 
belangrijke rol in eiwitten die de bloedstolling reguleren. 
Kool  heeft veel kalium en nog kleine hoeveelheden van andere 
mineralen. Kalium helpt de bloeddruk onder controle te 
houden. Kolen zij bewezen antiviraal en antibacterieel. 
 
Duurzaamheid 
Groenten zijn het meest duurzaam als ze uit Nederland komen 
van de akker of uit een kas die niet veel verwarming nodig 
heeft. Kool behoort in ieder geval tot de seizoengroente voor 
deze tijd oktober, november, december. 
Kool wordt hoofdzakelijk in Nederland aangebouwd en na de 
herfstoogst opgeslagen. Witte kool b.v. komt het hele jaar uit 
Nederland. Spitskool wordt ook nog wel eens uit Portugal en 
Spanje gehaald,  savooiekool uit Portugal en broccoli wordt 
ook wel uit Duitsland en Frankrijk geimporteerd. 
Verse kool is rijker aan voedingsstoffen dan voorgesneden kool 
uit plastic zakjes. 
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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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3 oktober 2022 -  Gaastmeer - Bernou de Jong

Onlangs is restaurant d’Ald Herberch 
in Gaastmeer een samenwerking 
gestart met haar leveranciers om 

voedselverspilling tegen te gaan. Het 
restaurant serveert sinds haar opening in 
2020 zoveel mogelijk lokale producten om 
zo de boeren en lokale ondernemers te 
steunen en bij te dragen aan een schoner 
milieu.

Nu het milieu nog vaker het onderwerp van gesprek is en 
veel vaste lasten “duurder” worden wilde het team van d’Ald 
Herberch iets doen om haar leveranciers te ondersteunen en 
het betaalbaar te houden voor haar gasten. Daarom neemt het 
restaurant groenten en fruit af die niet de juiste vorm hebben 
(buitenbeentjes), brood dat niet verkocht is in de bakkerij of 
afsnijsels die normaliter in de reststroom verdwijnen.

Samen tegen 
voedselverspilling 
in Fryslân!

zero waste
met buitenbeentjes

Onze koks koken naast de menukaart een wisselend 3-gangen 
‘Zero-Waste’ menu voor €27,50. Hiervoor gebruiken we 
‘buitenbeentjes’ van de groenteboer, onverkochte broden van 
Bakkerij Ypma, of we maken een smaakvolle bouillon van 
graten van de gerookte paling die we van visser Andries kopen. 
Dat zijn producten waar we iets heel lekkers van kunnen 
maken, en die echt zonde zijn om weg te gooien. Zo verspillen 
we minder, steunen we de lokale ondernemers en houden we 
het betaalbaar voor onze gasten deze winter.

Het restaurant wil haar gasten graag inspireren om thuis ook 
minder voedsel weg te gooien. Zo kun je wentelteefjes maken 
van oud brood en kun je heerlijke bouillon maken van de 
schillen en afsnijsels van je groenten. Of vraag pake of beppe 
eens om een leuk recept, vroeger was hergebruiken veel 
normaler en misschien ontdek je een heerlijk gerecht!

Foto’s: Rinze-Jelle Iedema aan het koken met ‘buitenbeentjes’ groente.
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na een inventarisatie dit 
najaar kon ik 16 vaste en 
enthousiaste klaverjassers 
op papier zetten. Wegens 
ziekte waren er de eerste 
avond 12 deelnemers.
Twee en een half jaar 
is er niet meer een 
klaverjasavond in het 
dorpshuis van Gaastmeer 
geweest. 

Vrijdag 14 oktober was het dan eindelijk 
weer zo ver, 12 klaverjassers gingen de 
strijd met elkaar aan en de vraag: wie is 
sterkste deze avond?

in de eerste ronde
hebben we allemaal op een mooie kaart  
van Gaastmeer onze naam gezet. Deze 
kaart sturen we naar Joke Jebbink, die 
in Leeuwarden in het ziekenhuis ligt. In 
september had ze bij mijn vraag, kan ik 
Joke deze winter ook weer bij de vaste 
klaverjassers op papier kan zetten:  Ze 
gaf aan dat ze daar vanaf zag. Aan een 
avondje klaverjassen beleefde Joke vele 
jaren veel plezier, Joop en Joke waren 
de grondleggers van het klaverjassen in 
Gaastmeer. 

De kaarten werden aan de drie tafels goed 
geschud,  Pieter Osinga en Marianne 
Zoetmulder begonnen meteen met een 
stille, het klaverjassen, als je het kent 
verleer je het nooit. Aan de andere tafels 
was de start iets minder maar het gaat 
om de eindscore en die was deze ronde 
het hoogst voor Menne Attema en Auke 
Hoogterp: maar liefst 2071 punten 
vergaarden ze bij elkaar. 
Hun tegenstander Jan Veldhuis en Durk 
Ykema moesten het stellen met behoorlijk 
wat minder punten maar ze eindigden in 
elk geval boven de schaamte grens. 

-jASSEN
De tweede ronde
Nu was de hoogte score voor Rixt van der 
Goot en Marianne, ze speelden tegen Oeke 
Oost en Jan ook hele tûke klaverjassers. 
Maar deze keer waren Rixt en Marianne 
de gehaaide bliksems zoals Oeke altijd 
aangeeft.  De scores: 1957 om 1025. 

Dan de derde ronde
We zijn allemaal goed op dreef, broer en 
zus Menne en Tineke mochten deze ronde 
samen spelen en ja hoor ze beginnen gelijk 
met een stille en aan het einde van dit spel 
nog een stille dus liep het punten totaal 
op tot iets boven de 2000. Pieter en Rixt 
waren hun tegenstanders zij moesten deze 
ronde tevreden zijn met 905 punten.

Ook nog een vierde ronde
Het kaarten ging redelijk vlot en daardoor 
kon er een vierde ronde worden gespeeld. 
Na drie ronden stond Marianne aan de top 
en Menne en Tineke volgden. De vierde 
ronde hier kan er nog veel veranderen 
en ja, dat gebeurde ook nu weer. Auke 
zette alle zeilen bij en speelde met Jan 
het ging als een tierelier en ze wisten de 
hoogste score van de avond te behalen. 
Maar liefst 2161 punten vergaarden ze bij 
elkaar. De tegenstanders Oeke en Tineke 
moesten tevreden zijn met een score onder 
de schaamtegrens. De gehaaide bliksems 
Auke en Jan wonnen deze ronde glorieus. 

Het podium
1. Auke Hoogterp 7194 punten
2. Marianne Zoetmulder  6956
3. Menne Attema 6841
4. Hannie van der Werf 6570
5. Pieter Osinga  6548
6. Tineke Cnossen 6055

De poedelprijs was voor Rixt van der 
Goot met een puntentotaal van 5066.

Klaverjassen 14 oktober 2022
door Tineke Cnossen

over tûke 
klaverjassers 
of gehaaide 
bliksems...
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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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PUZELJE FOAR...

JOnG & âLD yn...
Dizze kear in fikse trochstreekpuzel 
foar jong en âld oer ús doarp. 

Sûnder kompleet wêze te wollen 
ha wy  sa’n 40  Gaastmarder saken  
ferstoppe yn dizze puzel: 
•	 horizontaal: fan links nei rjochts en oarsom...
•	 fertikaal, op en del...
•	 diagonaal: hinne en wer. 
Sykje se op en streekje se troch. 
De oerbleaune letters foarmje in sin dy’t oanjout oft jo it goed dien ha! 
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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:
•	 praktijk gesloten van  

ma. 2 t/m zo. 8 januari 2023  

Waarneming door Schadenberg en 
Verdenius.

Bijzonderheden: 
•	 praktijk gesloten van  

ma. 26 dec. t/m zo. 1 januari 2023  

Waarneming door Gietema en Van Kapel
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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 7 januari 2023
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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

Diaconie PKN Gaastmeer Dieuwke Visser pdvisser@aldwar.nl 0657605749

Kommisje 'Iepen dei' Foekje Gerritsma foekjegerritsma62@gmail.com 469838

St. Palingklipper  ‘Voorwaarts’ Gerard Burgers palingklippervoorwaarts@gmail.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 0622838213

Oranjevereniging Klaas Iedema wieldyk12@outlook.com 0610118289

Tuinver. ‘Anna’s Griene Gaastmar’ Dick Feenstra dickf69@delta.nl 0683380460

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' Herre Klaas IJkema strykop@gmail.com 0618794805

Koor ‘Gaudeté’ Catharina de Hoop cdehoop@live.nl 443638

Stichting ‘Kwyk’ Baukje Terpstra stichtingkwyk@gmail.com 469735

IJswegencentrale Rayon Gaastmeer Eelco Leenstra eelcoleenstra@hotmail.com 857585

Beheer Ús Doarpshús Rick & Catrien Feld vof.fesy@outlook.com 0638394380

Ver.  ‘Ondernemend Gaastmeer’ Sybren Renema (secr.) info@ondernemendgaastmeer.nl 0631780849

Website Gaastmeer dorpskrantredactie redactie@degaastmar.nl

Belangrijke telefoonnummers

Alarm 112
Politie 0900 - 8844
Dokterswacht 0900 -112 7 112
Huisartsen Schadenberg/Verdenius 44 23 00          bij spoed... 44 22 44
Huisartsen Gietema/van Kapel 44 22 92          bij spoed... 44 32 43
Gemeente SWF 14  0515

Zijn we wat vergeten? Stuur uw gegevens of wijzigingen aan ons door via: praatmar@degaastmar.nl

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

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

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

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

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

Munkedyk 46 8611 JR Gaastmeer
Tel: 0515 469656
whatsapp: 06 27047431 
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sinds 2005
Bouwprojecten op maat


