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Foarwurd 3 

Op 4 en 5 maaie 

betinke en fiere we  

de frijheid wer. 

 

 

Sibbeltsje:  
”Frede en frijheid  

binne op ierde  

it rykste besit.” 

 

Foarwurd 

Om te janken zo mooi 
Ach zie de lammeren nou toch lurken 
Aan hun vers geschoren moeders 
En hoe de jonge zwanen 
Donzen in de zachte sloot 
En hoe de zwoele wind de wolken waait 
Tot pas gewassen luchten 

Kan iets mooier dan het mooi is 
Kan iets groter zijn dan groot 

En voel de hosta nou toch lonken 
Haar knoppen staan op barsten 
Het nieuwe riet drinkt gulzig water 
Uit de smalle vaart 

Kan iets frisser dan het fris is 
Wulpser dan het wulpste 

Ach ik ben Goddank 
Dus nog een keer 
Een jonge lente waard. 

ente! Eindelijk. Elk jaar weer een prachtige ervaring. In een paar weken 
tijd zie je de natuur veranderen. Plotseling is alles weer groen, zijn de 
vogels aan het nestelen en is de buurman zijn gras alweer aan het 

maaien. Schrijvers, dichters en componisten, hoe vaak is de lente niet 
beschreven en bezongen. Van Stravinsky met Le sacre du printemps, waar hij 
niet het mooie van de lente wilde uitbeelden, maar juist het wrede gevecht 
van de groei met al zijn geweld. Iets wat het merelpaar dat in onze vuurdoorn 
een nestje had grootgebracht weer aan den lijve mocht ondervinden met 
dank aan de buurtkat, tot de veel te vroeg gestorven Maarten van 
Roozendaal, die in mijn ogen het mooiste lied over de lente heeft geschreven 
en gezongen (zie een gedeelte hiervan hierboven). Op Youtube circuleert een 
filmpje waarin te zien is hoe hij dit lied ten gehore brengt in een wolk 
sigarettenrook. Fantastische performance, om te janken zo mooi, maar helaas 
was hij geen jonge lente meer waard.  
Vier het leven zolang het kan, geniet van de lente en veel leesplezier! 
(www.youtube.com/watch?v=RwQq6y29YSA) 

De redactie (as) 

L 

De Gauster Doarpsstimme 
www.doarpsstimme.nl 
(met de foto’s in kleur) 
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Nijs fan it Doarpsbelang 

Uit de Jaarvergadering 
e opening werd gedaan door de voorzitter van 
Dorpsbelang Gau: Arend Krikke. Hij vertelde in zijn 
openingswoord dat hij had gelezen dat, door alert 

te reageren op ontwikkelingen, de meeste krimpdorpen 
goed uit de crisis zijn gekomen. Dit geeft wat betreft ons 
dorp hoop voor de toekomst en het bestuur is met deze 
gedachte in het achterhoofd voortdurend bezig met zaken in het dorp. Al 
verdwijnen er winkels, en de Gauster school helaas binnenkort ook, altijd zijn 
er ook weer nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Het bestuur heeft 
goede moed voor de toekomst. Aktyf Gau werd hierbij genoemd omdat die 
een niet onbelangrijk aandeel hierin heeft. Zij hebben het afgelopen jaar veel 
activiteiten op touw heeft gezet. Dit is goed voor het sociale leven in het dorp 
en goed voor het dorpshuis. Maar ook de ouderenwerkgroep is belangrijk 
evenals alle andere activiteiten die door vrijwilligers worden gedaan of 
georganiseerd. De toekomst van Ús Gebou baart het bestuur wel enige 
zorgen. Daarom zal er na de vakantie een enquête gehouden worden voor 
inwoners en gebruikers met o.a. de vraag hoe zij in de toekomst gebruik 
denken te maken van het dorpshuis.  
 
Bij de mededelingen werd verteld over: 
Clustergebeuren:  er zijn 3 bijeenkomsten geweest met alle dorpen uit De 
Lege Geaën, Scharnegoutum (éénmaal aanwezig) en Dearsum. Hieruit 
kwamen 6 onderwerpen voort die onze bijzondere aandacht hebben. In de 
eindpresentatie is het aanleggen van een fietspad door de Lege Geaën en de 
aanpassing van het kruispunt bij Offenwier naar voren geschoven. Over deze 
items zijn in de gemeenteraad al vragen gesteld en drong men aan op verdere 
actie, al zal het geld hiervoor nog wel moeten worden vrijgemaakt. 
 
Speeltuin / sportveld: Sietske Gerbrandy vertelde dat de speeltuin voor een 
groot deel is opgeknapt en dat dit binnenkort wordt afgerond.  Aktyf Gau 
heeft gevraagd om een klimtoestel op het sportveld en is ondertussen al bezig 
met het aanschrijven van fondsen. De gemeente staat niet meer negatief 
tegenover dit laatste initiatief; binnenkort zal een vervolggesprek 
plaatsvinden. 

D 
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Toekomst scholen:  De dorpsbelangen van Gau, Sibrandabuorren en Tersoal 
(en de andere dorpen) ondersteunen het plan van het samengaan van de drie 
scholen al is het verdwijnen van de school voor ons een aderlating voor het 
dorp. Er volgt nog een lang traject waarin o.a. de gemeentelijke eigendommen 
moeten worden opgeheven.  
Uit de aanwezigen kwam de vraag wat er met het oude schoolgebouw gaat 
gebeuren. Hierover is o.a. overleg geweest met woningbouwstichting Elkien. 
In ons dorp zijn momenteel nog 22 huurwoningen maar Elkien wil hiervan om 
te beginnen 6 stuks verkopen. Een huis op de Skalter staat al te koop. Het geld 
wat dan vrijkomt wordt geïnvesteerd in de 14 aangemerkte groeikernen in 
gemeente Súdwest-Fryslân. De huidige school kan misschien wel geschikt 
gemaakt worden als zorgcomplex maar Elkien wil hieraan niet meewerken. Zij 
trekken zich in de toekomst terug van de kleine dorpen en richten zich op de 
groeikernen.  
 
Er zijn nieuwe ontwikkelingen omtrent het stuk grond grenzend aan de Eker. 
Makelaar Rein Brandsma laat een nieuw plan op papier zetten. We houden de 
vinger aan de pols.  
 
Het financieel verslag over 2016:  
De financiën van het Dorpsbelang: De hogere winst is o.a. te danken is aan het 
aangepaste en nu 2-maandelijkse ophaalrooster van oud papier: € 750 meer 
over het jaar 2016. Fa. Postma werd, met instemming van de aanwezigen, 
bedankt voor het toelaten van de container op hun terrein.  
 
De financiën van Us Gebou:  ook hier hogere inkomsten o.a. door een 
eenmalige  teruggave energiebelasting van ruim € 3.400. Daarnaast nog een 
winst die netto € 500 hoger was dan in het jaar 2015. Voor de korte termijn 
dus geen zorgen. Wel gaat de contributie van het dorpsbelang omhoog en 
wordt € 7,50 voor gezinnen en €5,00 voor alleengaanden.  
 
100-jarig jubileum in 2020: we willen hier wel aandacht aan besteden maar er 
moet wel een commissie komen. Janke Grunstra biedt zich aan als 
commissielid en ook Bindert wil wel meedenken. Er komt nogmaals een 
oproep in deze Doarpsstimme.    
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Onderhoud en renovatie Ús Gebou: Sipke Dotinga vertelde dat er dit jaar 
subsidie beschikbaar is vanuit de gemeente; dit is 1x in de 10 jaar. Van de 
gemeente en de provincie kunnen we eenzelfde bedrag dus 2 x € 15.000 
krijgen. De vereniging kan zelf € 10.000 bijdragen. 
Op de begroting staat o.a.: 

 Schilderwerk en vloeronderhoud  

 Vervanging van stapelbare stoelen en tafels  

 Vervanging combiketel met slimme thermostaten 

 Onderhoud binnen en buiten het dorpshuis  
De totale kosten worden geraamd op € 45.000. 
 
Bestuursperikelen: aftredend en niet herkiesbaar waren Jan de Groot en 
Renske Dotinga. Voor al hun inzet werden zij bedankt met een cadeaubon en 
bloemen. 
Ondertussen is er één nieuw bestuurslid gevonden: Wilma Cuperus is bereid 
gevonden om zitting te nemen in het bestuur en de aanwezigen gaven met 
applaus hun instemming.  
 
Na de pauze werden videobeelden getoond van de laatste week van Bakkerij 
Greidanus in Gau. Toelichting werd gegeven door Piet Greidanus die de 
volgende dag ging verhuizen. De voorzitter roemde hierbij wat Bakkerij 
Greidanus en Siep Greidanus voor het dorp heeft betekend wat betreft het 
sociale aspect en het opkomen in de gemeente voor het dorp Gau. Piet 
vertelde na het vertonen van de beelden over zijn werk nu en bedankte ook 
de aanwezigen voor hun goodwill naar de fam. Greidanus toe.  
 
Bij een dichte deur….. 
Voor de gebruikers van het dorpshuis komt een briefje met de 
telefoonnummers van 3 personen voor het raam te hangen. Mocht de 
dienstdoende vrijwilliger het even laten afweten dan kunnen deze nummers 
worden gebeld; zij hebben een sleutel en kunnen vervolgens de deur open 
doen.  
 
De dodenherdenking op 4 mei wordt ook dit jaar georganiseerd in 
samenwerking met de school. Jullie krijgen allemaal nog een uitnodiging in de 
bus.  
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De speeltuin is bijna klaar en we zijn van plan om samen met Aktyf Gau een 
feestelijke opening te organiseren in de meivakantie. Jullie horen hierover nog 
meer.  
 
Omdat het niet bij iedereen bekend is tenslotte nog wat informatie over de 
huurprijzen van ‘Ús Gebou’ bij eenmalig gebruik. Deze prijzen gelden alleen 
voor de inwoners van het dorp.   
Huur voorzaal € 45 per dag(deel) 
Huur achterzaal € 30 per dag(deel) 
Huur beide zalen € 70 per(dag) zonder podium, met podium € 85 
Er hoeft geen huur worden betaald bij een omzet van minimaal € 200 
Huur jeugdhonk € 20    
 
Meer informatie is in te winnen bij Siep Postma of Jannie van Gelderen.    
Kortom: Ús Gebou is prachtige locatie voor feestjes en partijtjes en het 
bespaart jullie veel drukte thuis.  

Namens het bestuur van het Dorpsbelangen Gau,  
Feikje Bakker (feikjebakker@gmail.com) 

 

En dan in het kort nog enkele oproepen  
- We willen de eigenaren van honden en paarden vragen de stront van hun 
viervoeter op te ruimen van de fiets- en wandelpaden en het sportveld.  
Tijdens de himmeldag is er veel hondenpoep gesignaleerd in de bermen net 
buiten het dorp en soms vlak langs de weg. Kinderen lopen tijdens hun spel 
soms spontaan de berm in en de stront op kleren en schoenen levert thuis en 
op school veel ergernis op.  

- Vrijwilligers voor het dorpshuis worden nog steeds gezocht omdat andere 
vrijwilligers na lange tijd weleens willen stoppen. Het barwerk is niet zoals 
vroeger - je hoeft  nu niet meer de hele avond aanwezig zijn. Het is vaak 
alleen klaarzetten en de dag daarna opruimen want de meeste verenigingen 
redden zichzelf. Misschien kunnen jullie zelf een groepje vormen van 2 à 3 
mensen. Eerst even meedraaien met een ander groepje kan altijd worden 
geregeld.  

- Het dorpsbelang bestaat in het jaar 2020 100 jaar en dat kan gevierd 

worden. Op de jaarvergadering hebben zich al enkele personen aangemeld 
voor de organisatie maar we hopen op een paar mensen meer. 

 

mailto:feikjebakker@gmail.com
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Aktyf Gau 

Frustratie en ontdooien? 

iets is zo frustrerend als het organiseren van activiteiten, om 

vervolgens te zien dat er helemaal niemand op af komt. 

Gelukkig hadden wij daar de afgelopen maanden geen last van, 

het lijkt zelfs wel of Gauw een beetje ontdooit!  

 

Bij ‘Njang Swietie’ (Surinaams eten) was het drukker dan ooit!  

En ook de Workshops Handlettering, Wijnproeven en Darten waren een 

groot succes. Dat belooft nog wat voor de rest van het jaar… 

Daarom nog even een kleine opsomming van de activiteiten die er aan 

komen en waarvoor je je nog op kunt geven: 

 

Datum / Activiteit Tijd Aanmelden Kosten 

Za. 6 mei    

Pypskoft 

(Ús Gebou) 

17:00 - Consumpties  

 eigen rekening 

Za. 3 juni       

Pypskoft –  

Outdoor Cooking 

(op het Sportveld) 

17:00  Vóór  

20 mei 

€17,50 p.p. /  

Kind t/m 12 jaar €5,- 

 

Opgeven kan via aktyf@hotmail.com  

of een appje/belletje naar Aktyf Gau, tel.: 06-27094013 

 

See you soon!  Tsjalling, Jildou, Froukje, Fokke en Froukje 

 

P.S. We zoeken nog iemand die het leuk vind om eens per maand te 

helpen met het rondbrengen van flyers. Heb jij tijd en zin om zo nu en 

dan een paar brievenbussen te bestoken met leuke activiteiten, geef dan 

even een seintje! 

 

N 

mailto:aktyf@hotmail.com


 

 
 

 
 



Buurtpreventieborden opgehangen 15 

 

Buurtpreventieborden opgehangen 

o, nu kan iedereen zien dat ons dorp een WhatsApp 
Buurtpreventiegroep heeft.Onder de toeziende ogen van Aktyf-Gauster 
Froukje Kooistra en dochter Digna en de bestuursleden van Dorpsbelang 

Arend Krikke en Sietske Gerbrandy heeft dhr Dirk van der Veer van de 
gemeente SWF op 19 april de borden opgehangen aan de uiteinden van 
Gauw. De politie had toegezegd 
ook aanwezig te zullen zijn voor dit 
speciale moment, maar ze waren er 
niet! Ze hadden dringendere zaken, 
mogen wij aannemen. Als het écht 
nodig is, komen ze. Daar rekenen 
wij op!    
In de vorige Doarpsstimme (blz. 38 
en 39) staat een heel stuk over de 
WhatApp Buurtpreventiegroep. 
Heb u zich nog niet aangemeld voor 
deze WhatsAppgroep?  
Geef dan uw naam, adres en 
mobiele telefoonnummer door via: 
aktyf@hotmail.com 
 

Z 

mailto:aktyf@hotmail.com
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Nijs út en fan de Twatine 

Uit de Nieuwsbrief en Facebook van de Twatine van april 2017: 
p weg naar één school in De Legeaën 
De afgelopen maanden zijn de 3 schoolbestuurders regelmatig bij elkaar 
geweest om samen met de fusiebegeleidster Paulien Huizinga het 

fusietraject vorm en inhoud te geven. Directeuren van de 3 scholen, teamleden en 
ouders hebben in werkgroepen het fusierapport mee opgesteld. Ook zijn er 
verschillende informatie avonden geweest met teamleden, met de MR’en, met de 
besturen van plaatselijke belangen en de sportstichting en met ouders en 
belangstellenden. U bent hierover geïnformeerd in 3 opeenvolgende nieuwsbrieven.  
De secretarissen van de MR’en van de scholen uit Tersoal, Gauw en Sibrandabuorren 
hebben woensdag 5 april van hun bovenschoolse directeur de fusierapportage 
ontvangen met daarin een voorgenomen besluit tot fusie genomen tussen CBS de 
Twatine in Gauw, OBS De Lege Geaen in Sibrandabuorren en KNS De Reinbôge in 
Tersoal met ingang van 1 augustus 2018. De MR’en mogen over het voorgenomen 
besluit van de schoolbestuurders een advies uitbrengen en bij een positief besluit van 
de medezeggenschapsraden kan de finale besluitvorming richting de gemeente en het 
ministerie van onderwijs in gang gezet worden.“ 
 
Combiteam van Gau en Tersoal knap 4e op het Wymbritstoernooi 
In Heeg is op 6 april het combinatieteam van De Twatine en De Reinbôge 4e 
geworden. Een geweldige prestatie. Ze stonden zelfs met één been in de finale! Johan 
Cnossen heft trots de beker. 

 
 

 

 

“O 

Achter: Jinke Boonstra (Tersoal), Thomas Schouten, Sjoukje Gerbrandy, Sjoerd van der Hem 
(Tersoal), Tim ?? (Tersoal), Johan Cnossen, ????, Tijmen IJszenga, Gerben ?? (Tersoal), Ruben 
Winia en Jens Naberman; voor: Tiny Hanje, Susan de Vries en Jochem Lootsma 
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De Koningsspelen 
De drie Legeaënster scholen hadden op 21 april gezamenlijk hun Koningsspelen. De 
Twatine begon met een lekker Koningsontbijt, waarna de jongste groepen op het 
sportveld bleven en de oudere Sibrandabuorren ingingen voor een speurtocht met 
spelletjes.  

 

 
Links: Mees Dek, Jente ? en Imre van 
Raalte; rechts:  
Esther Lootsma,  
Tijl van der Pol en Daniël Borkhuis  

De oudere jeugd bezig met een 
waterspel voor de oude melkfabriek. 

Berber van der Goot en Femke Hanje 
hawwe súkses mei My Schools Network 
It wie dit jier wér rekke mei de Twatine. Dit 
jier hawwe Berber van der Goot (rjochts) en 
Femke Hanje de Publykspriis wûn by 'The Big 
Event' fan My Schools Network. De oare 
prizen gongen dizze kear hielendal nei 
Mexico! Der dogge ek skoallen mei út 
Mexico en Turkije nammentlik. Wy fûnen de 
bydragen fan Jetske Zijlstra en Jildou 
Twijnstra en Afke Marij van der Goot en 
Sjoukje Gerbrandy ek prachtich! It is ek al in 
hiele eare om nominearre te wurden út 161 
ynstjoeringen! It barde allegearre yn it 
teater fan de NHL yn Ljouwert 
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Mijn kinderjaren, verteld door C. Punter (9) 

ornelis Punter werd geboren ‘op ‘e syl’ in Offingawier. Toen hij 5 jaar 
was, in 1924, verhuisde hij naar de Duvelsstege in Gauw. De vorige keer 
ging het o.a. de heersende standsverschillen tussen boer en arbeider. 

Deze keer gaat het over de belevenissen van Cornelis op de lagere school. 
 
“De eerste drie schooljaren van 1925 tot 1927 werden beïnvloed door de 
lessen van de ondermeester. De ondermeester had de hoede over de klassen 
1, 2 en 3, die samen de ‘lytsskoalle’ werden genoemd. Een kleuterschool was 
er in mijn tijd nog niet in Gauw en ook geen zondagsschool. De kinderen 
moesten mee naar de kerk. Bij meester Van der Wal leerden we lezen, 
schrijven en rekenen. In de derde klas kregen we aardrijkskunde van Fryslân. 
Daarbij werd gebruik gemaakt 
van een grote oprolbare 
wandkaart. We leerden de elf 
steden en de elf meren, maar 
gelukkig hoefden we de 
44 gemeenten niet te leren. Elke 
dag werd er een half uur aan 
bijbelse geschiedenis een 
geestelijke vorming besteed. De 
lessen begonnen met een 
morgengebed. De meester 
gebruikte daarbij meermalen per 
week een bede, die als volgt 
luidde: ‘En het verkeerde dat wij 
bedreven en al de dingen die 
geen genade konden vinden in 
Uw heilige ogen, werp dat achter 
U in de zee der vergetelheid.’ 
De leermethode van het schoonschrijven die wij bij de ondermeester 
gebruikten, heette ‘De lopende hand’. De ‘lopende hand ging ervan uit dat alle 
letter aan elkaar werden geschreven, zonder dat de hand van het papier werd 
gelicht. Dit schuine handschrift wordt door een groot deel van mijn generatie 
nog steeds geschreven. Het schuine schrift is na de oorlog vervangen door het 
blokschrift. 

C 
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In de derde klas zat in 1927 een zwakbegaafd meisje, Jantsje van Pieters 
Wietske. Jantsje kon gewone lessen lang niet meesloffen, maar moest toch 
7 jaar naar school. Speciale scholen voor dergelijke kinderen waren er destijds 
nauwelijks. Minne van Lijze Jellema was ook zo´n geval. Minne was ouder en 
zat in de klassen van meester Faber, die t.a.v. zo iemand als Minne niet 
denigrerend optrad. Meester Van der Wal had maar één arm en aan die ene 
arm had hij een misvormde hand. Desondanks wist hij een bijzonder fraai 
handschrift te produceren. Hij was een geboren Gauwster. Zijn moeder en 
zuster woonden aan het streekje (De Eker, red.), waaraan ook de 
Gereformeerde school stond. Behalve die arm met de mismaakte hand had hij 
ook noch een kunstarm. Wij noemden zo’n arm een houten arm. Met die 
houten arm kon hij toch nog geslaagde tikken uitdelen. 
In het begin van 1927 begon meester Van der Wal mij ‘Kees’ te noemen. 
‘Cornelis’ vond hij blijkbaar zo’n onwerkbaar lange naam. Nu ben ik nooit zo 
gelukkig geweest met mijn naam. ‘Cor’ en ‘Nelis’ waren voor de hand liggende 
afkortingen, maar waren ook niet mooi. De naam ‘Kees’ was wel een vlotte 
naam, maar kon geen genade vinden in Mems ogen. ‘Kees is een hondenaam’, 
zo was haar constante mening. In het Fries had je dat probleem niet. ‘Knjilles’ 
was een goed bruikbare naam, tweelettergrepig en goed van klank.  
In die tijd kwamen de schoolmeesters van de Christelijke scholen ongeveer 
eens in de twee jaar op huisbezoek bij de ouders van leerlingen. Meester Van 
der Wal kwam in datzelfde jaar bij Heit en Mem op huisbezoek, ’s avonds na 
achten. Ik lag met de andere kinderen al een poosje te bed op de zolder. Daar 
konden we de gesprekken die in de huiskamer gevoerd werden door de 
houten zoldering heen gemakkelijk volgen. Na enige tijd bracht Mem op 
enigszinds scherpe toon ter sprake dat haar ter ore was gekomen dat de 
meester mij met de naam ‘Kees’ betitelde en dat de meester toch heel goed 
wist dat ik ‘Cornelis’ heette en niet anders. Ik schrok me een hoedje toen ik 
dat hoorde.  Dat kon wel eens bonje geven. Meester keek verwonderd op, op 
zijn manier. Nee, het was niet waar.Nou ja, dan misschien een enkel keertje 
dan. Nee, nee, hij zou het nooit weer doen. 
Happy end voor de ondermeester. In het voorjaar van 1928 solliciteert 
meester Van der Wal naar de functie van Hoofd van de School te Nes en 
Wierum, aan de Noord-Friese waddenkust. Hij krijgt de benoeming. Eindelijk, 
want hij is dan 44 jaar.Tot dusver woonde hij als oude vrijgezel bij zijn moeder 
en zuster. Hij trouwt met Jantsje Winia, 38 jaar. Ze krijgt  binnen het jaar een 
zoon, van de ondermeester, die daar in Nes volop bovenmeester is.”  
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Út it ferline 

n it ferslach fan de Doarpsbelangfergadering yn dizze Doarpsstimme stiet wat te 
lêzen oer renovaasje fan Ús Gebou. No krigen wy fan Siemen Jellema in 
boukrante út oktober 1993 yn hannen oer de allemachtich grutte ferbouwing 

fan Ús  Gebou. En net foar in bytsje en foar in hiel grut part mei frijwilligers! De 
tarieding begong begjin 1991 en de bou sette út ein yn maaie 1993. It brûsde fan 
libben yn ús doarp. De pjutten krigen ûnderdak, der kaam in jeugdhonk en de 
aktiviteitekommisje hie in wiidweidich jierprogram opsteld, yn gearwurking mei de 
kommisjes fan Goaiïngea en Offenwier! Wy siteare út de Boukrante fan oktober 1993 
(mei tank oan in doe noch pypjonge Siemen Jellema). As in lyts lofliet op de 
frijwilligers fan doe en no. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
BERICHT VAN DE 

BEHEERSCOMMISSIE  

Om het bestuur van Dorps-

belang te ontlasten is er 

voor Ús Gebou een beheers-

commissie in het leven 

geroepen. Daarin zit een 

vertegenwoordiger uit het 

bestuur van Dorpsbelang, de 

overigen zijn afgevaardigden 

van gebruikersgroepen en 

ongebonden inwoners van 

Gauw. 

Wat zijn de taken van deze 

commissie: 

a. Voor het beheer zorgdragen 

b. Zorgen dat het gebouw 

schoongehouden wordt 

c. Het onderhoud in de gaten 

houden 

d. Exploitatie zodanig 

regelen dat kostendekkend 

kan worden gewerkt, zoals is 

afgesproken in de jaarver-

gadering in 1992 

e. Proberen een zo groot  

 mogelijke bezetting te 

krijgen voor de beschikbare 

ruimtes 

f. I.s.m. de jeugdhonk-

commissie zorgen voor een 

goede bezetting en een goed 

beheer van het jeugdhonk 

g. Zorgen dat er voldoende 

vrijwilligers zijn, deze 

goed informeren en 

begeleiden, zodat bezoekers 

van Ús Gebou verzekerd 

zullen zijn van een goede 

verzorging. 

 

De beheerscomm. bestaande 

uit de volgende personen: 

Carolien Boschma, secr. 

Geke Foekema 

Henny Greidanus 

Tineke Postma, penningm. 

Sjoerd Gerbrandy 

Thomas Hoitinga, voorzitter 

Arie Stok 

Voor inlichtingen: Carolien 

Boschma, tel. 05150-25644 

Y 
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IN SNEON MEI FRYWILLIGERS  

YN ÚS GEBOU 

 

Om njoggen oere hinne soe 

it dan heve. Thomas 

Hoitinga, tsjinwurdig 

neame se sa’n man 

‘coördinator’, hie in 

riant stel ûngeregeld om 

him hinne stean; slanke, 

dikke, jonge, âlde, grutte 

en lytse mannen, sa fuort 

út de agraryske, technyske 

of intelektuele sektor. En 

omdat de útsondering de 

regel befestigd ien, net 

al te grut, fluch, handig 

en och sa sjarmant 

frommiske. Hoitinga naam 

efkes de tiid om út te 

lizzen wat der te dwaan 

wie: ‘de muorren derút, 

WC-muorren derút, it ark 

leit op ‘e tafel. Jim rêde 

jim mar want ik moat earst 

myn skoanmem fan it 

stasjon helje’. En doe wie 

it ien en al aksje. Twa 

50-plussers setten mei 

klauhammer en brekizer op 

it houten beskot ta. 

Fjouwer jonge mannen 

fleagen mei kâldbeitels en 

hammers by de muorren op, 

en ien sette op in grutte 

ljedder op it plafond ta. 

Ien fan de grutste en 

sterkste mannen fan ús 

doarp sette mei wat bryk 

útsteande ûnderskonken op 

de WC’s yn de hal ta, hy 

wie wapene mei in 

geweldiche foarhammer en  

 butste der mei op de 

muorren om dat it davere, 

grutte brokken stien 

fleagen nei ûnderen. It 

hiele gebou rekke fol mei 

in kolossale stofwolk 

weryn diziche figueren 

omstipten. It die wol 

tinken oan de Grykse 

Hades, de ûnderwrâld fan 

de âlde Gryken. Hanny, 

oars altyd mei sa’n kreas 

krolkopke, kaam út de mist 

oprizen mei in sturtsje 

boppe op de holle opbûn 

mei in bandtsje as in 

wyldjeier op Safary. Sy 

wraksele mei in grutte 

plaat hout, grutter as har 

sels. 

 

En sa gong dat nog efkes 

troch, oant de toerklok 

10 oere sloech en doe wie 

it kofje. Fan alle kanten 

kamen de minsken opsetten, 

fansels net op jins 

fordielichst. 

Want wat is der no 

geselliger dan nei sa’n 

orgie fan geweld en 

drokte, stof en pún, kofje 

te drinken mei elkoar en 

om te sjen hoe in 

allemachtigste binde sy 

der meiinoar fan makke 

hiene. Nei de kofje tot 

djip yn de middei wie der 

dan ek wurk by’t soad, 

opromje en ôffieren. 

En wat knapt in minske nei 

san útgebreide dûs wer op, 

net? 

Symen Jellema 



 

 
Binnenkort opent in Gauw  

Blom&Sa ByLies 

Voor al uw  

 Snijbloeme
n 

 Boeketten 

 Woonaccessoires 

 Bruidswerk 

 Rouwwerk 

 Workshops  

 Abonnementen 

Voor bestellingen nu al te bereiken op nummer 06-12157530 of via mail 
info@blomensabylies.nl 

Voor verdere info: houd mijn facebookpagina Blom&Sa ByLies in de gaten.  

Dan hoop ik jullie allemaal binnenkort te mogen ontvangen in mijn 
gezellige winkel aan de Boeijengastrjitte 30B!! 
 

 
 

mailto:info@blomensabylies.nl
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Snypsnaren 

Personalia 

Op 31 maart werd Remmelt 
Bakker 50 jaar, 
Greetje Molenaar vierde op 
18 maart haar 50e verjaardag 
en Sandra Suierveld op 2 april.  

 
Allen van harte gefeliciteerd!  



 

 
 

 
 

De “Kistemakker”  

Hindrik-Ype de Vries 

 

Op ambachtelijke en creatieve 

wijze maakt Hindrik-Ype 

de Vries uitvaartkisten en 
gedenktekens van puur hout. 

Voor Hindrik-Ype is “geborgen 

heen gaan” net zo belangrijk als 

“geborgen op aarde komen”. 

  

Naast een aantal eigen ontworpen uitvaarkisten en gedenktekens, bestaat de 

mogelijkheid uw eigen wensen kenbaar te maken. Een persoonlijk product van 
zijn hand. Goed uitgedacht en met liefde gemaakt. Een handgemaakte kist 

voor elk budget. Elke maandagavond open huis in de NH Kerk te Poppenwier 

vanaf 19.30 uur. Info: www.dekistemakker.nl of bel: 06-14825677 

http://www.dekistemakker.nl/
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Op stap nei Boalsert mei de 60+ 

De kommisje Hannie Bakker, Sietske Leenstra en Hendrika Jellema hie in 
reiske betocht nei Boalsert, Nei Leerlooierij Van Buren, de iennichste noch yn 
Nederlân. Der wienen in protte leafhawwers, in lytse 30, dy’t op tongersdei 
20 april yn 8 auto’s 
yn kolonne ôfsetten 
út Gau wei nei de 
stêd fan Gysbert 
Japiks. Wy tochten 
dat it bedriuw op ít 
yndustryterrein stie, 
mar nee, it stie yn in 
âlde wenwyk, krekt 
bûten de stedgrêft, 
oan ‘e âlde 
Warkumer Trekdyk.  
Wy krigen earst in 
útlis fan de hear Van Buren, direkteur fan dit âlde famyljebedriuw (1861). Hy 
wie wat boas op guon boeren, omdat se faak mei merkstiften de hûd bewurke 
hawwe en dat krije se der yn ‘t fabryk net wer út. Se bewurkje hûden fan kij en 
skiep. It hiele proses krigen wy dêrnei fan syn sus te hearren, fan kop oant 
sturt, figuerlik dan. Fan skjinmeitsjen, drûgjen, bysnijen oant kjimmen.  Se 
produsearje allinnich noch foar de ‘sier’. Nei ôfrin koe elk oan ‘e kofje as thee 

mei oranjekoek. En yn ‘e 
winkel wie spul te keap, fan 
tassen, wanten, sadeldekjes 
oant sloffen. It wie in 
aardichheid, want wy wisten 
dit allegearre net. Moai op 
tiid setten wy wer op hûs 
oan. En it korps helle ús dit 
kear wér net yn!  Foar mear 
ynformaasje, sjoch: 
www.vanburenbolsward.nl 

Wiep Huisman en Jantsje Bottema 

http://www.vanburenbolsward.nl/
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Het boek over de oorlog in de Lege Geaën is klaar!  

Ruim een halfjaar geleden was de eerste oriënterende bijeenkomst over een 
te schrijven boek over de jaren 1940-1945 in de Lege Geaen. En nu al, veel 

eerder dan toen verwacht, kan het boek Verzet en verraad in de Lege 
Geaën worden gepresenteerd:  

 

Datum: zaterdag 13 mei 2017 
Tijd: ’s middags 2 uur 
Plaats: dorpshuis de Trilker in Poppenwier 
 
Iedereen is van harte welkom om deze gebeurtenis bij te wonen.  
 
De schrijver van het boek ‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’, Hessel 
Bouma, zal een inleiding houden over de totstandkoming van het boek. 
Daarna is er een boekbespreking door Hans Groeneweg, conservator van het 
Fries Verzetsmuseum.  
Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan onze burgemeester Hayo 
Apotheker.  
Na afloop is gelegenheid om na te zitten en kan wie dat wil het nieuwe boek 
aanschaffen. De prijs is € 15,-.  

 
Opbrengst collecte Hartstichting  

Allen hartelijk dank voor de opbrengst van € 203,19 voor de Hartstichting 

2017. 

Met vr. gr. Thea van der Meer. 

 

Collecte voor het Fonds Gehandicaptensport  

De collecte voor het Fonds Gehandicaptensport bracht dit jaar € 191,97 op. 
Met dank aan de gevers en de collectanten. 
Harm van Gelderen 
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Klaverjasseizoen van ‘Net Fersake’ afgesloten 

Het klaverjasseizoen is weer ten einde. Vrijdag 7 april was onze laatste 
competitieavond. Deze avond moest de beslissing vallen wie er met de beker 
naar huis zou gaan. Er zijn 8 klaverjasavonden geweest: elke 2e vrijdag van de 
maanden september tot en met de 1e vrijdag in april i.v.m. Goede Vrijdag. 
Van de 8 keer kaarten is de slechste partij afgetrokken. Net als vorig jaar ging 
de wisselbeker naar Sibrandabuorren. Koos van der Ende heeft de ‘eer’ van 
Gauw verdedigd met een mooie tweede plaats. Na een gezellige kaartavond 
met vele hapjes en drankjes is dit de top 8:  

1. Bart Klos                               35.798 
2. Koos van der Ende                   35.440 
3. Hiltsje Abma                            35.118 
4. Johannes Douma                   35.016 
5. Rita van der Meer                 34.779 
6. Jaring Ypma                              34.719 
7. Wiebe Talsma                          34.329 
8. Piet Kronemeijer                      34.204                         Jannie van 

Gelderen. 
 
Jelle de Groot ferrassend winner fan it Boochsjitten 

Húvrich waar mei út en troch in snjitterke tidens de Workshop Boochsjitten. 
De njoggen dielnimmers mochten earst fan tichtby oefjenje. Yntusken hie de 
organisaasje ‘BûtenGuod’ in fjoerbak mei wat hout oanstutsen, sa hie krige 
elk reek, ljocht en wat waarmte. Boochsjitten, it is krekt as mei pylkjegoaien, 
it liket sa maklik, mar ast sa’n ding yn hannen hast, falt it ôf. Sa rekken der in 
pear pylken yn ‘e feart, wylst it doek dat achter de buorden spand wie, dochs 
grut genôch like. Nei it oefenjen begong de kompetysje: moasten wy ynienen 
in hiel ein achterút en krigen wy noch mar 3 pylken. Wy mochten allegearre 
in kear as fjouwer. Ferrassings wienen der. Anouk Bottema hie in hiele goede 
searje, mar sakke letter wat yn. En ek Anneke Faber krige ynienen samar de 
guit. De meast konstante atleten soenen om ‘e prizen sjitte. Om de 3e en 4e 
priis skeaten Anouk en Eduard Wispelwey en dat wûn Eduard. Doe krigen wy 
de finale: Jelle de Groot tsjin Bert de Bruijn. Bert hie de nuttige tips fan syn 
altyd enthûsjaste buorman Uco Suierveld tige serieus nommen en sadwaande 
wie de learling syn master finaal foarbystrûsd. Likegoed wie de winst 
fertsjinne foar de jongste dielnimmer: Jelle de Groot! It wie in moaie jûn.  
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Himmeldei: en nei ôfrin wienen der Smoothies!  

Op sneon 11 maart wie it wer safier. De bern mochten Gau troch om it doarp 
frij te meitsjen fan ôffal, earder delsmiten troch doarpsgenoaten en/of 
passanten. Ja, dat is no ien kear de werklikheid. Der wie ek in ploech dy’t yn ‘e 
rjochting fan ‘t Spears gie. No, yn dy bermen leit faak genôch, dan hawwe jo 
eare fan jo wurk! De bern hienen der lykas altyd plesier yn, foaral de 
grypstokken en de giele hesjes sprekke ta de ferbylding. De kontener fan de 
gemeente kaam wer flink fol.  

Jong geleerd, oud gedaan? Fan links 
nei rjochts: Anneke Faber, Tjitske van 
der Zwan, Reina Landman mei de 
twilling Herre en Nyncke,  Selene van 
Dijken, Lútsen Winia, Jurjen Stiensma 
en Femke van der Zwan. 

 
En nei ôfrin wie der in echte 
Smoothies Workshop! Sa krige 
de jeugd ek noch in ‘boost’ 
fitamines binnen. (Froukje van der 

Schouw en Jildou de Vries) 
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Vrijwilligers Ús Gebou  

Week van t/m Vrijwilligers Telefoon 

18 29 april 5 mei Remco  en  Sietske 520636 | 521761 

19 6 mei 12 mei Sjouke  en  Lies Sjouke: 521787 

20 13 mei  19 mei Margriet  en  Arjen 06-43213411 

21 20 mei 26 mei Jan  en  Wilma 521829 

22 27 mei 2 juni Feikje,  Tjitske  en  
Wietske 

521615 | 855687 | 
0638649920 

23 3 juni 9 juni Hendrika  en  Anneke 416067 | 521839 

24 10 juni 16 juni Jannie  en  Hotske 521130 | 521067 

25 17 juni 23 juni Remco  en  Sietske 520636 | 521761 

26 24 juni 1 juli Sjouke  en  Lies Sjouke: 521787 

 

Ophaalrooster oud papier 

Het oudpapier wordt één keer in de twee maanden opgehaald 
8 juni Vrijwilliger 

Wijk 1 Bouke Stiensma Lútsen Winia Johnny van der Pol 

Wijk 2 Sipke Dotinga Wiebe Sybrandy Gelf Bottema 

Wijk 3 Richard van der Zwan Jelle Winia Hans Molenaar 

Wijkindeling 
Wijk 1: Boeijengastrjitte 1-40, Aesgewei 23+66 en Tsjemlân 
Wijk 2: Boeijengastrjitte 42-78 en de Eker 
Wijk 3: De Clegauwe, De Skalter en De Kamp 
 

Agenda 

Mei  Juni 

6 Pypskoft  3 Pypskoft – Outdoor Cooking 

13 Presentatie Boek ‘Verzet en 
Verraad’ in Lege Geaen (WO II) 
yn Poppenwier 14.00 uur 

 8 Oud papier 

   

    

27 Play! Festival (Ernst Langhout)  26 Jeu-de-boules 

   Juli 

*= Ús Gebou  1 Pypskoft – Kampioenschap 12+ 



 

 
 



 

 

 
 

Tankstation en 
bloemenzaak 


