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K at en Harke
De simmer ferlit ek stadichoan de geaën tusken

en

en

jout him earne del op de evenaar. Underwilens komt Kening
Winter slûpende wei ús kant wer op. Yn hoefiere hij ek sjêden
oan de dyk sette sil, is fansels mar de fraach, want de lêste jierren bliuwt it wat kwakkeljen. It is it krekt net. As tuskenyntsje
ha wij no te krijen mei de hjerst. In ritige tiid mei sa út en troch
sinneskyn wêrtroch men de yndruk krije soe dat men yn in neisimmer telâne kommen is. Lykwols bin ik bang dat Piet P (al
gean ik sels leaver ôf op it âlderwetske waarglês) steand bij de
feart rjochting Frentsjer, regelmjittich ús ferrasse sil mei buien
en hurde wyn. Mar ja, wy kinne ús no wol drok meitsje oer it
waar, mar it jout fansels neat en yn dy sin is it eins sûnde fan
jins tiid dêr oer te filosofearen. Eins nuver dat wy mei syn allen,
sa hat bliken dien út in ûndersyk fan de VU yn Amsterdam (of
wie it no in lêzersûndersyk fan De Telegraaf?), it meast prate
oer it waar.
Sjochst yn dizze tiid fan it jier ek de sporten feroarjen. De
keatsbal moat it fjild romje foar de fuotbal en it wetter fan ús
swimbad krijt syn dik fertsjinne winterrêst. Underwilens gean
de doarren fan ús gimmestykseal wer iepen om romte te jaan
oan de binnensporten. Mar ek de eveminten yn ús doarp litte
harren earste lûden alwer hearre. De beide toanielferienings
bin al úteinset mei ienakters om op it Oktoberfest sjen litte
te kinnen en de tarieding foar in Pubkwis bin ek al úteinsetten. Mar wij Wytmarsumers binne minsken mei in fisy. Om dy
reden sjogge wij dan ek al foarút rjochting 2018 wannear de
provinsje Fryslân / Ljouwert Kulturele Haadstêd is en it grif in
drok jier wurdt mei alderhande aktiviteiten, eveneminten en
gean sa mar troch. It mei dúdlik wêze dat ek wij as doarp der
oan meidwaan en ús profileare wolle. De earste oansetten bin
jûn en der binne al in pear kontoeren te werkennen. Men moat
altyd foarút tinke, lykas de Gryske wiisgear Platonetius al sei:
“Et le kardo!. Op nei de takomst!
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Sa ha Pieter en Margriet ek in nije taak. Hja binne no opnommen yn it ferenamde gilde fan pake’s en beppe’s. Op 1 septimber waard Jelte Pieter Vallinga berne, soan fan
Iwan Vallinga en Iris van der Zee. Mochten jimme
al noch om goeie ried ferlegen sitte, dan is de haadredakteur
fan dit blêd altyd ree jimme bij te stean.
Op 7 july waard berne Jildau Sanne Koehoorn. De
grutske âlders binne Jurjen Koehoorn en Margriet
Ybema en suske fan Diederik. Se wenje mei syn fjouweren
yn Tsjerkwert. En dat is wol te bereizigjen foar pake en beppe
Dirk en Janny, want dy wolle fansels harren pake- en beppesizzers faakris sjen.
Mar eilaas stiet faakris tsjinoer leuk nijs min nijs. Sa ek no wer
yn dizze Koepel. Sa ferstoar op 28 augsutus lêstlyn Stien
Jurna-Hettinga, Hja wie de widdow fan ús âld plysjeman Jan Jurna dy’t yn 2007 ferstoar. Frou Jurna wie in leave en
beskieden frou dy’t altyd foar in oar klear stie. As men by har
op besite kaam dan krige men grif in eigen makke kaart mei nei
hûs. Frou Jurna, dy’t yn Aylva State wenne, is 91 jier wurden.
Wy winskje de famylje en kunde de krêft ta om dit grutte ferlies
in plakje te jaan.
Mar de tiid giet fierder en dat betsjut ek foarút sjen. Sa ek nei
2018 (en fierder fansels). Op dit stuit is der in ynisjatyfgroep
aktyf, dy’t alle ideeën en plannen yn dat ramt op in rychje set.
En Wytmarsum is in tige kreatyf doarp, want op in eardere
ynformaasjejûn kamen der sa’n 150 plannen en ideëen binnen.
Op dit stuit is men drok dwaande om ynisjativen te keppeljen en te kombinearen sadat wij in tal moaie eveneminten oer
hâlde om yn 2018 út te fieren. Eveneminten dy’t allegear wol
ien of oare bining ha mei ús trije ikoanen, Pim Mulier, Gysbert
Japicx en Menno Simons. Trije ikoanen wêr wij mei rede grutsk
op wêze kinne. Mar ja, wy binne mei syn allen fansels ek al
grutsk op ús Wytmarsum. Of net dan!
Mar wij hoege wier net te wachtsjen oant 2018 foardat hjir wer
wat bard. De folsliene moanne oktober stiet ek alwer bomfol
mei allerhande aktiviteiten. Wat te tinken fan de Oktoberfes3

ten, trije dagen wille en fertier mei muzyk en toaniel. Yn datselde wykein iepenje ús bistedokters harren nije ûnderkommen
en sil Rudy ús oertsjûgje fan ecostoken. In wykein letter meie
jimme jim hollen brekke oer fragen yn it ramt fan de Pubkwis.
En as dat al net genôch is, is der op de leste dei fan de moanne
in konsert fan trije korpsen, wêrûnder fansels ús eigen Nij Libben. Mar hawar yn dizze Koepel sille jimme grif mear lêze oer
al dizze aktiviteiten. Miskien dat guon tinke sille dat it miskien
wol wat tefolle fan it goeie is, mar dat is fansels net it gefal. Sa
as al earder sein is, is Wytmarsum no ienris in kreatyf doarp en
sa’n doarp is “on the move” en is der altyd wol wat te dwaan.
Genietsje der fan, want foardat wij it witte is de folgende Koepel der al wer.
Wim

D orpsbelang
Bankje voor Aylva State
Dankzij onze dorpsgenoten hebben wij weer een mooi bankje
om op te zitten tegenover de ingang van Aylva State!
Tijdens de jaarvergadering werd opgemerkt dat het bankje, dat
van Dorpsbelang is, nodig een opknapbeurt nodig heeft. Terwijl Dorpsbelang nog druk bezig was om de renovatie te regelen, waren de planken van het bankje opeens verdwenen. Niet
veel later zijn de planken teruggeplaatst, strak in het lak.
Dorpsbelang Witmarsum wil een ieder die hier aan heeft meegeholpen bij deze hartelijk bedanken.
Bruggen naar het Flietsterbosk
Dorpsbelang is bezig om iets te doen aan de gladheid van de
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bruggen. Het lijkt het beste om een stroeve laag met grit aan
te brengen. We zijn bezig om met alle partijen om het schoonmaken en het aanbrengen van de laag te organiseren. Hopelijk
lukt het voordat het echt slecht weer wordt om alles voor elkaar
te krijgen.
Parkeervakken de Mounts
Op verzoek van de omwonenden heeft Dorpsbelang zich ingezet
om het aantal parkeervakken uit te breiden bij de ingang voor
de peuters van De Bonkelder en De Utskoat op de Mounts. Uit
een enquête bleek dat inderdaad alle omwonenden achter het
plan stonden. Het hele proces verliep snel zodat het kon worden meegenomen in de herbestrating van de Mounts.
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com
Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl

5

B edankt
Blij verrast was ik door de vele kaarten, bloemen,
bezoekjes enz. tijdens mijn verblijf in de ziekenhuizen.
Dank jullie wel.
Jannie Kuperus-Schut

Meerdere mensen hebben ons een hart onder de riem gestoken na het
overlijden van onze mem

Setske Kooistra – Werkhoven
Het heeft ons goed gedaan, bedankt hiervoor.
Antje en Lubbert Cuperus

K oepelkonserten
Al wat hearre fan de band Irolt dy’t op 17 jannewaris 2016 yn
Wytmarsum komt?
Dat kin, want se spilen foarige wike live bij Omrop Fryslân:
Link:https://www.youtube.com/watch?v=gqCNu7JAtQA”

Kaarten kinne noch altyd besteld wurde fia: anne.popma@
ziggo.nl;
Dit litte jo net rinne! Hjir moatte jo hinne!!
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G edenken dorpsgenoten
Op zondagavond 1 november bieden de kerkgemeenschappen
in Witmarsum in samenwerking met Dorpsbelang gelegenheid
aan de bewoners van Witmarsum en directe omgeving om die
mensen te gedenken die in het afgelopen jaar overleden zijn.
Het moment van gedenken is open voor u allen, ook als u niet
bij een kerk betrokken bent.
Van 19.00-19.30u. is er gelegenheid voor iedereen om een waxinelichtje aan te steken en op een gedenktafel te plaatsen om zo
persoonlijk stil te staan bij iemand, die er niet meer is. Natuurlijk is het goed, wanneer u iemand van buiten ons dorp gedenkt!
Ook als meelevende belangstellende bent u welkom!
Van 19.30-20.00u. is er een open viering, waarin muziek en
gedichten te horen zijn en de namen worden genoemd van
mensen, die daarvoor zijn aangemeld.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting bij een kop koffie
of thee.
Dit moment van gedenken zal zijn in de Vermaning, Menno
Siemonsstraat 1, Witmarsum en is georganiseerd door Dorpsbelang van Witmarsum, Doopsgezinde gemeente ‘Lytse Streek’,
Zalige Titus Brandsma Parochie en PKN-gemeente Witmarsum.
Als u het op prijs stelt, dat de naam van een van uw familieleden wordt genoemd, kunt u contact opnemen met Joost Rosier
(joostrosier@gmail.com) Schoolplein 3, tel. 532578 of Peter
Wattèl (peterwattel@aim.com) Kerkplein 9, tel. 532237
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G raach Dien
Onze vrijwilligers wachten op werkdagen tussen 9 en 10 uur bij
de telefoon op aanvragen om hulp voor bij voorbeeld:
- Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan of
door een specialist in het ziekenhuis
- Vervoer naar de fysiotherapeut
- Vervoer binnen maar ook buiten het dorp
- Een boodschapje doen
- Met spoed medicijben halen
- Hulp bij en klusje
De hulp is gratis wel moet een kostenvergoeding voor het vervoer worden berekend.
Deze bedraagt € 2,00 binnen het dorp en € 0,25 per kilometer
buiten het dorp, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.
U kunt bellen met telefoonnummer 06 52046445
Als het kan tenminste 2 dagen van tevoren.
Er kan dan op tijd voor een vrijwilliger worden gezorgd.
Wilt u andere informatie, bel dan Ale Kuperus 0517-531292
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S V Mulier
Grote SV Mulier Kunstgras loterij.
SV Mulier houdt de komende maand een loterij met voor meer
dan 4.000 euro aan prijzen. Zo worden onder meer een Smart
TV van 55”, een Apple Macbook Air en een Apple Ipad en nog
veel meer kleinere prijzen verloot. Nu het kunstgrasveld een
feit is geworden, kan met het kopen van loten de vereniging
geholpen worden en daarbij maakt men tevens kans op prachtige prijzen.
Wat staat er tegenover?
Een prachtig kunstgrasveld, een vernieuwd A - veld, moderne
onderhoudsmachines en prachtig materiaal!
Dat betekent dat er elke zaterdag gevoetbald kan worden, het
trainen vaker door kan gaan, het A-veld beter bespeelbaar is
en dat er ’s winters niet meer hoeft te worden uitgeweken naar
andere velden. Dit betekent hopelijk nog betere resultaten op
het veld.
De loterij
Een lot kost € 5,- per stuk. In de weken tussen 28 september en
10 oktober zullen de jeugdleden van Mulier in de dorpen langs
de deuren gaan om loten te verkopen. Mocht u onze jeugd
mislopen en u toch loten willen bestellen dan kunt u één van
onze seniorleden vragen of mailen naarinfo@svmulier.nl. De
trekking is op 17 oktober op een SV Mulier Feestjûn waarvoor
elke koper van een lot is uitgenodigd.
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M ounewetter
Letters van Mounewetter
Het seizoen van Mounewetter zit er weer op. Ondanks het wisselvallige voorjaars- en zomerweer hebben we 47.000 badgasten mogen ontvangen. Toch nog een mooi resultaat.
Hoewel het bad nu gesloten is, zijn onze vrijwilligers alweer in
actie om het bad winterklaar te krijgen.
Zwem-je-fitzwemmen
De winnaars van dit seizoen:
Mei: Meintje Pollema uit Arum, Ankie Hovener Camping,
Marjan Schutten, Camping.
Juni: Doutzen van Dijk uit Hitzum, Rietje Kok Camping, Hannie van Meggelen, Camping.
Juli: Ria de Haan uit Spannum, Tjittie Koopmans uit Witmarsum, Esmeralda Schemmekes, Camping.
Augustus: Gonnie Talsma uit Arum, Lenie Hageman uit Witmarsum en Fons Koppen uit Witmarsum.
Diplomazwemmen:
Op 20 juli mochten Pieter den Breejen, Gerben Joustra, Jesse
v.d. Heide, Jantine Fokkema, Jacob Feike Wijnja, en Fenna
Dijkstra diploma C in ontvangst nemen.
Ook in de laatste week dat Waterpark Mounewetter dit seizoen open was werden er nog vele zwemdiploma’s behaald.
Op 29 augustus behaalden Willem Hoogers, Redmer Ypeij,
Hilde Veninga, Rimmer Dijkstra en Bauke Pieter Dijkstra hun
diploma voor Junior Redder 2 en Anne-Marique Katsburg en
Maaike Spijksma Junior redder 4.
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Op 2 september werd afgezwommen voor zwemvaardigheid 1
en 2. Zwemvaardigheid 1 werd behaald door Ayolt Ypma en
Ylja Beenen, zwemvaardigheid 2 door Errit Ypma, Mirjam van
Hettema en Nynke Haakma.
Vrijdag 4 september was het de beurt aan de diploma C zwemmers. De diploma’s waren voor Froukje Westgeest, Hessel Keuning, Diede van Heerwaarden, Amarens Hofstra en Hedwig
Wijnja.
5 september werd begonnen met de diploma A zwemmers. De
diploma’s waren voor: Hielke v.d Gaast, Gjalt Hendriks, Chris
Hoogers, Lonneke Pakbeers, Rihanna Teixeira de Almeida,
Durk Jan Steringa, Melle Talsma, Sjirk v.d. Werf, Siard Yntema, Dylan Benwell, Dion Fokkema, Gjalt van Klink, Hidde
Postma, Emma v.d. Veen, Durk Pieter Ypeij, Henrique v.d.
Bijl, Jens Faber, Theun Hoekstra, Renske van Klink, Jan van
Klink, Lobke v.d. Veen en Evina Hannema.
En tot slot mochten Jan Ido Fokkema, Andele Klinkenberg,
Hendrik Joustra, Maud Bakker, Jan Friso Anema, Marco
Grootveld, Jelmer Hempenius en Aylar Khademi diploma B
in ontvangst nemen.
Iedereen gefeliciteerd.
Na een gezellige slotmiddag heeft Waterpark Mounewetter
voor dit seizoen de deuren gesloten.
Verder willen wij onze abonnementhouders erop wijzen de
abonnementspasjes goed te bewaren, want de pasjes kunnen
volgend jaar opnieuw gebruikt worden. Wij wensen al onze
badgasten een goede winterperiode toe en hopen jullie volgend
jaar weer terug te zien in Mounewetter.
Stichting bestuur Mounewetter.
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N ij Libben
Reünie muziekvereniging “Nij Libben”.
Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat de muziekvereniging “Nij
Libben” is ontstaan uit de verenigingen “Oranje” en “Frisia”.
Wij willen dit jubileumjaar starten met een reünie op zaterdag
23 april. Het zou mooi zijn dat zoveel mogelijk oud-leden zich
hiervoor opgeven, zodat we herinneringen kunnen delen en
met elkaar een gezellige dag beleven. Ook is het de bedoeling
‘s middags gezamenlijk een paar stukken in te studeren en deze
dan ‘s avonds tijdens het concert uit te voeren. U kunt zich
opgeven door het volgende mailadres te gebruiken:

reunie@

nijlibben.nl. Een opgaveformulier wordt u dan toegestuurd.
Op onze website www.nijlibben.nl komt de volgorde van de
dagindeling te staan. Wij zien uw opgave hoopvol tegemoet.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Fanfare “Nij Libben”
UITNODIGING
Op zaterdag 31 oktober nodigen wij u uit voor een prachtig
concert van drie fanfare-orkesten.
U kunt deze avond genieten van C.M.V Crescendo Lemmer
o.l.v. Andries Kramer. Dit orkest is opgericht in 1936 en telt
40 leden.(www.crescendolemmer.nl ) Het tweede orkest van
deze avond is de Chr. fanfare Looft den Heer uit Boornbergum
o.l.v. Jappie Dijkstra. Dit orkest is opgericht in 1911 en heeft
37 leden. (www.looftdenheerboornbergum.nl ) Uiteraard gaan
ook wij u verrassen met een aantal muziekstukken uit ons nieuwe repertoire. Nij Libben is opgericht in 1966 en staat inmiddels
al vijf jaar o.l.v. Andries de Haan en heeft 35 leden. Volgend
jaar bestaan we dus 50 jaar en dat moet gevierd worden. Hoe
we dat gaan vieren wordt binnenkort bekend gemaakt. Maar
graag zien wij u eerst terug bij het combi-concert op 31 okto13

ber. Een concert van drie verschillende orkesten, maar met een
gezamenlijke passie: liefde voor muziek.
De toegang is gratis. Het begint om 20.00 uur in de “Gekroonde Roskam” te Witmarsum.
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het
donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met het
bestuur Willem Veninga 0517-531635. Mailen kan natuurlijk
ook, ons adres is info@nijlibben.nl. Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto album en de complete agenda
surft u naar www.nijlibben.nl. Graag tot de volgende keer.
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G eboren

NIEUW IN WITMARSUM !!!!
Natuurgeneespraktijk OASE,
Voor Voetreflexologie, Reiki & Quantum- Touch!
Heb je lichamelijke klachten, Blessures of zit je niet lekker in je vel!
Is het een overweging waard, om de stap te maken voor een behandeling!

Voel je Goed!!
                                                                                                                                                      
                    Voor informatie of het maken van een afspraak,
Bel gerust tel:0623371647, 0623371647
Aagje Zwaagstra
Oosterstraat 39, 8748AW Witmarsum.

Proef de sfeer
en de uitstraling
van een traploper
Bel voor vragen
06 295 337 21

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •

Vegelingskampke 9
8491 PD Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl
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P ubquiz
In Witmarsum op 18 oktober 2015
Op zondag 18 oktober 2015 zal, na het grote succes van de eerder georganiseerde pop- en pubquizen, voor de tweede keer de
“Pubquiz Witmarsum” georganiseerd worden in De Gekroonde Roskam. De “Pubquiz Witmarsum” begint om 17.00 uur.
De pubquiz is een spel waarbij plezier en gezelligheid de boventoon voert. De pubquiz is zo samengesteld, dat deze geschikt is
voor iedereen. Diverse onderwerpen komen er voorbij, zoals
algemene kennis, sport, muziek, fotoronde en televisie. Men
wordt verrast met leuke en nieuwsgierige quizvragen, geluidsfragmenten en afbeeldingen. De vragenrondes worden afgewisseld met de snelle tussenrondes zoals “ petje op, petje af”, waarbij gestreden wordt om een gratis consumptie voor een team.
De pubquiz bestaat uit acht rondes van 10 vragen. De quizmaster, in Witmarsum is dat ‘Doubleyou B’, stelt elke ronde de vragen en de deelnemers moeten de antwoorden (liefst de juiste
natuurlijk) op de antwoordformulieren zetten. Het team dat
na het einde van alle rondes de meeste punten heeft is de winnaar. De pubquiz kampioenen gaan naar huis met een beker en
natuurlijk de eeuwige roem!
Men kan zich als team opgeven, maximaal 5 personen per team,
maar men kan zich ook individueel opgeven en dan wordt er een
team gezocht. De inleg is €2,50 per persoon. Nadat alle rondes
zijn gespeeld zullen de winnaars bekend worden gemaakt.
Mensen kunnen zich opgeven voor de “Pubquiz door te mailen naar degekroonderoskam@live.nl of te bellen naar 0517531196.
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O ktoberfest Wytmarsum
Oktoberfest Wytmarsum pakt flink uit op eerste lustrum.
De Hûnekop en Dikke Lul Band blikvangers.
Onder het genot van een hapje en een drankje worden vaak de
mooiste ideeën geboren. Zo ook een jaar of 6 geleden. Een 6-tal
mensen in Witmarsum vonden dat er nog best ruimte was om
na een drukke zomer van behalve feesten, maar ook hard werken, de zomer gedag te zeggen en de herfst en de winter te verwelkomen. Er werd door het zestal een stapel geld op de tafel
gelegd, om e.e.a. te financieren, en een datum werd gezocht. Na
veel 5-en en 6-en werd die gevonden; nl. het weekend met de 2e
zaterdag van oktober. Dit jaar op 9-10 en 11 oktober. De naam
oktoberfest was derhalve snel geboren. Hoewel de Duitse oktoberfesten doorspekt zijn van tradities en gewoontes heeft de
organisatie in Witmarsum hier een eigen draai aan gegeven.
Uitgangpunt was en is, dat alle leeftijdsgroepen en organisaties
zoveel mogelijk worden bereikt.
Op de vrijdagavond zal de spits worden afgebeten door “de
Hûnekop” aangevuld met veel belovende formatie “Rauser”.
Zaterdagavond kan het tentdak eraf met een optreden van de
bands Dikke Lulband, en De Suskes. FEEST met hoofdletters.
Behalve dat de feestbands de avonden voor hun rekening
nemen, worden ook overdag diverse activiteiten georganiseerd.
Op zaterdagmorgen is er vanaf 10.00 uur een rommelmarkt,
en s’middags is de tent voor de jongste generaties, onder de
noemer “Sportsnuffelstage”. Zondagmorgen 11.00 uur is er de
jaarlijkse kerktentdienst met als thema “Oars As Oars”. Voor
de zondagmiddag heeft de organisatie een beroep gedaan op
de beide plaatselijke toneelverenigingen. Vanaf 16.00 uur zullen zij het publiek vermaken met een aantal eenakters. Rond
18.00 uur zal het podium worden overgenomen door de gelegenheidsband CIA. (Caught In Action) rond 21.00 uur sluit de
tap en doven de lichten.
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Y nstjoerd
Jelle Yntema, âld-Wytmarsumer, stjoerde fan de presintaasje
fan it boek “SeSi. Een oorlogsrelaas van een jonge vrouw voor
haar broer in Nederlands-Oost-Indië”, op 27 augustus l.l. te
Peinjum, it neifolgjende stikje nei de redaksje fan De Koepel.
Presintaasje fan “SeSi”
Rintje en Trijntje de Vries kochten yn 1905 in timmersaak en
yn 1927 de herberch op ‘e hoeke fan de Grutte Buorren 1 yn
Peinjum. It troude stel krige fjouwer bern: Saekle (útsprutsen as Seakle), Sipke, Jan en Siet. Seakle ferhuzet foar WO II
mei syn frou Brandie as boukundige by de BPM (de Shell) nei
‘Nederlands Oost-Indië’, op syn Frysk koartwei ‘Ynje’ neamd.
As op 10 maaie 1940 de Dútsers ús lân oerweldigje, freget Seakle syn 20-jierrige suster Siet in deiboek by te hâlden oer wat
sy as jonge frou yn de oarloch meimakket yn Peinjum, dan soe
er dat nei de oarloch lêze kinne. Siet hat dy fraach o sa serieus
nommen en hat 17 skoalskriften fol skreaun. Siet troude nei de
oarloch mei Hidde de Vries, boer op Kâldehuzen ûnder Wytmarsum.
Nynke, de dochter fan Siet (en Hidde), wie pas sûnt 2014 yn de
gelegenheid fan dy deiboekoantekens in boek gear te stâllen,
dat op tongersdei 27 augustus 2015 presintearre wurde soe, wie
de bedoeling, yn ytkafee “De Hollandse Kus”, it eardere kafee
fan de De Vriezen. Troch de geweldige belangstelling fan famyljeleden, freonen, goekunde en oare belangstellenden waard it
folk ûntfongen yn de grutte tsjerke deun by it kafee, dêr’t fuort
al in drankje ta wolkom oanbean waard. It is in noflike en einsluten dochs ek in emoasjonele gearsit wurden.
As sprekker naam Nynke, dy’t de lieding fan it gehiel hie, it
wurd. Nei in wolkom, fertelde sy oer it ûntstean en de opset
fan it boek. Per oarlochsjier hat Nynke deiboekfragminten per
tema oardere. Wy moatte dan byg. tinke oan tema’s as de her21

berg, de oarlog, de timmerzaak, de onderwijzer (broer Sipke),
de boer (Siet har man Hidde), de dominee, de dokter, de vriendinnen ensfh. Yn de deiboeken skriuwt Siet bytiden ek as der
in berjocht út Ynje ûntfongen is, mar dy wurde nei ferrin fan in
jier as wat hieltyd minder.
Siet hat de deiboeken oant 1944 yn it Hollânsk skreaun. Nei’t sy
Fryske lessen folge hat, skriuwt sy se yn it Frysk. Nynke hat dy
deiboekfragminten yn it Hollânsk oerset. Lokkich hat Nynke
de teksten net behoffene, sadat it boek, nei myn betinken, o sa
autentyk oerkomt. Troch it typyske taalgebrûk – der steane ntl.
in bulte frisismen yn – is it Fryske karakter bewarre bleaun. It
boek mei de orizjinele teksten fan de deiboekfragminten, oanfolle mei wat Seakle en Brandie yn Ynje skreaunen, brochten
my alhiel werom yn dy benearjende dagen en soargen dat guon
saken my no dúdliker waarden.
Rintje de Vries, de soan fan Seakle en Brandie, de neef dus
fan Nynke, hat in stik skreaun ûnder de titel “ … ondertussen
in Indië … “, dat troch syn soan, ek wer in Seakle, foarlêzen
waard. Yn dat stik jout Rintje wiidweidiger ynformaasje oer
hoe’t it der ûnder de Japanske besetting yn Ynje om en ta gongen is. Brandie, dy’t mei har twa bern op Java yn in ynternearringskamp foar froulju en bern sit, krijt 11 novimber 1945 de
tynge, dat har man yn in kamp foar kriichsfinzenen op Sumatra
ûnder ûnminsklike omstannichheden op 1 maart 1945 oan syn
ein kommen is. De famylje yn Fryslân heart soks al folle earder,
13 oktober 1945. It mei dúdlik wêze dat dit in grutte slach west
hat.
Rients Gratama, in âld-Peinjumer, dy’t Siet noch kend hat en
foar it boek in foarwurdop skreaun hie, fertelde op in jin meinimmende, in him wol tabetroude, humoristyske wize oer hoe’t
hy as jonge de oarloch belibbe hat. Hy liet it skrift sjen – fan
itselde soarte as Siet foar har deiboeken brûkte – dêr’t hy as
achtjierrich jonkje in opstel oer it begjin fan de oarloch yn beskreaun hie, yn it Hollânsk fansels, want dat koe doedestiids net
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oars. Hy skriuwt dan hoe’t Dútsers op ‘e fyts Peinjum ynnimme en as op 14 maaie 1940 Nederlân kapitulearret de wapens
swije. Rients einiget syn ferhaal mei de wurden: Gelukkig was
de oorlog over. No, dat ‘over’ krige oer in tiidrek fan fiif oarlochsjierren fansels in hiel oare lading!
Boargemaster Hayo Apotheker fan de gemeente Súd-WestFryslân, oan wa’t Nynke it earste eksimplaar fan “SeSi” oerlange, sei dat de útjefte fan it boek yn in lyts fermidden fan
benammen famylje grif fan tige grutte betsjutting wêze sil, mar
neamde it tagelyk dochs ek in weardefol histoarysk dokumint.
Neidat Nynke oan har nicht en neef, Sietske en Rintje, én oan
Rients Gratama in eksimplaar fan “ SeSi” oerlange hie, kaam
der in ein oan dit treflike barren yn de âlde doarpstsjerke “Victorius” yn Peinjum.

Bussum									
Jelle Yntema
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I t Stikeltsje
Nou kinne se har in Sneek wel groat foardoën
mar se mutte nou toch toegeve
dat se niks sonder Witmarsum binne.
Dat ik dit noch mag beleve!
Ut is alweer in skofke leden
doe betocht dur un filmmaker
om in echte speulfilm
ofer de Sneekweek te maken
Dan suden je toch sêge:
dat gane se in Sneek doën
en bruuke dan it ut stadús aldaar,
maar daar wringt him nou de skoën
Ut stadhús in Sneek
wa nyt bepaald de filmmaker syn smaak.
Mar doe’t ur Witmarsum sach….
doe wa ut meteen raak!
“Ik ben tot mijn oren verliefd!
Dit is dé perfecte locatie!
Wat een uitstraling en personality;
voor mij als filmmaker een traktatie!”
Nou dat wa fanself wel wat pynluk
foar ônze vrienden uut de groate stad;
ferslagen wurde deur in dorp
dat is sacht uutdrukt wel heel apart
Mar helaas is ut un skrale troost,
omdat fanself al lang faststaat
24

dat ut gemeentehús in Witmarsum
definityf syn deuren slúten gaat
Wat blieft binne herinneringen
an un langsum ferdwenen tiid
En fanself hewwe we noch un moaie film
Mar ja, it gemeentehús bin wy kwyt.
Mar toch:
al deden se haarself noch su groat foar
se moesten toch foar een keerke toegeve
dat se niks sonder Witmarsum waren
en dat wa prachtich om dat noch te beleven!
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S urprise
SURPRISE VAKATURES
Per direct binne wy op syk nei:
Dekorbouwers
yn it besit fan:
(yn elts gefal) ien rjochterhân
In pear deidielen tiid yn it winterskoft
Wy biede:
In geselliche bouploech
VUTters wurde ek útnoege om te sollisitearjen!
Soene jo wolris in oar wêze wolle? Fine jo it leuk om minksen
te fermeitsjen en sels in soad wille te ha? Dan is dizze vakature
wat foar jo!
toanielspilers
Wy biede:
In geselliche en warbere ferieniging
In soad ferskillende mooglikheden om te spyljen (toanieljûnen,
strjittheater, bernefoarstellings, ensfh)
Wy binne benammen op syk nei mannen!
‘Sollisitaasjes’ kin stjoert wurde nei surprisewitmarsum@gmail.
com.
Stiet 11 oktober al op de agenda? Gau dwaan! Leafde op de
seisde ferdjipping wolle jo net misse!
Hâld de ynformaasje fan stichting Oars as oars yn’e gaten foar
tiden en plak.
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Wijkverpleegkundige
Baukje de Jong
0515-46 18 81
www.thuiszorgzwf.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis naar
huis gaan. Baukje komt graag voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.

Baukje de Jong is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen met
haar zorgteam Witmarsum biedt zij alle soorten zorg aan huis zoals:
verzorging en verpleging, hulp in de huishouding, thuisbegeleiding,
(intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en thuishotel (diensten aan
huis).

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

Y n’t ferline
Wy gean it noch in kear oer it sikefûns “Helpt Elkander”
hawwe. Fan de foarige kear hawwe wy in hiel soad reaksje hân.
Al hoewol wy foarige kear aardich yn de rjochting sieten, wie
it net allegearre korrekt. Ek de nammen fan de minsken dy wy
net koene, binne no bekend. Sa kinne wy it barren no ek better
datearje, nei in stikje út de Ljouwerter Krante fan 21-10-1957.
Dêr stie it folgjende yn:
Ziekenfonds 85 jaar. Het 85-jarige jubileum van het ziekenfonds ,,Helpt Elkander” te Witmarsum is op bescheiden wijze
herdacht. Het bestuurslid de heer P. Wierda sprak over het doel
van het fonds dat nog altijd een reden van bestaan heeft. Hij huldigde de voorzitter, de heer R. Yntema, die 30 jaar bestuurlid
is geweest. Als blijk van waardering ontving deze een kapstok.
Een gezelschap van Oudkerk speelde een blijspel. It is dochs
moai as jo sa wat noch yn in kranten artikel weromfine kinne.
Wy tinke dat wy no wol de krekte nammen by de goede persoanen hawwe en dat is steande f.l.n.r.: Piet Wierda, Dirk Hager,
Klaas Steinfort, Haaije Hoogeveen, Jan Zwier en Broer de Jong.
Sittend f.l.n.r.: Piet van Popta, Aart Dijkstra, Albert Bierma en
Reinder Yntema. Piet Wierda wenne op de Arumerweg 16.
Dirk Hager wenne Arumerweg 61, fanâlds bekend as ,,Ald
nije huzen” letter troch Douwe Deinum de,, lange jammer”
neamd. Klaas Steinfort wenne het Zand 8 en Haaije Hoogeveen, Mauritsstraat 14. Jan Zwier op Verlengde Oostend1 en
Broer de Jong, Bewaarschoolstraat 13. Piet van Popta wenne
op de Kaatsplein 5, dat moaie geveltsje wat no de yngong is
fan de seal fan ,,De Roskam”. Aart Dijkstra yn de slachterij
op Oostend 2 en Albert Bierma wenne Menno Simonstraat 3.
Elkenien dy dat kend hat sil him it reklameboerd fan de RVS
noch heuge wat oan de foargevel siet. Reinder Yntema wenne
op de Arumerweg 95, wat better bekend stiet as de Potstâl. Fan
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guon witten wy fêst wêr hja wennen mar as wy it mis hawwe
graach wer in reaksje.
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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A lva State
Woensdag 14 oktober a.s.
BAZAR in Aylva State, vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur
Met Bingo en mooie prijzen!!
De Handwerkclub

D e koepel stypje
Dizze kear komme de jeften fan:
S. Bakker			Wytmarsum
R. Ewouds			

Hoorn (Skylge)

Fam S.Jurna-Hettinga

Wytmarsum

A.van de Witte		

Wytmarsum

Tige Tank!
Feikje
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- Fysiotherapie:
Medische training

- Fitness en bedrijfsfitness
mogelijkheden van kortlopende abonnementen en gespreide betaling

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

Fysio Witmarsum
van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum | Tel. 0517-531901
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
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W itmarsum 2018
Onze initiatiefgroep W2018 heeft inmiddels met vertegenwoordigers van de verenigingen ideeën gevormd over hoe onze verenigingen invulling kunnen geven aan Witmarsum op weg naar Culturele
Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018. Na het succes van Scrooge als
resultaat van de samenwerking tussen de verschillende verenigingen,
kwamen er in de bijeenkomst van 19 mei nieuwe ideeën naar boven,
die in de bijeenkomst van 21 sept verder zijn uitgewerkt en besproken.
Nu ligt de belangrijkste vraag voor: welke thema’s en ideeën spreken
de verenigingen aan in de komende jaren en in 2018 uit te werken en
op te pakken. Ideeën in het kader van de 3 iconen Menno Simons,
Pim Mulier en Gysbert Japicx. Onze iconen toonden durf, waren
baanbrekers en vernieuwers tegen de stroom in. Daarin herkennen
we: Menno met levensbeschouwing, bezinningstourisme, nationaal,
internationaal Gysbert met taal, Fries, identiteit, natuur, liefde Pim
met sport, vernieuwing en kunst Dit is weer terug te vinden in: toneel,
musical, sport, kerk, muziek, geschiedenis, taal, onderwijs. Voor het
initiatief Witmarsum 2018 is een opstart subsidie van € 5000 aangevraagd en toegekend gekregen vanuit Streekwurk Zuidwest Fryslân’.
Er is een comité van aanbeveling in oprichting met tot nu toe toezegging van Doekle Terpstra en Henk Kroes. Zeedesign heeft in opdracht
van de initiatiefgroep een website gebouwd, die inmiddels in de lucht
is. www.witmarsum2018.frl met e-maild adres info@witmarsum2018.
frl . Hierop is info te vinden over de iconen, nieuws, documenten zoals
bijvoorbeeld de gehele ideeën lijst van de infobijeenkomst van 19 mei
en de besproken thema’s op 21 sept. Afgesproken is dat de ideeën nu
eerst binnen de verenigingen besproken worden met de praktische
vragen: hoe kunnen we het inpassen en wat geeft een extra stimulans
aan ons eigen verenigingsactiviteiten?
Mailen kan naar info@witmarsum2018.frl

Daarnaast kunnen jul-

lie 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.
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A genda oktober 2015
9 oktober 	Floralia ‘Ik hâld fan Fryslân’, o.b.s. De Utskoat
		17.00 uur t/m 19.00 uur. Iedereen is welkom. Toegang gratis.
9 t/m 		

Oktoberfest; voor het programma zie elders in

11 oktober

deze Koepel

10 oktober	
Open dag Dierenartsenpraktijk ‘It Griene Hert’
aan De Túnen 1.
10 oktober

Open dag Ecostoken, Installatiebedrijf Menage

13 oktober

Kaartclub Elk Wat Wils; maatkaarten.

17 oktober

Nij Libben komt om âld papier. Vanaf 8.00 uur

17 oktober	Feestjûn SV Mulier met onder andere de trekking
van de ‘Grote SV Mulier Kunstgrasloterij’
18 oktober	Pubquiz in de Gekroonde Roskam. Aanvang 17.00
uur. Inleg € 2,50 p.p.
20 oktober	Vrouwen van Nu. De Hemelse Bergen van Kyrgyzskan. Lezing met dia’s. De Gekroonde Roskam
24 oktober

Open dag Ecostoken, Installatiebedrijf Menage

27 oktober

Kaarclub Elk Wat Wils; competitie

31 oktober 	Concert Nij Libben, Crescendo Lemmer en Looft
den Heer Boornburgum. De Gekroonde Roskam.
Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
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

De kopij foar de novimberkoepel moat uterlik 23 okt.
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2015
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers 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

35

NIEUWBOUW
VERBOUW

MODERNISERING
KLEINE UITBOUW,
GROOT PLEZIER!

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:
■

dakrenovatie

■

kunststof kozijnen

■

dakkapellen

■

dubbel glas plaatsen

■

verbouw binnen

■

moderniseren toilet en badkamer

BETREK UW TUIN
BIJ UW HUIS

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit,
heldere afspraken en flexibiliteit.
Wij zorgen dat we op tijd en binnen
de

afgesproken

prijs

uw

project

opleveren!

Contact
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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

T. 0517 532 207

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 VERBOUWING, GROOT GENOT!
BEL ONS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

E. info@hofstrabouw.nl

