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K at en Harke
Lokkich stiet nôtmûne ‘De Onderneming’ wer op ’e wyn. Dat 

wie fan ’t simmer wol oars. 

Útklaaid en sûnder kape wie der hast net werom te finen 

tusken        en.

De mûne wie ta oan in yngeande restauraasje en dat hat de 

ôfrûne moannen plak fûn. De lêste dei fan septimber is de kape 

werom setten en stiet hy yn syn hiele hear en fear te pronkjen 

oan de Molewei. De mûne kin syn taak wer útfiere sa as dat fan 

him frege wurdt. De eigner is ‘Stichting tot behoud van Monu-

menten in de Gemeente Súdwest-Fryslân’. Mar de mûnder fan 

âlds, Lousie Sierkstra, dy’t yn it mûnehûs der neist wennet, 

sjoch ik as syn hoeder. Wat sil Lousie wer grutsk wêze op ‘syn’ 

juwiel ... en wy binne dat mei him!

Fan Jelly Koops krigen wy it blide berjocht fan in berte:

“Op 3 septimber 2015 binne Marten en ik pake en beppe wur-

den fan in lytse poppe mei de nammen YFKE LEONORA 

HUIGEN.

Heit Robert Huigen en mem Miranda Koops binne tige wiis 

mei harren earste berntsje. Har widze stiet yn Grins.

Wy sille besykje har de Fryske taal wat eigen te meitsen. Sy hat 

ommers ek in Fryske ropnamme: Yfke. Sy is einlings in Fries 

om utens”. 

De redaksje lokwinsket Robert en Miranda mei harren lytse 

famke en pake Marten en beppe Jelly mei harren fyfde berns-

bern.

 

Fan de famylje Nijman komt it berjocht dat op 15 septimber yn 

Snits BRENT NIELS berne is. Tige wiis en lokkich binne Ruth 

Nijman en Menno Schaap mei de berte fan harren soan en sus 

Rixt mei har broerke. 

Ruth en Menno, lokwinske mei de berte fan jimme jonkje en 
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pake Frans en beppe Trudie lokwinskje wy mei harren berns-

bern.

Dat beide berntsjes, Yfke en Brent, opgroeie meie yn sûnens.

FROU DE VRIES - ANEMA (Lieuwe-Gryt) lit ús witte dat sy 

fan oktober ôf te finen is yn in oanleunwente fan Aylva State. 

Nei jierrenlang wenne te hawwen oan de Oosterstraat wie de 

tiid no ryp om it komfort en de gesellichheid fan Aylva State 

op de sykjen. 

Har nije adres is: Hertekampsreed 29. 

Frou de Vries wy winskje jo dêr in goede tiid ta!

Dit Kat- en Harkenijs befettet dizze kear in protte drôvich nijs 

om ’t ferskate famyljes ôfskie nimme moatten ha fan in neiste.

Op 18 septimber is ferstoarn DOUWE BROUWER. Brou-

wer waard berne op 23 july 1928 yn Burchwert en troude mei 

Johanna Anema, ôfkomstich út Wytmarsum. It jonge pear hat 

fan doel west om yn Kanada in bestean op te bouwen. Lykwols 

lang binne sy net yn de frjemdte west om dêr dochs te besluten 

dat Wytmarsum it plak wurde moat dêr ‘t harren takomst leit. 

As arbeider en letter yn ’e bou fertsjinnet Brouwer yn ús kont-

reien syn brea. Drege en swiere tiden makket de húshâlding 

mei by it ferlies fan twa fan harren fiif bern. Brouwer en syn 

frou hawwe 65 jier leafde en fertriet mei inoar diele kinnen. 

Dat is in hiel skoft en as men dan fan inoar ôfskie nimme moat 

is dat in grut gemis.

Brouwer wie in freonlike en warbere persoan. As er eartiids 

mei syn hûntsje te kuierjen wie, makke hy graach in praatsje. 

En de grûn fan syn hoekje bou droech gâns frucht troch de 

soarch en tiid dy’t Brouwer oan it túnkjen bestege. 

Frou Brouwer, bern en bernsbern winskje wy krêft ta by it fer-

wurkjen fan it ferlies.

Op 20 septimber is ferstoarn C. VAN DER MAREL. 
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Van der Marel hat fan begjin jierren fyftich ôf oant ein jierren 

santich húsdokter west yn Wytmarsum. It hûs oan de van Ayl-

vawei 32 wie de lokaasje dêr ’t Van der Marel mei syn húshâl-

ding fan ± 1960 ôf wenne hat en syn praktykromte hie.

Yn de âldens fan 91 jier kaam yn Naarden de ein oan syn libben. 

Op 26 septimber hat de kremaasje yn besletten rûnte plak fûn. 

De bern en famylje winskje wy sterkte ta by it ferwurkjen fan 

it ferlies.

Op 24 septimber is ferstoarn AEBE VAN DE WITTE

Aebe waard op 16 april 1932 berne te Wytmarsum en groeide 

hjir op ta jongfeint.  Mei Grietje Hager stapte hy 57 jier lyn 

yn it houliksboatsje. Harren húshâlding wurdt op den duer in 

manlju’s húshâlding mei de berte fan harren trije jonges, dêr 

‘t Aebe sa grutsk op wie. In grut part fan syn libben fertsjinne 

Aebe de kost as meiwurker yn in leanbedriuw. It bûten wêzen, 

de frijheid rûnom en de  rykdom fan it fjild makke dit wurk ta 

syn ding.

Aebe wie ek in doarpsman. Ferskate ferienings  hat er stipe. 

Syn spoaren hat er neilitten as kaartsjeferkeaper by toanielfe-

riening De Fryske Krite en as bestjoerslid by P.C. Wytmarsum 

(de merke); it Fersetsje (dûnsklub eartiids) en yn it iisbaanbest-

joer. De lêste jierren hat de sûnens Aebe beheind yn syn dwaan 

en litten. Hy bleau lykwols de rêstige, freonlike persoan dy ’t er 

altyd west hat. Wy misse syn groet, de hân dy’t  efkes omheech 

kaam as wy syn wenhûs foarby giene.

Wy hoopje dat Grietje, bern en bernsbern dit ferlies in plakje 

jaan kinne.

Op 16 oktober is ferstoarn ANTJE PIERSMA - HOOGLAND

Ans, sa ’t wy har better koenen, waard berne op 7 maart 1946 

yn Twellingea.

Mei Hessel Piersma, dy ’t yn Wytmarsum mei in ‘Auto-Rij-

school’ útein sette, komt sy nei harren trouwen yn Wytmarsum 

te wenjen. Ans wie in gesellige, soarchsume frou. Benammen 

thús makke sy it elts graach nei it sin. Sy wurdt mem fan fjou-
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wer bern. Mar it echtpear hat in drege tiid hân by it ferlies fan 

harren famke.  

By de hobby fan har man en bern, de autocross, sette ek Ans 

har yn. Ûnderoaren ‘de kassa’ wie har terrein. Yn 2005 komt sy 

der allinne foar te stean as Hessel komt te ferstjerren. Lokkich 

hat sy dan har jonges dy’t har bystean en letter komme de bep-

pesizzers dy’t ek ferdivedaasje bringe. 

Ans wenne tige nei ’t sin op har nije adres oan ‘It Spul’. Oan it 

begjin fan dit jier wurdt sy earnstich siik. Hommels komt der op 

16 oktober in ein oan Ans har libben, 69 jier âld.

Wy wolle de bern en bernsbern sterkte ta winskje by de ferwur-

king fan dit grut fertriet.

Ik slút it Kat- en Harkenijs ôf mei twa strofen fan it gedicht ‘De 

Reiden’, 

skreaun troch R.P. Sybesma (1894-1975). 

It gedicht komt út ‘Spiegel van de Friese Poëzie’.

De Reiden

De Reiden bûge del har plommen,

Yn d’ einleas grize sigens fan ’e dei;

Har tinne stâlen jouwe beevjend mei,

Want hjerst hat al de grieze lizen nommen.

Sa hommels binn’ de kâlde nachten kommen

En dimmen stoar de simmerweelde wei,

Wylst oer de weagen moannemyldens lei

En stjerren treastgjend oan ’e himel glommen.

Oant de oare kear,

Janke 
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D orpsbelang
Bruggen naar het  Flietsterbosk

Mensen van Dorpsbelang, Natuurmonumenten en Buiten-

plaats It Fliet zijn in nauw overleg om iets te doen aan de glad-

heid van de bruggen aan de Witmarsum kant van het Flietster-

bosk. Omdat het aanbrengen van een laag van epoxy en grit 

erg kostbaar blijkt, proberen we nu een andere oplossing. Het 

idee is dat de brug minder glad is zonder alg aanslag. Die alg 

aanslag op de bruggen is verwijderd. Bij droog weer kunnen we 

een laag aanbrengen die de aangroei voorkomt.

Hopelijk kunnen we zo de meeste problemen voorkomen. 

Natte oppervlakken blijven natuurlijk glad, dus voorzichtig-

heid bij de brugovergang blijft geboden!

Welzijn in Witmarsum

Op 28 september j.l. zijn, op verzoek van Dorpsbelang, voor 

de 2e keer bij elkaar gekomen vertegenwoordigers van Ayl-

vastate, Humanistisch verbond, Fysio Witmarsum, Thuiszorg, 

Graach Dien, Titus Brandsma Parochie, PKN en 3 bestuursle-

den van Dorpsbelang. 

Bij de eerste bijeenkomst zijn er 3 kernthema’s naar voren 

gekomen waar Witmarsum aandacht aan zou kunnen besteden 

t.w. ondersteuning, ontmoeting en gemeenschapszin. Deze 2e 

bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken hoe we invulling 

kunnen geven aan deze thema’s. De avond bruiste van ideeën, 

zodat we nu een flinke lijst van suggesties hebben uitgewerkt.

Om alle ideeën uit te werken is natuurlijk niet mogelijk, daarom 

is besloten dat een kleinere groep van 4 personen met deze lijst 

aan de slag gaat en met een voorstel zal komen. Klein beginnen 

is de afspraak. 

Er was bij de aanwezige vertegenwoordigers behoefte aan een 

overzicht van instanties en organisaties die in Witmarsum actief 

zijn, zodat ze elkaar makkelijker weten te vinden en samenwer-
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king daarmee bevorderd kan worden. Alle organisaties hebben 

een format ontvangen die ingevuld retour kan naar Dorpsbe-

lang. Deze zal alle informatie op de website zetten van Dorps-

belang, zodat er een praktisch overzicht tot stand komt.

Molenweg

Door omwonenden is onlangs de staat van de Molenweg rich-

ting het bos bij de gemeente aangekaart. Het herstel van het 

asfalt is op de planning gezet voor het najaar 2016. Kan natuur-

lijk altijd nog iets tussen komen, maar de planning is er.

Het herstel van de kademuur richting Fabryksbrêge staat voor 

2017 in de planning.

Mail bestuur Dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com 

Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl
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B edankt
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de KWF collecte! 

Met de collecte voor KWF Kankerbestrijding in Witmarsum 

hebben we € 1.119,43 opgehaald. Met dat geld maken we meer 

onderzoek mogelijk naar betere en minder ingrijpende behan-

delingen tegen kanker. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan 

opwww.kwf.nl.

Heeft u de collectant gemist en wilt u de KWF toch steunen? 

Dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL23 RABO 

0333.7779.99 van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

KWF-afdeling Witmarsum,

Bea, Joukje, Tine en Esther 

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds

Van deur naar deur. Een week lang hebben vele vrijwilligers 

met oranje collectebussen op de bres gestaan tegen spier-

ziekten. Mede dank zij uw financiële bijdrage kan het Prinses 

Beatrix Spierfonds wetenschappelijk onderzoek voor de strijd 

tegen spierziekten voortzetten.                                                     

De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in Wit-

marsum €  796,50  opgebracht.                        

Iedereen  bedankt voor zijn of haar donatie en ook dank aan 

alle collectanten.

DANK JE WEL ZEGGEN, DAAR GEBRUIK JE SPIEREN 

VOOR!

Yt Jilderda-Kuperus
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O BS De Utskoat
Op vrijdag 9 oktober vierde OBS De Utskoat in Witmarsum 

haar jaarlijkse Floraliafeest. Dit keer stond de avond in het 

teken van Ik hâld fan Fryslân! 

Het feest begon meteen al op het schoolplein. Om kwart voor 

vijf zongen alle kinderen daar Friese liedjes voor familie en 

bekenden: Hup sûpengrottenbrij, It sweltsje, It feintsje fan 

Menaam en natuurlijk het Fryske Folksliet. Ook de ouders 

mochten meezingen. Vooral bij het Fryske Folksliet ging dat 

goed! De vader van juf Wiepkje had z’n accordeon mee en 

zorgde voor de begeleiding.

In school waren alle ruimtes feestelijk en Fries versierd. Ieder-

een kon meedoen aan de verschillende spelletjes en een gokje 

wagen bij de loterij. Voor de kinderen was er een speurtocht 

door de school. 

’s Morgens hadden groep 3 tot en met 8 bloemstukjes gemaakt. 

Deze waren tentoongesteld in het handenarbeidlokaal, samen 

met de geraniums die alle kinderen thuis hadden opgekweekt. 

Een jury met verstand van zaken bepaalde wie de mooiste 

bloemstukjes hadden gemaakt en hun geranium het best had-

den verzorgd. Voor de winnaars was er een medaille. Ook met 

de speurtocht en de verkleedwedstrijd was een prijsje te ver-

dienen.

In het eetcafé genoten bezoekers van een hapje, een drankje en 

een praatje. Er was volop keus uit lekkere zelfgemaakte hapjes. 

Ook die hadden hier en daar een Fries tintje.

Rond zeven uur maakte locatieleider Jolanda Verhoef bekend 

wie er met de laatste prijzen naar huis gingen. Ze bedankte 

iedereen die had meegeholpen om de Floralia tot een feest te 

maken. Dat zijn heel veel sponsoren uit Witmarsum en omstre-

ken, veel ouders en natuurlijk niet te vergeten de leerkrachten! 

We hebben nu alweer zin in de volgende Floralia: nog even een 

jaartje wachten…

De Floraliacommissie
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IJsvereniging Witmarsum
Nieuws van de IJsvereniging Witmarsum

We hebben dit jaar alleen nog maar ijs op de autoruiten gehad. 

En de afgelopen winter was opnieuw veel te zacht. Maar we blij-

ven positief en daarom rekenen we op een strenge winter met 

veel schaatsplezier. Als ijsvereniging hebben we in elk geval het 

afgelopen seizoen een heel geslaagd 150-jarig jubileum kunnen 

vieren. Binnenkort staan er weer twee activiteiten van de IJs-

vereniging Witmarsum op het programma: de jaarvergadering 

en de kerstkransenverkoop. De leden hebben inmiddels de 

nieuwsbrief ontvangen. 

Uitnodiging ledenvergadering IJsvereniging Witmarsum

Vrijdag 11 december om 20.00 uur in Gekroonde Roskam

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vergadering 28 november 2014 

3. Jaarverslag 2014 -2015

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Mededelingen

7. Pauze

8. Kerstkransenverkoop

9. Rondvraag

10. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van 

penningmeester liggen een half uur voor de vergadering ter 

inzage in de Roskam. De notulen kunt u ook via de mail aan-

vragen: ijsverenigingwitmarsum@xs4all.nl.

Kerstkransenverkoop

Ook dit jaar komt de IJsvereniging weer met de kerstkransen 

langs de deur. Dit jaar komen we op maandag 14 december, 
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vanaf 18.00 uur. 

Wilt u meer weten over de jaarvergadering of de kerstkransen-

actie, neem dan contact op met de secretaris van de IJsvereni-

ging Witmarsum, Jan Leijstra, De Dôle 5, Witmarsum. Tele-

foon (0517) 53 1760 of via de mail: ijsverenigingwitmarsum@

xs4all.nl

I rolt, it FEEST!
Op snein 17 jannewaris is it lêste reünykonsert fan de groep 

Irolt en dat fynt plak yn Wytmarsum!

Irolt wie yn 1975 de groep dy’t de frysktalige elpee ‘Gûdrûnsê-

ge’ útbrocht, no dus 40 jier ferlyn. Der folgen noch seis elpees 

oant de groep yn 1987 dermei stopte.

De measte leden fan Irolt bleaun muzyk meitsjen. Boppedat 

binne se der allegear noch! 

Nettsjinsteande it feit dat de muzikanten nochal ferspraad oer 

Europa wenje, is it de groep slagge in repetysjeskema te meit-

sjen om te kommen ta in tal optredens yn Fryslân.

Op 17 jannewaris komt in ein oan dy seary konserten en dat sil 

plak fine yn it ramt fan De Koepelkonserten Wytmarsum.

Irolt hat rom 25 lieten út it wiidweidige repertoire keazen, mar 

sil op dit lêste konsert útpakke mei ûnder oaren ek de lieten 

út de Gûdrûnsêge. Fierders sille muzikanten, dy’t op de ien of 

oare wize wat mei Irolt te dwaan hiene, ek op it toaniel ferskine.

Koartsein: IT WURDT FEEST. 

En om’t dit in hiele grutte produksje wurdt, sil it konsert net om 

15.00 oere, mar om 13.00 oere begjinne yn De Gekroonde Ros-

kam. Op dit stuit rint de reservearing tige goed, dus as jo plan-

nen ha om te kommen, jou lûd op email  anne.popma@ziggo.nl;

Dus op snein 17 jannewaris 2016, de middeis fan 13.00 oere ôf:

IROLT, IT FEEST!
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K oepelconcert
Koepelconcert door orgel en viool in de Koepelkerk te Wit-

marsum.

Op zondagmiddag 15 november a.s. om 15.30 uur is er weer een 

Koepelconcert in de Koepelkerk te Witmarsum. Het concert 

zal worden uitgevoerd door Henk Verhoef, op het van Dam 

orgel en door Franc Polman, viool.

Op het programma staan werken van J.G. Walther, C.Ph.E.Bach, 

Louis James Alfred Lefébure-Wely en Marius Monnikendam 

voor orgel, solo en van von Biber, Telemann, Mozart en Franz 

Benda voor viool en orgel, dan wel voor viool solo.

Henk Verhoef studeerde orgel in Amsterdam en Parijs. Hij 

werd prijswinnaar bij verscheidene concoursen, en gaf concer-

ten in de meeste landen van Europa, Brazilië en de VS. Hij is 

organist van De Nieuwe Kerk en de Oosterkerk te Amster-

dam, en organist en beiaardier van de Vrije Universiteit. Voor 

de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën redigeerde hij 

de monografieën over de Nieuwe Kerk, het Garrels-orgel van 

Purmerend en het oude orgel van de Utrechtse Nicolaikerk. 

Hij is adviseur bij restauraties; momenteel onder andere in 

de Amsterdamse Oude Kerk. Behalve organist en beiaardier 

is Henk Verhoef ook koordirigent. Hij leidt Camerata Oude 

Kerk, is docent aan de Nederlandse Beiaardschool te Amers-

foort, en stadsbeiaardier van Woerden en Monnickendam. In 

de laatste stad bespeelt hij de oudste beiaard ter wereld.

Violist Franc Polman studeerde aan het Sweelinck Conserva-

torium Amsterdam. Hij is eerste violist in het Orkest van de 

Achttiende Eeuw, ook speelt hij regelmatig in projecten van 

het Apollo ensemble en Musica Amphion. In het buitenland 

nam hij plaats in prestigieuse barokorkesten zoals Musica Anti-

qua, Les Musiciens du Louvre en The Raglan Baroque Players. 
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Proef de sfeer 
en de uitstraling 
van een traploper

Bel voor vragen
06 295 337 21

Vegelingskampke 9
8491 PD   Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •

Hij gaf masterclasses aan de Händel-Akademie in Karlsruhe en 

aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is actief 

in kamermuziekensembles, zoals het Nepomuk Fortepiano 

Quintet en het Schuppanzigh strijkkwartet, waarvan hij sinds 

2006 deel uitmaakt. Hij is artistiek leider van barokensemble 

‘Eik en Linde’.

Franc Polman bespeelt twee violen van Hendrik Jacobs 

(Amsterdam, 1694 / 1701). 

De entree bedraagt € 8,--. Dit is inclusief een consumptie. 

Tevens wordt er uitleg gegeven over de werking van het orgel. 

Het Van Dam orgel in Witmarsum is vrij groot voor een dorps-

orgel, en ook een van de best bewaarde van Friesland: na de 

bouw in 1855 is het wel gerestaureerd, maar nooit veranderd.



K oepelkerk
De Koepelkerk, waarschijnlijk het oudste gebouw in Witmar-

sum, is een Nationaal en Europees monument met heel veel 

historie. Omdat we dit monument in goede staat willen bewaren 

en doorgeven aan ons nageslacht, zijn er de afgelopen zomer 

diverse werkzaamheden uitgevoerd door schilder, stucadoor en 

timmerman.

Herstel van het stucwerk werd uitgevoerd door Stucbouw Bols-

ward. Het schilderwerk door fa. Ettema  Bolward en de tim-

merwerkzaamheden werden uitgevoerd door Hofstra Bouw te 

Witmarsum. 

Op de website van dit bedrijf staan mooie foto’s en onderstaan-

de tekst. 

De Koepelkerk Witmarsum is een beeldbepalend gebouw voor 

het dorp. De kerkelijke gemeente doet haar uiterste best de 

kerk in goede staat te houden.

Wens van de opdrachtgever. Volgens het onderhoudsplan voor 

de Koepelkerk Witmarsum is dit beeldbepalende pand weer toe 

aan een schilderbeurt. Bij controle van de kozijnen bleek dat er 

één echt aan vervanging toe was. Ons bouwbedrijf is vereerd 

dat wij voor deze eye catcher de reparatie mochten uitvoeren.

Onze uitdaging. Velen associëren een aannemer vaak met grote 

klussen. Hofstra Bouw voert met regelmaat grote klussen uit, 

maar ook voor klein onderhoud zijn wij altijd in. Een kozijn, 

een dorpel of een deurpost vervangen, doen wij graag voor u. 

Bij de Koepelkerk in Witmarsum mochten we de dorpel van 

één van de ramen op het zuiden vervangen. Ook het onderste 

deel van het houtwerk van het raam was doorgerot. De uitda-

ging van deze klus was om zo te werken, dat we niet te veel 

zouden beschadigen van wat nog goed is. En, het glas moest 

natuurlijk in tact blijven. Helaas is er één ruitje gesneuveld.

Het resultaat. In twee dagen hebben we de oude dorpel en 
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het vergane deel van het 

kozijn vervangen door 

nieuw hout. Wanneer de 

schilder straks is geweest, 

ziet niemand dat dit raam 

vernieuwde stukken heeft. 

Binnen in de kerk werkt de 

stukadoor het pleisterwerk 

bij en ook dat ziet niemand 

straks meer. Voor ons een 

zeer geslaagde klus, want 

het was juist de bedoe-

ling dat ons werk niet zou 

opvallen.

Omdat er scheuren in het 

lood rondom de Koepelto-

ren zaten, zijn deze onlangs 

hersteld door mensen van de Monumentenwacht, die geen last 

hebben van hoogtevrees (zie foto Evert Zwier).

We hopen dat de uitgevoerde reparatie ervoor zorgt dat het 

houtwerk niet door vocht wordt aangetast. Uit inspectie van 

diezelfde Monumentenwacht bleek dat er nog wel wat activiteit 

is van houtworm en bonte knaagkever. Met name in de beel-

den op het orgel. Om deze reden zullen de beelden binnenkort 

met gas worden behandeld. Daarvoor moeten ze eerst wel naar 

buiten worden gebracht en in een luchtdichte container worden 

behandeld. Ook dit wordt nog een hele klus.

Het hekwerk rond het kerkhof is weer schoongemaakt door 

Empatec en de muur is, met name onder het maaiveld, opnieuw 

gevoegd door E. Douna en enkele vrijwilligers.

We vinden het fijn dat we de kerk in de zomerperiode tijdens 

Tsjerkepaad open kunnen stellen voor belangstellenden. Dit 

dankzij 22 vrijwilligers, die op zaterdagmiddag als gastheer/- 

17
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vrouw fungeren. Er zijn 203 bezoekers geweest. Behalve de kerk 

kon men ook het mooie borduurwerk van Anneke Feikema 

bewonderen en de gebreide kerststal van Aukje de Vries. Op 

2 zaterdagen kon de toren worden beklommen en hier is flink 

gebruik van gemaakt.

Het meubilair in de kerk is in de terpentijnwas gezet door vrij-

willigers. Voor het interieur van de kerk werden we verrast met 

4 prachtig geschilderde rouwborden door de heer Jelle C. Ter-

luin. Ooit hebben er diverse  rouwborden in de kerk gehangen. 

Allemaal van 2 families (Clant en Aggama). Hoe ze eruit heb-

ben gezien is niet meer te achterhalen.

Jelle Terluin heeft aan de hand van historische geschriften voor 

zichzelf bedacht hoe de borden er uit gezien kunnen hebben. 

Hij schrijft:  Deze uitvoering wil een herinnering zijn aan de 

periode vóór 1795. Toen de Franse troepen de Nederlanden 

veroverden en de stadhouder moest vluchten om zijn leven en 

dat van zijn gezin te redden, werd hier de Bataafse Republiek 

uitgeroepen. De Prinsgezinde regenten werden overal ver-

vangen door Patriotten. Er was hier dus sprake van een totale 

omwenteling. De herinnering aan de gehate regenten moest 

worden uitgewist met wortel en tak. In 1796 werd er een decreet 

uitgevaardigd in de grietenijen en steden in Friesland waarin 

stond dat al degenen, die in de verschillende kerken ‘eenige 

eigendom van wapens (rouwborden dus) , hangende aan de 

muren of geschilderde op de glaasen, mitsgaders alle zoodanige 

Tekenen en Wapens die minkundige verkeerde denkbeelden, 

aangaande de gelijkheid van de mensch in zijn natuurrecht kun-

nen inboezemen’ deze weg te nemen. Gebeurde dit niet, dan 

moesten de kerkbesturen zorgen dat de tekenen van ongelijk-

heid (waaronder ook de wapens en titulatuur op grafstenen) 

werden weggenomen of verwijderd. Ik noem dit de tweede 

beeldenstorm. We mogen aannemen dat de eigenaars van de 

toen nog bewoonde states en buitenhuizen de rouwborden een 

veilige plaats in hun huizen hebben gegeven. Na het vertrek 

van de Fransen zijn in een aantal kerken de ‘tekenen van onge-
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lijkheid’ teruggekeerd. Toch is er veel verloren gegaan. In de 

kachel verdwenen? De borden van de Aggama’s en de Clanten 

zijn die weg zeker gegaan, want de families woonden niet meer 

in Witmarsum (ze waren in het midden van de 18de eeuw uitge-

storven), zodat ze hun borden konden redden. Ook de Aylva’s 

woonden niet meer in Witmarsum en van de Hobbema’s maar 

te zwijgen. Alleen hun zerken en namen zijn hier nog bekend. 

De mini-rouwbordjes zijn “opgehangen” in een ruitvorm, zoals 

ze hier en daar in de kerk te zien zijn.

We zullen de heer Terluin op een later moment vragen om de 

rouwborden officieel te onthullen en meer te vertellen over 

bovengenoemde families in relatie tot Witmarsum.

Namens de kerkrentmeesters,

M. Baarda

D e Mouneboulers
Op de jeu de boulebanen van De Mouneboulers in Witmarsum 

is weer het jaarlijkse toernooi voor Ald Wunseradiel gehouden. 

Met iets meer dan 40 deelnemers een redelijk bezet toernooi. 

Het weer was aangenaam en er kon uitstekend gebouled wor-

den. De deelnemers uit de verschillende dorpen hadden geen 

last van een “vreemde” baan, 3 van de 7 prijzen werden door 

hun gewonnen.

De uitslag:

  

Heren     Dames

1e prijs Wiebe Stallinga  Siep Roorda

2e prijs Sjouke de Boer   Els Schotsman

3e prijs  Dirk Schotsman  Trijntje Buwalda

4e prijs Lolke Huizenga
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S ESI…..een prachtboek!!
Ik lies yn de Koepel it ferslach dat myn neef Jelle Yntema fan 

Bussum makke hat oer de presentaasje fan it boek SESI, dat 

gearstald is troch Nynke Sietske de Vries, de dochter fan Hidde 

en Siet.

Ik bin berne yn Penjum yn 1922, ferhuze yn 1924 mei de húshâl-

ding fan ús heit en mem (Reinder en Trien  Yntema-Kamminga, 

suster Eentsje en broer Tjitte) nei de Potstâl yn Wytmarsum.

Nei de Mulo-skoalle yn 1938 koe ik earst gjin wurk krije, mar 

yn 1939 kaam ik yn tsjinst fan de ierdappel-exportsaak fan de 

firma Sieswerda yn Penjum. Ik wie doe likefolle  yn Penjum as 

yn Wytmarsum en koe sawat elkenien dêr’t Siet it yn har dei-

boekferhalen ek oer hie. Dy hiele oarlochssitewaasje ha ik yn 

dyselde tiid meimakke, op it lêste jier nei doe’t ik ek slachtoffer 

waard fan de Arbeitseinsatz en nei Dútslân rekke.

Ik ha dit boek  mei in protte ynteresse lêzen en it spûke my noch 

lang troch de kop as ik wer in tal ferhalen lêzen hie.  It helle 

my wer even werom nei de tiid dy’t Siet beskreaun hat. Ut al 

dy ferslaggen komt dúdlik  har leafde en belutsen karakter nei 

foaren. Geweldich!

Ik wol Nynke Sietske in grut komplimint jaan foar wat sy 

presteard hat troch dit libbensferhaal stal te jaan yn dit prach-

tige boekwurk.

Doekle Yntema, Grou

G ymver. V en O 
Noch in lytse moanne en dan is Sinterklaas ek wer yn Wytmar-

sum te finen. By hast alle famyljes komt er yn it wykein fan 5 en 

6 desimber efkes del. Meastentiids set hy of syn piet de pakjes 
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bûten del en sjogge de bern him krekt net. No ha wy yn Wyt-

marsum it gelok dat Sinterklaas in pear piten frij meitsje kin 

dy’t de kadootjes persoanlik by jo yn’e hûs ôfleverje!

Liket dit jo wat? Stjoer dan in mailtsje nei surprisewitmarsum@

gmail.com mei de foarkeurstiid en jo tillefoannummer.De piten 

binne op sneon 5 en snein 6 desimber fanôf 16.00 oere beskik-

ber. De kosten? Mar 5 euro!

Op moandei 9 novimber komme de leden fan Surprise wer by 

jo oan de doar foar de jierlikse dropaksje. Fanôf seis oere jûns 

kinne jo de dropferkeapers ferwachtsje. Hja ha dit jier sâlte, 

swiete en Ingelse drop by har. Hâlde jo mear fan swiet? Wy 

ferkeapje ek winegums. Foar eltsenien sit der dus wol wat by.

De repetysjes foar it winterstik yn febrewaris bin mits oktober 

starten. Mei in ploech fan trije mannen, trije froulju en in regis-

seuse binne we úteinset mei in stik fan Haye fan de Heijde: de 

flet fan Jet. 6 en 7 febrewaris binne de opfieringen: set se alfêst 

yn’e nije aginda foar 2016!

Te koop! €99.500,- 
Mauritsstraat 24,    Witmarsum 

 
Ruim woonhuis met zonnige tuin 
en berging aan de zijkant van het 
huis met mogelijkheid tot 
parkeerplaats/oprit. 
Op de begane grond bevinden zich 
het toilet, de badkamer, de 
woonkeuken van 16m² en de 
royale woonkamer van 35m² .Door 
de vier ramen ontstaat een mooie 
lichte woonkamer. 
De bovenverdieping bestaat uit 3 
slaapkamers (4 realiseerbaar). 
Bent u op zoek naar een leuke 
ruime starters-/gezinswoning dan 
is een kijkje nemen zeker de 
moeite waard. 
Info Makelaardij Gros, tel: 0515-
232550 
 
 
 

Te koop 
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B edankt 

O proep
VOLLEYBALLERS GEVRAAGD!

Op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur wordt de gymzaal in 

Witmarsum gebruikt door een groep dames om te volleyballen. 

Leave minsken,

Tige tank foar it meilibjen, op hokker  wize dan ek,
yn ‘e tiid fan syn sykte en nei it ferstjerren fan myn ynleave man,
ús broer, swager, omke en âldomke

 Gerard Dijkstra

It hat ús tige goed dien.

Klara Dijkstra-Zaagemans en famylje

Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven,
de kaarten en de lieve woorden die ik mocht ontvangen
na het overlijden van mijn Moeder

 Maria Bos-Plug

Het heeft mij erg goed gedaan.

Annemieke Jolie-Bos
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Bij de heren is dat op de dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 uur. 

Er wordt op recreatief niveau gespeeld, zonder leider. Beide 

groepen redden zich dus zelf. In beginsel kan ieder met wat 

balgevoel hieraan meedoen. Ervaring met volleybal is dus geen 

vereiste. Zowel bij de dames maar vooral ook bij de heren is 

behoefte aan uitbreiding van de groep. Volleybal is een leuke 

manier om actief bezig te zijn en veel spieren te gebruiken. En 

er wordt vaak ook gelachen, om mooie ballen en om missers. 

Om de kosten hoef je het niet te laten, die bedragen € 25 voor 

een heel seizoen. Wil je eens proberen om te zien of het wat 

voor jou is? Dat kan. Kom langs en je kunt mee “proefdraaien”. 

Daar zijn geen kosten aan verbonden. Wil je meer weten, bel 

dan even met Doeko Visser 0637596400
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Witmarsum 2018
Ons programma Witmarsum 2018 met de 3 Witmarsumer ico-

nen Menno, Pim en Gysbert is in oktober j.l. vanuit de Culture-

le Hoofdstad 2018 organisatie als serieus potentieel onderdeel 

van het Royal Friesian programma aangemerkt! Steun vanuit 

de KH2018 organisatie geeft extra mogelijkheden in begelei-

ding en publiciteit.

Zoals vorige keer ook gemeld wordt de opstart mede mogelijk 

gemaakt door financiële steun van Streekwurk Zuidwest Frys-

lân. Daarnaast geeft het vertrouwen dat de initiatiefgroep Wit-

marsum 2018 door de Gemeente Sudwest Fryslan en Litten-

seradeel gevraagd is voorlichting te geven aan andere dorpen 

over de aanpak en ervaringen tot nu toe. Kennisuitwisseling en 

kruisbestuiving vergroten de kans op succes voor ons en voor 

anderen! 

Hoe geven we met onze verenigingen invulling aan Witmarsum 

op weg naar Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018? 

We willen dit graag en is het ook haalbaar? De stichting Oars as 

Oars heeft dit jaar weer laten zien een spetterend feest te kun-

nen organiseren samen met andere verenigingen en de kerken! 

Oars as Oars is gelukkig naast 20 andere verenigingen één van 

onze dragende deelnemers om mee vorm te geven aan Witmar-

sum 2018. Een aantal verenigingen of instanties ‘kijken nog de 

kat uit de boom’, maar we hopen dat we hen gaande weg weten 

mee te krijgen om de eigen activiteiten in te kunnen passen en 

laten versterken door het 3 iconen programma. De komende 

periode zullen we samen met de nu beschikbare verenigingsle-

den de eerste ‘routes’ uitzetten om een aansprekend en haal-

baar programma te maken.

We hebben 6 routes bedacht om overzicht te creëren over de 

vele ideeën en die meer behapbaar uit te kunnen werken tot 
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aansprekende activiteiten op weg naar 2018, 2018 en na 2018.

Onze 6 routes begeleid vanuit de initiatiefgroep W2018 zijn:

Icoon Menno Simons met levensbeschouwing, bezinningstou-

risme, nationaal, internationaal

Icoon Pim Mulier met sport, vernieuwing en kunst

Icoon Gysbert Japicx met taal, Fries, identiteit, natuur, liefde

Spektakelstuk over de betekenis van onze iconen in het nu en 

voor de toekomst

Toeristische tour door het dorp e.o. geïnspireerd door de 3 ico-

nen Lespaketten voor scholen over de 3 iconen

Informatie over ideeën, bijeenkomstverslagen, de 3 iconen 

etc, zie onze website http://www.witmarsum2018.frl. Mailen 

kan naar  info@witmarsum2018.frl  Daarnaast kunnen jullie 

ook voor support persoonlijk contact opnemen met één van de 

leden van de initiatiefgroep, Menno de Vries, Gerke Terpstra, 

Wim Beckers, Jac Konig, Klaas Smit en Freddie Reijenga.

Z onnebloem Witmarsum
Op maandag 14 december is er weer een ZONNEBLOEM 

Koffie ochtend in het Groen Centrum van Witmarsum.

Het team van het Groen Centrum heeft dan alles weer in de 

kerstsfeer gebracht en stelt het weer open voor de Zonnebloem 

gasten.

Alles in kerstsfeer versierd is het gezellig en sfeervol om er kof-

fie te drinken ,een praatje te maken en om door het Groen 

Centrum  te wandelen.

Datum: maandag 14 december 

Tijd :  9.45 tot 11.30 uur

Opgave bij :Fokje Bouma tel:532244 Akke Jorna     tel:531471

Opgave tot 4 december
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Y n’t ferline
Wy hawwe dizze kear gjin ferhaal, mar wol in prachtige âlde 

foto. Dizze foto is ferstjoerd yn 1902, dus sil dy om de iuwwik-

seling nommen wêze. Dat de foto nei 1884 nommen is kinne 

jo sjen oan it reklameboerd op de gevel fan it hûs njonken de 

doar. It is in reklameboerd foar ”Fongers rijwielen”, wêr de 

fabryk yn 1884 mei de produksje begûn is yn Grins. Wy hawwe 

in pear prachtige âlde foto’s krigen, dy wy jo de kommende tiid 

graach sjen litte. Hawwe jo ynformaasje oer dizze foto hearre 

wy dit graach.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geertje 

Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com

Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557
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V an de ZWO
Op 7 en 8 november wordt er dit jaar weer een Dorcas voedsel-

actie gehouden door de ZWO  bij  supermarkt  Poiesz. Het doel 

van de Dorcas Voedselactie is om 50.000 voedselpakketten in 

te zamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika.

Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen 

die dit zelf niet kunnen kopen door bijvoorbeeld armoede, 

ziekte of een beperking. De voedsel pakketten worden uitge-

deeld in de volgende landen waar ook de voedsel zekerheids-

projecten plaats vinden: Albanië,Moldavië,Roemenië,Hongari

je,Oekraïne,Zuid-Afrika en Lesotho. 

De actie vindt plaats in de supermarkt van Poiesz in Witmar-

sum waar u de volgende producten kunt kopen voor deze actie:

                                                                                                                                                                                     

2x kilo rijst ,2x zonnebloemolie, 1x suiker, 4x macaroni,  2x tan-

denborstel ,2x tandpasta,3x zakjes droge soep, 1x theebiscui-

tjes, 1x liga, 1x blik limonadesiroop, 1x jam,2x groenten in blik, 

2x doosje (vruchten) thee, 3x lange kaarsen, 2x witte of bruine 

bonen in blik, 1x brinta.                                               

De producten kunnen iets afwijken van het lijstje. 

Dit zijn allemaal producten die lang houdbaar zijn. We hopen 

dat u veel van deze producten koopt voor deze actie, zodat wij 

weer vele dozen kunnen vullen voor deze mensen die het heel 

erg nodig hebben.
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D e Koepel stypje
De stipe komt dizze kear fan:

L. J. Sierkstra*  T. Zijlstra*   

J. Jilderda*   F. Nijman*    

T. Smid- Breuker*  L. Wierda*   

H. Galema*   

J. Postma   Makkum

J. Sierkstra   Dronryp

G.Posthumus-Deinum Wommels

* = Wytmarsum

Tige tank allegearre!

Feikje

Fysio Witmarsum
van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum | Tel. 0517-531901

info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

-  Fysiotherapie:
Medische training 

-  Fitness en bedrijfsfi tness
mogelijkheden van kortlopende abonnementen en gespreide betaling

-  Groepslessen starten weer in september met: 
- spinning, zumba, body-fi t 
- streetdance (voor kinderen 6-16 jaar)
- NIEUW: peuter- en kleuterdans 2-5 jr.

Fysio_2015_08_Adv.half_liggend.indd   1 20-08-15   09:59
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A genda november 2015
2   Aylva State. Verkoop mode, onderkleding en sieraden 

 Centrale hal 10.00 tot 12.00 uur   

6  Aylva State. Mannensoos  

 14.30 uur 2 strippen of €4,00

9 Deur aan deur snoep- en dropactie Surprise

10 Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

11 Sint Maarten

14  Aylva State. Bingo in de Grytmanseal 15.00 uur 

 2 strippen of  €4,00

14 Nij Libben komt om âld papier Vanaf 8.00 uur

17  Aylva State. Singelsjongers uit Achlum 19.30 uur  

 2 strippen of  €4,00

17  Jaarvergadering gymnastiekvereniging V&O

 20.00 uur De Gekroonde Roskam

17 Vrouwen van Nu ‘Reis naar Siberië’, 

 lezing met dia’s door Joop Jukema, De Gekroonde   

 Roskam, 19.45 u

18  ANBO/KBO/PCOB. Sietske Poepjes vertelt over haar   

 werk als gedeputeerde. Het Anker, Makkum. Aanvang   

 13.45 uur

21 Intocht Sinterklaas

23  Aylva State. Koor Exmorra De Ontmoeting, 14.30 uur  

 2 strippen of  €4,00

24 Kaartclub Elk wat Wils Competitie
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de desimberkoepel moat uterlik 20 nov.
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2015 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oanslet-
ten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmar-
summers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande 
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd 
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 
RABO 03715.56.201

Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl

ANBO oa Boalsert 
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
Toanielfer. “Fryske Krite Wytmarsum”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub
Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Volleybal vereniging “Thrium”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
Til. nr sekretariaat:  0517-531205
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NIEUWBOUW
V E R B O U W
MODERNISERING

KLEINE UITBOUW, 
GROOT PLEZIER!

ONLANGS HEBBEN WE VEEL
WONINGEN UITGEBREID. DE 
REACTIE VAN DE EIGENAREN 

WAS TELKENS WEER: 
"DIE PAAR METER EXTRA
MAAKT ONS HUIS BIJNA
TWEE KEER ZO GROOT!"
KOM EENS LANGS VOOR 

DE MOGELIJKHEDEN

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:

■ dakrenovatie

■ kunststof kozijnen

■ dakkapellen

■ dubbel glas plaatsen

■ verbouw binnen

■ moderniseren toilet en badkamer

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit,

heldere afspraken en flexibiliteit. 

Wij zorgen dat we op tijd en binnen

de afgesproken prijs uw project 

opleveren!

Contact   T. 0517 532 207   E. info@hofstrabouw.nl

BETREK UW TUIN 
BIJ UW HUIS

KIJKT U NOG STEEDS DOOR
EEN GROOT RAAM UIT OP UW
TUIN? OVERWEEG DAN EENS
OPENSLAANDE DEUREN EN
MAAK UW TUIN ONDERDEEL
VAN UW HUIS. KLEINE VER-
BOUWING, GROOT GENOT!

BEL ONS VOOR 
DE MOGELIJKHEDEN


