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K at en Harke
Op Keningsdei is it rûnom tige kâld, sa ek tusken      en

Mar der binne ek lju dy’t dêr neat mei te krijen hawwe. Dy 

binne waarm binnenyn. Sa’n man is bygelyks JAAP ROOR-

DA. Hy kin dizze dei ferwaarme wurde troch in lintsje op syn 

revers. Op freed 25 april wurdt him troch ús boargemaster in 

ûnderskieding útrikt en is hy lidmaat fan “De Orde van Oranje-

Nassau”wurden. In lange list mei allegearre frijwilligerswurk, 

yn it ferline dien en ek it hjoeddeiske wurk, is de reden hjirfan. 

Neffens Jaap Roorda hat hy gjin hobby’s. Om dochs wat om 

hannen te hawwen set hy him op alderhande mêd yn as frij-

williger. De grutte wurdearring is sichtber wurden troch dizze 

útrikking. Jaap Roorda, Fan Herte Lokwinske mei dit heuch-

like barren! Om ús meisto noch wol efkes trochgean mei dit 

belangrike wurk.

Ek EERDE SCHIPPERS en syn vrouw SARI-SCHIPPERS-

DE VRIES kinne it tegearre wol waarm hâlde. Dat dogge sy 

al jierren lang. Op 29 april fierden sy mei bern, bernsbern en 

bernsbernsbern harren 60 jierrich houlik. Harren wenning yn 

“De Meester de Vriesstraat” is te lyts om de hiele famylje in 

plakje te jaan. Dêrom wurdt der in grut famyljehûs hierd om 

mei inoar hjir ekstra by stil te stean. Sels in pake- en beppesiz-

zer komt oer út Canada mei alwer har bern om hjir by te wêzen. 

Sa begjint men tegearre en wennet men nei safolle drokke jier-

ren wer tegearre. Lokkich ha sy in brievebus yn’e doar om alle 

belangrike post te sammeljen. In brief fan bygelyks it Keninklik 

hûs of fan de kommissaris fan de Kening meie net ferlern gean. 

Fan Herte Lokwinske mei dit heuchlike barren! Wy winskje 

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

In lekker waarm plakje yn’e widze is der ek foar SVEN CUPE-

RUS. Dêr soargje heit Durk en mem Charina wol foar. De 
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wenstee.Yn 2013 wurdt Aylva State harren thúshaven. Troch 

efterútgong fan har sûnens hat sy fersoarging nedich. Fertriet 

is har net besparre bleaun.Tegearre hat sy mei har man mar in 

heal jier yn Aylva State wenne. Dan stjert Sikke Leijendekker. 

Yn 2006 komt der troch in slimme sykte in ein oan it libben fan 

soan Jan.Yn 2008 moat sy har beppesizzer Wesley misse. 

Wat my noch by stiet fan har is it feit dat sy tige betûft is yn it 

oplossen fan puzels. Withoefaak stiet har namme yn in krante  

Dan hat sy alwer in priis wûn.

Yn Aylva State fielt sy har spitigernôch net thús. Sy mist de 

romte om har hinne.

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens is sy ferstoarn. Wy winskje 

har bern, bernsbern, oerbeppesizzers en fierdere famylje sterk-

te ta om dit gemis te ferwurkjen.

‘Tink oan my werom hoe ik wie doe’t ik alles noch koe’ stie te 

lêzen op de roukaart fan ús mei-redaksjelid REINDER HUIS-

MAN. Reinder ferstoar op 18 maaie 2019. Nei dit Kat en Harke 

nijs stiet in Yn neitins oan Reinder. Wy winskje de neibeste-

ande de krêft ta dit ferlies te dragen.

It is maitiid en de fûgels yn’e greiden sjonge harren liet.

Hjir hat Hindrik van der Meer in liet oer skreaun:

Petsje ôf foar kening skries.

Refrein:

Petsje ôf foar kening skries

Goed idee seit eltse Fries.

Kening skries is winters mei syn frou yn Afrika

mar by’t maitiid lûkt it bêste lân fan d’ierde sa.

Boeren lizze dêr in greideblommen loper klear

as in wolkom foar it bliid ferwachte keningspear.

Foar de heechbepoate gasten yn har sjyk tenu

stiet dêr alle dagen wjirm op it menu.

earrebarre is op freed 17 maaie by harren binnenflein. Yn de 

Easterstrjitte is dit noch te sjen. Syn grutte broer Ivan hat it ek 

lekker waarm troch syn springen om de widze hinne. Grutske 

pake Paulus en beppe Hetty Cuperus litte ús dit witte.

Heit Durk, mem Charina , bruorke Ivan en famylje, Fan Herte 

Lokwinske mei de berte fan Sven. Wy hoopje dat hy yn sûnens 

opgroeie sil ta in fikse jongfeint.

Swimbad “Mounewetter”sil mear lêst ha fan de kjeld. It tal 

besikers sil ornaris mei dit waar yn’e maaiefakânsje gau min-

der wêze. Mar de simmer is kommende wei. De temperatueren 

binne no lokkich al wer wat heger.”Wat yn it fet leit bedjert 

net” is in tapaslike siswize. Wy hoopje op in moaie simmer 

dêr’t elkenien fan genietsje kin. Dit winskje wy Maarten van 

der Weijden wis ek ta. Hy kin wol moai waar brûke by syn trai-

ningen en fansels al hielendal ûnder syn mûnsterswimtocht by 

alle alve stêden lâns. Dêrfan is de start op 21 juny. Wolkom yn 

Wytmarsum. Dizze kear moat it doch slagje! 

It genietsjen fan de simmer is dit jier net mear weilein foar 

BAUKJE LEIJENDEKKER-SCHILSTRA. Op 25 april is sy 

ferstoarn yn de âldens fan 89 jier. Sy is berne by de seedyk yn 

Ferwâlde.Nei har skoaltiid yn Ferwâlde en Boalsert wurd sy 

faam foar dei en nacht by boer Bokma. Troch in freondinne 

bedarret sy yn Wytmarsum en komt yn de kunde mei Sikke 

Leijendekker. Yn 1954 is de brulloft en dan sette sy harren nei 

wenjen yn de keet by de âlderlike pleats fan de Leijendekkers. 

Yn 1958 ferhúzje sy nei de pleats op Pankoeken. As men bûten 

it doarp wennet is it wis tige handich dat men auto ride kin en 

mei.  Op 40 jierrige leeftiid hellet sy it rydbewiis en kin no mak-

liker en fierder fuortkomme. Sy is sels wol yn Amearika west. 

Har beide soannen Germ en Jan emigrearje dêrhinne en dan 

moat men wol. Sy wol beslein op it iis komme en giet by master 

Menno op Ingelske les. Reizgjen is net har ding. Sy is bliid as 

sy mei har man wer feilich thús is. Nei hast 40 jier op’e pleats 

komme sy no yn’e buorren te wenjen. !6 jier lang is dit harren 
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As it gritogrytsjend pear wer oer de greiden fljocht

is it hiel bysûnder wat dat ús as minsken docht.

Komme tsjirken, ljippen, ljurken ek mei har refrein

dan is’t lok fan greidefûgelfreonen hast folslein.

Minge hynders, skiep en kij har noch yn’t greidekoar

witte wy: hjir stean wy foar! 

Oant de oare kear, Jelly.

Y n neitins: Reinder Huisman 
Op 18 maaie belle Adri mij om te fertellen dat Reinder fer-

stoarn wie. In kâlde rilling rûn oer myn rêch doe’t ik dat fers-

kriklike berjocht hearde, wilens ik wol wist dat it net goed gong 

mei Reinder en dat de foartekens net al te posityf wiene.

Reinder Huisman, berne op 5 juny 1952 yn Penjum, wie net 

allinnich ús mei redaksjelid fan de Koepel, mar mei namme in 

goeie freon.  Hy moast in striid leverje dy’t hy lang om let net 

winne koe. Hy wie op, it gong gewoanwei net mear. Doe’t der 

de lêste kear nei it sikehûs ta rekke wie wol dúdlik dat it der net 

best foar stie. En de eangst dat it net goed komme soe, waard 

op 18 maaie de hurde wierheid!

Ik kin Reinder al hiel lang, mar mei nammen ha wy inoar goed 

kinnen leart yn de tiid dat wy tegearre (ferplicht) nei de fysio 

foar hertpasjinten yn it sikehûs yn Snits ta moasten. Moasten, 

want wy beiden wiene gjin echte fanatike sporters. Wy wisten 

nei ien kear al presys by hokker fysioterapeut wy yn it groep-

ke moasten; de iene wie fanatyk en dy oare wie dat hielendal 

net. En dy lêste dat wie krekt ús maat. Ik krige yn dy tiid ek 

bewûndering foar Reinder, want wêr elk syn kondysje der op 

foarút gong, bleaun dy fan Reinder gelyk. Mar dochs gong er 

alle kearen mei my mei.

Ast Reinder earne foar fregest sei er eins nea “nee”.  Hy hat 

dan ek hiel wat út de wei setten foar ús doarp en de Koepel. 

Men die eins nea fergees in berop op him. Mannich toaniel en 

feestjûn hat er fersjoen fan ljocht en lûd. Doe’t syn kondysje 

geandewei minder waard gong ik wolris mei him mei om ljocht 

en lûd te dwaan.  Altyd in protte wille hân, want humor hie 

Reinder! Sa ek de kear dat wy it popkoar fan Wytmarsum fer-

sterkje moasten. De dirigint kaam bij ús om te freegjen om in 

pear sjongers fan it koar net te fersterkjen, want dy songen net 

sa goed. Technysk besjoen wie dat ûnmooglik, mar Reinder sei 

tsjin de beste man: “Dat komt goed!”. Ik seach Reinder oan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens. 
Onder praktische begeleiding, van het 
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mei in blik “Dat kin hielendal net!” En it koe ek net en dus 

diene wy ek neat. Lykwols kaam de dirigint yn it skoft by ús om 

te fertellen dat wy syn opdracht goed útfierd hiene, hy wie dik 

tefreden!

Oan syn humor koest merke hoe’t it mei Reinder wie. As der 

dan wat ferteld waard en syn eachjes begûnen te glinsterjen, 

dan koest der donder op sizze of dat er al wat betocht hie of dat 

er earne op siet te brieden. En as der dan in opmerking fan him 

kaam, dan wie dy goed raak.

Sa ha Adri, Reinder, Gerke en myn persoan in pear kear in 

dei mei-inoar nei Skylge ta west. Wy hierden dan trije fytsen 

en in elektryske foar Reinder en gongen dan sa’n hiele dei op 

in paad. Gerke gong op sokke reizen altyd goed klaaid fan hûs 

en hie in rêchpûde by him. Sa soene wy nei in stop wer fierder 

en Gerke stoppe al syn guod yn syn rêchpûde, lykwols syn twa 

telefoanen die hy der as earste yn. Twa sielen en ien gedachte, 

want Reinder en ik seagen inoar oan en wisten beide wat ús te 

dwaan stie. Dus doe’t Gerke syn rêchpûde fol en op de rêch 

hongen hie en op de fyts siet, waard Gerke troch ús belle. Syn 

telefoan gie oer. It gefolch wie dat er fan de fyts moast, alles 

útpakke moast om mar by syn telefoan te kommen. It ferfolch 

lit him riede.

Sa ha wy ek hiel wat ôflake by it ferstjoeren en tellen fan de 

Koepels wat elke moanne dien wurde moast, earst mei Hil-

brand Postma en letter mei Betty Popma. Mar foardat wy dêr 

oan begûnen, iten wy altyd tegearre en praten dan wer efkes bij. 

Reinder wie ferantwurdlik foar de administraasje fan ús abon-

nees.

Mar Reinder wie ek prinsipieel. Sa wie er poer tsjin op Kul-

turele Haadstêd 2018: “Jild fergriemerij!”. Mar ik wie der just 

grutsk op dat ik foar dy klup wurke en sa betocht ik dat ik mar 

ris in foarljochting foar in selekt selskip jaan moast. Ik hie foar 

elk in pin, stikker en folder meinaam en hold myn ferhaal. Mar 

doe’t in elk nei hûs wie en ik de boel opromme seach ik noch 

in pin, in stikker en in folder op de bank lizzen. Ut prinsipe hie 

Reinder dat jildfergrimerich guod net meinommen.

Al jierren wraksele Reinder mei syn sûnens en stadichoan moast 

hy hieltyd mear stapkes efterút dwaan. Dingen dy’t er oars mei 

gemak dwaan koe, koene no net mear. Syn wrâld waard aloan 

lytser, it wie ôfsjen. De lêste pear wiken hat Reinder yn it sike-

hûs lein en gong syn sûnens mei sprongen efterút. Hy wie op, it 

gong gewoanwei net mear.

Lâns dizze wei wolle wy Beppe Griet, Adri, Klasien, Janet en 

Joukje (Reinder syn suster) oergryslik folle sterkte tawinskje 

om dit ferlies te dragen.

Rêst sêft grutte freon!

Wim
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D orpsbelang
Dodenherdenking

Op zaterdagavond 4 mei waren we, ondanks het koude weer, 

met vele dorpsgenoten bij elkaar voor de jaarlijkse herden-

kingsbijeenkomst. Vanuit alle 4 krijgsmachtdelen waren een 

zevental militairen aanwezig om voorop te lopen tijdens de 

stille tocht rondom het kerkhof. Dit jaar hebben leerlingen van 

cbs de Bonkelder geholpen bij de herdenking.

Bij de oorlogsgraven werd de krans gelegd door Femke Smits en 

Teun Westgeest in aanwezigheid van raadslid Bertus Walsma. 

Nadat muziekvereniging Nij Libben de Last Post had gespeeld 

en de 2 minuten stilte voorbij waren heeft Nynke Herrema 

onderstaand gedicht voorgelezen.

Benjamin Derksen - Twee minuten

twee minuten nadenken 

over de dingen 

die je wat doen 

secondenlang 

kijken naar het onschuldige gras 

met het hoofd gebogen

iedereen, ja, echt iedereen 

is voor één keer samen 

gezamenlijk stil 

vragen zijn er 

over de dingen die zijn geweest 

antwoorden ook, helaas 

voor de mensen die er niet meer zijn 

ogen 

vol van angst 

sterren 

vol van schaamte worden 

nu herdacht 

twee minuten 

symbool van kracht

Volgend jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede 

Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Heeft u een idee hoe we de her-

denking op deze dag een andere invulling kunnen geven, laat 

het ons weten.

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com 

Website: www.witmarsum.com

Witmarsum in beweging

Witmarsum in beweging is het project voor beweegplekken bij 

Aylva State, op het Schoolplein en op het Griene Plak (naast de 

huidige speeltuin). De afgelopen maanden hebben we vanuit 

de projectgroep bijeenkomsten gehad met de bewoners rond 

de plekken. We bespraken de bedoeling en de inrichting van 

de plekken. Het doel is Mienskip vorming door het stimuleren 

van bewegen en ontmoeten. We hebben ook besproken waar 

en wat er op de gekozen plekken komt. Vanuit de Mounebou-

lers is er nog een idee ingebracht om bij Aylva State een jeu 

de boules baantje neer te leggen. De algemene reactie van de 

bewoners op de plannen is ‘positief’. De plekken geven meer 

leven in de brouwerij met een nuttig gebruik. De plekken kun-

nen soms extra overlast opleveren, daar is iedereen zich ook 

van bewust. Bij de bijeenkomst voor de buurt rond het school-

plein was onze wijkagent Sierd Steigenga aanwezig. Zijn tip is: 

Als je als bewoner last hebt, is het het beste om erop af te gaan 

(als je de moed hebt tenminste) en in gesprek te komen. Breng 

de boodschap ‘We hebben last van wat jullie nu doen, willen 
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jullie daarmee op houden?’ Mocht het uit de hand lopen, zoals 

fikkie stoken, dan is een telefoontje naar 112 gerechtvaardigd. 

Overlast zonder urgentie, kun je de volgende dag bij de wijk-

agent melden op 0900-8844.

Overlast voorkomen is het beste. Eén tip van de buurtbewoners 

betrof het schoolplein, waar de dichte muur van de fietsenstal-

ling aan de kant van de Tsjasker beschutting biedt en uitnodigt 

tot ongewenst gedrag. De tip was om die muur af te breken, 

waardoor er een vrijer zicht vanaf de weg komt. Bij Aylva State 

wordt door de leiding een oplossing gezocht voor de vele gepar-

keerde auto’s op de openbare weg van het personeel en bezoe-

kers. Patyna wil samen met Elkien ook een mooier aanzicht van 

de tuin gaan maken en de oprit verbeteren. Naar aanleiding van 

de buurtbijeenkomst van het Griene Plak is er overleg geweest 

met de gemeente over de huidige speeltuin. Eén van de punten 

was om voor de veiligheid bij het gebruik van de bult een extra 

hek ter afscheiding van de weg te plaatsen. Dit moet voorko-

men dat kinderen rechtstreeks vanaf de bult de weg op hollen 

of fietsen. 

Planning. Het grootste deel van het geld om ‘Witmarsum in 

beweging met beweegplekken’ te realiseren moet uit subsidies 

en fondsen komen. De provincie en de gemeente zijn al met 

een toezegging gekomen. Daarnaast hebben de dorpsbewoners 

al gemerkt dat er acties vanuit de scholen zijn gehouden voor 

geld voor het schoolplein en dat er een verkoop standje was op 

Koningsdag. We zitten daarmee al op de helft van het gewens-

te bedrag. In september 2019 willen we het ontwerp passend 

maken op basis van het te verwachten geld dat opgehaald is uit 

subsidies en fondsen en plannen wanneer we met de uitvoering 

kunnen beginnen: in het najaar als het niet te nat is en anders 

in het voorjaar van 2020. Wordt vervolgd!  

D e Romkes ( diel 2)
“De Buks”

Sa as jimme yn de foarige Koepel lêze koenen hat lytse Ronald 

in mail ferstjoerd nei syn ferstoarne oerpake Romke. No is it 

wachtsjen op antwurd.

( Dat wol sizze, Heit hat de mail trochspiele oan syn heit, pake 

Ronnie, en die rêdt him dermei)

Hoi myn Lytse  Bûkemantsje.

No wat fyn ik dat mooi je. In berichtsje fan die “lytse reade”. 

It is hjir goed hjer. Sa goed sels, dat ik net werom wol. Alles 

giet hjir op syn tiid, nea te let en nea te betiid. En witst wat it 

moaiste is, hjir hawwe se gjin plysjes, die bringe se fêst earne 

oars ûnder. Hahahaha. 

Dus je, mei Tuffie giet it ek goed. Docht my goed te hjerren. 

Snipt er nog wol ris in mol as in rôt? En dy skele wurket nog 

steeds op it tsjekhôf, je? Haw ‘m nea mocht. Wist wat? As hy 

een kear oer myn grêf stapt sil ik ris besykje dy oerkommeling 

een wald te verkeapjen. Haha, soe wat wêze. 

Wat dy buks oanbelanget, dy sil der nog wol wêze, want dy 

haw ik altyd goed ferstoppe. “Súterige Sieds”, sa neamde ik 

him altyd, hie al lang een eagje op dat ding. Dat wist ik, want hy 

fûn it net mear heal fertrouwd dat ik mei dat ding oant sjitten 

wie en deabenouwd dat der wat hefe soe as de bern him seagen. 

Kin it dy wol fertelle, want se sille de boel wol ôfbrutsen hawwe, 

mar oars leit er nog efter de planken dy’t op de souder lizze fan 

it alde hok tsjin it dak, wer ‘t de bolle altyd stien hat.  Haw der 

in jutesek omhinne wuolle mei wat pakjetou. Sjoch mar efkes 

mar wol foarsichtig hjer, want hjir en der sit der best wat môgel 

yn it hout. 

Geheime zenders haw wy hjir net, mar wol altyd musyk, hiele 

moaie musyk. Dy plaatsjes en LP’s hoechst dy net sa drok om 

te meitsjen. Dy wiene dogs al griis draait, mar jimme jongfolk 
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kinne dat dochs wol werom fyne op it internet? 

No je, ik hear wol hoe it ôfrint, moast it mar witte litte. Doch ek 

de groetnis oan dyn grutte sus en een poat oan Tuffie.

Oerpake Romke.

AAN: pakeromke@hemelpoort.hl

VAN: readeromke@gmail.com

CC: geeneen

Hoi pakeromke

nou ben ik weer. ik tiep het nu self want mein susje wil niet 

meer helpen mar se heeft wel gesorgt dat er niet meer steets 

roode worempjus onder de woorden koomen en nu hep ik ook 

mein eigen kompjuter adres. en pakeromke ik heet nu geen 

ronald meer want nu u der niet meer is moet er toch een niewe 

romke zein en dus nu heet ik ook romke en iedereen moet nu 

so neomen  

 ben met memmie naar de doodenbegravennis geweest op 4 mei 

want we moesten allemaal een bloempju leggen bij de saldaten 

maar dat heb ik niet gedaan want ik heb het bij pake romke 

gelegt maar memmie zegde er niks van maar se kneperde wel 

met 1 oog. 

op Zondag ben ik met mein friend die johanes stiekum naar 

Pake romke zijn oewe hok geweest en toen want dan zijn se 

niet aan het timeren met het huis zijn we op de solder geklimpt 

en ja hoor daar lag hij presies zo als u zegde maar en toen we 

het tou en zak er af halden sat er een skeve plank in  en stond 

er GEFOPT op en dat fonden we niet leuk maar toen moesten 

we weer van de solder af maar stond de lader er niet meer dus 

en toen moesten we door een luik weer terug . nou en toen fiel 

johanes op een waterbakje en toen op de strooen en de stront 

van de bolle maar hij skreeuwde so dat het lijkte wel op die rat 

die pake toen met bensine in de brant stigte en toen was ine-

nen pake ronnie er. we Skrokten wel maar johanes moest nog 

steets huilen en toen heeft pake hem op de rug naar de dokter 

gedraagt   Hij wert helemal dik en blou net zo als de poot van 

heit toen hij op konindag van het springkusen donderde maar 

ja die hat bier op heel veel

Nou en nou heeft de buurman un niewe auto gekogt maar zoon 

dikke amerikase  uode bak en nou is de heele straat wakker als 

hij morgens wegreid en heitie kan hem ook wel skieten.

Maar pakeromke hat tog alteid voor alle probleemen een oplos-

sig dus zo vandar de fraag wat meoten we ermee vanaan.

Nou pakeromke nu ga ik op verzenden drukken hoor doei….

oja en een pootju van tuffie

Wurdt ferfolge…..

(Elts fergelyk fan nammen, plakken en barren berêste op klea-

rebarre tafal)
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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.
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V erhuizing 
De Kinderen van September

Op moment van schrijven zijn we nog volop bezig met het 

aanpassen en brand- en kind veilig maken van het door ons 

aangekochte pand van Zee Design aan de van Aylvaweg 38 te 

Witmarsum. In de volksmond nog steeds de oude Rabobank.

Nu ons huurcontract bij Wonen bij September aan de Arumer-

weg afloopt zijn we blij dat we een eigen plek kunnen gaan 

betrekken aan de van Aylvaweg. De samenwerking zal blijven, 

we zullen elkaar af en toe op blijven zoeken voor gezamenlijke 

activiteiten met de bewoners van September. Onze naam zal 

derhalve ook niet veranderen.  We zijn ook blij dat zij ons de 

kans hebben gegeven de onderneming op te starten.

Wat ook blijft is dat we het belangrijk vinden dat we de kinde-

ren in een fijne, huiselijke sfeer opvang kunnen bieden waar 

ze compleet zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. 

Maar wat nieuw is, is dat we nu een eigen, direct toegankelij-

ke,  buitenruimte hebben. Er meer mogelijkheden en ruimte is 

om kinderdagverblijf en B.S.O. gescheiden te houden wanneer 

nodig.     En het traplopen is voorbij. 

Onze streefdatum van verhuizing is 1 juni en de opvang zal dan 

vanaf 3 juni op de nieuwe locatie van start gaan.

De officiële opening gaat plaatsvinden op zaterdag 8 juni om 

14.00 uur, waarna er vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur een inloop 

middag is voor ouders en belangstellenden uit Witmarsum en 

omliggende dorpen.  

Een ieder is dan van harte welkom om de nieuwe locatie te 

bezichtigen.

De Kinderen van September

Van Aylvaweg 38

Witmarsum  Tel.0517-210003

J eu de boules
Een dag voor in de boeken: 

het Melle vd Witte toernooi! 

Weer een geweldige middag 

gehad en onder prachtige 

weersomstandigheden werd 

er een sportieve strijd gestre-

den. De prijswinnaars werden 

beloond met een Hema kaart 

voor de vrouwen en een Kar-

wei kaart voor de heren, aan-

geboden door Melle. Melle 

werd door onze voorzitter nog 

even in het zonnetje gezet.
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J eu de boules
Een dag voor in de boeken: 

het Melle vd Witte toernooi! 

Weer een geweldige middag 

gehad en onder prachtige 

weersomstandigheden werd 

er een sportieve strijd gestre-

den. De prijswinnaars werden 

beloond met een Hema kaart 

voor de vrouwen en een Kar-

wei kaart voor de heren, aan-

geboden door Melle. Melle 

werd door onze voorzitter nog 

even in het zonnetje gezet.

Kinderen van September in het pand aan de Van Aylvaweg 38
Mocht u opvang nodig hebben, informeer naar wat we voor 
u en uw kind(eren) kunnen betekenen.

Waarom kiezen voor de Kinderen van September:
Wij zijn kleinschalig met vaste pedagogische medewerkers,
 flexibel door onze openingstijden van 06:00 uur tot 18:30 
uur en goedkoop, doordat wij alleen de afgenomen uren factureren. Wij vinden het 
belangrijk de kinderen een fijne, huiselijke opvang te bieden waar ze compleet zichzelf 
kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Bij ons geeft u een maand van tevoren de 
opvanguren door welke uiteindelijk worden berekend (ruilen en wijzigen is in overleg 
mogelijk).  Onze uurtarieven sluiten aan op wat de belastingdienst vergoed. 
Voor de BSO bedraagt het uurtarief €6,89 en voor de kinderopvang €8,02. 
Meer informatie is op onze website te vinden.

De Kinderen van September
Van Aylvaweg 38 , 8748 CE Witmarsum 0517-210003
www.kinderenvanseptember.nl  info@kinderenvanseptember.nl
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K V Pim Mulier
Kaatstraining voor dames.

Michiel de Jong  verzorgt  kaatstraining voor de dames. Een 

behoorlijk aantal dames heeft zich al aangemeld en zijn enthou-

siast. Maar er kunnen nog meer dames bij. Dus mocht u belang-

stelling hebben om training te volgen dan bent u welkom. U 

hoeft niet lid te zijn. De trainingen worden gegeven op dinsda-

gen om 19.30 uur

Koekactie

De jaarlijkse koekactie in april was ook dit jaar weer zeer 

geslaagd. Bijna alle koeken zijn verkocht. Ook in Schraard en 

Wons was de verkoop een succes. Het bestuur bedankt een 

ieder die met de koop van één of meer koeken onze vereniging  

heeft gesteund. 

Straatkaatsen.

In de week van 24 tot en met 28 juni 2019 vindt het jaarlijkse 

straatkaatsen weer plaats. De opzet is gelijk aan voorgaande 

jaren. De buurten kaatsen tegen elkaar en iedereen kan mee-

doen. Op maandag en dinsdag is de jeugd aan de beurt, op 

woensdag tot en met vrijdag kaatsen de senioren. Een ieder 

die mee wil doen kan zich opgeven bij de buurtcoach. Wie dat 

zijn staat aangeven in onderstaand overzicht. Het is niet beslist 

nodig om drie avonden beschikbaar te zijn. Wedstrijdleider 

Herman Sprik zorgt dat iedereen die wil kaatsen ook kan kaat-

sen. 

Buurten   Buurtcoach

Buurt 1   Peter Huisman / Arnold Bergsma

Schoolstraat , Verlengd Oostend, Oostend, Bewaarschoolstraat

Mauritsstraat, Menno Simonsstraat

Buurten   Buurtcoach

Buurt 2   Harke Anema

Ald Rij,Oosterstraat

         

Buurt 3   Jan Geert Dijkstra / Arnold Bergsma

De Tsjasker, Spinnekop, Tsjerkelân, Mouneplein, De Muonts

Molenweg

Buurt 4   Marjan Elgersma

Arumerweg, Ulbe Hiemstrastrjitte

Buurt 5   Jeroen Haringa

Gysbert Japiksweg, De Tunen , Pingjumerstraat, Hayehiem

Mr. de Vriesstraat

Buurt 6   Simon Lemstra

Kerkplein, Schoolplein, Kaatsplein, v. Aylvaweg

Buurt 7   Simon Lemstra

De Krânse, It Partoer, It Spul, De Dôle, De Boppe, De Krite

De Stuit, Merkelân, Teade Zijlstrastraat

Buurt 8   Harm Jilderda

Kamperweg , Koudehuisterdijk, Marnedijk, It Fliet, Pannekoek-

sterweg, Easthimmerwei 

Buurt 9   Herman Sprik   

Buitenleden

Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra
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• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl
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T riatlon Witmarsum 
De voorbereidingen op de 7e Triatlon Witmarsum zijn in volle 

gang, de eerste 60 deelnemers hebben zich ingeschreven. Het 

aantal beschikbare plaatsen in het zwembad wordt ook al snel 

minder, dus wil je in het zwembad zwemmen schrijf je dan ook 

snel in!

Elke deelnemer die zich vóór 26 augustus inschrijft, ontvangt 

ook dit jaar weer het unieke Triatlon Witmarsum sportshirt.

Voor bedrijven en verenigingen bieden we de kans om de tri-

atlon te sponsoren en in de Team Competitie deel te nemen. 

Verzamel hiervoor 3 teamleden die in estafettevorm elk een 

onderdeel van de triatlon afleggen. Welke team verslaat het 

snelste team van vorig jaar? 

De triatlon wordt voorafgegaan door de Kidsrun. Onder lei-

ding van Loopgroep Witmarsum wordt er een mooi parcours 

afgelegd door de straten van Witmarsum. Wie wordt de snelste 

jongen en het snelste meisje van de dag? Meer informatie over 

de aanmelding voor de Kidsrun volgt binnenkort.

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de 

triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelne-

mers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen 

uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen en 

afbreken van het finishgebied, het regelen van verkeer of het 

bemannen van een drinkpost in het dorp.

Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage 

moeten lopen, kan dit ook bij Triatlon Witmarsum. Je kunt 

ons in de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij allerhande 

taken in ruil voor een aantal uren voor je stage.

Dus doe je niet mee op 8 september maar wil je tóch betrok-

ken zijn bij de triatlon? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers 

dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of 

aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon is mogelijk t/m 6 september via 

www.triatlonwitmarsum.nl

Graag tot 8 september bij Triatlon Witmarsum!

P im Mulierspelen 2019
Het is de bedoeling dat we ook in 2019 de Pim Mulierspelen 

organiseren en wel op vrijdagmiddag 2 augustus. De PC com-

missie heeft de uitdaging op zich genomen om de Pim Mulier-

spelen voorafgaand aan de Merke tot traditie te maken. Een 

commissie is momenteel druk bezig samen met de sportvereni-

gingen van Witmarsum aantrekkelijke onderdelen te organise-

ren en voldoende buurtcoachen te krijgen om de aanmeldingen 

uit de buurten zo groot mogelijk te laten zijn.  Dit jaar leggen 

we meer nadruk op de echte deelname mogelijkheid van jong 

tot oud (10-80 jr). Het Merke thema ‘Texas’, zal ook terug te 

vinden zijn in de onderdelen.

Begin juli krijgen alle bewoners van Witmarsum een bezoekje 

van de buurt coach met een flyer met de uitnodiging mee te 

doen aan de Pim Mulierspelen van vrijdagmiddag 2 augustus. 

Iedereen is welkom, als deelnemer of als supporter, deelname 

gratis. Aanmelding kan bij de buurtcoach, waarvan de naam 

op de uitnodiging staat. Waarom vragen we een aanmelding 

vooraf? Voor de organisatie is het van belang te weten hoe-

veel mensen er komen, namelijk voor de indeling van de teams; 

voor het aantal deelnemers en supporters dat mee komt te eten.

Geef je daarom begin juli op voor de Pim Mulierspelen 2019, 

dan maken we er samen weer een mooi feest van!

2019 | 6 Koepel.indd   20 27-05-19   08:46



21

T riatlon Witmarsum 
De voorbereidingen op de 7e Triatlon Witmarsum zijn in volle 

gang, de eerste 60 deelnemers hebben zich ingeschreven. Het 

aantal beschikbare plaatsen in het zwembad wordt ook al snel 

minder, dus wil je in het zwembad zwemmen schrijf je dan ook 

snel in!

Elke deelnemer die zich vóór 26 augustus inschrijft, ontvangt 

ook dit jaar weer het unieke Triatlon Witmarsum sportshirt.

Voor bedrijven en verenigingen bieden we de kans om de tri-

atlon te sponsoren en in de Team Competitie deel te nemen. 

Verzamel hiervoor 3 teamleden die in estafettevorm elk een 

onderdeel van de triatlon afleggen. Welke team verslaat het 

snelste team van vorig jaar? 

De triatlon wordt voorafgegaan door de Kidsrun. Onder lei-

ding van Loopgroep Witmarsum wordt er een mooi parcours 

afgelegd door de straten van Witmarsum. Wie wordt de snelste 

jongen en het snelste meisje van de dag? Meer informatie over 

de aanmelding voor de Kidsrun volgt binnenkort.

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de 

triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelne-

mers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen 

uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen en 

afbreken van het finishgebied, het regelen van verkeer of het 

bemannen van een drinkpost in het dorp.

Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage 

moeten lopen, kan dit ook bij Triatlon Witmarsum. Je kunt 

ons in de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij allerhande 

taken in ruil voor een aantal uren voor je stage.

Dus doe je niet mee op 8 september maar wil je tóch betrok-

ken zijn bij de triatlon? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers 

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.

dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of 

aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon is mogelijk t/m 6 september via 

www.triatlonwitmarsum.nl

Graag tot 8 september bij Triatlon Witmarsum!

P im Mulierspelen 2019
Het is de bedoeling dat we ook in 2019 de Pim Mulierspelen 

organiseren en wel op vrijdagmiddag 2 augustus. De PC com-

missie heeft de uitdaging op zich genomen om de Pim Mulier-

spelen voorafgaand aan de Merke tot traditie te maken. Een 

commissie is momenteel druk bezig samen met de sportvereni-

gingen van Witmarsum aantrekkelijke onderdelen te organise-

ren en voldoende buurtcoachen te krijgen om de aanmeldingen 

uit de buurten zo groot mogelijk te laten zijn.  Dit jaar leggen 

we meer nadruk op de echte deelname mogelijkheid van jong 

tot oud (10-80 jr). Het Merke thema ‘Texas’, zal ook terug te 

vinden zijn in de onderdelen.

Begin juli krijgen alle bewoners van Witmarsum een bezoekje 

van de buurt coach met een flyer met de uitnodiging mee te 

doen aan de Pim Mulierspelen van vrijdagmiddag 2 augustus. 

Iedereen is welkom, als deelnemer of als supporter, deelname 

gratis. Aanmelding kan bij de buurtcoach, waarvan de naam 

op de uitnodiging staat. Waarom vragen we een aanmelding 

vooraf? Voor de organisatie is het van belang te weten hoe-

veel mensen er komen, namelijk voor de indeling van de teams; 

voor het aantal deelnemers en supporters dat mee komt te eten.

Geef je daarom begin juli op voor de Pim Mulierspelen 2019, 

dan maken we er samen weer een mooi feest van!

2019 | 6 Koepel.indd   21 27-05-19   08:46



22

T heatervoorstelling
Theatervoorstelling Kerk van klei

Vereniging Kunst Achter Dijken organiseert dit jaar de thea-

tervoorstelling Kerk van klei. De voorstelling vindt plaats in 

de Koepelkerk van Witmarsum. Op het moment van schrijven 

zijn de plannen nog in de maak, maar in deze Koepel alvast het 

eerste nieuws over de voorstelling. 

De voorstelling komt tot stand door een samenwerking tussen 

verenigingen uit Pingjum en Witmarsum. Kunst Achter Dijken 

organiseert de voorstelling samen met koor Scheppingsgave en 

de Halsbânsjongers uit Pingjum. Daarnaast krijgen wij hulp en 

advies van Surprise en Toneelclub Pingjum. Spelers en zangers 

uit beide dorpen werken samen met kunstenaars en gast-kun-

stenaars van Kunst Achter Dijken aan een bijzondere voorstel-

ling over het landschap in de Lytse Bouhoeke. De organisa-

tiewerkgroep van Kerk van klei bestaat uit Stefan Belderbos, 

Elske Klik en Gerrit Tol

De voorstelling is geschreven door Stefan Belderbos die eer-

der het script voor het iepenloftspul Dijk vol dromen (2014) 

schreef. Kerk van klei heeft de vorm van een raamvertelling 

waarin grote en kleine verhalen over het landschap worden ver-

beeld, gezongen, verteld en gespeeld. Het verhaal begint in het 

hier en nu met een vergadering van Dorpsbelang over de toe-

komst van de Koepelkerk. Gaande weg verandert de voorstel-

ling in  een kleurrijk ritueel waarin samenzang een belangrijke 

rol speelt en de fantasie de vrije loop krijgt. Grote videoscher-

men brengen het landschap van de Lytse Bouhoeke de kerk in. 

Kleurrijke kostuums, verlichting en videobeelden veranderen 

de kerk tijdelijk in een onderwater wereld. En na afloop brengt 

het koor een ode aan het land rondom ons.  

De voorstelling staat gepland voor november 2019. Wanneer 

Zomer fi tness 2019 !
Nu voor € 75,00

3 maanden onbeperkt fi tnessen.
 • In de maanden juni, juli en augustus 
 • Zaal met airco
 • 5 dagen per week
 • Vraag naar de voorwaarden

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

info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

Zomeraanbieding

Fysio_2019_04_Zomeraanbieding_A3.indd   1 10-04-19   15:01
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tervoorstelling Kerk van klei. De voorstelling vindt plaats in 

de Koepelkerk van Witmarsum. Op het moment van schrijven 

zijn de plannen nog in de maak, maar in deze Koepel alvast het 

eerste nieuws over de voorstelling. 

De voorstelling komt tot stand door een samenwerking tussen 

verenigingen uit Pingjum en Witmarsum. Kunst Achter Dijken 

organiseert de voorstelling samen met koor Scheppingsgave en 

de Halsbânsjongers uit Pingjum. Daarnaast krijgen wij hulp en 

advies van Surprise en Toneelclub Pingjum. Spelers en zangers 

uit beide dorpen werken samen met kunstenaars en gast-kun-

stenaars van Kunst Achter Dijken aan een bijzondere voorstel-

ling over het landschap in de Lytse Bouhoeke. De organisa-

tiewerkgroep van Kerk van klei bestaat uit Stefan Belderbos, 

Elske Klik en Gerrit Tol

De voorstelling is geschreven door Stefan Belderbos die eer-

der het script voor het iepenloftspul Dijk vol dromen (2014) 

schreef. Kerk van klei heeft de vorm van een raamvertelling 

waarin grote en kleine verhalen over het landschap worden ver-

beeld, gezongen, verteld en gespeeld. Het verhaal begint in het 

hier en nu met een vergadering van Dorpsbelang over de toe-

komst van de Koepelkerk. Gaande weg verandert de voorstel-

ling in  een kleurrijk ritueel waarin samenzang een belangrijke 

rol speelt en de fantasie de vrije loop krijgt. Grote videoscher-

men brengen het landschap van de Lytse Bouhoeke de kerk in. 

Kleurrijke kostuums, verlichting en videobeelden veranderen 

de kerk tijdelijk in een onderwater wereld. En na afloop brengt 

het koor een ode aan het land rondom ons.  

De voorstelling staat gepland voor november 2019. Wanneer 

Zomer fi tness 2019 !
Nu voor € 75,00

3 maanden onbeperkt fi tnessen.
 • In de maanden juni, juli en augustus 
 • Zaal met airco
 • 5 dagen per week
 • Vraag naar de voorwaarden
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Tel. 0517-531901
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de speeldata en tijden bekend zijn en vaststaan, leest u daar 

meer over in de Koepel. Wilt u meehelpen bij de uitvoeringen 

van deze voorstellingen, laat het ons weten via secretariaat@

kunstachterdijken.nl. Heeft u nog een mooi en bijzonder ver-

haal over het landschap en de klei, iets dat u zelf heeft meege-

maakt en wilt delen, laat het ons weten. Wij geven deze verha-

len zo mogelijk graag een plaats in het project. 

R eünie Thrium
Maandag 29 april was de allerlaatste training van Volleybalver-

eniging Thrium. Aan de sportieve activiteiten van onze vereni-

ging is nu een einde gekomen. Door te weinig leden heeft het 

bestuur in overleg met de leden dit besluit moeten nemen. Dit 

feit willen we niet stilzwijgend voorbij laten gaan en daarom 

organiseren we een gezellig samenzijn voor alle (oud-) leden 

om zo nog wat herinneringen aan de Thrium-tijd op te halen 

onder het genot van koffie, een drankje en een hapje in de vorm 

van een bbq. Voor het eten en drinken wordt een vrijwillige 

bijdrage gevraagd op de dag zelf.

We proberen zoveel mogelijk leden te bereiken waar wij con-

tact gegevens van hebben. Deel dit bericht met je oud team 

genoten zodat we hopelijk iedereen op de hoogte kunnen bren-

gen!

Wanneer? Zaterdag 22 juni

Tijd? Van 16:00 tot +/- 21:30

Waar? Rondom sporthal in Arum

Graag aanmelden voor maandag 10 juni! 

Via thrium@hotmail.nl

Sportieve groetjes van de organisatie!

Z eeDesign
JAN

Met grote regelmaat mogen we meewerken aan prachtige uit-

gaven. Vaak zijn dat tijdschriften en websites, maar onlangs 

kwam er een uniek project voorbij. Onze dorpsgenoot Jan Boe-

ijenga benaderde ZeeDesign: “Beste Pieter, zou je mij willen 

helpen met mijn meest recente boek. Ik heb het bijna af, maar 

ik zoek nog een vormgever, drukker en uitgever.” Natuurlijk 

wilden we Jan hiermee helpen. Zijn voorgaande boeken heeft 

hij laten uitgeven in Leeuwarden, maar dit boek ligt hem zo 

na aan het hart, dat hij het in het dorp wilde houden totdat het 

klaar was.

De titel luidt: Jan. Dit vijfde boek is een autobiografie, onder 

meer gebaseerd op de dagboeken die Jan Boeijenga zijn leven 

lang al bijhoudt. Hij spaart zichzelf niet in dit boek, hij schijft 

open over zijn leven en na 77 jaar vindt hij eindelijk zichzelf.

Jan leeft een bewogen leven. Hij groeide op in een streng gere-

formeerd gezin. Met drie oudere zussen schiet de aandacht 

voor Jan er vaak bij in. Mag hij er eigenlijk wel zijn, is wat hij 

zich afvraagt. Doet hij er wel toe? Hier ligt de kiem voor zijn 

levenswandel. Een start die velen zullen herkennen die in de 

Tweede Wereldoorlog ter wereld kwamen, zeker wanneer dit 

gebeurde in een streng gelovige omgeving. 

Jan werd onderwijzer, heeft een psychologiestudie afgerond, 

werd leidinggevend in een evangelische organisatie, was direc-

teur van een instelling voor geestelijk gehandicapten, koos als 

zzp’er voor een eigen adviesbureau en verbrandde daarna al zijn 

schepen en vertrok naar Frankrijk. Het was het allemaal net niet. 

Toch heeft hij altijd het gevoel gehad te zullen vinden wat hij 

zocht: zichzelf. In 1999 werd hij pas ‘wakker’, zoals hij dat zegt: 

ik kan en moet naar mezelf leren luisteren om mezelf te worden. 

Zijn levensmotto is dan ook: jezelf leren kennen en de ander 

leren dienen. De veranderingen die hij doormaakte werden niet 
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altijd door iedereen in zijn omgeving goed begrepen. Om zijn 

weg door het leven voor zijn (vier) kinderen inzichtelijker te 

maken, schreef hij voor hen gefantaseerde verhalen met zich-

zelf in de hoofdrol. Jan schrijft om zichzelf en de buitenwereld 

dichter bij elkaar te brengen. “In elk van mijn boeken komt het 

thema aan de orde over de relatie van ouders met hun kinderen, 

vooral in de eerste drie tot vier levensjaren. Want daar gebeurt 

het! Ik wil duidelijk maken dat die eerste levensjaren bepalend 

zijn voor de rest van hun leven. Onvoorwaardelijke liefde en 

toewijding zijn belangrijker dan het streven naar ouderlijke 

perfectie. Kinderen moeten zich kunnen optrekken aan hun 

ouders. Naast liefde hebben ze ook orde en gezag nodig. Er is 

helemaal niets mis met ‘omdat ik het zeg’.”

De invloed die zijn ouders op de eerste jaren van Jan zijn leven 

hebben gehad, werken ook bij hem zijn leven lang door. Zijn 

worsteling met het leven en het zoeken naar de ware Jan zijn 

sterk door die jaren beïnvloed. Jan is een persoonlijk relaas van 

een zoekende man in een snel veranderende wereld. Zijn zoek-

tocht, zijn keuzes en zijn overwegingen zullen tot de verbeel-

ding van velen spreken. Herkenbaarheid zal de lezer ten deel 

vallen, maar ook bewondering voor de keuzes, en verbazing 

over de gevolgen.

Sinds 2008 is Jan onze dorpsgenoot en is hij weer terug in zijn 

Friesland. Hier vond hij rust en hier heeft hij de zoektocht naar 

zichzelf voltooid. Jan mag er zijn en dat mag iedereen nu weten. 

Hoe je jezelf vindt, kan iedereen lezen in Jan.

Wij hebben met veel plezier en in goede samenwerking met 

Jan het boek vormgegeven en laten drukken. Het is een uitgave 

geworden van ZeeMedia.eu. We hopen van harte dat Jan Boe-

ijenga de pen weer oppakt voor een volgend boek. Wij zouden 

vereerd zijn wanneer we ook dat boek mogen vormgeven en 

uitgeven. 

We zullen het volgende boek niet meer maken aan de Van Ayl-

vaweg 38. We zijn inmiddels weer verhuist naar de plek waar we 

zijn begonnen: De Tunen 13. Je bent daar altijd van harte welkom.

ZEEDESIGN 
BACK TO THE 

ROOTS

2019 | 6 Koepel.indd   26 27-05-19   08:46



altijd door iedereen in zijn omgeving goed begrepen. Om zijn 

weg door het leven voor zijn (vier) kinderen inzichtelijker te 

maken, schreef hij voor hen gefantaseerde verhalen met zich-

zelf in de hoofdrol. Jan schrijft om zichzelf en de buitenwereld 

dichter bij elkaar te brengen. “In elk van mijn boeken komt het 

thema aan de orde over de relatie van ouders met hun kinderen, 

vooral in de eerste drie tot vier levensjaren. Want daar gebeurt 

het! Ik wil duidelijk maken dat die eerste levensjaren bepalend 

zijn voor de rest van hun leven. Onvoorwaardelijke liefde en 

toewijding zijn belangrijker dan het streven naar ouderlijke 

perfectie. Kinderen moeten zich kunnen optrekken aan hun 

ouders. Naast liefde hebben ze ook orde en gezag nodig. Er is 

helemaal niets mis met ‘omdat ik het zeg’.”

De invloed die zijn ouders op de eerste jaren van Jan zijn leven 

hebben gehad, werken ook bij hem zijn leven lang door. Zijn 

worsteling met het leven en het zoeken naar de ware Jan zijn 

sterk door die jaren beïnvloed. Jan is een persoonlijk relaas van 

een zoekende man in een snel veranderende wereld. Zijn zoek-

tocht, zijn keuzes en zijn overwegingen zullen tot de verbeel-

ding van velen spreken. Herkenbaarheid zal de lezer ten deel 

vallen, maar ook bewondering voor de keuzes, en verbazing 

over de gevolgen.

Sinds 2008 is Jan onze dorpsgenoot en is hij weer terug in zijn 

Friesland. Hier vond hij rust en hier heeft hij de zoektocht naar 

zichzelf voltooid. Jan mag er zijn en dat mag iedereen nu weten. 

Hoe je jezelf vindt, kan iedereen lezen in Jan.

Wij hebben met veel plezier en in goede samenwerking met 

Jan het boek vormgegeven en laten drukken. Het is een uitgave 

geworden van ZeeMedia.eu. We hopen van harte dat Jan Boe-

ijenga de pen weer oppakt voor een volgend boek. Wij zouden 

vereerd zijn wanneer we ook dat boek mogen vormgeven en 

uitgeven. 

We zullen het volgende boek niet meer maken aan de Van Ayl-

vaweg 38. We zijn inmiddels weer verhuist naar de plek waar we 

zijn begonnen: De Tunen 13. Je bent daar altijd van harte welkom.

ZEEDESIGN 
BACK TO THE 

ROOTS

ZeeDesign, de Tunen 13, 8748 EG Witmarsum

Bestel het boek van Jan op zeemedia.eu
of kom naar de Tunen 13 

en koop je eigen Jan voor Euro 12,50.
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Y n’t ferline 
Op 26 febrewaris 2016 om 8 oere jûns, wiene alle Freonen fan 

De Koepel fan herte wolkom yn De Gekroonde Roskam. Op 

dy jûn hat de hear Kees Dekker in nijsgjirrige lêzing hâlden oer 

de yslike aventoeren fan de Wytmarsumer húsdokter Hindrik 

Jan Kremer, dy ‘ t yn 1882 diel útmakke fan in wittenskiplike 

ekspedysje nei de Noardpoal. Der is in hiele protte oer dizze 

ekspedysje bewarre bleaun. Prachtige foto’s út it poalgebiet, 

brieven en kranteferslaggen. Yn de lêzing lit Kees Dekker in 

soad bysûnder materiaal sjen. Kees Dekker, âld waarman fan 

it KNMI docht ûndersyk nei dy acht jier hast ferjitten poa-

lekspedysje en skreau dêr, tegearre mei Frieda fan Essen, in 

prachtich boek oer. Wy kamen yn de Ljouwerter Krante fan 

18 oktober 1918, dit artikeltsje tsjin oer de begraffenis fan dr. 

Kremer. Witmarsum, 17 October. Gisteren is alhier ter aarde 

besteld het stoffelijk overschot van dr. H. J. Kremer, den 12en 

dezer te Amsterdam overleden. De overledene, die hier ruim 

Y nstjoerd
57e editie Blauhúster Túnfeest

Nog even en dan is het weer tijd voor het Blauhúster Túnfeest! 

Dit jaar vieren we dit prachtige feest alweer voor de 57e keer! 

Het feest wordt traditioneel in het weekend het dichtst bij de 

langste dag van het jaar gehouden en dat valt dit jaar op zater-

dag 22 en zondag 23 juni.

Traditiegetrouw staat de zaterdag weer in het teken van ‘de 

stappers van toen’. Deze avond kunt u met vrienden en familie 

herinneringen ophalen en oude tijden herleven!

Op zaterdag 22 Juni komt de Bruce Springsteen Tribute ‘The 

Springsteen Experience’ naar Blauwhuis. 

Verwacht geen Bruce Springsteen coverband en verwacht geen 

look-a-likes, verkleedpartijen en na-aperij. Verwacht wél de 

unieke sfeer en verbondenheid die Bruce en de E-Streetband 

brengen. Een wervelende show waarin de grootste hits van The 

Boss de revue passeren met schorre kelen en rock and roll.

Op zondag 23 juni komen Fragment en Sesam Sensation de 

tuin op zijn kop zetten.

Fragment is een uniek vermakelijke band en is al vele jaren 

een van de beste live acts die er is. 2 kleine Engelsen en een 

enorm lange Nederlander plus 4000 concerten aan ervaring 

dragen allemaal bij aan een show vol energie, humor, fantasie 

en nummers die iedereen kent. Het resultaat is, zonder enige 

uitzondering, één groot feest.

Sesam Sensation staat voor beleving en passie. De aller vet-

ste hits worden afgewisseld met de dikste dance classics in een 

spectaculaire show vol interactie en humor.

Voor de liefhebbers is er op zaterdagochtend weer steevast het 

oldtimertreffen in Blauwhuis. Ook dit jaar zal er weer een breed 

scala aan oude voertuigen en machines voor u uitgestald staan.

Tot dan!
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 5 july ynlevere 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 2019 
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

30 jaar de praktijk uitoefende, stond eens algemeen bekend als 

een hoogst bekwaam geneesheer. Maar bovenal was hij geacht 

om zijn groote hulpvaardigheid, zijn rondheid en oprechtheid 

van karakter, zijn edelaardige goedhartigheid. De laatste jaren, 

die hij als rustend geneesheer te Amsterdam doorbracht, was 

hij lijdende. Zijn naam zal te Witmarsum en in de omstreken 

in eere blijven, als van een zeer kundig en humaan arts. Hy leit 

hjir noch op it tsjerkhôf, foar oan de rjochterkant fan it paad, 

mei syn frou Antje Buwalda en syn dochter Catharina. Op de 

foto in begraffenis, 

dêr ‘ t de dragers de baar noch op ‘ e skouders drage.

Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta.

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

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

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

A genda
8 juni   Mouneboulers

   Toernooi mei Easterein (yn Wytmarsum)

14 juni en 

zaterdag 15 juni Openluchtspel Surprise

    20.00 uur, Camping Mounewetter. ‘Wie is 

de baas?’ 

16 juni   Zwembad Mounewetter Vaders gratis 

zwemmen

22 juni  Reünie volleybalvereniging Thrium

   16.00 uur, rondom sporthal Arum

24 tot en 

met 28 juni 2019  Straatkaatsen 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 5 july ynlevere 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 2019 
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

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
Loopgroep Witmarsum
Til. nr sekretariaat:  0517-531205

30 jaar de praktijk uitoefende, stond eens algemeen bekend als 

een hoogst bekwaam geneesheer. Maar bovenal was hij geacht 

om zijn groote hulpvaardigheid, zijn rondheid en oprechtheid 

van karakter, zijn edelaardige goedhartigheid. De laatste jaren, 

die hij als rustend geneesheer te Amsterdam doorbracht, was 

hij lijdende. Zijn naam zal te Witmarsum en in de omstreken 

in eere blijven, als van een zeer kundig en humaan arts. Hy leit 

hjir noch op it tsjerkhôf, foar oan de rjochterkant fan it paad, 

mei syn frou Antje Buwalda en syn dochter Catharina. Op de 

foto in begraffenis, 

dêr ‘ t de dragers de baar noch op ‘ e skouders drage.

Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta.

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

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

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

A genda
8 juni   Mouneboulers

   Toernooi mei Easterein (yn Wytmarsum)

14 juni en 

zaterdag 15 juni Openluchtspel Surprise

    20.00 uur, Camping Mounewetter. ‘Wie is 

de baas?’ 

16 juni   Zwembad Mounewetter Vaders gratis 

zwemmen

22 juni  Reünie volleybalvereniging Thrium

   16.00 uur, rondom sporthal Arum

24 tot en 

met 28 juni 2019  Straatkaatsen 
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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 madan 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.

3D model 

Zorgeloos (ver)bouwen

www.hofstrabouw.nl

Nieuwbouw   Verbouw  Renovatie  Modernisering
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