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K at en Harke
Wy as bewenners tusken Kat en Harke jouwe gjin krimp. Dat 

is oan alles te fernimmen.

Wat ha wy in drok jier efter de rêch. Men kin altyd hast wol 

earne hinne. De tiid is hast te koart om alles te besjen en op jin 

ynwurkje te litten. Sels meidwaan is ek noch in opsje, mar faak 

noch drokker.

Wat húsmannet der yn Wytmarsum in ferskaat oan talinten op 

alderlei mêd! Jong en âld is yn it spier en lit wat fan him/ har 

sjen troch in presintaasje fan betûftens. Somtiden kin men de 

persoan yn kwestje net, mar komt men troch syn/ har talint mei 

harren yn’e kunde. 

Sa wurket in mienskip posityf. Sa bouwe wy oan ús takomst. 

Wol sa om en de by 300 frijwilligers ha dit mei mooglik makke! 

Der is hast gjin nee te keap. Te folle om hjir op te neamen. En 

dit hat fertuten dien. Utferkochte foarstellingen jouwe oan dat 

men iepenstiet foar wat der dit jier op priemmen set is. En dit 

tige wurdearret!

Tige tank foar al jimme ynset as meiwurkers, op hokker mêd 

dan ek. No wiene jimme oan bar om op 17 novimber feest te 

fieren. Dit hawwe jimme ryklik fertsjinne. Wer in folle seal, mar 

no foar en mei de frijwilligers. In goed inisjatyf. Nei’t ik heard 

ha, smakke it bier dy jûn nei mear en wie it tige gesellich.

Wy jouwe gjin krimp. Sels al rint it tal lidmaten fan tsjerken en 

leden fan ferieningen yn ús doarp werom, dan noch bliuwt dit 

ús motto: De oanhâlder wint!

Wim Beckers, de skriuwer fan it toanielstik “Wy jouwe gjin 

krimp”,  hat yn 2 wiken tiid op de skriuwersarke fan de yn 

2001 ferstoarne skriuwer Rink van der Velde dit ferhaal delset. 

Oanlieding is it boek fan Paulus Akkerman út 1965 mei de try-
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harren tige drok mei it besoargjen fan alle kaarten en brieven. 

Wa kriget hjoeddeis in felisitaasje fan it Keninklik hûs? Ek de 

kommissaris fan de Kening Arno Brok ferjit harren net. Fan 

Herte Lokwinske mei dit heuchlike barren! Wy winskje jimme 

noch in protte lokkige jierren as it kin yn sûnens ta. 

Net foar elkenien is dit weilein. Op 31 oktober komt der in ein 

oan it libben fan JANNY HAGEMAN yn de âldens fan 42 jier. 

Sy is yn Wytmarsum berne. Yn Snits hat sy nei skoalle gien. As 

gefolch dêrfan fynt Janny minder oansluting by har doarpsge-

noatsjes.

Op har tweintichste jier giet sy op harsels wenjen op’e Ald Rij, 

yn har eigen paleis. Mei har heit hat sy in bysûndere bân. Gau-

ris geane sy tegearre te fiskjen. Spitich is it dat sy ek deselde 

spiersykte kriget, mar op jongere leeftiid. Ek mei har mem kin 

sy it goed fine. Tegearre op fakânsje, nei it swimbad en de bin-

gojûnen. Yn de rin fan de jierren hat Janny hieltyd mear soarch 

nedich. Mem Lenie stiet foar har klear, mar nei it ûngemak 

fan mem kin dit net mear. Thússoarch wurdt ynskeakele. Nei 

in sikehûsopname giet Janny nei Aylva State foar refalidaasje. 

Hjir kin sy wer genietsje fan kontakten mei oare minsken. Spi-

tich dat dit mar koart duorre hat. Wy winskje har mem Lenie, 

mar ek har suster Alie en broer Gerrit en fierdere famylje krêft 

ta om dit ferlies te ferwurkjen.

JELLE YNTEMA, Wytmarsumer om utens, is op 13 novim-

ber ferstoarn yn Bussum, 88 jier âld. Syn âlders Jurre Yntema 

mei syn frou Hinke hiene eartiids in winkel yn ús doarp oan de 

Arumerwei. Hjoeddeis stiet dit plak bekend as “De Paperclip”. 

Harren winkel is ien fan de grutste fan ús doarp west. Yntema 

is letter learaar wurden yn Weesp. Mar hy is in Fries bleaun yn 

ieren en sinen. Hy hat in soad dien foar De Fryske Beweging. 

Yn Wytmarsum spilet hy toaniel by de Fryske Krite en is lid fan 

it muzykkorps. Yn Bussum is hy lid fan De Fryske Krite dêr en 

jout hy Fryske les en ek syn frou Marianne hat hy “ferfryske”. 

Mei in groep belangstellenden makket hy útstapkes nei Wyt-

ste titel “Doarp sûnder takomst”. Dit ûnderwerp is aktueel yn 

dizze tiid. It tal ynwenners fan de ferskate lytse doarpen rint 

gauris werom. Men giet earne oars wurkjen en ferhuzet dan 

nei in grutter plak tichter by it wurk. De oerheid ynvestearret 

net mear yn lytse doarpen dy’t sa deabliede. Mar neffens Wim 

moat men soks ombûge en moatte der nije kânsen kreëard 

wurde. Sa ûntstiet it toanielstik mei dizze pakkende titel. Sels 

ús 3 ikoanen: Gysbert Japicx, Menno Simons en Pim Mulier 

komme yn it stik efkes werom yn Wytmarsum en sjogge har de 

eagen út’e holle. Sy joegen eartiids gjin krimp en dat docht har-

ren neiteam ek net! De takomst is fersekere troch de ynspan-

ning fan in tige grut tal ynwenners! Sy ha wat yn har mars en 

skeppe sa takomst!

Wytmarsum giet net ferlern mar brûst fan libben! 7 kear spile 

en 7 kear útferkocht! 

Krekt as yn it toanielstik brûst it dit jier hjir wis! Wim kin wolris 

wer útfanhûs liket my ta. It is de muoite tige wurdich!  Alfêst 

sukses tawinske Wim! In geweldige ôfsluting fan “Witmarsum 

2018”.

En it jier is noch net om. Ek yn desimber binne der noch feest-

dagen. Sinteklaas komt lâns mei syn Pieten. Sy binne tige wol-

kom sa’t sy binne by jong en âld. Neat gjin demonstraasjes, mar 

feestfiere dogge wy hjir mei ús bern. Wy jouwe gjin krimp!

En dan rint it jier alwer op syn ein. De Krystdagen komme yn 

sicht. By it “Groencentum” is wer in grutte Krystshow. It sil 

dêr wol wer drok wurde. It is de tiid fan gesellichheid yn’e hûs.

Bûten is it betiid tsjuster. Ljochtsjes skitterje yn beammen en yn 

tsjustere hoekjes, meastentiids tige sfearfol. Litte wy as mien-

skip dizze dagen ek de minsken dy’t allinne binne net ferjitte. 

It kin foar harren yn dizze tiid tige dreech wêze. Gesellichheid 

dielt men mei inoar.

Ek LAMMERT HILARIDES en syn frou TINE jouwe gjin 

krimp. Op 7 novimber binne sy 60 jier troud. De post hat it by 
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marsum en omkriten. Hy fertelt fol fjoer oer de skiednis fan 

dizze doarpen.

Hy is ferhuze, mar Wytmarsum hat altyd in grut plak fan syn 

hert ynnaam en hy lies De Koepel fan hjouwer ta grôt. [van 

haver tot gort].

“Ik ben het meest mijzelf in de Friese taal,

het instrument waardoor ik ademhaal.”                          

stiet op de roukaart te lêzen. En dat seit genôch. 

Wy winskje syn neibesteanden sterkte ta om dit ferlies in plakje 

te jaan.

It ôfrûne jier sil foar elkenien wer in oar oantinken ha. Oan it 

ein stean wy dêr gauris ekstra by stil. Blydskip, mar ek pine en 

fertriet kinne der west ha. Feestdagen kinne njonken feest ek 

fertriet oproppe. En dan kin it dreech wêze yn dizze moanne. 

Sterkte tawinske!

Wy winskje jimme in goed útein ta. En ús motto foar takom jier 

is: Wy jouwe gjin krimp yn Wytmarsum, ek net yn 2019!

Tiid

Alles is ûnwennigens

Wolken en wetter

Alles is ûnwennigens

Nei eartiids – nei letter 

Eartiids is oer

Letter - op in kier

Juster is âld 

En moarn noch fier.  

Fan Toon Hermans.[oerset]

Oant de oare kear,  Jelly.

Wy jouwe gjin krimp
‘Wy jouwe gjin krimp!’ een daverend succes!

Zeven keer hebben we de theatervoorstelling Wy 

Jouwe Gjin Krimp! opgevoerd voor zeven keer een 

uitverkochte zaal. Bijna 1750 toeschouwers hebben de 

voorstelling bezocht en die hebben er allemaal erg van 

genoten. Volgens de bezoekers was Wy Jouwe Gjin 

Krimp! dus een groot succes.

Meer dan 100 vrijwilligers uit Witmarsum hebben mee-

gedaan aan de voorstelling. Wy Jouwe Gjin Krimp! is 

daarmee een project van en voor de mienskip geweest. 

Geweldig om te ervaren over hoeveel enthousiasme en 

talent we in ons dorp beschikken. Velen hadden nog 

nooit op de planken gestaan, maar zij hebben laten 

zien dat ze daar toch echt voor in de wieg zijn gelegd.

Spelers, zangers, dansers, muzikanten, licht en geluid, 

kap en grime, parkeerwachten,  organisatoren en 

ons ‘gastgezin’ Reynold en Margreet Ypma vormden 

maanden lang één grote familie. We hebben een sterk 

dorp dat uitstekend in staat is er zelf voor te zorgen dat 

het een leefbaar dorp is en blijft.

“Met z’n allen” was de boodschap van de theatervoor-

stelling,  maak er met z’n allen iets moois van. Met Wy 

Jouwe Gjin Krimp! hebben we laten zien dat we met 

z’n allen in staat zijn een prachtige voorstelling op de 

planken te brengen.

‘Een goed dorp biedt ook ruimte aan nieuwkomers,’ 

zegt de voorzitter van dorpsbelang in het stuk. Nieuw-

komer Eline de Vries durfde het aan de regie op zich te 

nemen. Zij heeft met alle vrijwilligers een topprestatie 

geleverd. Wij hebben haar opgenomen in de mienskip 

van Witmarsum. Achter de schermen knetterde het 
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wel eens, vlogen er figuurlijk wel eens spaanders in het rond, 

maar het maken van een theatervoorstelling is een proces dat 

maanden duurt en dat iedereen uiteindelijk alleen maar dich-

terbij elkaar heeft gebracht. De verbondenheid met elkaar is 

gegroeid en daar kunnen we de komende jaren mee vooruit.

Wy Jouwe Gjin Krimp! was het slotstuk van het culturele jaar 

in Witmarsum. Onder de vlag Witmarsum 2018 hebben we vele 

activiteiten georganiseerd, waaronder: Nieuwjaarsduik, ten-

toonstelling Menno Simons Groen, cabaretvoorstelling Spuit 

12, de Pim Mulierspelen en de tentoonstelling Hobbe Smith 

thuisgebracht. Daarnaast waren er de activiteiten die stan-

daard in ons dorp worden georganiseerd. Elke maand was er 

iets groots de doen of  te bekijken. Wat een rijk dorp hebben 

we toch!

Maar hiermee houdt het niet op. We hebben met z’n allen laten 

zien wat we kunnen. Wij kunnen zorgen voor onze eigen leef-

baarheid. Laten we elkaar ook de komende jaren weer opzoe-

ken om mooie projecten te organiseren. De buitenwereld weet 

dat er in Witmarsum wat moois gebeurt. Dat heeft het publiek 

dat dit jaar ons dorp heeft bezocht zelf ervaren. Geheid dat ze 

een volgende keer weer naar Witmarsum komen wanneer we 

wat organiseren. Want, Witmarsum leeft!

Het bestuur van Stichting Ekspedysje Wytmarsum -waar Wit-

marsum 2018 een onderdeel van was- wil iedereen nogmaals 

heel, heel hartelijk bedanken! Het was een daverend succes.

D orpsbelang
•  Op 6 november jl. heeft Dorpsbelang tesamen met de gemeen-

te Sudwest Fryslân en de Dienst Herbestemming Noord en 

eigenaren van een aantal gezichtsbepalende locaties in Wit-

marsum en andere belanghebbenden om tafel gezeten om 

verder te spreken over de plannen voor die locaties en de 

mogelijkheden te bekijken die plannen te ondersteunen van-

uit een nieuwe dorpsvisie. Dit was een open en constructief 

gesprek, waaruit weer een aantal aanknopingspunten voor 

verdere samenwerking voortkwamen. Deze gaan we nu eerst 

verder onderzoeken.

•  Op 14 november is in Arum een tweede informatiebijeen-

komst geweest over de voortgang van het gezamenlijke pro-

ject Het Gouden Land.  Landschapsarchitect Peter de Ruyter 

presenteerde het concept Masterplan Het Gouden Land over 

de toekomst van dit Marneslenk gebied.  Het was een druk 

bezochte avond en zelfs Omrop Fryslân besteedde aandacht 

aan deze avond.  Om het project de komende jaren verder 

vorm te geven zullen de betrokken dorpsbelangen allen één 

vertegenwoordiger afvaardigen die zitting neemt in de stich-

ting “Het Gouden Land”. Voor dorpsbelang Witmarsum zal 

dit Joost Rosier zijn. Binnenkort wordt het definitieve mas-

terplan aangeboden aan de gemeente Sudwest Fryslân. 

•  Na ruim 2 jaar lid te zijn geweest van Dorpsbelang hebben 

we afscheid genomen van bestuurslid Harmen de Boer. Hij 

was onder andere dit jaar de grote organisator achter de vie-

ring van Koningsdag.  Omdat Harmen nagenoeg alleen de 

kar trok van het WOK zal dorpsbelang zich erover beraden 

óf en hoe het WOK voortaan vorm te geven. Wellicht zijn 

er in het dorp enthousiaste (jonge) mensen met ideeën die 

het WOK opnieuw invulling willen gaan geven.  Die kunnen 
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altijd terecht bij Dorpsbelang voor een oriënterend gesprek! 

Dorpsbelang wil zijn waardering uitspreken voor alle inzet en 

tijd die Harmen heeft gegeven voor Dorpsbelang.

•  Het zijn weer de donkere dagen voor kerst als deze koepel bij 

u in de bus valt. Dorpsbelang wil iedereen een fijne en gezel-

lige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toewensen!

I ntocht Sinterklaas
Sint ruilt Amerigo voor trekker.

Een Sinterklaas wil ook wel eens wat anders, en daarom had hij 

bij zijn bezoek aan Witmarsum zijn schimmel maar een dagje 

vrijaf gegeven. De Sint had zijn zinnen gezet op een trekker. De 

Vervoerpiet had het niet helemaal goed begrepen. Zo kwam 

de Sint na een lange tocht in een heuse cabriolet volgepakt met 

kadootjes aan in ons dorp, maar met een gezicht als een “âld 

kwartsje”. Het ging hem veel te snel, en houdt dan je mijter 

maar eens op je hoofd in een cabrio. Daarbij had hij onderweg 

ook nog bijna niets kunnen zien omdat zijn baard steeds voor 

zijn ogen waaide. De Belpiet had onderweg gebeld met de orga-

nisatie of er niet een trekker geregeld kon worden. Er werd een 

gloednieuwe Fergusson geritseld bij Kuipers en daarmee leek 

het probleem opgelost. Bij aankomst bekeek de goedheiligman 

dit grote vehikel, maar hij was absoluut niet van plan om in 

deze trekker te klimmen. Zoveel knopjes, lichtjes en metertjes 

in de cabine ging hem de mijter te boven. “Hier kun je mee naar 

de maan vliegen” zag je hem denken. Dan dat laatste stukje 

ook maar in de cabriolet. 

Op het moment dat hij terug wilde naar de auto, zag iedereen 

tot hun grote schrik dat het boevengilde er met de cabrio van-

door ging. Grote paniek natuurlijk, want daar gingen ook de 

kadootjes die hij voor de kinderen had meegenomen. En in de 

auto lag ook de beurs van de Sint met een heleboel geld om 

nog meer presentjes te kunnen kopen en zijn pinpas. De twee 

boeven hadden bovendien ook nog her en der bij het publiek 

sieraden afgepakt. 

Grote paniek, maar de zwarte Pieten en kinderen zetten geza-

menlijk de achtervolging in! De Sint kroop vlug op een oldti-

mer-trekker die de trekker-Piet nog had geregeld. De boeven 

waren makkelijk te volgen, want door het harde rijden was de 

kofferbak open gevlogen en hadden ze her en der pakjes ver-

loren. Zo konden de criminelen op gespoord worden tot in De 

Gekroonde Roskam. Een van de Pieten ontdekte ze in de hoek 

van de grote zaal, toen hij een grote schutting verschoof waar-

achter de beide dieven het geld van Sinterklaas zaten te tellen. 

“Bel de Politie!” riepen een aantal kinderen, “We hebben 

ze!!!”, maar zover hoefde het van de Speurpiet niet te komen. 

Hij zei;”Als jullie het geld terug geven aan Sint en de juwe-

len terug geven, en plechtig beloven dat jullie NOOIT weer 

zoiets doms doen, dan laten we jullie gaan en praten we er niet 

meer over. Het geboefte verliet de zaal met de staart tussen de 

benen. Toen kon eindelijk het feest beginnen. Voor een aantal 

kinderen had Sinterklaas een presentje omdat zij de winnaars 

waren van de kleurwedstrijd. De muziekpiet haalde nog een 

keer uit met zijn trekkerlied, wat iedereen al kende, want dit 

doet al een paar weken de ronde op internet. Zelfs Sinterklaas 

zong driftig mee. 

Later die middag ging de Sint en zijn gevolg ook nog even 

langs in Aylva State en in September. Het schijnt dat een aan-

tal Zwarte Pieten de boel op stelten hebben gezet in de Poiesz. 

Er wordt verteld dat de pepernoten niet meer op hun plaats 

lagen, maar tussen de babyluiers de de droge worsten. Zowel 

de bedrijfsleider van de Poiesz als de grapjes-Piet wilden geen 

2018 | 10 Koepel.indd   10 27-11-18   13:46



11

altijd terecht bij Dorpsbelang voor een oriënterend gesprek! 

Dorpsbelang wil zijn waardering uitspreken voor alle inzet en 

tijd die Harmen heeft gegeven voor Dorpsbelang.

•  Het zijn weer de donkere dagen voor kerst als deze koepel bij 

u in de bus valt. Dorpsbelang wil iedereen een fijne en gezel-

lige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toewensen!

I ntocht Sinterklaas
Sint ruilt Amerigo voor trekker.

Een Sinterklaas wil ook wel eens wat anders, en daarom had hij 

bij zijn bezoek aan Witmarsum zijn schimmel maar een dagje 

vrijaf gegeven. De Sint had zijn zinnen gezet op een trekker. De 

Vervoerpiet had het niet helemaal goed begrepen. Zo kwam 

de Sint na een lange tocht in een heuse cabriolet volgepakt met 

kadootjes aan in ons dorp, maar met een gezicht als een “âld 

kwartsje”. Het ging hem veel te snel, en houdt dan je mijter 

maar eens op je hoofd in een cabrio. Daarbij had hij onderweg 

ook nog bijna niets kunnen zien omdat zijn baard steeds voor 

zijn ogen waaide. De Belpiet had onderweg gebeld met de orga-

nisatie of er niet een trekker geregeld kon worden. Er werd een 

gloednieuwe Fergusson geritseld bij Kuipers en daarmee leek 

het probleem opgelost. Bij aankomst bekeek de goedheiligman 

dit grote vehikel, maar hij was absoluut niet van plan om in 

deze trekker te klimmen. Zoveel knopjes, lichtjes en metertjes 

in de cabine ging hem de mijter te boven. “Hier kun je mee naar 

de maan vliegen” zag je hem denken. Dan dat laatste stukje 

ook maar in de cabriolet. 

Op het moment dat hij terug wilde naar de auto, zag iedereen 

tot hun grote schrik dat het boevengilde er met de cabrio van-

door ging. Grote paniek natuurlijk, want daar gingen ook de 

kadootjes die hij voor de kinderen had meegenomen. En in de 

auto lag ook de beurs van de Sint met een heleboel geld om 

nog meer presentjes te kunnen kopen en zijn pinpas. De twee 

boeven hadden bovendien ook nog her en der bij het publiek 

sieraden afgepakt. 

Grote paniek, maar de zwarte Pieten en kinderen zetten geza-

menlijk de achtervolging in! De Sint kroop vlug op een oldti-

mer-trekker die de trekker-Piet nog had geregeld. De boeven 

waren makkelijk te volgen, want door het harde rijden was de 

kofferbak open gevlogen en hadden ze her en der pakjes ver-

loren. Zo konden de criminelen op gespoord worden tot in De 

Gekroonde Roskam. Een van de Pieten ontdekte ze in de hoek 

van de grote zaal, toen hij een grote schutting verschoof waar-

achter de beide dieven het geld van Sinterklaas zaten te tellen. 

“Bel de Politie!” riepen een aantal kinderen, “We hebben 

ze!!!”, maar zover hoefde het van de Speurpiet niet te komen. 

Hij zei;”Als jullie het geld terug geven aan Sint en de juwe-

len terug geven, en plechtig beloven dat jullie NOOIT weer 

zoiets doms doen, dan laten we jullie gaan en praten we er niet 

meer over. Het geboefte verliet de zaal met de staart tussen de 

benen. Toen kon eindelijk het feest beginnen. Voor een aantal 

kinderen had Sinterklaas een presentje omdat zij de winnaars 

waren van de kleurwedstrijd. De muziekpiet haalde nog een 

keer uit met zijn trekkerlied, wat iedereen al kende, want dit 

doet al een paar weken de ronde op internet. Zelfs Sinterklaas 

zong driftig mee. 

Later die middag ging de Sint en zijn gevolg ook nog even 

langs in Aylva State en in September. Het schijnt dat een aan-

tal Zwarte Pieten de boel op stelten hebben gezet in de Poiesz. 

Er wordt verteld dat de pepernoten niet meer op hun plaats 

lagen, maar tussen de babyluiers de de droge worsten. Zowel 

de bedrijfsleider van de Poiesz als de grapjes-Piet wilden geen 

2018 | 10 Koepel.indd   11 27-11-18   13:46



12

commentaar geven. Ze verwezen ons door naar het bankje bij 

de kerk…..

De intochtcommissie wil langs deze weg een ieder bedanken 

die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd om 

er ook dit jaar weer een prachtig feest van te maken. 

De Sint was dan ook zeer tevreden, en heeft plechtig beloofd 

dat Witmarsum ook volgend jaar weer op zijn lijstje staat. 

Namens de intochtcommissie: 

Rigtsje, Gerben, Sybrand en Eppie.

 

G raach dien
GRAACH DIEN (foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” 

der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

 

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan 

kin op famylje, kunde of buorlje helpe wy graach.

Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter 

mar binne gewoan teberikken op tillefoannummer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 ûre.

As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar. Wy kinne dan op tiid 

foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

Ferfier nei de fysiotherapeut

Ferfier yn mar ek buten it doarp

In boadskipke dwaen

Gau efkes medisynen helje

Hulp by in putsje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, of te rekkenjen

mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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H umanitas
Humanitas Zuidwest Friesland geeft steuntje in de rug

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander 

zorgen. Omdat de zorg zich over het algemeen op bekenden 

richt, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfspre-

kend, maar dat is het niet. Met verschillende projecten, zoals 

‘Stand-by’ en ‘Maatjes’ geeft Humanitas Zuidwest Friesland 

deze mensen een steuntje in de rug. Een vrijwilliger van Stand-

by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden, zodat de 

mantelzorger iets voor zichzelf kan doen. Bij het Maatjespro-

ject gaat een vrijwilliger samen met een deelnemer op stap, 

zodat de deelnemer nieuwe contacten op doet en weer zelfver-

trouwen krijgt. Ook bij u in de buurt hebben mantelzorgers een 

steuntje in de rug nodig of zouden mensen graag een maatje 

hebben. Helaas heeft Humanitas Zuidwest Friesland bij beide 

projecten te weinig vrijwilligers om te kunnen voldoen aan de 

vraag. 

Theo (vrijwilliger Stand-by) heeft al op diverse adressen steun 

kunnen bieden. Op dit moment onderneemt hij activiteiten met 

iemand die door ziekte moeilijk alleen kan zijn. Ze gaan bij-

voorbeeld samen tuinieren. Zijn vrouw heeft dan even tijd voor 

haarzelf. 

Saskia (vrijwilliger Stand-by) bezoekt regelmatig een mevrouw 

om samen een kopje thee te drinken of een boodschapje te 

doen. Deze mevrouw vindt dat erg gezellig omdat ze zich soms 

eenzaam voelt. Haar naaste familie vindt het een geruststellen-

de gedachte dat Saskia regelmatig om het hoekje kijkt. George 

(vrijwilliger Maatjesproject) geeft aan dat hij zoveel mogelijk 

met z’n maatjes naar buiten gaat. Een wandeling, koffiedrinken 

buiten de deur, even weg van de plek waar ze altijd zijn. Dat 

vergt weleens wat overredingskracht, maar uiteindelijk lukt het 

altijd. Mensen vinden het fijn om contact van ‘mens tot mens’ 

te hebben in plaats van met een professional. 

Volgens Theo is het een prettig idee dat de coördinatoren van 

Humanitas Zuidwest Friesland zowel contact hebben met de 

vrijwilligers als met de deelnemers. Er is altijd ruggespraak 

mogelijk. 

Wat geeft deze vrijwilligers de meeste voldoening? Dat de 

ander afleiding heeft gehad. Daar zijn ze het alle drie over eens.

Ook vrijwilliger worden? Neem contact op met mevr. J. Pee-

reboom, 06-49620625, intake@humanitas-zwf.nl, www.humani-

tas.nl/afdeling/zuidwest-friesland.

K erstnachtdienst
Dit jaar heb ik geen cabaret of iets dergelijks voorbereid. Ik 

doe wel m’n best voor een mooie, sfeervolle kerstnachtdienst. 

Aan Scheppingsgave zal het niet liggen. Ik geniet altijd van hun 

zang.

Op dit moment, denk ik, gaat het over dromen. Droom jij wel 

eens? Heb je nog dromen, voor je eigen leven? Voor de wereld? 

Ik wel!

Op deze donkere dagen in het jaar hebben we de tijd om te 

dromen, dromen van een betere wereld!

Ik hoop je te zien op 24 december om 21.30u. in de Koepelkerk!

ds. Peter Wattèl
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K erstnachtdienst
Dit jaar heb ik geen cabaret of iets dergelijks voorbereid. Ik 

doe wel m’n best voor een mooie, sfeervolle kerstnachtdienst. 

Aan Scheppingsgave zal het niet liggen. Ik geniet altijd van hun 

zang.

Op dit moment, denk ik, gaat het over dromen. Droom jij wel 

eens? Heb je nog dromen, voor je eigen leven? Voor de wereld? 

Ik wel!

Op deze donkere dagen in het jaar hebben we de tijd om te 

dromen, dromen van een betere wereld!

Ik hoop je te zien op 24 december om 21.30u. in de Koepelkerk!

ds. Peter Wattèl
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3. Jaarverslag

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Nieuwjaarsduik

7. Pauze

8. Bestuursverkiezingen. Jitte Jorritsma en Jan Leijstra treden 

af als bestuurslid

9. Kerstkransenverkoop

10. AVG

11. Rondvraag

12. 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

Dit jaar komt de IJsvereniging met banketstaven langs de deur. 

Geen kerstkransen dus! U kunt ons op maandag 17 december, 

vanaf 18.00 uur, aan de deur verwachten. 

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

IJsvereniging Witmarsum
Nieuws van de IJsvereniging Witmarsum

In 2018 zijn we met een bijzonder evenement gestart: de Nieuw-

jaarsduik. Dat was een mooi succes met veel zwemmers en nog 

meer mensen die lekker warm langs de kant stonden. En aan 

het einde van de Voorjaarsvakantie konden we zelfs nog een 

paar dagen schaatsen op de ijsbaan. En konden we ook weer 

goed gebruik maken van de nieuwe lichtmasten en de nieuwe 

geluidsinstallatie.

Nieuwjaarsduik

Omdat de eerste Nieuwjaarsduik zo’n succes was organiseren 

we op 1 januari 2019 weer een koude duik. Dankzij onze spon-

sor Unox kunnen we alle deelnemers trakteren op een bakje 

snert. We starten om 14.00 uur. Een mooie manier om het nieu-

we jaar fris en fruitig te beginnen. Je kunt je op de dag zelf bij 

de ijsbaan inschrijven. Deelname op eigen risico!

En ligt er die dag ijs dan rennen we over het koude ijs… 

Meer op www.facebook.com/IJsverenigingWitmarsum

Van AB Vakwerk hebben we een aantal hebben we aantal 

schaatsrekjes gekregen zodat beginnende en onervaren schaat-

sers ook een rondje kunnen maken op de ijsbaan. Daarvoor 

onze dank.

Zoals vertrouwd staan er weer twee activiteiten van de IJs-

vereniging Witmarsum op het programma: de jaarvergadering 

en de banketstavenverkoop. De leden hebben inmiddels de 

nieuwsbrief ontvangen.  

Uitnodiging ledenvergadering IJsvereniging Witmarsum

Vrijdag 7 december om 20.00 uur in Gekroonde Roskam

Agenda:

1. Opening

2. Notulen vergadering 7 december 2017
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Te koop: Bedrijfsunits te Witmarsum

Bouwbedrijf Heeringa
Postbus 19
8748 ZL Witmarsum
T:  0517 – 533 080

De units zijn gelegen aan de doorgaande Arumerweg tussen Bolsward en 
Harlingen. De units zijn voorzien van 60 minuten brandwerende tussenwanden 
waardoor er gunstige verzekeringsvoorwaarden gelden. 

Wij bouwen graag energie neutraal, wij zijn gespecialiseerd in het toepassen 
van de daarvoor noodzakelijke techniek. Vraag naar de voorwaarden en 
mogelijkheden.

De units worden gerealiseerd overeenkomstig het pand naast gelegen 

Inclusief:
- Fundering op stroken en opgemetseld.
- Betonvloer met wapening, dik 160mm op zandbed.
- Buitenwanden en dak Rc 3,5 m2 K/W.
- Grondoppervlakte met bestrating waar aangegeven. 
- Notaris, kadaster en legeskosten inclusief.
- Verlichting op schemerschakelaar boven overheaddeur.
- 1 overheaddeur met loopdeur per unit, elektrisch. 
- 1 meterkast inclusief aansluiting elektra en water.
- Aansluitpunt riolering 30cm boven de vloer per unit.

Unit A  € 125.000,-  (excl. BTW)
138 m2 gebruiksoppervlakte
338 m2 grondoppervlakte
34 m2 bestrating

Unit B  in optie 

* Prijswijzigingen voorbehouden
* Oppervlaktes bij benadering

Unit C  € 43.500,-  (excl. BTW)
46 m2 gebruiksoppervlakte
89 m2 grondoppervlakte
42 m2 bestrating

Unit D  in optie 

Heeringa_Koepel_add_dec2018.indd   2-3 27-11-18   10:49
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M ouneboulers
SNERT-toernooi   

Het slottoernooi oftewel het Snert-

toernooi was weer een groot succes 

met maar liefst 40 deelnemers! Met 

elkaar weer een sportieve middag 

beleefd. We begonnen de dag met koffie/thee en een heerlijke 

eigengemaakte versnapering van onze ‘oudbakker’ Tjalling 

Wiersma. Na 1 ronde jeu de boules konden we aanschuiven 

voor de allerlekkerste snert met worst, roggebrood en spek 

gemaakt door meester-kok Johannes Adema. Na het uitbuiken 

nog 2 rondes gespeeld. Daarna was het de beurt aan onze voor-

zitter Klaas Haitsma die alle vrijwilligers/bestuursleden heeft 

bedankt en deze mensen in de bloemetjes heeft gezet. Ook 

ons erelid Jelly Elzinga was aanwezig en zij heeft een aantal 

jaren terug een wisselbeker voor het snerttoernooi beschikbaar 

gesteld en dit jaar was de beker voor Esther Albersen. Voor de 

overige prijswinnaars waren er heerlijke rollades en een fles 

wijn. We kunnen het seizoen met een goed gevoel afsluiten! 

Volgend jaar begin maart hopen we elkaar weer te ontmoeten!

E indejaarsfeest
Het slotfeest van Witmarsum 2018 voor alle vrijwilligers die 

aan het succes van alle activiteiten hebben bijgedragen, was een 

topfeest. De zaal van De Gekroonde Roskam zat op zaterdag-

avond 17 november helemaal vol. Prachtig! Maar het bestuur 

van Witmarsum 2018 vond een feest voor vrijwilligers alleen 

niet genoeg. We willen nog één keer Witmarsum in beweging 

brengen en verbinden: op zaterdagavond 29 december is er een 

groot feest voor het hele dorp. Een mooi feest organiseren met 

goede muziek, kunnen we niet alleen. Afgelopen jaar heeft Fair 

Sound het licht en geluid verzorgd bij de tentoonstelling Menno 

Simons Groen, bij de cabaretvoorstelling Spuit 12 en bij de the-

atervoorstelling Wy Jouwe Gjin Krimp. Samen met Fair Sound 

nodigen we iedereen uit om er op 29 december nog één keer 

een feest van te maken. Voor Fair Sound is dit feest meteen een 

housewarming van hun nieuwe pand aan de Tunen in Witmar-

sum. Dit nieuwe pand is de locatie voor de echte slotfeestavond 

van Witmarsum 2018 in samenwerking met Fair Sound. Dat is 

dan echt de laatste activiteit van Witmarsum 2018. Wat was het 

mooi en wat hebben we genoten! Op naar 2019, een nieuw jaar 

met vast en zeker weer vele mooie initiatieven.

Y nstjoerd
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Klaarke Zaagemans (l.) en Siepie v.d. Eems (r.), 77 jier kammeraatskes!

Bewaarskoalle 1941
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K V Pim Mulier
Iedereen lekker fit  met  Wall Ball.    

In de gymzaal  van  Witmarsum is dit jaar een nieuwe kaats-

muur gerealiseerd. Deze kaatsmuur is geschikt voor het spel 

Wall Ball , een soort squash met een zachte bal. Janny Yntema 

heeft inmiddels een aantal clinics  verzorgd en veel deelnemers  

enthousiast gemaakt.  Een ieder die kennis wil maken met Wall 

Ball is van harte welkom. De gymzaal is beschikbaar op:

maandag van 20.30 - 22.00 uur

donderdag en vrijdag  van  17.00 - 18.00

De maandagavond is bestemd voor de senioren, dames en 

heren. Op donderdag en  vrijdag  kan de jeugd in de gymzaal 

terecht. 

Wilt u  een keer kennismaken met Wall Ball ? Meldt u dan aan 

via wallballwitmarsum@gmail.com. U hoeft geen lid te zijn van 

de kaatsvereniging.  

Namens  het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra

B edankt
‘Soms is der safolle wat wy fiele mar sa’n bytsje wat wy sizze kinne’ 

 
Safolle minsken en kaartsjes… we binne d’r stil fan.. 

 
Dankewol foar alle steun dy we krije foar no en yn de takomst.. 

 
We sille Marco nooit ferjitte! 

 
Leafs Elske & Jurre en famyljes 
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De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl

Comfortabel wonen 
zonder energiekosten!

“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren 
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen, 
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning. 
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.

‘Soms is der safolle wat wy fiele mar sa’n bytsje wat wy sizze kinne’ 
 

Safolle minsken en kaartsjes… we binne d’r stil fan.. 
 

Dankewol foar alle steun dy we krije foar no en yn de takomst.. 
 

We sille Marco nooit ferjitte! 
 

Leafs Elske & Jurre en famyljes 
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F anfare Nij Libben
Uitnodiging

Ons kerstconcert is op zondag 16 december om 15.30 uur in de Koe-

pelkerk. Dit jaar gaan we gezamenlijk met Popkoor uit Witmarsum 

er een muzikale en sfeervolle middag van maken. Graag tot dan!

Kom bij de fanfare

In de “Koepel” van oktober heeft u kunnen lezen dat we op zoek 

zijn naar nieuwe leden. Inmiddels is hiermee een start gemaakt. 

Onlangs hebben twee gastdocenten van het Atrium de basisscho-

len De Bonkelder en De Utskoat voor een proefles bezocht en de 

groepen 5 t/m 8 op een speelse manier kennis laten maken met 

muziek. Alle kinderen kregen een trompet waarop ze aan het 

einde van de les met elkaar enthousiast mee speelden op het liedje 

Fireball wat op de achtergrond hoorbaar was. 

Erg leuk om te zien wat er in zo’n eerste korte les al gepresteerd 

wordt. Na deze proefles worden er vanaf donderdag 10 januari 

2019 in totaal 10 lessen van 45 minuten in groepsverband gegeven. 

Hiervan zijn de kosten € 40,-- per leerling. De lessen vinden plaats 

direct na schooltijd in school. Na deze 10 lessen wordt er i.s.m. 

“Nij Libben” een concertje gegeven en spelen ze ook even mee 

in het korps.   Er hebben zich al enkele kinderen voor deze lessen 

aangemeld, maar uiteraard kunnen er nog meer bij. Opgave is nog 

mogelijk tot uiterlijk 10 december via info@nijlibben.nl. Daarbij 

graag naam, adres, tel.nr. en op welke school en groep uw kind 

zit. Wij zien de opgave graag tegemoet.  Mocht u bij dit lezen ook 

zelf enthousiast zijn geworden om te spelen of zijn er “oud leden” 

die de draad weer op willen pakken, dan kunt ook u dit kenbaar 

maken via het bovengenoemd mailadres. 

Wilt u/jij meer informatie over onze vereniging ga dan naar  www.

nijlibben.nl  Wilt u/jij  komen spelen of starten met muzieklessen, 

neem dan contact op via telefoonnummer 0517-531635 of mailen 

naar  info@nijlibben.nl 
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Ontdek bij
Rabobank:
De kracht 
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Ga aan de slag op Rabobank.nl/
strakshebjehetnodig

Kom maar op met de
toekomst
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ken. De warmte en gezelligheid zorgt voor een echt thuisgevoel 

voor de bewoners en dit was een mooie dag om dit gevoel te 

delen met anderen.’

Gezellige herfst- en wintertijd voor de boeg

In de komende maanden staan ‘gewone, dagelijkse activitei-

ten’ op het programma. Caroline Krol, leidinggevende van het 

woonhuis, is ook daar enthousiast over: ‘De kinderen van de 

basisschool komen met hun lampionnen, we vieren Sinterklaas 

samen met een jeugdteam van de voetbalvereniging SV Mulier, 

die dan ook spelletjes komen doen. We hebben regelmatig 

muziek voor de bewoners, yoga en we vieren natuurlijk Kerst 

met de families.’ 

Koken met bewoners: vrijwilligers gezocht

Bij September koken medewerkers en bewoners elke dag 

samen. Samen het eten bereiden is voor mensen met demen-

tie van grote waarde. Ze maken hun maaltijd zelf, wat naast 

meer eetlust, zorgt voor heel veel gezelligheid in de keuken. 

Het team van September kan hierbij altijd hulp gebruiken. 

Wilt u op vrijwillige basis samen met de bewoners van Septem-

ber koken en gezellig mee-eten? Bent u gewend om voor grote 

groepen te koken? Dan bent u van harte welkom! U kunt voor 

meer informatie of aanmelden contact opnemen met Caroline 

Krol caroline.krol@wonenbijseptember.nl of 06-44857920).

V an de ZWO
Geweldig resultaat Dorcas  Voedselactie in de supermarkt 

van Poiesz. Met de Dorcas Voedselactie op vrijdag 9 en zater-

dag 10 november hebben we producten ingezameld voor de 

allerarmsten in Oost Europa.  Voor mensen die zelf amper 

nog de deur uit komen door hun leeftijd, ziekte of beper-

S eptember
Duofiets voor September bijna bij elkaar gespaard

Bewoners zien grote groep mensen op de step door Friesland 

gaan voor goede doel

De bewoners van September Witmarsum, het woonhuis voor 

ouderen met geheugenproblemen dat is gehuisvest in het oude 

gemeentehuis in het dorp, zagen eind september een grote 

groep steppers uit heel Nederland voor de deur vertrekken 

en finishen. De Bolswarder Stepvereniging organiseerde een 

drukbezochte sponsortocht, waarbij geld bij elkaar kon worden 

gestept voor een duofiets voor de bewoners. Alle inkomsten 

kwamen ten goede aan dit doel. Er staat nu in totaal 5500 euro 

op de teller, de fiets is hiermee bijna bij elkaar gespaard.  

Open dag en familiefeest

Naast deze sponsortocht was er eind september ook een open 

dag, die gelijk gecombineerd werd met Burendag en een fami-

liefeest. ‘Een geweldige dag voor de bewoners, de medewerkers 

en een mooie gelegenheid voor mensen uit de omgeving, zorg-

verleners, doorverwijzers en geïnteresseerden om eens binnen 

te kijken’, zegt Caroline Krol. ‘Iedereen is altijd erg enthousiast 

als ze binnenkomen in onze mooie woonkamers en open keu-
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in krante artikel út de Hepkema 

fan 18 jannewaris 1929. Dêryn 

stie:

Witmarsum. In dit mooie kloos-

terdorp kreeg R. Broersma op 5 

December iets van Sinterklaas, 

dat hem niet in het bijzonder 

welkom was en waarvoor heden 

het loon aan de edele gevers 

wordt toegewezen. Age S. en 

Gerrit Z., twee 19 jarige werk-

lieden aldaar, wilden dien avond 

ook zijn bij de balgooierij in den 

winkel van 

Arie Roemer. Het was daar geweldig vol, ze konden er haast 

niet bij komen. Hierdoor is herrie ontstaan, de grootste her-

riemakers werden er uit gezet. Dat ging niet zonder tegenstuit 

en Ruurd Broersma, een jeugdig boerenknecht, verzekert, dat 

hij bij de keel gegrepen en in het gezicht gekrabd is door beide 

voorgenoemde indringers. Ook zijne kleeding moest het ont-

gelden. Age S. (Gerrit Z. was niet verschenen) zegt, dat het zoo 

erg niet is geweest. Eisch voor ieder 20 gulden, vonnis 15 gulden 

boete of 15 dagen hechtenis. 

Sa kinne jo sjen dat de straf yn dy tiid ek al net foar de poes 

wiene. 

Wy winskje elkenien in goede Sinteklaas, noflike Krystdagen 

en in sûn 2019.

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

king. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede 

Een voedselpakket maakt hun wintermaanden draaglijker.                                                                                                                                     

We laten zo bovendien zien dat er toch een heel groot aan-

tal  mensen uit Witmarsum en omgeving om hen geven.                                                                                                                                           

De speciale lang houdbare producten die u kocht in een 

speciaal ingerichte stand, en nadat u ze bij de kassa had 

afgerekend, en daarna ze weer bij ons ingeleverd had , 

zodat wij ze ( met een groot aantal vrijwilligers ) in de 

speciale daarvoor bestemde dozen konden sorteren.                                                                                                                                      

Het was geweldig wat u samen een , voor deze actie bestem-

de producten bij ons inleverde.In totaal konden we na afloop 

130 dozen vol met producten wegbrengen,  waar op een cen-

traal punt  in Friesland allemaal  gesorteerde voedselpakket-

ten van worden gemaakt en die daarna worden verdeeld onder 

de allerarmsten in Oost-Europa . Voor deze opbrengst, wat 

geweldig was, allemaal heel erg bedankt. Ook de giften in de 

speciale hiervoor bestemde collectebus waren geweldig. Deze 

opbrengst is onder andere nodig om de pakketten te transpor-

teren. Nogmaals iedereen die aan deze actie heeft meegewerkt 

, hartstikke bedankt hiervoor .

de ZWO-commissie.

Y n’t ferline
It is wer desimber, en wat foar de ien in feest moanne is, is it 

foar in oar in kâlde wintermoanne. Wat benammen no wer spi-

let is fansels de opskuor om swarte Piet.

Wy hawwe lykwols krekt de rjochtsaak efter de rêch, mar der 

is, sa te hearren, net mear begryp foar de oar syn stânpunt kom-

men. Dat it yn Wytmarsum ek net altyd rêstich ferrûn is stie yn 
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K abaret Spuit 12                   
Nei suksesfolle optredens yn 

Wytmarsum en Ried, spilet 

SPUIT12 nochris op spesjaal 

fersyk yn de Roskam yn Wyt-

marsum op snein 3 febrewaris 

o.s. om 16:00 oere. Dit kaba-

retprogramma wurdt spile troch Aagje en Henk Waterlander, 

Coby Yntema en Fred Reijenga. 

Sy bringe in fleurich, komysk programma.

Jo kinne kaarten bestelle  à 10 euro op: spuit12cabaret@gmail.

com en betelje oan ‘e seal. FOL is FOL .....NET STINNE.....

HINNE!!

B etanke

30

Betanke leave minsken foar alle mominten
dat jimme der foar wiene nei it ferstjerren fan ús heit

    Johannes Bouma

It hat ús tige goed dien! 
�ea en Jan

 Bouwen en Feikje
           Anita en Ype 
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B etanke

De Kinderen van September in 
het pand aan de Arumerweg 53.
De eerste opvangmaand is achter de rug en 
de reacties van de ouders en kinderen zijn positief. Kinderen zijn enthousiast en aan einde 
van de dag vrolijk en moeilijk naar huis te krijgen. Er is nu nog volop ruimte dus mocht u 
opvang nodig hebben. Informeer naar wat we voor u en uw kind(eren kunnen betekenen.

Activiteiten december:
Inmiddels heeft Sinterklaas zijn intrede weer gedaan en is ook onze ruimte mooi versierd.
In de kerstvakantie willen we voor de kinderen van September en alle andere kinderen uit 
Witmarsum en omgeving nog een aantal activiteiten organiseren waaronder een kinder-
bingo en een koffieochtend voor ouders en belangstellenden. Houdt hiervoor website en 
facebook in de gaten.

Waarom kiezen voor de Kinderen van September:
Wij zijn kleinschalig met vaste pedagogische medewerkers, flexibel door onze openingstij-
den van 06.00 uur tot 18.30 en goedkoop doordat wij alleen de afgenomen uren factureren. 
Bij ons geef je een maand van tevoren de opvanguren door en die worden uiteindelijk bere-
kend. (Ruilen en wijzigingen zijn in overleg mogelijk). 
Onze uurtarieven sluiten aan op wat de belastingdienst vergoed en zijn € 6,95 B.S.O.  
en € 7,45 Kinderopvang. De tarieven per 1 januari 2019 worden € 6,89 B.S.O en  
€ 8,02 Kinderopvang.
Meer informatie vind u op onze website www.kinderenvanseptember.nl

Bellen mag ook altijd 0517-210003
De Kinderen van September
Arumerweg 53, 8748 AB Witmarsum
0517-210003
www.kinderenvanseptember.nl
info@kinderenvanseptember.nl
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praktisch als altijd wilde meteen spijkers met koppen slaan en 

binnen 6 weken woonde zij daar waar zij nooit heen wilde. Ze 

pakte haar bridge weer op, elke Bingo enthousiast aanwezig en 

vond aansluiting bij “mensen uit haar tijd.”  Opnieuw lid van 

een kleine gemeenschap, die ook een beetje op haar lette, een 

zuster waarschuwde als ze toch wat laat aankwam bij de koffie. 

Het eten bleef een dingetje… ik had haar daarmee grondig ver-

wend. Na een tijdje vroeg ik haar of ze spijt had en misschien 

kampte ik nog wel met een restje schuldgevoel, falen omdat ik 

de handdoek in de ring had gegooid. “Lieverd, dit had ik jaren 

eerder moeten doen.” Eerlijkheidshalve voelde ik mijzelf toen 

een beetje beteuterd en kennelijk zag ik er ook zo uit..” Niet 

doen, zei oma, je hebt mij het beste van jezelf en jouw gezin 

gegeven. Lekker eten vooral en de meest exclusieve zorg ooit. 

“Wie heeft er nu een privé-zuster 24/7? “ Er komt gewoon een 

tijd, dat de koek op is, maar je toch wil blijven genieten en dat 

kan hier met jou en iedereen nog steeds in mijn leven.” 

Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer, toch zijn de beste 

elementen hiervan de blauwdruk voor alle locaties van ’t Huys, 

samen, gezellig, een goede zorgpartner zijn – ook voor de fami-

lie bij elke bewoner- en gewoon zoals je bent met een knus 

dorpskarakter. En ja, mét lekker eten en drinken.

A genda 
7 dec. Jaarvergadering IJsvereniging Witmarsum

  20.00 uur, De Gekroonde Roskam

10 dec.  De Zonnebloem 9.45 uur, gezellige ochtend in het 

Groencentrum

10 dec.  Kaartclub Elk Wat Wils19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam. Maatkaarten

Y nstjoerd
Het verhaal achter Zorggroep’t Huys,  binnenkort in Witmar-

sum

Opgegroeid in een klein dorpje zorgde iedereen zo een beetje 

voor elkaar. Vanuit school  bracht ik een pannetje soep naar 

een buurvrouw met een pijnlijk been. Je deed boodschappen 

voor oude dorpsgenoten als dat nodig was en je hield een oogje 

op elkaar.  Een kleine maar hechte gemeenschap, waar het ook 

wel eens borrelde, maar het kwam altijd weer goed.  Het sociale 

zorgen en er zijn voor elkaar, even zwaaien, even contact.. ik 

vind dat mooi, ik word er blij van, dat moet weer terugkomen 

en groter worden door het met enthousiasme te omarmen.

Jaren woonde mijn oma bij mij in, erg gezellig, maar zeker ook 

met oog op de toekomst. Mijn oma wilde namelijk absoluut niet 

naar een ‘bejaardenhuis’. “Ik ga liever meteen dood, dan dat ik 

daar mijn laatste adem uitblaas.” En zo ging het.. ook toen zij 

hulp nodig had bleef zij bij ons en waren we een groot gezin. 

Wat niemand besteld had, kwam plotseling toch aan onze deur. 

Het noodlot in de vorm van een groot herseninfarct ontnam 

haar de grip op de linkerkant van haar lichaam. Oma kon niet 

meer zelf lopen en werd dus fors afhankelijk van ons. Toch ble-

ven we bij elkaar, haar diepste wens nastrevend haalden we 

alle trucs uit de kast om haar met onze zorg haar leven te laten 

leiden. Naast ons werk, onze kinderen – haar achterkleinkinde-

ren- ging het toch zijn tol eisen, mantelzorger zijn is een meer 

dan intensief bestaan, dat leerden we in deze tijd snel. Met oma 

ben ik toen toch in gesprek gegaan, met liefde en respect voor 

haar keuzes in haar leven. Dankbaar, dat wij haar al die tijd tot 

steun mochten zijn trok ‘Jaantje’ dit nu niet meer. 

Wonderlijk genoeg stond ze open voor een bezoek aan mijn 

werk, in haar ogen een ‘bejaardenhuis’. Ze ontmoette andere 

mensen, ze vond het gezellig en trof ook een oude bekende: 

“Meid, wat leuk jou hier te zien!” Meesterlijk.. Mijn oma, 
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  20.00 uur, De Gekroonde Roskam

10 dec.  De Zonnebloem 9.45 uur, gezellige ochtend in het 

Groencentrum

10 dec.  Kaartclub Elk Wat Wils19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam. Maatkaarten
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Y nstjoerd
Het verhaal achter Zorggroep’t Huys,  binnenkort in Witmar-

sum

Opgegroeid in een klein dorpje zorgde iedereen zo een beetje 

voor elkaar. Vanuit school  bracht ik een pannetje soep naar 

een buurvrouw met een pijnlijk been. Je deed boodschappen 

voor oude dorpsgenoten als dat nodig was en je hield een oogje 

op elkaar.  Een kleine maar hechte gemeenschap, waar het ook 

wel eens borrelde, maar het kwam altijd weer goed.  Het sociale 

zorgen en er zijn voor elkaar, even zwaaien, even contact.. ik 

vind dat mooi, ik word er blij van, dat moet weer terugkomen 

en groter worden door het met enthousiasme te omarmen.

Jaren woonde mijn oma bij mij in, erg gezellig, maar zeker ook 

met oog op de toekomst. Mijn oma wilde namelijk absoluut niet 

naar een ‘bejaardenhuis’. “Ik ga liever meteen dood, dan dat ik 

daar mijn laatste adem uitblaas.” En zo ging het.. ook toen zij 

hulp nodig had bleef zij bij ons en waren we een groot gezin. 

Wat niemand besteld had, kwam plotseling toch aan onze deur. 

Het noodlot in de vorm van een groot herseninfarct ontnam 

haar de grip op de linkerkant van haar lichaam. Oma kon niet 

meer zelf lopen en werd dus fors afhankelijk van ons. Toch ble-

ven we bij elkaar, haar diepste wens nastrevend haalden we 

alle trucs uit de kast om haar met onze zorg haar leven te laten 

leiden. Naast ons werk, onze kinderen – haar achterkleinkinde-

ren- ging het toch zijn tol eisen, mantelzorger zijn is een meer 

dan intensief bestaan, dat leerden we in deze tijd snel. Met oma 

ben ik toen toch in gesprek gegaan, met liefde en respect voor 

haar keuzes in haar leven. Dankbaar, dat wij haar al die tijd tot 

steun mochten zijn trok ‘Jaantje’ dit nu niet meer. 

Wonderlijk genoeg stond ze open voor een bezoek aan mijn 

werk, in haar ogen een ‘bejaardenhuis’. Ze ontmoette andere 

mensen, ze vond het gezellig en trof ook een oude bekende: 

“Meid, wat leuk jou hier te zien!” Meesterlijk.. Mijn oma, 
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12 dec.  KBO/PCOB Wûnseradiel 14.00 uur, ’t Anker, 

Makkum. Lezing over het gevangeniswezen door 

Henk Dillerop

14 dec. Aylva State 14.30 uur, soosmiddag

16 dec. Aylva State 14.30 uur, middagdienst PKN

16 dec. Kerstconcert Nij Libben 15.30 uur, Koepelkerk

17 dec. IJsvereniging Witmarsum 

  Vanaf 18.00 uur, verkoop banketstaven!

18 dec. Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Competitie

18 dec.  Vrouwen van Nu 15.30 uur, De Gekroonde Ros-

kam. Met Imke Gerritsen: ‘Wat eten we in decem-

ber?’

23 dec.  Kerstmiddag Aylva State 15.00 uur. Met Popko-

ar Wytmarsum. Aansluitend een exclusief diner

(€ 15 pp) Opgave diner via 0517-531456 of femke.

epema@patyna.nl   

24 dec. Kerstnachtdienst 21.30 uur, Koepelkerk

28 dec. Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur

29 dec. Slotfeest Wytmarsum2018

1 januari   Nieuwjaarsduik op de ijsbaan 14.00 uur

3 januari  Vrouwen van Nu 15.30 uur, De Gekroonde Ros-

kam. Nieuwjaarsborrel en Age Veldboom over 

‘Schaatshistorie en Elfstedentochten’ 

4 januari   Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam. Club 5

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de jannewaris Koepel moat uterlik 14 desimber ynle-
vere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten 
ek byAdri 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 2018 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    €50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  €30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes €15,-
Bertekaartsjes €15,-
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 €15,- 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

 
De redaksje fan ‘De Koepel’ 
winsket jimme
NOFLIKE KRYSTDAGEN 
en in SÛN 2019 ta!
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Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie”
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”
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.
MFC It Fliet
Til. nr sekretariaat:  0517-531205
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laat iedereen meedoen!

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre? 
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een 
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?

Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze 
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de 
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing, 
dan maken we vooraf een 3D-ontwerp.

Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland. 
Profiteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op. 
 

www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07

Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

VERBOUWPLANNEN?
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