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Foarwurd 3 

De bern kinne wer 

boartsje yn de 

 fernijde boarterstún 

 

Sibbeltsje:  
”Gouden is de 

bernewille. Al it oare 

 is reek en *tsjef'  

(*kaf).” 

 

Foarwurd 

a, de meterologyske simmer, dy’t begong op 1 juny, is hast al in moanne 
âld. Noch goed twa moannen te gean, mei hoop op in moaie neisimmer 
yn septimber. En hooplik wurdt it in tiid mei net al te folle wyn, mar wol 

krekt genôch foar de silers. Jannie en ik wienen in pear wike lyn yn Súd-
Limburch te kuierjen. Nei de tocht fan goed 20 km sieten wy op in terras en de 
útbaatster, dy’t in skoft yn Fryslân wenne hie, hie it in belangryk ferskil tusken 
Fryslân en Limburch: ‘Het waait daar altijd.’ En ja, it minske hie gelyk, wy 
rûnen dêr yn Limburch hast de hiele dei yn ‘e lijte, it skeelt daliks in jas! En ast 
dan wer yn Gau komst, dan falt de wyn dy daliks op. 
 
Ja, it safolste nûmer fan de Doarpsstimme, wy binne de tel kwyt, leit foar jim. 
Gjin politike praatsjes, wol nijs fan Doarpsbelang en Gau Aktyf. Der bart út en 
troch wol wat yn in doarp as Gau. Bedriuwen dy’t stopje, mar ek minsken dy’t 
in saak starte. En wy hawwe heuglik nijs: de berte fan twa nije Gausters. En 
dan hawwe wy it sirkus fan de eksamenútslaggen wer hân. De measten slagje 
gelokkich altyd, mar soms falt it dûbeltsje de oare kant út. Wêr’t wy as doarp 
wer nei útsjen meie is it Oranjefeest, dat dit jier yn it teken fan de wintersport 
stiet: Après Ski. Wy binne benijd nei alle kréative kréaasjes fan de 
dielnimmers.  
 
Elkenien in protte lêsnocht tawinske en dêrnei in goede fakânsje! (hvg)  
 

De redactie (hvg) 

S 

De Gauster Doarpsstimme 

www.doarpsstimme.nl 

(met de foto’s in kleur) 

 

Nu ook te lezen via 

www.gauwsters.nl 
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Nijs fan it Doarpsbelang 

odenherdenking: Er waren ook dit jaar weer veel 
mensen die het belangrijk vonden om deze 
herdenking bij te wonen. Ook de dochter van 

bakker Boeijenga, mevr. Boersma was niet alleen gekomen. 
Na de kranslegging legde ze bloemen op het graf van haar 
ouders. Wij vinden het van wezenlijk belang om deze 
herdenking te blijven houden. Ook de samenwerking met de school wordt erg 
op prijs gesteld. Het bestuur van het dorpsbelang wil alle vrijwilligers 
bedanken voor hun hulp.  

Het oorlogsboek ‘Verzet en Verraad in de Lege Geaën’ is op 14 mei 
gepresenteerd in de Trilker. De schrijver Hessel Bouma heeft het eerste 
exemplaar overhandigd aan de burgemeester van Súdwest-Fryslân: dhr 
Apotheker. Verschillende dorpsgenoten hebben meegeholpen aan het tot 
stand komen van dit boek. Sipke Dotinga had de leiding van deze bijeenkomst 
en Harm van Gelderen heeft het verkopen van deze boeken voor Gau op zich 
genomen. Het is beslist een aanrader.    

De speeltuin is een continuing story à la het baarhokje. De verantwoordelijke 
ambtenaar van de gemeente vond dat de speeltuin in de huidige conditie 
klaar was maar wij vonden van niet. Er is gras ingezaaid onder de glijbaan wat 
in onze ogen niet afdoende is en de tegels onder de schommels liggen er niet 
mooi en stevig in. De babyschommel is nog wel vervangen. De gemeente 
heeft nu toegezegd nog enkele werkzaamheden te gaan verrichten. Wordt 
vervolgd en we houden jullie op de hoogte.   

Website: Samenvoeging en vernieuwing website / doarpsstimme; Bij dezen 
kunnen we melden dat de site van de Doarpsstimme gekoppeld wordt aan de 
al bestaande dorpssite (www.gauwsters.nl). De ‘eigenaren’ van deze sites 
hebben hierin al actie ondernomen. De vele ondernemers in ons dorp kunnen 
voor een luttel bedrag hun onderneming op deze site in de spotlights plaatsen 
en zo dit media ondersteunen.  

Schoolproject: ‘De grond waarop ik woon’; er waren een 25 (oud-)inwoners 
uitgenodigd voor een informatieve avond op 1 juni. De reacties vooraf waren 
al enthousiast; men verwachtte een gezellige avond en dat werd het.  

D 

http://www.gauwsters.nl/
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Enkele genodigden droegen nog meer namen van personen aan die hier 
beslist bij moesten zijn en ook via de mail kregen we leuke reacties binnen. De 
resultaten van deze avond zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van 
dorpsbelangen doorgegeven aan de directeuren van de scholen.               

Stroomvoorziening dorpshuis: Het bestuur van het dorpsbelang is akkoord 
gegaan met de plannen zoals die nu zijn geschetst door ‘Enerzjyhûs’. Dit houdt 
in dat er een gezamenlijk inkoop van zonnepanelen en led-verlichting voor 
diverse dorpshuizen zal plaatsvinden. Het ‘Doarpswurk’ zal hiervoor een 
stichting oprichten en het ‘Enerzjyhûs’ onder zijn beheer nemen. ‘Enerzjyhûs’ 
zal gedurende 20 jaar voor plaatsing, toezicht, onderhoud, vervanging e.d. 
zorgen en de energierekening zal in deze 20 jaar niet verhoogd worden en 
zelfs iets voordeliger zijn. Kort gezegd hebben we straks geen omkijken meer 
naar deze voorzieningen en het dorpshuis kan ons weer lange tijd ten dienste 
staan met een goedkopere stroomrekening.   

Onze zoektocht voor een voltallig team van 7 man/vrouw voor het bestuur 
van het dorpsbelang is nog in gang. We hopen voor de zomervakantie 
compleet te zijn. Voor alle duidelijkheid nog even de namen en functies van 
de huidige bestuurders: 

Arend Krikke – voorzitter 
Siep Postma – penningmeester 
Feikje Bakker – secretariaat 

Sipke Dotinga – algemeen lid 
Sietske Gerbrandy – algemeen lid 
Wilma Cuperus – algemeen lid 

Renovatie dorpshuis: De aanvragen voor de subsidie of bijdragen voor de 
renovatie van ús Gebou gaan of zijn de deur uit en het ligt in de bedoeling nog 
deze zomer met de werkzaamheden te beginnen. Wat voor het aanvragen 
allemaal gedaan en aangeleverd moet worden,  daar moet je voor 
afgestudeerd hebben, zo gaf Sipke Dotinga door. Hij is de gangmaker van dit 
project. Wij hopen met deze renovatie weer 10 jaar vooruit te kunnen maar 
dat hangt ook van jullie af want als er geen draagvlak vanuit het dorp is, is ‘ús 
krewearjen om ‘e nocht’. Mochten we een beroep op jullie doen bij enkele 
werkzaamheden dan hopen we op een positief antwoord.  

Allemaal een goede vakantie toegewenst en tot een volgende keer.   

Namens het bestuur van het Dorpsbelang Gau, 
Feikje Bakker. 
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Deadebetinking 

Ymkje en Nynke út Nijlân lizze blommen by it grêf fan Boeijenga 
e belangstelling wie wer grut. Mear as 70 jier lyn is it dat de Twadde 
Wrâldoarloch ôfrûn is. En dochs komme der hieltyd minsken mei nije 
ferhalen. Bern fan De Twatine liezen gedichten foar, hjirunder in 

gedicht fan Senne Visser. 
Vrede 

Een dag zonder vrede 
is een dag zonder vriendschap 

Een dag van oorlog 
is eeen dag van de dood 

Een dag van geweld 
is een dag zonder liefde 

Kom, doe er wat aan, want 
Een dag zonder ruzie 
is een dag van vrede 

 
Nei de plechtichheid lei dochter Anneke blommen by it grêf fan har âlders 
Willem en Grietje Boeijenga-Wiersma. En dat dienen Anneke har tantesizzers, 
de suskes Ymkje (15) en Nynke (13) Tjeerdema út Nijlân ek. De beide famkes 
dogge dit al jierren lang hiel trou. 
 

D 
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Fernijde boarterstún iepene  

e buormannen Daniël Boomsma en Gerben 
Kamstra ha op de langste dei fan it jier 2017, 
woansdei 21 juny, mei prachtich waar en mei in 
protte belangstelling fan bern en harren 

memmen, de fernijde boarterstún offisjeel iepene. 
 
Op it oanplakbiljet 
stie dat it 16:30 
oere plakfine soe.  
Doarpsbelang-
bestjoerslid Sietske 
Gerbrandy die it 
iepenings-wurd. Hja 
jûch dêrnei Daniël 
Boomsma en 
Gerben Kamstra de 
opdracht de 
Gordiaanske knoop 
út it tou, dat de 
yngong fan de 
boarterstún ôfsleat, 
te heljen en dêrmei 
de boarterstún te 
iepenjen.  
En dat slagge!  
 
 
Ûnder applaus 
namen de bern 
dêrnei de 
boartersattributen 
yn besit. En sa 
heart it. Ek krigen 
jong en âld noch 
wat snobberij en 
drinken, it is 
ommers net elke 
dei feest yn Gau! 

D 
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Aktyf Gau 

 
Zaterdag 1 juli 2017 – Sportveld Gauw 

Kom voor 1 nachtje kamperen op het sportveld in Gauw! 

 
 

 De camping is vanaf 13.00 uur open, reserveren is niet nodig 

 Je Neemt je eigen tent of caravan mee 

 Er is geen stroom- of wateraansluiting 

 De camping is alleen open voor Gauwsters 

 Wij zorgen voor een barbecue waar je je eigen eten op klaar kunt maken 

 Je laat je plek de volgende dag weer schoon en netjes achter 

 

Bij een slechte weersverwachting kan besloten worden de try-out camping niet door 

de laten gaan. Kamperen is volledig op eigen risico. De organisatie is niet 

aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. Kinderen onder de 12 jaar mogen 

alleen onder begeleiding van een volwassene op het veld slapen. 

Vragen?  Stuur een mail naar info@gauwsters.nl of bel / app 06-27094013. 

mailto:info@gauwsters.nl
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Dorpsfeest Gauw am Schnee 20 t/m 23 juli 2017 

og een kleine vier weken dan is het al weer zover, dan gaat het 
jaarlijkse dorpsfeest weer van start. Achter de schermen zijn de 
voorbereidingen in volle gang! 

Groepen die mee willen doen aan de zeskamp kunnen zich opgeven bij een 
van onderstaande bestuursleden.  
De regels voor het samenstellen van een team zijn te vinden op onze 
Facebookpagina en staan ook in het programmaboekje. Dit boekje ligt ruim 
voor de feesten bij iedereen op de deurmat. Voor de donderdagavond staan 
de teampresentaties op het programma, dit jaar weer in de tent. Ieder team 
krijgt die avond 5-10 minuten om zich te presenteren, waarbij er gebruik 
gemaakt moet worden van audio- visuele middelen. Alle teamleden worden 
hierbij op het podium verwacht! 

Ons dorpsfeest kan niet zonder vrijwilligers of sponsoren. Wil je op een of 
andere manier bijdragen aan ons mooie feest, laat het ons dan weten! 

Wij zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die een of meerdere 
dagdelen stand-by willen staan als EHBO'er. 

Aanmelden voor de zeskamp en vrijwilligers of sponsoren kan bij: 
Lies (Boeijengastrjitte 30b) lieswinia@gmail.com 06-22 12 19 93 
Uilkje (Boeijengastrjitte 72) uilkjevanderende@live.nl 06 24 77 65 69 
Wij hopen jullie allemaal te zien op de feesten van 20, 21, 22 en 23 juli 2017! 

Tot dan!  Oranjevereniging De Lege Geaën 

Ps. Onze facebookpagina: facebook.com/oranjefeestendelegegeaen 

 

N 

mailto:lieswinia@gmail.com
mailto:uilkjevanderende@live.nl
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Kaatskampioenschap Gauw 
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Nijs út en fan de Twatine 

“De grond waarop ik woon” 
er 1 augustus 2018 hopen de drie 
bovenstaande scholen in goede 
samenwerking tot een 

spiksplinternieuwe kwalitatief goede 
samenlevingsschool te komen in deze mooie streek 
De Legeaën. De drie medezeggenschapsraden hebben hun akkoord gegeven voor het 
fusierapport en de ouders, leerkrachten, besturen en dorpsbelangen staan achter de 
totstandkoming van dit mooie project. Alles gaat dus tot nu toe voortvarend. 

Het afgelopen jaar en het komende schooljaar hebben de drie scholen al op meerdere 
terreinen goed samengewerkt. De leerlingen hebben gezamenlijk gewerkt aan de 
workshops van “ Zoek het goud in jezelf”, de kleuters van Sibrandabuorren zijn een 
keer in de twee weken op bezoek geweest op de Twatine en de Reinbôge. Daarnaast 
zijn er een aantal gezamenlijke sportactiviteiten geweest en hebben we weer met alle 
scholen de Koningsdag gevierd.  

Volgend school jaar zetten we deze intensieve samenwerking voort en willen we een 
ambitieus gezamenlijk project aanbieden in de maanden april t/m juni. 
De naam van het project is “De grond waarop ik woon”. 

De leerlingen van de drie scholen gaan tijdens dit project de vier sporten beoefenen 
die in deze omgeving vroeger het meest werden beoefend, ze gaan de natuur in met 
een gids, geluiden opnemen, foto’s maken, schilderen, dichten, enz . Al deze 
activiteiten staan in het teken van het onderzoeken van de directe omgeving. Ook de 
geschiedenis van de hele streek wordt onderzocht en we willen ook dat de leerlingen 
nadenken over de toekomst van dit gebied. 

Om een en ander goed te kunnen uitvoeren zoeken we de hulp van de mensen die in 

onze streek wonen:  

a. Mensen die verhalen van vroeger vertellen.  
b. Mensen die als gids in de directe omgeving optreden evertellen over de streek, het 

landschap en de (historische) ontwikkelingen.  
c. Iemand die een archief heeft van wetenswaardigheden, foto's, brieven van 

vroeger bezit en daar over vertelt en oude zaken (foto’s, documenten enz.) toont.  
d. Een kenner die vertelt over markante gebouwen, bruggen, enz in onze dorpen.  
e. Praam eigenaren die meewerken aan dit project en een vaartocht langs de 

Aldfeart organiseren.  
f. Enz. enz…. 

P 
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Mocht u informatie hebben, mensen kent die mooi kunnen vertellen over de 
streek, of op een andere manier wilt meewerken aan dit mooie project, neem dan 
contact op met: 
Piet Massolt piet.massolt@delegegeaen.nl 
Seerp Rypkema seerprypkema@palludara.nl  

Wij nemen nog contact op met het dorpsbelang van Tersoal. Omdat men in Gau al 
enthousiast is en men al een bijeenkomst gehad heeft, bestaat er al een lijst met 
namen van vrijwilligers die Sipke Dotinga heeft geïnventariseerd.  

Grote feestelijke afsluiting op donderdag 21 juni 2018 

We sluiten het project af met een gezamenlijke activiteit in een van de drie dorpen op 
een centraal punt, zo mogelijk op de locatie van de nieuw te bouwen school.  

Met pramen door de Aldfeart langs de dorpen. Een route langs de gedichtenborden, 
met bezoeken aan tentoonstellingen van kinderen, optredens en presentaties van 
kinderen, (musical enz.)  

Deze slot manifestatie staat al op de agenda van culturele hoofdstad 2018. We zijn 
nog op zoek naar verdere financiële ondersteuning. Mocht u tips hebben, dan houden 
we ons aanbevolen. 

Met vriendelijke groet,  
Namens de drie Legeanster scholen  
Piet Massolt en Seerp Rijpkema 

 

Aandacht voor goed onderwijs! 
Wat gaan we doen, hoe kunt u ons helpen? We willen u vragen om uw 

stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen 

van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat 

we ons zorgen maken en investeringen opeisen. U kunt ons steunen 

door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl.  

Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij 

vrienden, familie en kennissen. 

 

Daarnaast zijn er op 27 juni veel basisscholen in Nederland een uur later 

open dan normaal. Zoals u misschien al hebt begrepen, hebben wij als 

team unaniem besloten dat op 27 juni voor ons de schooldag om 9.30 

uur begint. Wij willen hiermee onze zorgen uiten. Wij rekenen op uw 

medewerking! 

Team Twatine 

mailto:piet.massolt@delegegeaen.nl
mailto:seerprypkema@palludara.nl
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2 maaie 
“Stap mar yn!” Dat sei de sjauffeur fan 
de Arrivabus. Fan 'e middei nei de 

gymles krigen de bern fan groep 4, 5 en 6 samar in lift nei hûs mei de bus  ! 
Bedankt sjauffeur! 

 
 
F.l.n.r.: Daniel Boomsma, Jildou Twijnstra, Rosalinde Timmermans, Anna Marit 
Twijnstra, Femke Hanje, Martsen van der Goot en Berber van der Goot 
 
 

Hoera, het typediploma 
Hessel Bouma, Anne Sjoukje Leenstra, Jasmijn Bottema, Thomas Schouten, 
Tiny Hanje, Hilde de Groot, Sjoukje Gerbrandy, Susan de Vries, Ruben Winia, 
Johan Cnossen, Jens Naberman, Afke Marij van der Goot hebben het 
typediploma gehaald! De behaalde aanslagen per minuut en de 
accuratesse waren prima, volgens het opleidingsinstituut. 
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En de schoolreisjes staan voor de deur 

De schoolreizen 
zijn weer 
gepland. Groep 
1, 2 en 3 zijn 
maandag 
19 juni naar Rijs 
geweest, naar 
Sybrandy’s 
Speelpark. Het 
was warm!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Annalynn Koldijk, Daniël Borkhuis 
en Edsert Bouma in de baan. 

Lise Bijma op de grote skelter! 

Groep 4, 5 en 6 waren op maandag 26 juni 
naar de WILDLANDS in Emmen en groep 7 en 8 
gaan op maandag 3 juli op SURVIVAL naar 
Earnewâld. 

Famke Jorna en Esther Lootsma in de grote schommel.  
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Viswedstrijd 18 juni 2017 

et waren bij de jeugd de beginnelingen en nieuwkomers die dit jaar 
met de prijzen naar huis gingen. Bij de senioren waren het twee 
“ervaren” vissers die niet ‘achter het net visten’. En dat allemaal bij 

onze Kipfeart en met prachtig (vis)weer.  
Door de 22 personen die meededen werden in totaal 24 vissen / visjes het 
water uitgeslingerd. De kleinste vis was 11 cm (en die maat kwam ook het 
meest voor) en de grootste 20 cm. Deze werd door Jannie van Gelderen in een 
recordtijd naar boven gehaald en daarmee was voor haar de eerste prijs bij de 
senioren en ook de wisselbeker.  
Peter Reitsema, de winnaar van vorig jaar bij de senioren, ging dit jaar met de 
tweede prijs naar huis met de meeste viscentimeters (49,5 centimeter).  
 
De grote klapper viel echter bij de junioren; Daniël Boomsma viste voor het 
eerst van zijn leven en won de eerste en tweede prijs voor de grootste vis (18 
cm) en de meeste vis (63 centimeter). En dat allemaal met wormpjes. Wat een 
talent heeft deze jongen.  
De derde prijs bij de junioren was voor Nynke Jorna die met 2 vissen in totaal 
31,5 cm scoorde.  

Op de foto v.l.n.r. Nynke, Daniël, Jannie en Peter 

H 
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Vermeld moet wel even worden dat 
Alida tijdens de wedstrijd nog even bij 
haar man informeerde of hij ook 
wormen had.  
 
En dat Stefan Foekema met zijn beide 
oomzeggers Romke en Eelco van der 
Zee met prachtig eigengemaakt visgerei 
viste - met ballonnetjes als kurken - 
maar dat de vissen deze kunstzinnige 
hengels helaas niet met een bezoekje 
vereerden.  
Misschien dat we volgend jaar ook een 
prijs uitloven voor het schoonste 
geheel.  
 
En nu allemaal maar goed oefenen 
zodat je volgend jaar ook eens de wisselbeker boven water kan halen.   

Fokje en Feikje 
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Mijn kinderjaren, verteld door C. Punter (10) 

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 over zijn eerste schooljaren. In deze aflevering 

heeft Cornelis een aantal indrukwekkende belevenissen. 
 
“Zes dagen per week ga ik naar de school, die zo’n 100 meter van ons huis 
verwijderd staat en die verplichting heb ik niet ervaren als een inbreuk op mijn 
vrijheid. Het was een vanzelfsprekendheid. Het was niet saai op school. Mijn 
plaats in de derde klas was de op één na achterste bank. Ik zat naast Hinne 
Sietsma uit Offingawier. Met hem was ik ook steeds goede maatjes. Hij was 
heel goed in rekenen. Op een middag ben ik zomaar bewusteloos tegen hem 
aangevallen, gewoon tijdens het uitwerken van rekensommen. Het heeft een 
beperk aantal seconden geduurd. Thuis vonden ze die bewusteloosheid ook 
maar vreemd. ‘s-Avonds werd het gebeurde besproken met omke Tjitse en 
mooike Griet. Als ik die plotselinge bewusteloosheid zou hebben gekregen als 
ik naast een diepe sloot had gestaan, had het best gevaarlijk kunnen zijn, naar 
hun oordeel. 
Op mijn negende verjaardag, 24 december 1928, kregen de leerlingen van 
onze school een voor kinderen de bewerkte uitgave van de Vereniging tot 
verspreiding van de Heilige Schrift. In deze kerstuitgave was een 
opstelwedstrijd opgenomen voor alle kinderen van Nederland over een 
onderwerp uit de bijbelse geschiedenis. De 20 beste opstellen zouden worden 
beloond met een zilveren vulpotlood. Ik zat in de derde klas (nu 
groep 5, red.), zodat ik nog maar weinig ervaring had in het maken 
van opstellen. Mijn opstel handelde over Jozef, die door zijn vader 
Jacob verwend werd. Het verhaal van Jozef laat zich lezen als een 
spannend jongensboek. Ik schreef op vier vellen gelinieerd brief 
papier op één middag. Mem las het opstel na en bracht een paar 
verbeteringen aan. Daarna werd het opstel ingezonden. De kans 
om zo’n zilveren vulpotlood te winnen was kleiner dan één pro 
mille. Er verliepen vier maanden waarin ik niets gewaar werd over 
de opstelwedstrijd. Totdat ik in mei 1929 inderdaad een brief kreef 
van het verenigingsbestuur, waarin ik werd aangewezen als één 
van de 20 winnaars van de uitgeloofde zilveren vulpotloden. De 
post bezorgde een paar dagen later een ingepakt kartonnen doosje 
met een zilveren vulpotlood.  

C 
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Een paar weken daarna verscheen de pinksteruitgave van het orgaan van de 
vereniging, waarin de prijswinnaars stonden vermeld. Het orgaan werd 
verspreid via de pers. Ik was, op het moment dat het tijdschrift werd 
uitgedeeld, sinds anderhalve week verhoogd naar de vierde klas. Meester 
Faber volstond bij de uitdeling met de mededeling: “Cornelis zijn naam staat 
ook vermeld in dit krantje.” Meester Faber schonk er verder geen aandacht 
aan. Anderen, zowel volwassen als kinderen, hadden er ook geen commentaar 
bij. Ook omke Tjitse en mooike Griet, die anders bij zulke gelegendheden 
dikwijls uitgebalanceerde opmerkingen wisten te maken, dezen er het zwijgen 
toe.   
In het voorjaar van 1928 had ik nog een belevenis. In die tijd kregen wij weinig 
in de winkel gekocht speelgoed. Het was te duur. Wij moesten zodoende ons 
speelgoed dikwijls zelf maken. Zo wilden Aone Ozinga en ik een boog maken 
van een buigzame en taaie wilgetak. Wilgebomen stonden er voldoende, vlak 
over de grens tussen ons dorp en Sijbrandaburen. Tussen haakjes: vijftien jaar 
later zouden al die bomen clandestien omgezaagd 
worden om de grote brandstofschaarste in de 
bezettinggstijd te lenigen. Aone gaf me een zetje en 
zo klom ik in een wilgeboom om een paar bruikbare 
takken af te snijden. Ik was zo druk bezig met mijn 
werk in de boom dat ik verder nergens aandacht aan 
schonk en dat werd mij noodlottig, want ook Aone 
lette niet op voorbijgangers. Mijn schrik was 
levensgroot, toen ik plotseling iemand vreselijk luid 
tegen ons hoorde schreeuwen. Het was veldwachter 
Helbig, die een ritje maakte naar smid Grunstra, 
waarmee hij bevriend was. “Apekoppen, grote 
krengen, lelijke sufkoppen, akelige boomvernielers, 
takkedieven”, schreeuwde hij. Ik kan mij geen 
voorval herinneren, waarbij ik zo ben geschrokken als toen. De veldwachter 
gelaste mij uit de boom te komen. Hij beloofde mij dat hij mij, indien ik ooit 
weer zulke kwade streken zou uithalen, mij zou arresteren als een gewone 
dief. Voortaan haalden we de benodigde wilgetakken van de Groene Dijk. Dat 
was meer dan een uur lopen. We waren daar zes kilometer verwijderd van de 
bewoonde wereld. In 1928 was ik volgens veldwachter Helbig een “apekop 
enz.” Twaalf jaar later, in de zomer van 1940, bood hij mij de hand als collega, 
toen ik hen te Sijbrandaburen ontmoette en met hem in gesprek kwam. “ 
’t Kan verkeren”, zei Brederode.” 

Veldwachter Helbig. 
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Geslaagd! 

et zit erop! In mei heeft een groep jongelui uit Gauw e.o. examen 

gedaan. En een paar weken geleden kwam de uitslag. We kunnen 

weer een flink aantal gelukkigen noemen die binnenkort hun eerste 

diploma van het voortgezet onderwijs uitgereikt krijgen.  

 

Dit zijn ze:  

 

Djurre Durk Bakker 

(Offingawier),  

 

Germ-Jan Dotinga en 

Bertus Dotinga (beiden 

Sibrandabuorren),  

 

Puk van Es,  

Timen van Gelderen, 

Kirsten Gerritsma,  

Sanne Hijlkema  

en Anna Taekema. 

 

Allemaal van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

 

De vlag met tas kan uit voor een blije Kirsten 

 

Helaas slaagde niet iedereen en dat is natuurlijk erg teleurstellend. Dat moet 

je verwerken en dan volgend jaar opnieuw er tegenaan. Veel succes gewenst 

daarbij! Degenen die een herexamen hebben gedaan zijn nog in afwachting 

van de uitslag. Dat blijft nog even spannend. 

H 
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Snypsnaren 

Geboren 

 
 
  



 

In juli opent in Gauw  

Blom&Sa ByLies 

haar winkel!!! 

Voor al uw  

 Snijbloemen 

 Boeketten 

 Woonaccessoires 

 Bruidswerk 

 Rouwwerk 

 Workshops  

 Abonnementen 

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

Houd mijn facebookpagina Blom&Sa ByLies en uw brievenbus in de gaten 
voor verdere info over de opening! 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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In bysûndere ploech.... 

 
De redaksje trof ein april dizze fersiering oan op it Tsjemlân II. 
Ynformaasje yn de buert levere de folgjende ferklearring op: “It hynder dat 
Berend fersoarget hat in fôle krigen... Dus mei de buert ha we syn hûs fersierd 
en in earrebarre op it rút plakt...”       Ja, it is in bysûndere ploech dêr! 

 
Zoek een boek 

 



 

 

 
 

 

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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Arie ‘te gast’ in de LC (19/5) 
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Ús Hôf in de race voor ‘It moaiste fan Fryslân’ 

Maar liefst 300 locaties, huizen, kerken, landschappen en erfgoed zijn 
de afgelopen weken genomineerd voor ‘It moaiste fan Fryslân’. Uit al die 
inzendingen heeft de jury een TOP100 samengesteld. In de categorie 
'Nieuwe Ontwikkelingen' staat Ús Hôf in de top 5. Tot 1 juli kan per 
categorie gestemd worden op de absolute favoriet. Vanaf 1 juli 
strijden de categoriewinnaars om de titel ‘It Moaiste fan Fryslân’.  

Ús Hôf is de zelfoogsttuin van Bregje Hamelynck en Michel Paulius aan de 
Aesgewei  dat zich ontwikkelt tot een klein paradijsje vol fruitbomen, 
bessenstruiken, aardbeien en groenten. Een groot experiment om te zien of 
we ons voedsel weer dichter bij huis kunnen produceren. Zonder 
bestrijdingsmiddelen,  puur natuur. Kraakvers en lekker. 

Je kunt lid worden van de tuin en zelf iedere week je groenten komen 
oogsten. Op woensdagavond en vrijdagochtend is er een schoffeluurtje. Er 
worden recepten met elkaar gedeeld en zo nu en dan wordt een avondje 
georganiseerd waarop elkaars gerechten geproefd  kunnen worden. 

Kijk ook op www.ushof.nl  

Vindt u Ús Hôf it moaiste fan Fryslân op het gebied van Nieuwe 
Ontwikkelingen, dan kunt u stemmen op www.itmoaistefanfryslan.nl.  
Dit kan tot 1 juli a.s. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ushof.nl/
http://www.itmoaistefanfryslan.nl/
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Gasbuizen 

 
De Firma Baas wie de 
ôfrûne tiid drok dwaande 
mei it fernijen fan de 
gasbuizen yn ús doarp. Ik 
bin fan de tiid dat ik noch 
wit wannear’t se oanlein 
binne. Neffens my wie dat 
yn ‘e jierren 60 fan de 
foarige ieu. Wy soenen 
Grinzer gas krije, it gas dat 
no in knyppunt yn ‘e lanlike 
polityk. Hjir is ‘de mol’ oan 
‘e gong by de fam. Fopma. 
It hat de brievebus de kop al 
koste!  (hvg) 
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Jieroersjoch 2016-2017 Toanielferiening “De Twa Doarpen” 

It bestjoer 
Op 7 septimber wie foar it bestjoer fan de toanielferiening wer de earste gearkomste. 
Der hat gjin bestjoerswiksel plak fûn. Lolke Wijtsma is op ’e nij keazen as foarsitter, 
Joukje Greidanus is skathâldster, Akke Bottema is sekretaresse, Lieske Heida is lid en 
Andries is lid. 
 
Gesellige jûn mei twa ienakters 
Op 28 desimber waarden der twa ienakters yn doarpshûs De Tuolle op ’e planken 
brocht. Foar it skoft spile de jongerein de ienakter “Godskes in gabber”. Dizze 
komeedzje is skreaun troch Anne Coulter-Martens. Njonken de jongerein spilen der ek 
twa folwoeksenen mei. De spilers repetearren sneontemiddeis yn it doarpshûs. De 
rollen waarden spile troch: Lybrich Hibma, Hinke Agricola, André de Groot, Sieuwke 
Groenveld, Rinse Scholtanus, Benthe Scholtanus, Anna Baukje Jansma, Fleur de Vries, 
Anja Dotinga en Lolke Huitema. Ynstekker wie Gerrit van der Leeuw. 
 
Nei ’t skoft mei in ferlotting waard de jûn ôfsluten troch de âlderein mei de ienakter 
“Kemeedzjespyljen hat syn útfallen”. Dit fleurich toanielstik yn ien bedriuw is skreaun 
troch Tsjibbe Stelwagen. De 
spilers repetearren  
woansdeitejûns yn it doarpshûs.  
De rollen waarden spile troch: 
Henk Looijenga, Lolke Wijtsma, 
Tineke Postma, Stijntje Dotinga, 
Gerrit van der Leeuw, Eelkje 
Oosterbaan en Neeltsje Flisijn. 
Ynstekster wie Akke Bottema. It 
smynken waard dien troch Sibylla 
Hospes en Fianda de Vries. It lûd 
en ljocht waard fersoarge troch 
Antwan van Hes. De rezjy fan 
beide ienakters wie yn hannen fan 
Andries Terpstra. De opkomst wie 
boppe ferwachting. Sa’n 115 taskôgers hawwe genietsje kinnen fan de Legeaënster 
toaniel-talinten. De tagongsprizen wienen foar bern oant en mei 12 jier 1 Euro en foar 
13 jier en âlder 2.50 Euro. 
 
De ploech fan de âlderein ienakter hat noch in gesellige jûn hân mei in rûnlieding 
troch Henk Looijenga yn it modelspoorweimuseum en in iterijke by Klein Java. 
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Ekstra ynkomsten 
De toanielferiening hat mei dien oan de ledesponsoringaksje fan de Rabobank. De 
opbringst wie 40 Euro. 
Yn jannewaris 2017 hat de feriening 494.11 Euro subsydzje krigen fan de gemeente 
Súdwest-Fryslân. It jildbedrach is û.o. basearre op it oantal spilers fan it grutte stik en 
it oantal foarstellings.  
 
Moardfroulju 
It bestjoer hie earst it stik “Ald Boartersguod” útsocht om yn maart 2017 op ’e 
planken te bringen. De spilers binne yn oktober útein setten mei ’t repetearjen. Yn 
jannewaris hawwe bestjoer en spilers it beslút nommen om ynstee fan it grutte stik 
in twa-akter op te fieren. Alle moandei-en woansdeitejûnen  wienen de spilers en 
ynstekster te finen yn it doarpshûs. De regisseur wie der  moandeitejûns. 
Spilers: Marieke Glazema, Pietsje de Bruin, Anne Hoekstra, Natalie ten Kate, Andries 
Terpstra en Sytske de Jong. 
Rezjy: Wouter van der Wal 
Ynstekster: Hieke van Olst 
Smynk: Gepke Fokkens 
Toanielopbou: Jasper Bakker, Jan Tjalling de Boer en Lolke Wijtsma 
Sa kinne jim fan’e jûn nei ôfrin fan dizze ledegearkomste genietsje fan de twa-
akter/komyske skriller “Moardfroulju”. Dizze twa-akter is skreaun troch Bernard 
Bruinhof en de Fryske oersetting is fan Ammerins Moss. 
As lêste wolle wy eltsenien dy’t it seizoen 2016-2017 mei mooglik makke hat nochris 
tige tank sizze! 
 
It bestjoer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlnr: Natalie, Sytske, Pietsje, Andries, Marieke, Anne 
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Los fan ‘e man 95 jier: yn ‘e pream nei Snits 

It KNMI hie koade Oranje ôfjûn foar tiisdei 6 juny: ‘Gean it wetter net op!’ It 
waar soe striemin wurde. Ja, wêrom soenen jo dan as Legeaenster froulju yn 
twa preammen stappe? No, dêrom! Twa preammen fol froulju setten om 
08:30 oere ôf fan de jachthaven fan Wettersportbedriuw De Lege Geaen. It 
hiele spul sette de Âldfeart del yn ‘e 
rjochting fan Snits. Yn de stêd 
hienen de brêgewippers in protte 
aardichheid oan it hiele selskip. 
Trije brêgen moasten omheech! Nei 
twa oeren klommen de froulju oan 
wâl by it Martiniplein. Krekt op tiid, 
it waar waard ynienen in stik 
minder. It doel wie it Atrium, dêr’t 
de froulju in rûnlieding krigen. 
Tusken de middei soenen se ite by 
Lewinski. It waard in lange sit dêr. 
De weromreis soe oarspronklik fia 
de Houkesleat en de Snitsermar 
gien wêze, mar dêr hienen dizze 
wetterrôten dochs mar fanôf sjoen. 
De weromreis gie per automobyl nei De Trilker yn Poppenwier. Dêr koenen se 
har útlibje yn spultsjes en dêrnei stie der as ôfsluting alwer in miel klear. In tige 
slagge dei, dat wie it. Op nei de 100 jier!   
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‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’ 

It boek Verzet en verraad in de Lege 

Geaën fan Hessel Bouma is op sneon 

13 maaie 2017 presintearre yn 

‘De Trilker’yn Poppenwier.  

It kostet € 15,- 

It boek is te krijen by: Harmen van 

Gelderen, Tsjemlân 11 yn Gau 

 0515-52 11 30  

Hessel Bouma overhandigt het eerste exemplaar van het boek Verzet en 

verraad in de Lege Geaën aan burgemeester Hayo Apotheker 

 
Opbrengst collectes  

De opbrengst in Gauw van de Longfondscollecte in week 19 bedroeg 

€ 131,42. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Coördinator Longfonds Gauw, Ynke Stok 

De kollekte foar it EPILEPSIEFONDS De Macht van het Kleine hat dit jier yn 
Gau € 169,55 opbrocht. Tige tank foar jimme giften en ek de kollektanten tige 

tank foar jimme ynset. Koördinator Gau: Hendrika Jellema. 

Allen hartelijk dank voor de opbrengst van € 203,19 voor de 
Hartstichting 2017.  Thea van der Meer. 
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GGD Fryslân, startpunt voor gezond en veilig opgroeien in uw dorp of stad. 

Veiligheid in en om het huis  

‘Au! Mama! Ik heb me pijn gedaan!’ Volgens cijfers van 
de Brandwondenstichting* is 26,8% van de patiënten in 
de drie brandwondencentra een kind tussen 0 en 5 jaar. 
In de meeste gevallen betreft het een ongeval met hete 
vloeistoffen, zoals koffie, thee of badwater.   

Vloeistoffen 
Hete vloeistoffen kunnen dus een gevaar zijn voor je kind. Check altijd voor je 
je kind in bad doet hoe heet het water is; 37 graden is het meest prettig. Pas 
ook op met hete thee en koffie, en drink dit liefst niet met je kind op schoot. 
Kijk ook op: www.veiligheid.nl/kruiken 

Slapen 
Het belangrijkste is dat jij als ouder bewust bent waar er mogelijk gevaar is 
voor je kind. Slapen lijkt zo normaal, maar als je je pasgeboren kind op zijn of 
haar buik te slapen legt of bij je in bed legt, is er een verhoogd risico op 
wiegendood. Dit is ook zo als je allerlei kussens en andere dingen in de wieg 
legt. Op het consultatiebureau weet men veel van dit onderwerp, vraag er 
daar naar! Op www.veiligheid.nl/slaaplekker is ook veel informatie te vinden.  

In de auto 
Veel ouders in Nederland doen het goed qua veiligheid in de auto. Een 
autostoeltje beschermt bij een ongeluk. Toch blijkt dat ouders niet altijd de 
juiste stoel gebruiken. Ze stappen te snel over naar het volgende autostoeltje. 
Het is beter zo lang mogelijk te wachten met de overstap naar het volgende 
autostoeltje.  www.veiligheid.nl/indeauto; www.veiligheid.nl/kinderstoel.  

W. Tieben *Jaarverslag 2015 
Arts Jeugdgezondheidszorg  
Uw JGZ team:  
Laura Boonstra jeugdverpleegkundige,  
Wouter Tieben jeugdarts,  
Froodtje Postma, consultatiebureauassistente,  
Rineke Benjamins, doktersassistente. 
www.ggdfryslan.nl/jgz  jgz@ggdfryslan.nl  088 22 99 
444 

http://www.veiligheid.nl/kruiken
http://www.veiligheid.nl/slaaplekker
http://www.veiligheid.nl/indeauto
http://www.veiligheid.nl/kinderstoel
http://www.ggdfryslan.nl/
mailto:jgz@ggdfryslan.nl
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Play! - Civilizations Of The World  

Op zaterdag 27 mei vond weer het Play! Festival plaats bij de boerderij van 
Ernst Langhout. Of je nu liefhebber bent van dit genre muziek of niet: er 
staan fraaie 
decors. 70 
vrijwilligers 
zijn maanden 
bezig 
geweest met 
het creëeren 
van deze 
bouwsels van 
vooral afval-
materiaal.  
 
Bekijk het 
volgende leuke filmpje voor een impressie van het Play! Festival 2017: 

https://partyflock.nl/video/88024:aftermovie-Play-Festival-
Landscape-Play-Events-VEDT 

Ophaalrooster oud papier 
Het oudpapier wordt één keer in de twee maanden opgehaald 
3 aug Vrijwilliger 

Wijk 1 Henk v.d. Klugt Jacob Dotinga Jan Dotinga 

Wijk 2 Halbe Huitema Thys Fopma Willem Twijnstra 

Wijk 3 Klaas Greidanus Bert de Bruin Rienk Greidanus 

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 
Juli  20 Oranjefeesten 

1 Try-out camping  t/m 23  Gauw am Schnee 

2 Kaatskampioenschap Gauw    

9 Zoek een boek, Goënga  Augustus 

*= Ús Gebou  3 Oud papier 

https://partyflock.nl/video/88024:aftermovie-Play-Festival-Landscape-Play-Events-VEDT
https://partyflock.nl/video/88024:aftermovie-Play-Festival-Landscape-Play-Events-VEDT


 

 
 



 

 

 
 

Tankstation en 
bloemenzaak 


