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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...

zat. 14 en zon.15 januari Biljarten, kampioenschappen 4de klas, dorpshuis. Aanvang 11:00 uur

donderdag 19 januari 2023 Soos 50+ stamppotmaaltijd, dorpshuis

vrijdag 27 januari 2023 20:00 uur Klaverjassen, dorpshuis

zaterdag 28 januari 2023 Benefietconcert met ’Locked Out’ voor het dorpshuis in d’Ald Herberch

freed 10 febrewaris 2023 ’Iepen Dei Kommisje’ fan de Gaastmar organiseart in ferhalejûn op 
ferskillende lokaasjes.

vrijdag 17 februari 2023 20:00 uur Klaverjassen, dorpshuis

vrijdag 10 maart 2023 20:00 uur Klaverjassen, dorpshuis

Vaartijden fietspontjes ‘Droech oer de feart’ en ‘It Oerset’,  
maart 2023: alleen op zaterdag en zondag 11:00-16:00 uur

Agenda groepsactiviteiten:
• Dinsdag 17 jan. 19:30-21:00 Ademreis (Emmie)
• Zat. 28 jan. 11:00-12:30 Ademreis met klankschalen (Emmie & Gedy)
• Zaterdag 28 januari 13:30-15:00 Klankschalen & ontspanning (Gedy)
• Dinsdag 7 februari 19:30-21:00 Verbonden ademhaling (Emmie)
• Dinsdag 21 februari 19:30-21:00 Ademreis (Emmie)
• Zo. 26 februari 14:00-16:30 S.I.T. in motion - dansmeditatie (Zahira)
• Dinsdag 7 maart 19:30-21:00 Verbonden ademhaling (Emmie)

Binnen De School wordt op de woensdagavond yin yoga les 
gegeven door Marieke. Wil je ook eens meedoen? 
Je kunt je bij haar opgeven: 0657537706.
Ook jij kunt workshops geven of ruimtes huren voor 
vergaderingen, familie- of bedrijfsuitjes. En combinatie met de 
video- & fotostudio is mogelijk. 

Voor meer informatie: 0654916517
www.hetgoedeleveninpraktijk.nl 
www.deschool-centrumvoorverbinding.nl 

* AGENDA *

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

• Touch for Health / Zicht op Leefblind
• Verbonden ademhaling
• (Familie) Systeem Opstellingen

• Trance, chakra en drumhealing
• Altearah: well-being behandeling 

voor lichaam en geest (duo ook 
mogelijk)

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

GESPOT

1 jannewaris 2023
< Kofjesjok | Aldegea >
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prik

Burgerlijke stand
Verhuizing
Aant Cnossen, Sterre Bosma en 
Lonneke fan it Hellingpaed nei 
Tademahof 9, 8711 EM Workum 
en daar is geboren op 21 december: 
Léon Ate. Lokwinske!

Welkom!
Wybren Brouwer en  
Ande Groenveld op  
Hellingpaed 20.

Geboren 
Op 19 december 2022:  
Frenkie Siem, zoon van  
Robin Kampstra en Jildou Terpstra, 
broertje van Tess. 
J.J. Hofstrjitte 21. 
Hartelijk gefeliciteerd!

boerd

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

INZAMELEN!
Beste dorpsgenoten,
Al vele jaren sparen de voedselban-
ken de Douwe Egberts waardepun-
ten. Voor de ingeleverde punten krij-
gen de voedselbanken koffie terug. 
Ook voedselbank Sneek-Wymbrit-
seradiel doet aan deze actie mee.
Knipt u de punten niet uit of gebruikt u 
ze zelf niet; wilt u ze dan aan de voed-
selbank doneren?
De deelnemers zijn erg blij met een 
pak koffie in hun voedselpakket. On-
geveer 600 punten is één pak koffie. 
U mag de punten bij mij in de brieven-
bus doen, waarvoor alvast hartelijk 
dank. En natuurlijk kunt u ook altijd 
nog schone en droge plasticdoppen 
voor de KNGF blindengeleidehonden 
bij mij doneren.
Tryntsje Hoogterp, Wieldyk 18 
Lytse Gaastmar.

Beste minsken,
De opbringst fan myn kreamke op 
de krystmerk foar KIKA is ...

€ 200,50
Bedankt hjirfoar,
Tryntsje Hoogterp

Dank u wel en 
moedig voorwaarts! 
Kerstbericht van Harrie Kramer, 
25 december 2022

Lieve Vrienden,
Het is voor mij slechts mogelijk om via 
mail te bedanken voor die onvoorstelbare 
stroom post, bloemen, etc! Slechts een 
mail, die kost me al een min of meer een 
uur. 
Weet u daarom gezegend met een 
vrolijke kerst en gevolgd door een 
aangenaam jaar, met geen of slechts 
kleine tegenslagen, zoals daar kleine 
verkoudheden zijn. 
Praise the Lord, hallelujah!! 

Hoe gaat het inmiddels met me? Ik kan 
weer vrij lopen binnen en buiten het huis, 
mag niet autorijden, en heb vier keer in 
de week therapie voor mijn stem en voor 
mijn rechterarm. Beide zijn behoorlijk 
uitgeschakeld, maar de therapeuten zijn 
positief over de voortgang die ik schijn te 
maken. En daar houden we ons maar 
aan vast!

Net als aan de imposante stroom post. 
De receptioniste zei me dat ze dat nog 
nooit had meegemaakt, elke dag een 
stapel, zelfs na acht weken. En daar 
hou ik me ook maar aan vast: als zoveel 
mensen je aanmoedigen dan moet het 
lukken!!

Dankie, dankie,
Harrie

Harrie Kramer,  
Het Laantje 9, 
2201XS Noordwijk

Catrien trekt de stekker er uit...
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Zaterdag 10 december 2022 is het 
Brattepaad flink onder handen 
genomen door 10 vrijwilligers.

Gras tussen de platen en langs de 
randen is weggestoken. Ook de bezem 
is er overgehaald. 
Het was een flinke klus maar met 
hard werken in een ochtend geklaard.
De gemeente heeft het naambordje 
aan de gemaalzijde opnieuw geplaatst, 
deze was ‘’vermist’’ geraakt. 
Met dank aan de vrijwilligers ligt het 
Brattepaad er nu weer keurig bij!

doarpsbelang

Informatieavond
Op 9 december vond de 
presentatie van de plannen voor 
de verbouwing van het dorpshuis 
plaats. Er was een grote opkomst. 
De presentatie, o.a. door de 
architect Hylke Zijlstra, werd met 
veel enthousiasme ontvangen. 
Omdat iedereen graag de voetbal 
wedstrijd Argentinië-Nederland 
wilde zien, werd de bijeenkomst 
om 20.00 uur afgesloten. Via de 
Praatmar en de nieuwe website 
van het Dorpshuis kun je echter 
op de hoogte blijven van de 

verbouwingsplannen. 

Beheerfunctie
Op 1 januari 2023 droegen Rick en Catrien het 
stokje over aan Dames de Wit. Wij zijn Rick 
en Catrien enorm dankbaar voor de meer dan 
25 jaar dat zij het Dorpshuis op een meer dan 
voortreffelijke wijze gerund hebben.
 Ton Brundel memoreerde in zijn toespraak de 
verdiensten  van Rick en Catrien. T.z.t zal er 
in overleg met Rick en Catrien een afscheid 
georganiseerd worden.
Op 1 januari om 00.30 uur openden Dames 
de Wit het dorpshuis. Veel Gaastmeerders, 
van jong tot oud, kwamen langs om elkaar 
een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. De dames 
hadden het dorpshuis prachtig aangekleed en 
het was nog lang gezellig.

Website
Alle informatie over de verbouwing, de 
fondsenwerving en andere zaken komt op de 
website van het dorpshuis 
https://dorpshuisgaastmeer.nl. 
Deze website zal eind januari klaar zijn. Zijn 
er nu al vragen, stuur dan een mail naar:  
bestuur@dorpshuisgaastmeer.nl

Stand van zaken verbouwing
Er is een vooroverleg met de gemeente over 
de omgevingsvergunningen. 
Op 12 januari gaat het bestuur van Stichting 

Dorpshuis naar een Pitch avond voor 
de subsidieaanvraag van het Iepen 
Mienskipsfûns (IMF).

Financiering
Voor de verbouwing is veel geld nodig. Het 
bestuur is inmiddels druk doende met fond-
senwerving.  Vanuit het dorp zullen echter 
ook initiatieven ontplooid moeten worden 
om de verbouwing mogelijk te maken. Dit 
kan in de vorm van een financiële bijdrage 
en/of in de vorm van vrijwilligerswerk. 
Mochten er al plannen zijn om acties te or-
ganiseren, laat dit dan weten aan het bestuur. 

Het eerste initiatief is al 
bekend. Op 28  januari or-
ganiseert d’Âld Herberch 
in samenwerking met 
de ondernemingsvereni-

ging en de band ‘Locked Out’ een benefiet 
concert. Aan de bezoekers zal een bijdrage 
gevraagd worden. Deze bijdrage komt ge-
heel ten goede aan de verbouwing van het 
dorpshuis.
Er is een aanvraag ingediend voor een 
beschikking Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).Hierdoor is een gift voor 
de verbouwing van het dorpshuis aftrekbaar 
voor de belastingen. Voor meer informatie 
hierover kun je een mail sturen naar: 
penningmeester@dorpshuisgaastmeer.nl
Bestuur Ús Doarpshûs.
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PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

DE PASTOR ScHRIjfT…
Op het eerste gezicht…?
Sinds begin november 
hebben wij weer een hondje. 
De pup is een kruising van 
een Mechelse herder en een 
Friese stabij. De moeder is de 
stabij en zij heeft ook nog wat 
labradorbloed, dus we kijken 
met belangstelling naar de 
ontwikkeling van onze Noeka. 

Tijdens de eerste wandelingetjes (of een 
poging daartoe) bleven jong en oud vertederd 
staan om Noeka te bewonderen. Velen wilden 
haar graag even knuffelen, de scherpe tandjes 
en vieze pootjes voor lief nemend. ‘Wat ’n 
moai kopke, wat ‘n leaf hûntsje’...   horen we 
vaak. 
En dat is ook zo, maar … het is ook een jonge 
hond met alle streken van dien en dat zie je er 
zo niet aan af. Begrijpelijk dat iedereen smelt 
voor zo’n dotje wol van een kilo of vijf, met 
een mooie caramelkleurige vacht. 

Toch moet ik de laatste tijd ook vaak 
terugdenken aan hoe onze vorige hond 
werd benaderd door onbekenden. Roma 
was een Oud Duitse Herder, een imposante 
verschijning met een donkere kop en een 
krachtige uitstraling, die heel hard kon 
blaffen als ze daar aanleiding toe zag. 

Veel mensen waren op het eerste gezicht 
bang voor haar en vertelden over de 
gruwelijkheden die rasgenoten  hadden 

begaan. Ik moest altijd mijn best doen om 
dat niet als ‘discriminatie’ op te vatten, maar 
eerlijk gezegd  stoorde ik me soms aan de 
vooroordelen. Voor ons was ze de ideale, 
zachtaardige en gehoorzame huisgenote.

Nu ik zelf met een klein, kwetsbaar hondje 
over straat loop, betrap ik me er regelmatig 
op dat ik goed oplet wat er voor ‘vreemde 
honden’ aankomen. Die beoordeel ik op het 
eerste gezicht slechts op het uiterlijk om een 
inschatting te maken of ze een mogelijke 
bedreiging vormen. 
Ik denk niet dat de honden die het betreft 
daar last van hebben, maar ik denk wèl dat 
we als mensen onderling vaker dan we ons 
realiseren nog een inschatting ‘op het eerste 
gezicht’ maken die anderen geen recht doet. 

We leven in een mooi dorp, misschien 
kunnen we het dit komende jaar nog wat 
mooier maken door eens na te denken over 
onze mogelijke vooroordelen.  Hoe kijken 
we naar anderen, hoe wordt het naar ons 
gekeken? Wat voor ervaringen hebben we 
met ‘op het eerste gezicht?’  Het zou mooi 
zijn als we het daarover eens zouden kunnen 
hebben. Ik hoor graag van u!

Een goed 2023 gewenst!
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven
Ludwinevanhoeven@gmail.com
06-41833319

Foto Attie Bak
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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
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Tijdens de verhuizing van 
de familie Liashenko van 
Gaastmeer naar Sneek 
benaderde Alex ons met 
de vraag of wij ook konden 
helpen met de aanschaf van 
een generator voor de kerk 
in hun dorp.
De generator moest 
stroom voor de elektrische 
verwarming en verlichting in 
de kerk kunnen opwekken.

Hierna zijn Barbara, Anneke en Caroline gestart met een inzamelingsactie om het 
financieel mogelijk te maken. Na een aanvankelijk wat trage start begon die inzameling 
goed te lopen. Er kon al snel een generator aangeschaft worden. 

Het dorp van Alex verzorgde het transport van de generator zodat we zeker wisten dat 
deze op de juiste plek terecht zou komen. Ondertussen liep de inzameling zo goed dat 
er geld over bleef. Een mogelijke bestemming was een inzamelingsactie van de Friese 
Rijders ‘generatoren actie’.

Hierna  meldde Vita dat de drinkwatervoorziening in hun dorp al geruime tijd defect was. Ze 
hadden een al wel een grote waterpomp aangeschaft maar de generator voor de pomp moest 
vrij groot zijn en die hadden ze niet. Of wij iets konden betekenen... Hierna hebben we nog 
een identieke generator aan kunnen schaffen.

Barbara was bezig om het transport van de tweede generator te regelen via de ‘Friese 
Rijders’ maar onderling was tussen de Oekrainers geregeld dat beide generatoren op 
hetzelfde transport mee konden. In Oekraine zouden ze zelf het transport naar het dorp 
van Vita regelen. Zo gezegd, zo gedaan.
Piet en Dieuwke bedankt voor de tijdelijke stalling plek en hulp bij het inladen.

Het transport van beide generatoren is gelukkig goed gegaan. 
Tijdens de kerstdagen kregen we van Alex het bericht...
’We had blessed services with adults and children.  
The generator helped a lot.’

Na de kerstdagen kregen we het volgende bericht van het dorp van Vita...
Beste inwoners van Gaastmeer,
Namens alle inwoners van Malyutenets wil ik jullie bedanken 
voor de onbetaalbare gift die jullie hebben gegeven. Jullie zijn 
erg aardige en vriendelijke mensen. Een generator is nu hard 
nodig in zo’n moeilijke tijd. We zullen je altijd herrineren met 
warmte in ons hart. Laat er vrede zijn op de hele planeet.

Gaastmeer & generatoren voor Oekraïne

De generatoren op transport. 

Aankomst generator Alex. Generator dorp Vita. Waterpomp op achtergrond.

Iedereen die mee heeft 
geholpen om bovenstaande 
mogelijk te maken, financieel 
of praktisch, hartelijk dank. 
Ook namens beide dorpen.
Sijbren Feenstra
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CENTRUM VOOR VERBINDING: ‘de School’

OPENING!

Opening De School - 
Centrum voor Verbinding

Zaterdag 27 november, de grote 
dag voor De School. 
In de aanloop hier naar toe is 
nog druk gepoetst en het terrein 
in orde gemaakt. 
Het nieuwe naambord pronkt 
boven de voordeur en een 
prachtige nieuwe vlag is 
geschonken. Gelukkig was het 
overwegend droog. 

Buiten stonden Dames de Wit met hun 
rollende keuken klaar om de gasten te 
voorzien van allerlei smakelijkheden en een 
gezellig praatje. 

Om half twee was de officiële opening en wel 
door oud-schooldirecteur Willem Wendelaar 
Bonga. Meester Willem was helemaal in zijn 
element met een prachtige mini-workshop 
over de vijf hand-elementen van idee naar 
resultaat en alles wat je tegenkomt onderweg. 

De grote sleutel werd door de drie dochters 
en oud-leerlingen Mila, Xanne en Sterre 
overhandigd aan meester Willem die vol verve 
de sleutel omdraaide en na het openen deze 
sleutel gaf aan Emmie, de nieuwe eigenaar 
van De School. 

Iedereen ging daarna enthousiast weer naar 
binnen, want de workshops gingen bijna 
beginnen. Elk half uur was er iets waar 
je naar kon kijken of aan mee kon doen. 
Dansmeditatie door Zahira, Yin yoga door 
Marieke, klankschalen door Gedy in de 
workshopruimte en in de studio met Danny 
en Pepijn in de techniek was performance 
art, podcast met interviews en een singer 
songwriter, En in de tussentijd was er markt 
in de middenruimte of kon je een Altearah 
geurbeleving halen bij Sandra. 
En koffie, thee en oranjekoek van Ypma werd 
geserveerd door lieve gastvrouwen. Het was 
een prachtige middag! Dank aan iedereen 
die heeft geholpen, aan iedereen die is langs 
geweest en dank voor alle gelukwensen. 

Alle foto’s op https://deschool-centrumvoorverbinding.nl
Tekst: Emmie
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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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HARRY DE BOER  
GAASTMARDER OM UTENS SKRIUWT...

Myn namme is Harry de Boer.
Yn 1947 bin ik berne op 
Nijhuzum 25, op de pleats 
‘Vlietzicht’. Myn âlders wiene 
Meindert de Boer en Griet 
Kooistra. Ek pake en beppe 
Kooistra wennen by ús op de 
pleats. Twa jier letter waard 
myn sus Wyke berne.

Yn die tiid hiene wy in grutte pleats (50 kij) 
mei in oantal arbeiders en fammen. Wy 
wennen midden tusken de greiden oan it 
wetter en ús iennichste ferfiermiddel wie de 
boat. We hiene in motorboat en in roeiboat. 
Dêrmei roeiden we dan nei de oare kant fan 
it Vliet en moasten troch it lân rinne nei de 
Heidenskipsterdyk. Dit wie foar ús de snelste 
wize om yn ‘de bewenne wrâld’ te kommen.
Wy boarten meastal tegearre en mei de bern 
fan de arbeiders die neist ús wennen yn de 
arbeidershúskes.
Doe’t ik 6 jier wie moast ik fansels nei 
skoalle. Fanwegen de berikberheid gie ik yn 
it Heidenskip nei skoalle. We waarden oerset 
mei de roeiboat, dan troch it lân rinne en dan 
op ’e fyts fierder. Tusken de middei gau nei 
hûs en dan middeis noch in kear deselde reis. 
Mei in toeter koene we melde dat we wêr 
oerhelle wurde moasten. As it min waar of 
winter wie, bleaune we op skoalle. We hellen 
wat broadsjes by de bakker en wat drinken 
by de doarpswinkel. Nei skoaltiid bleau ik 
meastentiids boartsjen  by freontsjes fan 

skoalle. Ik bin wol faker as ien kear thúskaam 
mei klean fan oaren oan, omdat ik wêr ris 
wiete fuotten hie troch it sleatsjespringen.

Yn dizze tiid kaam ek it toerisme wat op gong. 
Yn it arbeidershúske kamen simmers minsken 
út Ljouwert te wenjen. En ek yn oare húskes 
kamen minsken út de stêd te wenjen. Wat hiene 
we dêr in protte wille mei. We swommen, 
sylden (we makken sels in sylboat fan de skou 
mei in kowedek) en boarten einleas bûten en 
yn de skuorre. Machtige tiden wiene dat.

Oan learen hie ik net safolle nocht, mar ik 
mocht graach prutse mei hout en elektrysk. 
Nei de legere skoalle gie ik earst nei de 
ULO yn Warkum, mar dat wie net in sukses. 
Dus doe mar nei de Lânbouskoalle. Ek yn 
Warkum. Dat wie in moaie tiid. 
Mei de Gaastmar hie ik net safolle.  Ik gie 
dêr net op skoalle. Allinnich op snein kaam 
ik dêr, want tsjerklik hearden we dêr. Mei de 
motorboat farden we derhinne. Soms in boat 
fol minsken want ek de rekreanten giene dan 
mei. Soms bleau ik dan wolris yn de Gaastmar 
by de famylje Leenstra.

Doe ik sa’n jier as 16/17 wie kaam ik fan skoalle 
en bin thús oan it wurk gien. Dat haw ik sa’n 50 
jier folhâlden. Earst yn maatskip mei myn heit 
en letter as selsstannich boer. Yn 1952 krigen 
wy ús earste melkmasine. In 1959 kaam de 
earste trekker op de pleats. Dat kaam my goed 
út ,want ik mocht graach wat sleutelje.
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Sneontejûns gie ik mei myn maten út it 
Heidenskip op stap. Meastal wie dat nei 
Gaasterlân of nei Warkum.
Yntusken hie ik ek myn autoriidbewys helle. 
Dat wie foar ús as gesin in hiele foarútgong. 
We kochten in auto en dizze waard stald 
op it hiem fan de famylje Westendorp yn 
it Heidenskip. It wetter bleau wol wat in 
obstakel, want we moasten noch hieltyd 
earst troch it lân. Doe’t de Kaepwei (de dyk) 
oanlein waard wie dat in grutte ferbettering. 
De ‘Nijhuzumers’ prate ek faak oer: ‘foar en 
nei de dyk’. Yn dy tiid krigen we ek in oar 
adres. Ik wenne doe ynienen op de Kaepwei 
10. Fan doe ôf oan waarden we wat mear 
Gaastmarders.

Tidens it útgean yn Snits kaam ik Gonny tsjin. 
It klikte wol mei ús. Yn 1979 binne we troud 
en hawwe in oantal jierren op it Hellingpaed 
yn de Gaastmar wenne.
Doe’t myn âlders ophâlden fan buorkjen binne 
wy ferhuze nei de pleats en wie ik wêr werom 
op myn berteplak. We krigen 3 bern. In soan 
en 2 dochters. Moaie jierren haw we dêr hân.
Ek it oparbeidzjen mei de buorlju fan de 
Kaeppolder wie bysûnder. En de kontakten 
mei yntusken de fêste rekreanten neist de 
pleats wie prachtich.

Yn 2012 bin ik ophâlden mei buorkjen en hat 
ús soan Gert it bedriuw oernaam. Yn Warkum 
stie in hús te keap dat ús wol oanstie en wy 

binne  op 1 febrewaris 2013 ferhuze.
Ek ús dochters hawwe in moaie baan fûn . Ien 
yn it ûnderwiis en ien yn de ferpleging.
We hawwe yntusken 6 pake- en beppesizzers 
wêr ‘t we tige grutsk op binne.
Yn de Gaastmar kom ik net sa faak mear. Sa 
giet dat dan. Op de pleats bin ik noch wol 
regelmjittich te finen. Der binne altyd wol 
klusjes te dwaan. It hâldt je wat ‘jong’ en yn 
beweging. Ek geane we der graach op út mei 
de caravan.
Wa wit komme we inoar nochris tsjin. Dat 
is altyd moai. Foar no winskje ik jimme alle 
goeds en wellicht oant sjen.

Groetnis Harry.
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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
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Melkveehouderij en Recreatiebedrijf
Bêd & Brochje
Verhuur van vakantiewoning  
 
Ligplaatsen te huur  
in Jachthaven De Terp!

Maatschap Visser  
Munkedyk 1, 8611 JP Gaastmeer 
T. 0515-469568
www.aldwar.nl
www.jachthavendeterp.nl
info@aldwar.nl
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BAUKJE TERPSTRA-SCHAAP

It himd fan it liif...

famkes waard 
net frege om 
boerinne te 
wurden...

Troch Rommy van Berkum

Ik bin berne op 25 april 
1968 yn Turns, op 

Annabuorren, in streek 
mei fiif pleatsen en twa 
huzen. Op ien fan dy 
pleatsen wie myn heit 
boer. Ik bin opgroeid 
op de pleats midden op 
de romte. Hearlik bûten 
boartsje en gongen 
meitsje yn it hea en de 
golle. Wat wol je noch 
mear? Heit en mem helpe 
op de pleats, dat fûn ik 
altyd prachtich en ik ha 
der in protte fan leard. 
We ha in moaie jeugd 
hân, en we binne neat te 
koart kommen.

Myn heit wie dus boer en myn mem wie 
thús en die de húshâlding, se binne der beide 
spitigernôch net mear. 
Ik ha 2 broers en 1 suske. Myn âldste broer is 
55 jier en hy wurket by de gemeente, in suske 
fan 53, sy is kok yn in âldereintehûs yn Snits. 
En myn jongste broer fan 45 is boer, hy hat de 
pleats oernommen fan ús heit en mem. 

Mei poppen boartsje die ik net, we holpen ús 
heit op de pleats mei de noadige karweikes, 
en mem yn de húshâlding. Ik mocht graach 
sporte, lykas gymnastyk, keatsen, follyballen, 
en reedride op ‘t Hearrenfean.

Skoalle.
Der wie gjin legere skoalle yn Turns, we 
fytsten alle dagen twa kear op en del nei de 
skoalle yn Skearnegoutum. Dat wie mei-inoar 
24 kilometer per dei, dêr krigen we in goeie 
kondysje fan, en it wie ek noch tige gesellich 
mei syn allen fytse yn in groep. As it wynkrêft 
7 of  8 wie dan stie ús heit bij skoalle om ús 
op te heljen.

Nei de legere skoalle nei Snits fansels. Ik gong 
nei de húshâldskoalle, ek wol de ‘spinaazje 
akadeemje’ neamd. In soad wille hân der, 
ek leuke freondinnen krigen wer ‘t  ik noch 
kontakt mei ha. Dêrnei gong ik nei it MBO 
yn Emmeloord, ik woe graach de soarch yn. 
Hjir ha ik 2 jier oer dien en ha ik it diploma 
bejaardefersoargster helle, hjirnei ha ik in 
baan yn it Bonifatius krigen.

Wurk.
Doe’t ik noch in famke wie woe ik graach 
boerinne wurde, der is neat fan telâne 
kommen want ik hie in broer en broerke dy’t 
letter de pleats oer nommen hat. Dat gong doe 
sa, famkes waarden net frege om boerinne te 
wurden.

Doe woe ik graach de âldereinsoarch yn, krige 
nei myn oplieding in baan yn it Bonifatius te 
Snits. Hjir ha ik 3 jier wurke. Dêrnei ha ik in 
oare baan krigen yn Boalsert, yn Bloemkamp. 
Hjir die ik in ynterne oplieding, wurkje en 
leare.
Nei in skoft bin ik út de soarch gien, ik koe it 
net mear kombineare mei it gesin dat we doe 
krigen.
Bin doe 10 jier bij Rick en Catrien oan it wurk 
west. Yn de Herberch en it doarpshûs, lekker 
ticht by hûs. In prachttiid wie dat, koe it goed 
kombineare mei ús gesin. 

Doe’t de bern wer grutter wienen, bin ik wer 
werom nei de soarch gien. Wurkje no wer mei 
in soad nocht by de Ielânen yn Snits. Hjir ha ik 
ek noch in twajierrige ynterne oplieding dien 
en sit no as soarchkundige op de ôfdieling de 
Pollen. 
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keatse: 
Frysk 
kampioene!

froulju en 
biljertklup:
prachtjûnen!

De leafde en de bern...
Ik ha Siemen kennen leard yn de kroech T&T 
yn Heech, en fan it ien kaam it oar. Letter wie 
der in feestje yn de keet fan Turns en Siemen 
kaam ek lâns mei syn freonen, doe ha we in 
relaasje krigen. En it is nea út west. Ik wie doe 
18 jier.
Yn july 1993 binne we troud. Op 31 oktober 
1994 is ús earste jonkje, Joost berne. 
Op 2 jannewaris 1997 is ús Sjoerd berne. 
En op 16 july 1999 kaam der in suske by, ús 
Jildou.
Alle trije ha se in relaasje. Joost & Rigt, Sjoerd 
& Djura en Jildou & Robin. Yntusken binne 
we ek al 3 kear pake en beppe wurden. Tess 
fan 1,5 jier fan Jildou & Robin. En krekt 5 
dagen lyn hat Tess in lyts broerke krigen: 
Frenkie Siem. 
Joost en Rigt ha 5 wike lyn in jonkje krigen 
en syn namme is Siem Rein. Wat in rykdom 
is it om pake en beppe te wêzen. Wy genietsje 
der folop fan.

Frije tiid.
Ien fan myn hobby’s wie keatsen, dit ha ik in 
soad dien, mei heit en mem, broers en sus ha we 
in soad tijd trochbrocht op it sportfjild yn Turns 
en Skearnegoutum en sneons yn hiel Fryslân.
Dizze sport waard in soad dien yn myn 
bertedoarp. Tegearre mei myn suske Fetsje 
binne we Frysk kampioen west. No neame se 
it de froulju ‘s PC.
Doe’t Siem en ik bern krigen bin ik der mei 
ophâlden, gjin tiid mear foar.

Bin fan myn 14 oant 40-ste jier noch follybal-
leafhawwer west, earst yn Easterein, letter yn 
Aldegea SWF. En doe’t de bern op fuotbaljen 
gongen, ha ik 15 jier lieder west bij de 
fuotbalklup fan Aldegea SWF.

Dêrneist mei ik fansels graach biljerte. Ik die dit 
earst yn Turns. Letter doe’t ik yn de Gaastmar 
wenne ha ik hjir in biljertklup foar froulju 
oprjochte mei in pear oare froulju. 
It is in prachtjûn om as froulju sa by inoar te 
wêzen om gesellich by te praten en in potsje te 
biljerten.

De Gaastmar.
In prachtich plakje om te wenjen, lekker rêstich 
en ik fiel my hjir hielendal thús. En it is ek noch 
it moaiste plakje fan Fryslân. Wat wolle je noch 
mear?

Takomstdreamen?
Myn dreamen binne allegear út kommen, we 
binne gelokkich mei sa’n moai gesin, trije 
bern mei oanhang en 3 bernsbern. Wat wol in 
minske noch mear?

Wêr mei we dy nachts wekker foar meitsje?
Lit my mar lekker sliepe!

Nei wa gean de folgjende himd fan liif fragen? 
De folgjende kandidaat foar it Himd is 
Barbera Kersbergen.

Foar de sneon moat alles oan ‘e kant! April 1991.
Famylje Schaap foar de pleats op Annabuorren. 
Baukje sit links.

Ek in hobby en dizze dielt se mei Siem!

Keatskampioenen
wurde huldige! Baukje sit rjochts.

Grutsk op de beppesizzers!
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Het ontstaan van de Kaappolder

Inleiding

Ons land telt ongeveer 4.000 polders 
en een groot deel hiervan kun 

je vinden in de provincie Friesland. 
Eenvoudig gezegd bestaat een polder uit 
een stuk land dat lager ligt dan het niveau 
van het omringende boezemwater of 
de zee, met een dijk erom heen. Het 
overtollige regen- en kwelwater kan niet 
uit zichzelf wegstromen en daarom wordt 
dit weggepompt. Vroeger gebeurde 
dit met watermolens en tegenwoordig 
met gemalen of, als de polder aan de 
zee grenst, via natuurlijke afstroming 
bij eb. De meest bekende polders zijn 
de droogmakerijen: een meer of een 
poel waar een ringdijk om gelegd is en 
die vervolgens is drooggemalen. Maar 
een polder hoeft niet altijd uit een meer 
ontstaan te zijn. Het kan ook ontstaan zijn 
uit een stuk buitendijks land, uit bûtlân, 
zoals de Friezen zeggen. Vroeger, 
toen de afwatering van het Friese 
boezemwater nog niet met gemalen 
geregeld werd maar door middel van 
natuurlijke afstroming in de Zuiderzee 
of de Waddenzee, kon het niveau van 
het boezemwater in het najaar of de 
winter wel 90 cm hoger staan dan in de 
zomer. En dat betekende, dat het bûtlân 
dan onder water stond. In het voorjaar, 
als het peil van het boezemwater weer 
daalde, kon het overtollige water weer 
wegstromen en kon er weer gras 
groeien. Zo’n stuk land was ongeschikt 
voor bewoning en ook voor grazende 
koeien. Het kon eigenlijk alleen maar 
gebruikt worden voor hooiland. 
De Kaappolder is ontstaan uit zo’n stuk 
bûtlân.

Het begin van de Kaappolder
Als we het tegenwoordig over de Kaappolder 
of De Kaap hebben, bedoelen we al het 
land aan weerskanten van de Kaapwei, van 
Klein Gaastmeer tot aan de Grons. Maar 
oorspronkelijk was de Kaappolder hier maar 
een deel van, hoogstens een kwart. Dat hele 
gebied werd oorspronkelijk in vieren verdeeld. 

Van Zuid naar Noord is dat gebied verdeeld 
door het Zandmeer en een sloot die langs 
boerderij Oost-Indië naar de Ringwiel liep. En 
vroeger was het ook nog van Oost naar West 
verdeeld door de Haifeart (Hooivaart), die 
liep van de Pieter Bouwesloot naar de Grons, 
ongeveer parallel aan de huidige Kaapwei. 

De Kaappolder is oorspronkelijk hier het deel 
van dat ten Zuidwesten ligt, begrensd door 
de Grons, het Kortvliet, het Zandmeer en de 
toenmalige Haifeart, in totaal 67 hectare groot. 
Het gedeelte waar de boerderijen West-Indië, 
Oost-Indië en de z.g. Deinumpleats (met de 
tennisbaan) op liggen, is een oudere polder 
die vroeger De West genoemd werd en die een 
eigen watermolen had. 

Over die polder is ook heel wat te vertellen, 
maar daar gaat het in dit verhaal dus niet over, 
daar komen we later wellicht op terug. En het 
deel met de boerderijen van Jelle ZeiIstra en 
Piersma was ook weer een aparte polder met 
destijds een eigen watermolen. In de volksmond 
werd die polder de Tiekrite genoemd. 

De Liuwedaem en de Hemmen liggen op het 
gedeelte dat heel lang bûtlân gebleven is en 
nooit een eigen watermolen had. Dit stuk land 
stond, voordat het Hooglandgemaal te Stavoren 
in 1966 begon te werken, in de winter vaak 
onder water en hier kon de jeugd van Gaastmeer 
destijds het eerst schaatsen. 

De Kaappolder hoort bij het dorp Gaastmeer, 
dat is duidelijk, maar dat is niet altijd zo 
duidelijk geweest. In 1768 ontstaat namelijk 
een grensconflict tussen de grietenij 
Wymbritseradeel en de stad Workum. De 
eigenaren van boerderij Oost-Indië hebben 
een aanmaning van de burgemeester van 
Wymbritseradeel gekregen om hun belasting te 
betalen, terwijl ze die al aan Workum betaald 
hebben. 

Beide gemeenten claimen, dat dit gebied bij 
hun grond hoort. Wymbritseradeel geeft aan, 
dat het midden van het Kortvliet de grens is 
tussen beide gemeenten en Workum beweert, 
dat de grens wordt aangegeven door de 
Gravinnewei, een zandrug die in de laatste 
ijstijd ontstaan is. Het probleem van deze 
zandrug is echter, dat die in de loop van de 
eeuwen bedekt is met een dikke laag veen, dus 
aan de oppervlakte onzichtbaar is. 

In onderling overleg komen ze niet tot 
een oplossing, dus wordt de provincie 
ingeschakeld om het conflict op te lossen. Het 
probleem blijft onopgelost, totdat besloten 
wordt om in ons land een kadaster te maken. 
Hiervoor is nodig, dat de grenzen van alle 
grondstukken nauwkeurig bepaald worden. 

Het maken van een kadaster begint met 
het vaststellen van de precieze grenzen 
tussen gemeenten met een wandeling door 
burgemeesters en raadsleden, waarbij 
een landmeter aantekening maakt van de 
aangegeven grenzen. Het is dan inmiddels 
1824 en het conflict, dat jarenlang sluimerend 
geweest is, steekt opnieuw de kop op. 

De burgemeester van Workum weigert na 
afloop van de wandeling zijn handtekening 
te zetten onder het verslag en de tekening 
van de landmeter. De provincie doet dan een 
voorstel om het probleem uit de wereld te 
helpen, waarbij ze proberen de kool en de geit 
te sparen. 
Ze stellen namelijk de grens tussen Workum 
en Wymbritseradeel als volgt  vast: het 
midden van de Ynthiemasloot, de vaargeul 
van de Grote Gaastmeer en het Zandmeer tot 
aan het Kortvliet en vanaf het begin van het 
Kortvliet de Gravinnewei tot het midden van 
de Grons. 

Alleen moet de gemeente Workum dan 
met grenspalen de precieze loop van de 
Gravinnewei aangeven, rekening houdend 
met alle hoeken van deze zandrug. De kosten 
van de grenspalen zijn voor rekening van de 
stad Workum. 

De reactie van Workum is, dat de kosten 
van grenspalen voor rekening van beide 

Door wurkgroep ‘Oer de Gaastmar’ deel 1/2
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gemeenten zijn, maar ze zitten nu wel met het 
probleem om de loop van die ondergrondse 
zandrug aan te geven. Dat probleem hebben 
ze nooit opgelost, dus bleef de grens een 
strijdpunt. 

Uiteindelijk is het in 1827 voorgelegd aan 
Koning Willem I, die kortweg vaststelde, 
dat de grens gevormd werd door het midden 
van het Kortvliet. Vanaf dit moment is het 
dus duidelijk, dat de Kaappolder geheel tot 
de toenmalige grietenij Wymbritseradeel 
behoorde, dus tot het dorp Gaastmeer.

In 1832 verscheen in ons land de eerste 
kadastrale kaart en op die kaart is te zien, dat 
er in de oorspronkelijke Kaappolder geen 
enkele bebouwing te vinden is: geen huis, 
geen boerderij en ook geen molen. Het land 
is verdeeld in 41 kavels van alleen maar hooi- 
en enkele rietlanden, genummerd Heeg B 449 
t/m 490. 

Er zijn 12 eigenaren van deze percelen, 
waaronder boeren uit Nijhuizum, Workum, 
Ferwoude, Bolsward en Koudum. Maar er zijn 
ook eigenaren die waarschijnlijk weinig met 
veehouderij te maken hebben, zoals grietman 
Van Asbeck uit Koudum en de weduwe van 
burgemeester Fockens van Bolsward. 
Voor hen gaat het kennelijk om geldbelegging 
en ze zullen hun landen aan boeren verhuurd 
hebben. 

Ook het Dorp Gaastmeer wordt als eigenaar 
genoemd. Dat zal de armenzorg van het dorp 
betreffen, die kavel 458a in bezit heeft, een 
bescheiden stukje hooiland van 3.050 m2  
groot aan de oever van het Zandmeer. Maar 
wie de gebruikers van de gehuurde landen 

zijn, is uit het kadaster van 1832 niet af te 
lezen. 

In 1840 maken de eigenaren de afspraak, dat 
ze van dit stuk land een polder zullen maken, 
door er een ringdijk om te leggen en een 
molen te bouwen voor de afwatering. 
Het Dorp Gaastmeer met kavel 458a doet 
hier overigens niet aan mee. Wat er precies 
afgesproken wordt, weten we niet, want we 
kennen het poldercontract dat toen opgesteld 
is niet. Maar nu ontstaat wel, waarschijnlijk 
voor het eerst, de naam Kaappolder. 

Het gaat met de nieuwe polder niet voort-
varend. In een later opgesteld poldercontract 
uit 1866 zijn hier verschillende opmerkingen 
over gemaakt: de eigenaren of gebruikers van 
de percelen hielden zich niet aan de gemaakte 
afspraken. 

Uiteindelijk lukte het wel om een ringdijk om 
dit gebied te leggen, maar het duurde tot 1855 
voordat er een watermolen gebouwd was. Die 
molen en een molenaarshuis er naast werden 
gebouwd door Alle Jans Bokma (ook wel 
Allert Johannes,1801-1880), de stadsarchitect 
en meester-timmerman van Workum. De 
molen is een zogenaamde spinnenkop en 
krijgt de naam Kaap de Goede Hoop, kortweg 
De Kaap. De naam is kennelijk gekozen naar 
aanleiding van de namen Oost- en West-
Indië van de naburige boerderijen, die dan al 
bestaan. 

Alle Jans Bokma heeft in Friesland enige be-
kendheid, omdat hij op de nijverheidstentoon-
stelling van 1844 te Leeuwarden een bronzen 
medaille gewonnen heeft met de inzending 
van een tellurium, een apparaat dat de bewe-

gingen van de aarde en de maan om de zon 
zichtbaat maakt. Dit tellurium staat nog altijd 
tentoongesteld in het Planetarium te Franeker. 
De molen, het molenaarshuis, een schuur en 
wat land worden in 1855 verkocht aan Lolke 

Kaartje van de Kaappolder

Jeltes Dijkstra uit Parrega voor f 4.048,-. 
Lolke Dijkstra is tot die tijd boerenarbeider en 
wordt dan poldermolenaar en veehouder op 
De Kaap. De molen watert via het westelijk 
deel van de Hooivaart af op de Grons. 
Kennelijk wordt de Hooivaart tussen het 
Zandmeer en de Grons dan al niet meer 
gebruikt als vaarwater. 
In 1859 roepen burgemeester en wethouders 
van Wymbritseradeel de onderhoudsplichtigen 
van de Hooivaart die loopt van Klein 
Gaastmeer naar het Zandmeer op, om te 
overleggen over een noodzakelijke slatting. 
Het deel tussen  het Zandmeer en de Grons 
wordt hierbij niet genoemd, dus dat deel van 
de Hooivaart is dan kennelijk niet meer nodig 
als vaarwater. Uit het poldercontract van 
1866 blijkt ook, dat de Hooivaart gedempt 

Zo kan molen De Kaap eruit gezien hebben... 
(foto spinnekopmolen Nijhuizum)
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wordt, behalve het deel dat nodig is voor de 
afwatering. 

Molen De Kaap is overigens niet de eerste 
molen geweest die op dit gebied gestaan heeft. 
Volgens overlevering heeft Johannes Postma 
uit It Heidenskip een stuk land van ca. 2 
hectare bewerkt, dat grenst aan het Zandmeer. 
Het was een laag stuk land. Op een kaart uit 
1718 wordt het zelfs als water aangegeven. 
Ze hebben er een dijkje om gelegd en er stond 
een jasker op om het droog te malen. Een 
jasker of tjasker is een kleine, verplaatsbare 
watermolen met een vijzel. 

Hier zal kavel 458a van het Dorp Gaastmeer 
geweest zijn, vergroot met aanslibbing van het 
Zandmeer. Dat meer heeft als kavelnummer 
458, dus ligt het voor de hand het land dat 
uit aanslibbing van het meer ontstaan is, het 
nummer 458a te geven. Later is de jasker 
vervangen door een monniksmolen, een 
achtkante bovenkruier. Jasker en molen zijn 
verdwenen en dit stuk land is kennelijk later 
bij de Kaappolder gevoegd. Johannes Postma 
woonde in het Heidenskip aan het Zandmeer 
en was rond 1900 gebruiker van dit hooiland, 
dat oorspronkelijk dus geen deel uitmaakte 
van de Kaappolder. Ook zijn zoon Richolt 
(geboren in 1910) heeft dit land bewerkt 
en die was in Gaastmeer geen onbekende, 
omdat hij van tijd tot tijd  preeklezer was 
in de kerk. Ook de toenmaals gebruikte 
veldnamen Jaskerland en Richoltsland 
herinneren hieraan. Die veldnamen worden 
tegenwoordig niet meer gebruikt, maar nog 
wel de veldnaam Molesâne, naar de plek waar 
vroeger de molen stond. Het is nog altijd een 
laag gelegen stuk weiland. 

Er hebben wel eens drie trekkers tegelijk in 
vast gezeten. De eerste trekker raakte vast bij 
het mest uitrijden, een tweede die hem eruit 
zou trekken, raakte ook vast en zo ook een 
derde. Men heeft ze moeten uitgraven en met 
behulp van planken zijn ze weer op vastere 
grond gekomen. 

Het nieuwe poldercontract 
van 1866
Dit poldercontract is bewaard gebleven en 
dat geeft ons een goed inzicht in de gemaakte 
afspraken over het beheer van de Kaappolder. 
Het contract van 1840 voldeed niet en men 
hield zich er niet voldoende aan. Wellicht 
was dit contract niet op alle punten duidelijk 
genoeg en voor meerdere uitleg vatbaar. 
Waarschijnlijk om deze reden is het nieuwe 
contract erg gedetailleerd. Zo wordt er o.a. 
in beschreven wie verantwoordelijk is voor 
het onderhoud van bepaalde dijkstukken, 

Wij onderteekenden zoo privé als in kwaliteit gezamentlijke eigenaren van 
de landen uitmakende de kaappolder onder Nieuwhuisum, ten kadaster 
bekend in de gemeente Heeg, onder sectie B te weten:
 
1. Feite Abrahams Couperus, Landbouwer te Nieuwhuisum, van de 

percelen Nr 471, 472, 477, 480, 489, 478 en 490 te zamen groot 
14,77 bunder (hectare) of 40 pondemaat

2. Lolke Jeltes Dijkstra, Poldermolenaar en Landbouwer aldaar van 
de percelen Nr 473, 474 en 476 te zamen groot 3,87 b. of 10½ p.

3. Hidde Eeltjes Halbertsma, Stedelijk Chirurgijn en Geneesheer te 
Grouw, in kwaliteit als curator van mijnen Moeder Mejuffrouw 
Baukje Fockens, Weduwe wijlen den Heer Eeltje Halbertsma, van 
de percelen Nr. 482, 483, 484 en 485, te zamen groot 10,53 b. of 
28½ p.

4. Jorrit de Boer, buiten beroep te Bolsward, voor mij en in kwaliteit 
van Vader en voogd van mijne twee minderjarige kinderen Pier 
en Anna bij mijne tweede echtegenote wijlen Johanna Geertruida 
Hettema, in huwelijk verwekt voor twee derde en Alida Kuiper, 
buiten beroep aldaar voor een derde, van de percelen Nr. 488, 449, 
450, 451, 475 en 832, te zamen groot 11,16 b. of 30 p.

5. Simon van Hulst, Houthandelaar te Leeuwarden van de Percelen 
Nr. 459, 460, 461 en 462 te zamen groot 2,95 b. of 7½ p.

6. Auke Roukes de Boer, landbouwer onder Workum voor drievierde 
en Tjitte Gerbens de Boer, landbouwer te Nieuwhuisum voor een 
vierde van de percelen Nr. 468, 469, 486, 487 en 463, te zamen 
groot 7,84 b. of 21 p.

7. Rinkje Boukes Couperus, Weduwe Pieter Jelles Sitenga zonder 
beroep te Ysbrechtum, voor mij als moeder en voogdesse mijnen 
drie minderjarige kinderen Trijntje, Akke en Grietje, aan mij door 
genoemde mijn wijlen man in huwelijk verwekt, voor de helft en 
Grietje Sijbrands Hiemstra, Weduwe Ales Olpherts Brouwer, boerin 
onder Deersum, voor mij en als moeder en voogdesse mijner drie 
minderjarige kinderen Olphert, Sijbrandus en Anne Ales Brouwer, 
aan mij door genoemde mijn wijlen echtgenoot, in huwelijk verwekt, 
voor de wederhelft van de percelen Nr. 479 en 481, te zamen groot 
4,70 b. of 13 p.

8. Eelke Tjittes de Jong, Landbouwet te Nieuwhuisum van de percelen 
Nr. 470, 453, 454, 464, 465, 466, 455, 456, 457, 452 en 467 te 
zamen groot 22,65 b. of 61 p. contrahenten ten eene, en Lolke Jeltes 
Dijkstra, bovengenoemd, als contrahent ten andere zijde.
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dammen, hekken en sloten, 
wanneer en door wie gehekkeld 
moet worden, wie waar overpad 
heeft, hoe hoog de boete is als je 
in gebreke blijft, enz. Het contract 
begint zo:
Als je alle erfgenamen meetelt, 
is het een aanzienlijk aantal 
eigenaren voor zo’n betrekkelijk 
kleine polder van 67 hectare, 
maar het aantal gebruikers is heel 
wat kleiner: in totaal vier boeren 
die deze polder zullen bewerken. 

De eigenaren die hun geld belegd 
hebben in deze polder en zelf 
geen boer zijn, zullen hun landen 
als hooiland verhuurd hebben aan 
die hier genoemde boeren, of aan 
anderen. Zo is boer Ynte Tijsma 
uit Gaastmeer een aantal jaren 
huurder geweest. 

Onder de eigenaren ook Hidde 
Eeltjes Halbertsma, de zoon van 
de in Friesland bekende Eeltje 
Hiddes Halbertsma, die behalve 
dokter ook Fries dichter en schrij-
ver was. Hij was getrouwd met 
Baukje Fockens, de dochter van 
de burgemeester van Bolsward 
en zij had deze landen van haar 
vader geërfd. 
Jorrit de Boer, die vermeld wordt 
zonder beroep, was meester-
bakker in Bolsward.
Over eigenaar Simon van Hulst 
komen we nog te spreken.

We geven de belangrijkste punten 
uit het poldercontract hiernaast 
beknopt en in eigen woorden 
weer. 

In dit contract en ook in de praktijk speelt de molenaar Lolke Jeltes Dijkstra (1811-1904) een centrale rol. Hij 
moet immers zorgen, dat de polder droogt blijft. Dat betekent niet alleen dat de molen goed onderhouden moet 
worden, maar ook dat de sloten en waterlopen goed blijven doorstromen en dat de buitendijken ‘waterdicht’ 
blijven. Het poldercontract is dan ook opgesteld als een contract tussen aan de ene kant de eigenaren van de 
landen en aan de andere kant de poldermolenaar. Erg handig ook om hem de samenroeper van de vergadering te 
laten zijn, want dan kan hij tegelijkertijd zijn maallonen innen en zal hij dit dus niet vergeten of laten versloffen. 
In tegenstelling tot het contract van 1840 mogen we aannemen, dat men zich aan dit poldercontract naar behoren 
gehouden heeft.

• Het contract van 1840 is deels uitgevoerd, er 
liggen buitendijken en Alle -Bokma heeft een 
watermolen gebouwd, dus gaat het er nu om 
afspraken te maken over het drooghouden van 
de polder.

• De Hooivaart vanaf de molen tot het Zandmeer 
zal komen te vervallen.

• Om dijken, dammen en sluizen te kunnen 
onderhouden, moet overpad gegeven worden 
aan karren of wagens.

• De molenaar is verplicht de molen goed te 
onderhouden en te allen tijde, als wind en weer 
het mogelijk maken, de polder droog te malen, 
zowel overdag als ’s nachts. De molentochten 
moet hij schoon houden.

• Bij langdurige droogte kan het polderbestuur 
aan de molenaar opdracht geven zoveel 
buitenwater in te laten als nodig is. Niemand 
anders dan de molenaar mag buitenwater 
inlaten.

• Molentochten en sloten zullen elk jaar 
gehekkeld moeten worden door de eigenaren 
van de landen waar deze waterlopen aan 
grenzen. Bij gemeenschappelijke sloten 
moeten de eigenaren ten Zuiden in de oneven 
jaren en de eigenaren ten Noorden in de even 
jaren hekkelen. 

• Jaarlijks voor 5 maart (Sint Petri) zal aan 
de eigenaar van de molen maalloon betaald 
worden voor een bedrag van (ongeveer) 60 
cent per pondemaat. In totaal komt het neer op 
f 126,30 per jaar.

• Het is de molenaar niet toegestaan andere 
landen dan die bij de Kaappolder behoren te 
bemalen. Als hij de molen wil vervangen door 
een stoomgemaal, is hiervoor toestemming 
nodig van minstens tweederde van de 
eigenaren. 

• Het onderhoud van de buitendijken is voor 
de eigenaren of gebruikers van de landen die 
hier aan grenzen. Hierop zijn twee kleine 
uitzonderingen, die met name genoemd 
worden (op plaatsen waar de polder grenst aan 
het Zandmeer, dus door golfslag op gevaarlijke 

plaatsen). Ook is het verplicht mollen en 
andere schadelijke dieren te bestrijden.

• Riet aan de waterkant moet beschermd 
worden.

• Het polderbestuur is belast met het toezicht 
op alle belangen van de polder en zal bestaan 
uit twee ingelanden, waarvan er jaarlijks één 
aftredend, maar wel herkiesbaar is. Degene 
die het eerst zal aftreden, is penningmeester. 
Elk jaar in de maand maart zal de molenaar 
de ingelanden en eigenaren uitnodigen voor 
een vergadering, waarin een bestuurslid 
gekozen zal worden. Elke eigenaar, ook 
van veel percelen, heeft één stem. De eerste 
bestuursleden zijn Tjitte Gerbens de Boer en 
Eeltje Tjittens de Jong. 

• Het bestuur is gemachtigd om ingelanden die 
in gebreke blijven te manen binnen veertien 
dagen aan hun verplichtingen te voldoen en zo 
niet, een deurwaarder in te schakelen ten koste 
van de overtreder. Kosten die voor rekening 
van het geheel komen, zullen jaarlijks worden 
verrekend naar rato van de omvang van  de 
eigendommen. 

• Elk bestuurslid ontvangt drie gulden per jaar 
voor de te maken onkosten. 

• Het bestuur moet zich beijveren om de 
Hooivaart tussen de Kaappolder en het 
aangrenzende land van Jelle Doouwes Bouma 
spoedig te slatten (uitdiepen).

• Het bestuur kan boeten opleggen (meestal 
van vijf gulden per overtreding), die geboekt 
worden bij de inkomsten van de polder.

• Van enkele zaken die tot meningsverschillen 
aanleiding kunnen geven, zoals het onderhoud 
van gemeenschappelijke dammen en 
dijkstukken, is precies bepaald, met opgave 
van kadasternummer, wie verantwoordelijk is 
voor het onderhoud. 

• Dit contract zal op een vergadering in 1866 
worden voorgelezen en bij goedkeuring door 
de contractanten woorden vastgesteld en 
ondertekend. 

Wordt vervolgd! 
In het maartnummer van De Praatmar volgt deel 2: ‘De boerderijen in de Kaappolder’.
Wurkgroep Oer De Gaastmar, bronnen:
De monniksmolen van West-Indië, publicatie van Warkums Erfskip met hierin o.a. het polderconttact van de Kaappolder 
uit 1866 | Website Alle Friezen | Oude kranten op website Delpher | W. Beetstra, Bydrage 716 ta Pleatslike Skiednis, 
Fryske Akedemy, Leeuwarden 1990 | Gesprekken met vroegere en huidige bewoners | Boerderijen toen en nu, 
publicatie Wurkgroep Oer De Gaastmar 2014
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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 
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flitss.nl
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Opvallend effectief
 

Professionele fotografie en 
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www.flitss.nl      06 12666371      info@flitss.nl
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27

Sint Maarten voor Maher-India...
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Gaastmeer 
 
wist je eigenlijk 
toen ik langs jouw kade liep 
spontaan de tranen in mij op kwamen 
eindelijk, eindelijk, 
na een lange levensreis, aangekomen 
 
straten met stenen 
huizen, huisjes, woninkjes 
hier en daar een boerderij, een camping, een jachthaven 
een kraan die boven alle daken uitsteekt 
een kronkel water met een bruggetje eroverheen 
een kerk met een orgel 
 
de baltsroep van kieviten en grutto’s 
koeien lopen loeiend de wei in 
kwakende kikkers in de sloten 
 
snelle fietsers uitrustend op een caféterras 
witte zeilen boven groene dijken 
gezellige drukte in de winkel om de hoek 
 
een herfststorm doet goudgele rietpluimen diep buigen 
en water wild tegen de kade beuken 
grijze nevels hangend als een zachte deken 
 
een stevige nachtvorst kleurt de weilanden zilverwit 
in de verte de roep van ganzen en wilde eenden 
schaatsers vol van genot op It Piel 
 
 
Gaastmeer 
wist je eigenlijk 
dorp aan een doodlopend weggetje 
dorp aan het eind van de wereld 
waar zoveel leven begint . . . 
 
 
 
Menno Jansen

door Ida Hoeksma
De Gaastmar yt lekker! 

Gezond door de winter Geschiedenis 
De wilde biet oftewel de strandbiet is ouder dan de mens. 
De strandbiet moet zich al in de prehistorie vanuit Zuidwest-
Azie over Europa verspreid hebben. Een historisch onderzoek 
heeft aangetoond dat de strandbiet als voedingsgewas gecul-
tiveerd werd rond 8000 v. Christus in Mesopotamie. 
De oude Grieken behandelden courante problemen, zoals 
wonden, huidaandoeningen, roos, spijsverteringsproblemen 
met  bieten. 
De Romeinen kenden vooral koortswerende en laxatieve ei-
genschappen. De rode biet is in Europa al in de 16e eeuw ont-
dekt als een voedzame en lekkere groente, eerst in 
Oost-Europa, later ook in Nederland. 
 
Voedingswaarde 

Rode biet is een gezonde groente, het bevat weinig calorieen, 
maar is rijk aan vitamines ( vit. C, B6, en B12), foliumzuur, 
magnesium, mangaan, kalium, calcium, koper, ijzer, en is rijk 
aan antioxidanten. 
Een rode biet bevat ook veel rode kleurstof, waaronder beta-
nine. Het is niet afbreekbaar in ons lichaam en kan daardoor 
de rode urine en ontlasting veroorzaken nadat je bietjes hebt 
gegeten, is absoluut onschuldig. 
Rode bieten bevatten ook nitraat, te veel nitraat is niet gezond, 
de hoeveelheid in gekookte bieten is echter niet gevaarlijk. Wel 
bij bietensap, daarom is het niet echt aan te raden om erg veel 
bietensap te drinken. 
 

Gezond 

Rode bieten zijn bloeddrukverlagend, remt ontstekingen, be-
schermt tegen hart- en vaatziekten, verbetert de doorbloeding 
in de hersenen, vondersteunt het immuunsysteem en be-
schermt tegen kanker, dit doet de betanine. 
 

Duurzaam 
De rode biet is het hele jaar door, ook vers, van Ne-
derlandse bodem verkrijgbaar. En behoort tot de 
seizoengroentes. 
 

Bereidingswijze 
Rode bieten zijn vers verkrijgbaar, veel super-
markten bieden ook kant-en-klaar gekookt aan. 
Kijk even op de verpakking of er suiker aan de 
bieten is toegevoegd. Dat is niet nodig, de biet 
heeft op zich een zoete smaak. Qua smaak zijn  
de zomer- en winterbieten niet te onderscheiden, 
wel is er verschil wat de kooktijd betreft. Reken voor 

een winterbiet minstens anderhalf tot twee uur. Na het 
koken kun je de biet makkelijk schillen en verder verwer-
ken. Bieten kun je ook heel goed in parten gesneden in de 
oven roosteren op180/200 graden. Afhankelijk van de 
soort duurt het roosteren 30-60 minuten. 
 

Natuurlijk . . . zijn alle ingrediënten  
in onze DAGWINKEL te verkrijgen!

Rode-bietensalade met feta  
(4 personen) 
 
 
�  500 g gekookte rode bieten 
�  1 (rode) ui 
�  1 appel 
�  150 g feta 
�  30/40 g g gehakte walnoten 
�  3 EL balsamico 
�  5 EL olie (olijven of zonnebloemolie) 
�  TL honing 
�  zout en zwarte peper naar smaak 
�  flinke handvol postelein (optioneel veldsla of rucola) 
 
1. Rode bieten schillen en in schijfjes snijden en op  
   bord leggen. 
2. Ui in fijne ringen snijden of halve ringen, appel in  
   kleine blokjes snijden en walnoten klein hakken en  
   door de bieten mengen. 
3. Feta in kleine stukjes verdelen of grof eroverheen  
   kruimelen. 
4. Roer de dressing uit olie, balsamico, honing, zout  
   en peper door de bieten, een beetje overhouden  
   voor de top. 
5. Tenslotte de sla als top erover heen doen.

De feestdagen laten we achter ons, de dagen worden 
zelfs alweer een beetje langer, ook al gaat het gestaag, 
we zien langzaam de lente tegemoet. 
Maar enkele winterdagen liggen nog voor ons en het 
kan best nog bitterkoud worden, vorstige dagen waar 
misschien de schaats nog aan te pas komt. Het zou 
fantastisch zijn, dan leeft Friesland toch echt op, maar 
tot daaraan toe moeten we samen gezond  de winter 
door. 
 
Elke keer als ik over aan een recept denk, vraag ik me 
toch in de eerste plaats af, wat we uit onze eigen regio 
kunnen consumeren en wat in deze jaargetijde past en 
ook nog  gezond is? Op deze manier is het mogelijk 
aan een beter milieu bij de dragen, ook als is het maar 
een klein beetje. 
 
Dit keer ga ik het hebben over een gezonde knolgro-
ente, de rode biet. Deze knol is familie van de sui-
ker- en voederbieten. De rode biet komt in twee 
varianten voor, de zomerbiet of ook bosbiet ge-
noemd, en de winterbiet. Zomerbieten zijn kleiner 
dan winterbieten, ze worden ook vaak in bosjes ver-
kocht, vandaar bosbiet. 
De winterbieten zijn verkrijgbaar van ongeveer oktober 
tot en met april. 
 
 
 



29

door Ida Hoeksma
De Gaastmar yt lekker! 

Gezond door de winter Geschiedenis 
De wilde biet oftewel de strandbiet is ouder dan de mens. 
De strandbiet moet zich al in de prehistorie vanuit Zuidwest-
Azie over Europa verspreid hebben. Een historisch onderzoek 
heeft aangetoond dat de strandbiet als voedingsgewas gecul-
tiveerd werd rond 8000 v. Christus in Mesopotamie. 
De oude Grieken behandelden courante problemen, zoals 
wonden, huidaandoeningen, roos, spijsverteringsproblemen 
met  bieten. 
De Romeinen kenden vooral koortswerende en laxatieve ei-
genschappen. De rode biet is in Europa al in de 16e eeuw ont-
dekt als een voedzame en lekkere groente, eerst in 
Oost-Europa, later ook in Nederland. 
 
Voedingswaarde 

Rode biet is een gezonde groente, het bevat weinig calorieen, 
maar is rijk aan vitamines ( vit. C, B6, en B12), foliumzuur, 
magnesium, mangaan, kalium, calcium, koper, ijzer, en is rijk 
aan antioxidanten. 
Een rode biet bevat ook veel rode kleurstof, waaronder beta-
nine. Het is niet afbreekbaar in ons lichaam en kan daardoor 
de rode urine en ontlasting veroorzaken nadat je bietjes hebt 
gegeten, is absoluut onschuldig. 
Rode bieten bevatten ook nitraat, te veel nitraat is niet gezond, 
de hoeveelheid in gekookte bieten is echter niet gevaarlijk. Wel 
bij bietensap, daarom is het niet echt aan te raden om erg veel 
bietensap te drinken. 
 

Gezond 

Rode bieten zijn bloeddrukverlagend, remt ontstekingen, be-
schermt tegen hart- en vaatziekten, verbetert de doorbloeding 
in de hersenen, vondersteunt het immuunsysteem en be-
schermt tegen kanker, dit doet de betanine. 
 

Duurzaam 
De rode biet is het hele jaar door, ook vers, van Ne-
derlandse bodem verkrijgbaar. En behoort tot de 
seizoengroentes. 
 

Bereidingswijze 
Rode bieten zijn vers verkrijgbaar, veel super-
markten bieden ook kant-en-klaar gekookt aan. 
Kijk even op de verpakking of er suiker aan de 
bieten is toegevoegd. Dat is niet nodig, de biet 
heeft op zich een zoete smaak. Qua smaak zijn  
de zomer- en winterbieten niet te onderscheiden, 
wel is er verschil wat de kooktijd betreft. Reken voor 

een winterbiet minstens anderhalf tot twee uur. Na het 
koken kun je de biet makkelijk schillen en verder verwer-
ken. Bieten kun je ook heel goed in parten gesneden in de 
oven roosteren op180/200 graden. Afhankelijk van de 
soort duurt het roosteren 30-60 minuten. 
 

Natuurlijk . . . zijn alle ingrediënten  
in onze DAGWINKEL te verkrijgen!

Rode-bietensalade met feta  
(4 personen) 
 
 
�  500 g gekookte rode bieten 
�  1 (rode) ui 
�  1 appel 
�  150 g feta 
�  30/40 g g gehakte walnoten 
�  3 EL balsamico 
�  5 EL olie (olijven of zonnebloemolie) 
�  TL honing 
�  zout en zwarte peper naar smaak 
�  flinke handvol postelein (optioneel veldsla of rucola) 
 
1. Rode bieten schillen en in schijfjes snijden en op  
   bord leggen. 
2. Ui in fijne ringen snijden of halve ringen, appel in  
   kleine blokjes snijden en walnoten klein hakken en  
   door de bieten mengen. 
3. Feta in kleine stukjes verdelen of grof eroverheen  
   kruimelen. 
4. Roer de dressing uit olie, balsamico, honing, zout  
   en peper door de bieten, een beetje overhouden  
   voor de top. 
5. Tenslotte de sla als top erover heen doen.

De feestdagen laten we achter ons, de dagen worden 
zelfs alweer een beetje langer, ook al gaat het gestaag, 
we zien langzaam de lente tegemoet. 
Maar enkele winterdagen liggen nog voor ons en het 
kan best nog bitterkoud worden, vorstige dagen waar 
misschien de schaats nog aan te pas komt. Het zou 
fantastisch zijn, dan leeft Friesland toch echt op, maar 
tot daaraan toe moeten we samen gezond  de winter 
door. 
 
Elke keer als ik over aan een recept denk, vraag ik me 
toch in de eerste plaats af, wat we uit onze eigen regio 
kunnen consumeren en wat in deze jaargetijde past en 
ook nog  gezond is? Op deze manier is het mogelijk 
aan een beter milieu bij de dragen, ook als is het maar 
een klein beetje. 
 
Dit keer ga ik het hebben over een gezonde knolgro-
ente, de rode biet. Deze knol is familie van de sui-
ker- en voederbieten. De rode biet komt in twee 
varianten voor, de zomerbiet of ook bosbiet ge-
noemd, en de winterbiet. Zomerbieten zijn kleiner 
dan winterbieten, ze worden ook vaak in bosjes ver-
kocht, vandaar bosbiet. 
De winterbieten zijn verkrijgbaar van ongeveer oktober 
tot en met april. 
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NIEUWS UIT GROEP 5 & 6

SKOAllENIjS

De kinderen van groep 5/6 zijn aan de beurt om u op de hoogte 
te houden van wat we afgelopen periode op school gedaan 

hebben. We leren hoe je thuis energie kunt besparen bij het project 
Junior Energiecoach. We hebben ons verdiept in het thema Gi-ga-
Groen tijdens de Kinderboekenweek en toen was natuurlijk ook ons 
voorleeskampioenschap. Groep 5 heeft muzieklessen én we hebben 
4 schaatslessen op Thialf. Enkele kinderen van groep 5/6 vertellen er 
meer over.

De vossenjacht
Wij hadden woensdag 5 oktober 
vossenjacht gedaan al best lang geleden. 
En er waren 9 vossen er was een haas, 
boer, een tuinvrouw, een vogelspotter en 
een bioloog, visser, jager, een boerin en 
een vogelverschrikker. En die moesten de 
hele school vinden behalve groep 1 en 2 
zij moesten met hun eigen juf alle vossen 
vinden. En als we alle vossen hadden  
gevonden moesten we een woord maken 
want alle vossen hadden een letter bij 
zich. En het woord was grasspriet want 
het thema was gi-ga- groen.
Groeten Gerda en Marije

Voorleeskampioenschap
Donderdag 13 oktober hadden we het 
voorleeskampioenschap op school. De 
hele school verzamelde op het lesplein 
om te kijken naar de voorlezers. Eerst 
uit groep 2 hadden we Mink. Uit groep 
3 was Ysbrand. Uit groep 4 was Sipke. 
Uit groep 5 was Inge. Uit groep 6 was 
Hylke. Uit groep 8 hadden we Christa en 
Doutzen. Toen moest de jury bepalen wie 
1/2/3 werd. Ze moesten even overleggen. 
En toen gingen we met meester Hans de 
wave oefenen. Na een tijdje kwam de jury 
terug en toen was de uitreiking. Op de 
3de plaats was geworden Hylke. Op de 
2de plaats was geëindigd Doutzen. En op 
de 1ste plaats is geëindigd Christa. 
Hylke en Inge 

Het toneelstuk
De stagejuffen met groep 5/6 hebben 
een toneelstuk gemaakt. We hebben 
rollen verdeeld en een decor geschilderd. 
We hebben alles zelf  bedacht. Het ging 
over een jongetje die Sproet heette. Hij 
had het boek van superjuffie in de jungle. 
Hij werd helemaal fan van de jungle dus 
ging hij naar de jungle en ging een feest 
organiseren en het is gelukt.
groeten siebrig en maarten

Juf Barbara en juf Esther
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Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek hebben we 
boomhutten geknutseld en proefjes 
gedaan. We hebben de proefjes met rode 
koolsap gedaan. Dan verandert de kleur. 
De boomhutten hebben we van karton, 
kurken enzovoort. Op het laatst hadden 
we het voor de ouders tentoongesteld.
Nynke en Tieme

Schoolschaatsen
Wij Klaver Fjouwer zijn bij Thialf geweest  dat 
was superleuk We kregen les en de eerste 
les was gewoon schaatsen. De tweede 
les was kunstschaatsen en ijshockey . En 
de derde les was langebaanschaatsen en 
shorttrack
Het was superleuk.
groeten van Yva en Femke

Muziekles groep 5
Wij doen op blaasklas oefeningen over 
noten We doen ook wel opdrachten die 
we thuis moeten doen of in een groepje 
we doen ook echte liedjes die we moeten 
spelen op onze bugel we krijgen soms 
ook wel een prijs dat we een filmpje 
moeten maken. 
Minke en Joanne

Energiecoach 
Energie coach is om geld te besparen. En 
we moeten allemaal challenges doen. We 
hebben een timer  gekregen om korter te 
douchen. We zijn nu bij de 4e week, en 
er zijn 5 weken en we hebben nu 1,2 en 
3. Bij elke week is er een varkentje rund 
video bij.  Groep 5,6,7en 8 doet mee aan 
energie coach.                                                      
Bram en Jilles 

IKC Klaver Fjouwer
Samen met de peuteropvang de Joopykjes van 
Stichting Kinderopvang Friesland en de BSO 
van Kinderwoud vormt Klaver Fjouwer een 
IKC (Integraal Kind Centrum). Het doel van het 
IKC is door samenwerking met elkaar optimale 
ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen van 
0 t/m 12 jaar.

Missie IKC Klaver Fjouwer
IKC Klaver Fjouwer is een plek waar iedereen zich 
welkom voelt, kinderen zich veilig voelen, waar ze 
zichzelf mogen zijn en hun talenten gezien worden. 
Het vormt de basis waar kinderen in verbinding 
met anderen zich in de wereld om hun heen kunnen 
ontwikkelen tot de persoon die ze graag willen zijn.

Visie IKC Klaver Fjouwer
Gezamenlijk streven we naar een vertrouwde 
plek met een verrijkend aanbod van onderwijs 
en opvang. Doormiddel van dit aanbod krijgen 
kinderen de kans om te ontdekken wat hun 
behoeftes, interesses en talenten zijn en worden ze 
eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Dit bereiken 
we door de krachten te bundelen, doorgaande 
zorglijn te creëren, te leren van elkaar en nieuwe 
verbindingen te maken met samenwerkingspartners 
buiten het IKC. Kinderen, ouders en professionals 
inspireren en motiveren elkaar. Samen met de 
kinderen bouwen we aan de toekomst en benutten 
we kansen en mogelijkheden.
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Op school zitten we momenteel 
in de feestdagen. Sint Maarten 
is geweest, Sinterklaas heeft 
onze school weer bezocht en op 
het moment van schrijven is de 
school gekleed in de kerstsferen. 
Deze keer een bijdrage vanuit 
groep 3 en 4. Wij wensen jullie 
veel leesplezier en wensen jullie 
een gezond, leerzaam en gezellig 
2023 toe! 

Schoolontbijt
Ontbijten is belangrijk en gezond. 
Daarom hebben we op 11 november 
stil gestaan bij het ontbijt. Alle groepen 
gingen gezellig met elkaar ontbijten. De 
kinderen leerden dat je van een goed 
ontbijt energie krijgt en dat een gezond 
ontbijt belangrijk is voor een mooie 
keutel…. 

NIEUWS UIT GROEP 3 & 4
Juf Annalies en meester Hans

Een goed ontbijt 
zorgt voor een 
mooie keutel!

Ondernemersmarkt
Alle dorpsbewoners, ouders, belang-
stellenden waren welkom op onze 
ondernemersmarkt van onze school. 
Bij ons in de klas konden de ‘klanten’ 
spelletjes spelen, zoals: spijkerpoepen, 
koekhappen, snoephappen, sjoelen, 
kleuren, legobouwen en tafeltennissen. 
Het geld dat we opgehaald hebben was 
voor ‘Stichting Jarige Job’. We vinden 
het namelijk belangrijk dat elk kind zijn 
of haar verjaardag kan vieren met een 
cadeautje, slingers en traktatie. 

Een mooie opbrengst
Alle geldbedragen van de groepen 
werd bij elkaar opgeteld en tijdens 
een mooi samenzijn werd dit bedrag 
onthuld. 
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Pietendiploma
Pietengym! Alle kinderen van groep 
3 en 4 hebben hun pietendiploma 
behaald! Ze moesten balanceren, 
mikken, klimmen, springen en nog veel 
meer. We waren ook allemaal mooi 
verkleed als een écht Pietje!

Sinterklaasviering
Op 5 december kwam Sinterklaas 
weer aan in Oudega. Dit jaar kwam 
hij aan met het pontje. Op het pontje 
stond ook de geldkist, welke de Sint 
had meegenomen om te storten op 

de rekening van ‘Stichting Jarige 
Job’. Na een warm welkom van ons, 
belangstellenden en het korps zijn we 
naar Klaver Fjouwer gegaan. 

Op het lesplein lieten alle groepen iets 
zien van de ondernemersmarkt. De 
pieten moesten bij ons spijkerpoepen! 
Dat was erg leuk om te zien. 

Juf Kinke, van de peuters, werd extra 
in het zonnetje gezet vanwege jaar 25 
jaar lesgeven. Zij was hier door verrast. 
De cheque werd onthuld van het 

totaalbedrag en wij als school kregen 
van Sint en de Pieten een doos vol met 
buiten speelmateriaal. 
Na de viering op het lesplein gingen 
we naar de eigen klassen. Hier hebben 
we nog gezellig doorgefeest. Sint 
kwam nog langs met cadeautjes en 
wij hebben onze ‘talenten’ aan hem 
getoond. Zo waren er kinderen uit de 
groep die lieten zien dat zij o.a. goed 
konden: voetballen, volleyballen, 
paardrijden en breakdansen.

it wikseljen    fan de wacht

âld en   nij!
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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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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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ADvENTSRAMEN&
Na een oproep van Kwyk aan 
de bewoners van Gaastmeer 
om mee te doen aan het 
maken van Adventsramen 
werd enthousiast 
gereageerd. Er werd een 
flyer rondgebracht waarin 
uitgebreid werd verteld wat 
de bedoeling was en een 
stukje geschiedenis verteld 
over het ontstaan van Advent 
en de betekenis van de 
Zonnewende.

Iedere dag zou er een venster worden geopend, 
te beginnen op de eerste Adventzondag en 
eidigende op de 21ste december, de dag van 
de Zonnewende.

Omdat we op de zondagen extra aandacht 
wilden besteden aan het openen van een 
raam, startten we op 27 november, de eerste 
Adventszondag, onder grote belangstelling 
in de Pieltsjerke met het openen van het 
eerste raam, gemaakt door de jeugd. Er was 
trompetmuziek, wat prachtig klonk, en de 
mensen werden verwend met chocolademelk 
en Glühwein.

Daarna werd dag na dag ergens in het dorp om 
17 uur een raam ´geopend´.

Op 4 december, de tweede Adventszondag 
werden de lichtjes op de brug en de grote boot 
symbolisch aangestoken door Emmy, namens 
dorpsbelangen nadat zij een toepasselijk 
gedicht voorlas. Er stonden vuurkorven bij 
de brug, het was héél koud, maar gezellig en 
sfeervol. De aanwezigen werden uitgenodigd 
door de Herberg en de Ondernemersvereniging 
van Gaastmeer om een hapje en een drankje 
te nuttigen in de herberg. Nou…dat werd 
niet tegen dovemansoren gezegd, het werd 
gezellig druk daarbinnen!

Op 11 december, de derde Adventszondag 
werd het raam van Pieter en Annalies Hoogterp 
aan de Munkedyk geopend. Hylke, de zoon 
des huizes las een prachtig kerstverhaal voor.

Op 18 december, de vierde Adventszondag 
werd het raam geopend door Tryntsje en 
Feike Hoogterp aan de Wieldyk. Midden in 

hun tuin was de boom feestelijk versierd als 
‘Wensboom’, een prachtig verlicht pad liep 
naar de boom. Iedereen uit het dorp werd in 
de gelegenheid gesteld om een wens op te 
hangen in de boom.
De aanwezigen werden ontvangen met 
koffie en thee met heerlijke ouderwetse 
Trommelkoek erbij, het werd een gezellig 
samenzijn.

Door al die prachtig versierde ramen werd 
het dorp steeds lichter, want buiten de 
Adventsramen werden er nog meer ramen 
versierd en stonden er erg veel kaarsen in de 
ramen van de huizen. Wat een stralend dorp 
werd het.

Op 21 december, de kortste dag, de dag van de 
Zonnewende, werd het laatste raam versierd 
in een venster van het Kerklokaal. Concordia 
had op deze avond een Kerstconcert in de 
Pieltsjerke en zo sloten we, vóór Concordia 
met het prachtige concert begon, af met 
een terugblik en een klein gedicht van 
Hein Stufken uit: de gedichtenbundel‚ 
Vrede voor jou‘ (1997)

Steek een kaars aan in het duister,
Laat het licht toe in je hart,
Maak je handen niet tot vuisten,
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
En zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
Eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent vrede zijn.

Werkgroep 
Advent-
ramen-route 
Kwyk

waar een kleine winkel groot in is!
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Sinterklaas

Toch niet!

vaart Gaastmeer voorbij?
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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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Een goed idee 
van Concordia
Dit jaar hield Concordia 
het jaarlijkse herfstcon-
cert in Surhuisterveen. 
En de vorige twee jaren 
was er  corona, dus zitten 
we in Gaastmeer al drie 
jaar zonder. 

In Surhuisterveen deden ze mee aan een 
muziekfestival en daar hadden ze een bij-
zonder programma voor ingestudeerd. Dat 
was zo succesvol verlopen, dat men op het 
idee kwam om dit ook in Gaastmeer op 
te voeren. Het is een programma van een 
half uur en daar wilde men wel een halve 
repetitie voor opofferen. Dus werden alle 
Gaastmeerders uitgenodigd om op 16 no-
vember naar dit programma van een half 
uur te komen kijken en luisteren. 

Sommigen dachten misschien: ja, ik ga 
daar voor een half uurtje door de kou 
naar het dorpshuis, mij niet gezien. Maar 
je kon ook denken: als Concordia ons 
voor een half uurtje naar het dorpshuis 

 
oan de Gaastmar!

wil laten komen, dan moeten ze wel een 
spetterend programma te bieden hebben. 
En dat hadden ze. Een programma met 
lichtbeelden over water, vogels, riet en 
blauwe luchten, een verhaal over de meren, 
het terras aan en de brug over het water 
en nog veel meer. Maar ook geluiden van 
spetterend water, watervogels en ruisend 
riet. Kortom: het ging vooral over water. 

Maar er was ook veel muziek, die daar 
wonderwel bij paste. Mooie, stemmige 
muziek van koperblazers met hier en 
daar een saxofoon er doorheen. Met 
afwisselend het verhaal, de geluiden en 
de muziek ging het naar het hoogtepunt 
van de avond: het muziekstuk Gaastmeer 
mids de marren. Dit heeft Concordia 
laten componeren door  Carl Wittrock ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de muziekvereniging, in 2011. 

Ik was er destijds bij, bij de première. 
Wittrock had afgesproken het stuk lang van 
te voren af te leveren, zodat we voldoende 
tijd hadden om het in te studeren. Maar 
daar kwam niets van terecht. Hij bleef 
het maar uitstellen, want hij had gebrek 
aan inspiratie, zei hij. Ja, zeg daar maar 
iets van, als gewoon mens. Het gaat hier 

immers om een kunstenaar. Toen het stuk 
eindelijk werd afgeleverd, bleek al snel dat 
het om een heel mooi muziekstuk ging, 
wat we met plezier ingestudeerd hebben. 
Maar deze keer klonk het volgens mij veel 
beter. 

Dirigent Guus Pieksma kon ook veel 
meer tijd besteden aan het instuderen. Het 
stuk gaat eigenlijk ook over water. Het 
begint met een mooie bugelsolo, als een 
zwaan die door het water glijdt, even later 
kwetterende trompetten en halverwege de 
tenorstemmen als een licht briesje over de 
watervlakte. De bassen doen een storm 
op het meer na. Het laatste deel van het 
stuk, een dorpsfeest, is heel spectaculair 
en eindigt met een waterval van slagwerk, 
waarbij de slagwerkers echt uit hun dak 
gaan. Prachtig, zoals het gespeeld werd. 

En daarmee was het half uur om. Het had 
van mij nog wel vijf minuutjes langer 
mogen duren. Daarna was er gelegenheid 
voor koffie en om tegen elkaar te zeggen, 
hoe mooi we het gevonden hadden. 
Dat duurde even, want er was heel wat 
publiek op afgekomen. In jaren niet zoveel 
mensen bij een concert van Concordia in 
het dorpshuis gezien. 
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Tekst en foto’s konsert 
’In simmerdei yn ’e Gaastmar’.
troch Foekje Gerritsma

Klotsen fan wetter en it rûzjen fan’e wyn
Korps spilet lyts stikje fan: De Gaastmar, mids de 
marren (K-L)

Fûkestokken yn ‘e mar.

Uit de uitnodiging was al duidelijk 
geworden, dat we na de koffie moesten 
ophoepelen, want er moest gerepeteerd 
worden voor het kerstconcert. Dat deden 
wij dus ijlings, want een broedende grutto 
moet je niet storen. Trouwens, wie wil 
er verantwoordelijk voor zijn dat het 
kerstconcert van Concordia in het water 
valt? Immers niemand. Ik kwam droog 
over, want toen ik het huis binnenstapte, 
begon het te regenen. 
JvD

De sinne komt op, it wurdt ljochter.
Fûkestokken yn’e mar
It is moarns betiid, de fisker leget syn fûken, 
in rige seemokken sit al klear op’e stokken, 
skiere iel hinget straks yn’e rikkerstûne foar 
de simmergast.

De haven mei boaten en in kreamke 

De kom fan it doarp mei folle haven en libben. 
De simmergast draait syn boat mei de kop 
yn’e wyn en hyst it seil. Lavearjend oer de 
marren bedarret er yn’e middei op it terras by 
de Herberch en hy is net de iennige. De haven 
yn it doarp leit fol en kloften  fytsers ride 
oer de brêge, ûnderweis nei knooppunt 34. 
Allegear drokte en spirit,  de Gaastmar libbet, 
de Gaastmar brûst.

Spylje: Spirit, Stallion of the Cimarron

De greiden.
Plasdras, blommenfjild, reid. Lûd fan wetter en fûgels. Hjir is romte, hjir is rêst, de wiidse fjilden 
fol mei blommen, de griene greiden mei weidzjende kij, paradys foar wetterfûgels, ljippen, 
skriezen, sweltsjes en fansels foar de ljurk yn’e helderblauwe loft.

Spylje: The lark in the clear air

De brêge as de sinne ûnder giet. 
De brêge mei in moaie loft, lûden fan wetter 
en wyn. It wurdt skimerich, de fisker jout him 
del, mar de simmergast sjocht noch efkes 
op’e  brêge. Hoe faak hat er dit kuierke al net 
makke… en it ferfeelt nea! 
Hy sjocht nei de read ûndergeande sinne en 
fielt in grutte leafde, te grut foar wurden, lit it 
gefoel mar spylje…

Spylje: Macushla

By de luchtfoto fan it doarp...

De minsken binne hjir as it lânskip, 
iepen en romtinkend.
Meast  as in noflik koeltsje troch 
rûzjend reid en soms as it skom 
op’e woeste weagen.
Dit lytse doarp, it fuottenein oer lân, 
mar it libjend hert oer wetter,
dat is de Gaastmar, mids de marren.

Spylje: De Gaastmar, mids de marren. 
Carl Wittrock
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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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-jASSEN
Klaverjassen: door Tineke Cnossen

stille partijen: 
de oorzaak van 
veel rumoer...

Hendrikus en 
Durk helemaal 
onder de tafel...

Vrijdag 4 november 2022

Deze avond zijn we met 16 actieve 
klaverjassers aanwezig in ons 

dorpshuis en maken er weer een gezellige 
avond van. We verwelkomen de nieuwe 
klaverjasliefhebbers Gretha de Jonge 
en Evita ten Veen en hopen dat jullie 
veel plezier mogen beleven aan de 
klaverjasavonden in Gaastmeer. 

De eerste ronde is een redelijk gemiddelde 
ronde, je ziet soms zit het mee en soms zit het 
tegen. Durk Ykema en Jacob van der Goot 
behaalden de hoogste score 1711 punten. 
Door een pit en twee keer 50 roem kon deze 
score worden behaald. De kans is groot dat de 
tegenpartij dan zit met een luie vrouw of heer. 
Deze luie kaarten kunnen de reden zijn dat er 
een mooie score aan roem valt.

In de tweede ronde kwam er meer leven in 
de zaal, de scores gingen omhoog een aantal 
stille partijen waren de oorzaak van dit 
rumoer. Menne Attema en Hendrikus Ferbeek  
speelden maar liefst drie stille deze ronde en 
ook hun tegenspelers Marianne Zoetmulder 
en Durk behaalden een stille. Met 2153 aan 
punten sloten Menne en Hendrikus deze 
ronde af en de tegenpartij  sloot deze ronde 
mooi af boven de schaamtegrens.

De derde en tevens de laatste ronde was redelijk 
gemiddeld maar er was een uitzondering, 
Hannie van derWerf en Durk speelden samen 
een dijk van een partij. Alles lukte, alles 
zat mee. Yassin Visser en Tineke Cnossen 
hadden het nakijken en waren al bezig met 
de poedelprijs. Yassin was de (honden)lijn 
vergeten mee te nemen dus de terugweg op de 
fiets met poedel naar Oudega zou wel eens een 

Vrijdagavond 25 november
We maken met 12 klaverjassers er weer 
een gezellige klaverjasavond van. 

In de eerst ronde spelen Durk Ykema en Tineke 
Cnossen een dijk van een partij. Jan Veldhuis 
en Pieter Osinga, hun tegenspelers, waren niet 
erg gelukkig met de kaarten die ze kregen. Ook 
de roem viel niet in hun richting maar Durk en 
Tineke hadden niet te klagen, ze wisten dan 

probleem kunnen worden. Bij Yassin en Tineke 
stonden behoorlijk wat streepjes daardoor was 
de score voor Hannie en Durk opgelopen tot 
maar liefst 2233 punten en Yassin en Tineke 
sloten af onder de schaamtegrens. Maar 
het klaverjasplezier blijft ook al is de score 
ontmoedigend. 

De eindscore, met dank aan de boekhouders 
Menne en Jan:
1. Hendrikus Ferbeek 5568
2. Hannie van der Werf 5325
3. Durk Ykema  5133
4. Menne Attema  4993
5. Jacob van der Goot 4941
6. Pieter Osinga  4924
7. Gatske Ferbeek  4904
De aanmoedigingsprijs (Poedel) was voor 
Evita ten Veen met 3663 punten.

ook deze eerst ronde winnend af te sluiten met 
een score van 1915 om 1137 punten.

Dan komt de tweede ronde en wordt er weer 
van tafel gewisseld. Nu speelde Pieter samen 
met Tineke tegen de tûke spelers Menne 
Attema en Hannie van der Werf. Maar helaas 
deze twee spelers zat het niet mee, na vier keer 
hadden ze al 3 horizontale strepen te pakken en 

dat is geen goed teken. De 162 punten die er te 
verdienen zijn per spel stonden dan ook 3 x bij 
Pieter en Tineke.  Het ging dat het ‘slydjaget’: 
alles lukte.
Bij Auke Hoogterp en Hendrikus Ferbeek ging 
het qua punten gelijk op deze tweede ronde 
tegen Jan Veldhuis en Marianne Zoetmulder. 
Auke en Hendrikus  wisten maar liefst 3 stille 
te behalen. Door de 100 extra roem die je dan 
per stille krijgt konden zij deze ronde aan hun 
tafel winnend afsluiten. 

Op naar ronde 3…
Dit werd een redelijk sociale ronde, de punten 
die er te behalen zijn werden redelijk verdeeld. 
1657 was de hoogste score en 1400 de laagste. 
We konden nog een vierde ronde spelen. Na 3 
ronden stond Tineke met 5340 punten nummer 
1, 2 Hendrikus, 3 Durk. 

De vierde ronde kan in deze stand vaak nog 
veel verandering brengen. Zo ook deze keer, 
de nummers 1, 2 en 3 kwamen bij elkaar aan 
de tafel te zitten. Durk speelde met Hendrikus 
en Tineke speelde met Auke. Voor Durk en 
Hendrikus duurde de avond te lang, maar 
voor Auke en Tineke verliep de laatste ronde 
perfect. Alles lukte, ze speelden Hendrikus en 
Durk helemaal onder de tafel, Hendrikus en 
Durk waren blij dat het spel voorbij was. Met 
850 punten was dit de laagste score deze avond. 
Voor Auke en Tineke was het de hoogste score 
deze avond, 2202 punten. 

De prijzen gingen deze avond naar:
1. Tineke Cnossen 7542 punten
2. Auke Hoogterp 6812
3. Yassin Visser 6387
4. Gatske Ferbeek 6071
5. Pieter Osinga 5942

De Poedelprijs was voor Hannie 
van der Werf met 5304 punten.
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stille partijen: 
de oorzaak van 
veel rumoer...

Het Adventramen-project van Kwyk, de start 
van de verlichting van de brug en de aak in de 
haven, met een mooi gedicht van Emmy en een 
gezellig samenzijn in de herberg met een hapje 
en een drankje, de drukbezochte kerstmarkt. 
Tot ieders verrassing werd het concert ge-
opend met een korte inleiding van Marianne 
Zoetmulder, die al die feestelijke gebeurtenis-
sen zag als stapjes in de richting van de zon-
newende, van het Licht. Op die dag was het 
laatste adventsraam geopend en het kerstcon-
cert was als het ware een mooie afsluiting van 
advent. 
Vanaf mijn plaats had ik een mooi uitzicht op 
het raam dat als eerste versierd was, door de 
jeugd. Een enorm raam en ze hadden het nog 
niet tot de helft verlicht en dus nog een heel 
eind te gaan, voordat ze boven waren. Maar 
het versierde deel was al mooi. Een prachtig 
symbool voor de jeugd, die ook nog een eind 
te gaan hebben naar we hopen, maar van wie 
we ook kunnen genieten zoals ze nu zijn. Het 
mooie in Gaastmeer is toch ook, dat, als je een 
leuk of een zinvol idee hebt, er altijd mensen 
zijn die hieraan willen meewerken en dat er 
ook altijd een belangstellend publiek voor is.

Maar nu het concert van Concordia. Het begon 
met samenzang van Komt allen tezamen en dat 
zette toch wel de toon. Het spelen van koralen 
is een van de sterke punten van dit orkest, met 
die prachtige tenorstemmen in het koper en 
de bassen, die er als het ware een fundament 
onder leggen. En samenzang hoort bij een 
kerstconcert, want iedereen doet daar aan 
mee. Het ging zelfs zo ver, dat dirigent Guus 
Pieksma geheel onverwacht het tweede couplet 
van Stille Nacht a capella liet zingen. Het was 
even schrikken, maar we zongen dapper verder 
en nog heel behoorlijk ook, want toen het derde 
couplet weer met het korps gespeeld werd, 
bleek dat we nauwelijks gezakt waren. Behalve 
koralen en koraalbewerkingen, stonden er ook 
nummers op het programma met wat vlottere 
kerstmuziek, zodat ook de slagwerkers aan hun 
trekken kwamen. 
Maar Conccodia hoefde niet alleen het concert 
te vullen. Er was ook zangeres Ypie-Nynke 

KERSTcONcERT
Op woensdag 21 decem-
ber 2022, de kortste dag 
van het jaar. Ik was al 
vroeg in de kerk, want 
het zou wel druk worden, 
maar dat gaf me een 
mooie gelegenheid om die 

leuke voorbereidingen voor de kerst die 
we dit jaar beleefden, door mijn gedachten 
te laten gaan. 

Martens uit Oudega, die Engelstalige kerstlied-
jes zong, waarbij ze zichzelf begeleidde op gi-
taar. Een prettige, jeugdige stem en een mooie 
afwisseling met het orkest. Er was kennelijk 
een fanclub uit Oudega meegereisd, door wie 
ze enthousiast werd toegejuicht. 
Ze zong ook twee liedjes waarbij ze begeleid 
werd door Concordia. Het mooiste was wel 
het lied Mag ik dan bij jou schuilen. Alleen 
jammer dat de begeleiding veel te sterk was, 
zodat Ypie-Nynke en de tekst niet helemaal uit 
de verf kwamen. Ze deed erg haar best, maar 
tegen het geweld van zoveel koperblazers was 
niet op te tornen. Dat lukte beter bij het slot-
nummer Halleluja, ook met begeleiding van 
het orkest. Dit klonk heel goed samen, kreeg 
een dankbaar applaus, zodat het nog eens als 
toegift uitgevoerd werd.

Al met al was het een mooi concert en konden 
we, na enkele jaren corona-afwezigheid,  ook 
kennis nemen van de groei van het aantal 
orkestleden. Heel opmerkelijk. Overal in 
ons land neemt het aantal amateurorkesten 
en -koren af en hebben veel muziekgroepen 
moeite het hoofd boven water te houden, maar 
Concordia uit het kleine Gaastmeer heeft hier 
kennelijk geen last van. Het is wel zo, dat ze de 
afgelopen jaren veel aandacht besteed hebben 
aan het werven van nieuwe leden en dat dit 
gelukt is, ook met nieuwelingen van buiten 
ons dorp. Wat ook een belangrijke rol speelt 
bij het bij elkaar houden van de musici, is de 
prettige sfeer die er in het korps heerst tijdens 
de repetities en uitvoeringen. Samen muziek 
maken hoort tot de mooiste dingen van het 
leven en dat geldt nog sterker in een plezierige 
omgeving.  
JvD

Bedankt!
Bedankt voor alle blijken 

van belangstelling tijdens 

mijn ziekte in het zieken-

huis in Leeuwarden en de 

Ielânnen. Beterschapskaar-

ten, nieuw-jaarskaarten en 

welkom thuis-kaarten. Het 

hield niet op, ook de rest 

aan presentjes. Heel veel 

dank daarvoor!

Joke Jebbink en dochters 

Anje en Lucie.

Uitnodiging voor het 
Stamppotbuffet met de 
Soos 50+

Donderdag 
19 januari 2023
Stamppotbuffet

in het Dorpshuis vanaf 
17:00 uur.

De kosten € 19,50 
inclusief een drankje 
naar keuze.

Van harte welkom!

Opgeven z.s.m. bij   
Dames de Wit   
T. 06 75 41 1774 
of bij 
Liesbeth van Griensven  
T. 46 96 93
Tot ziens!

SOOS 50+ 
EET STAMPPOT!
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Sinds 2005 heb ik een praktijk in alternatieve ge-
neeswijze. Tegenwoordig ben ik werkzaam in het 
pand van Allcad in Sneek.

Je kunt in mijn praktijk terecht voor de 
volgende behandelmethoden:

 Acupunctuur
 Shiatsu massage
 Cranio-sacraal  therapie
 Yin yoga medicine

Deze behandelmethoden kunnen o.a. gebruikt 
worden bij: nek,-schouder- en rugklachten, maar 
ook bij onrust, darm- en buikklachten, chronische 
vermoeidheid, slaapstoornissen en klachten na 
Corona ziekte.

Bij een aanvullende zorgverzekering wordt de 
behandeling door de meeste zorgverzekeraars 
vergoed.

Eelco Griep
Praktijk voor Acupunctuur

t :  0612 514 207 - info@eelcogriep.nl  -  www.eelcogriep.nl
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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 zoek de 7 verschillen!

Oplossing op pagina 52, bij ‘Redaksjepraat’
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HUISARTSEN HEEG

AFVALKALENDER 2023 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. 27 februari t/m vr. 3 maart 2023  
apotheek is wel open. 

Waarneming door Gietema en Van Kapel

Geen bijzonderheden.
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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 2023
kwart A-4 € 17,50
half A-4  € 30,-
A-4  € 45,-
Informeer naar speciale tarieven voor plaatsing 
omslagblad pagina 2 en/of 55/56

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

ABONNEMENTEN 2023
€ 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 printen & kopiëren 2023
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 

woensdag 8 maart 2023
 Oplossing pagina 50, de 7 verschillen: de T van croissant | de ‘punt’ in 4.50 | computerpijltje | het mes | 
de ‘A’ van appelsap in blik | luchtgaatje achterzijde oven | de tattoo op de arm van één van de Dames
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verenigingen, stichtingen, instellingen contactpersoon e-mailadres telefoonnr.

Dorpsbelang Lútsen Renema dorpsbelangen@degaastmar.nl 469099

St. 'Ús Doarpshûs' (bestuur) Foekje Gerritsma bestuur@dorpshuisgaastmeer.nl 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 0621832202

Beheer Ús Doarpshús Dames De Wit contact@dorpshuisgaastmeer.nl 0657411774

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


