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K at en Harkenijs
De fakânsjes rinne sa stadich oan op harren ein as ik it     en 

nijs typ. We kinne werom sjen op in goeie simmer, miskien foar 

sommigen te folle rein, mar te waarm is ek net goed…hawar 

no mar hoopje op in moaie neisimmer. It swimbad hie wer in 

rekord oan besikers en dêr meie we as doarp grutsk op wêze, 

mar dat jildt fansels ek foar alle frijwilligers fan it swimbad, der 

kin je as organisaasje net mear sûnder.

Dat Wytmarsummers wol yn binne foar wat nijs, die bliken út 

in inisjatyf fan Paul en Will van Steijn. Sy organisearren foar de 

earste kear in Running Dinner yn ús doarp. Eltsenien dy’t mei 

die moast in gerjocht meitsje; in foargesetsje, in haadgerjocht of 

in neigesetsje. By it oanmelden wit je (noch) net wat je meitsje 

moatte, mar ek net by wa’t jo oan tafel sitte. In jûn fol ferras-

singen, mar ek tige nijsgjirrich om yn’e kunde te kommen en te 

iten mei minsken wêr’t jo normaliter net mei om’e tafel sitte. 

It groepke bestiet hieltyd út 6 minsken, je hoege dus ek mar 

foar 6 persoanen  iten te sieden. Nei ôfrin fan dit inisjatyf die 

bliken dat dit barren fetber is foar werhelling (ûnderskreaune 

kin der mei ynstimme!) Dit sil dan plak fine yn it neijier. Foar 

ynformaasje kin je altyd efkes kontakt sykje mei Paul en Will 

van Steijn.

De Merke mei as tema Texas, de Pim Mulier spelen en de fer-

rassing op sneontemiddei wiene ek wer in grut sukses. It entûs-

jaste Linedance demonstraasjeteam krige it publyk wol mei op 

de dûnsflier en krijt sa as it no liket ek noch in sturtsje; dus 

minsken ha jo ek nocht om it Linedancen  ûnder de knibbel te 

krijen, sjoch dan efkes op de website fan Fysio Witmarsum. Nei 

hast 45 jier hâldt Tjeerd Kooistra op mei syn kream op’e Merke 

wêr’t mannichien in lekkere sûkerspin kocht hat of in toutsje 

lutsen hat. Oan alle moaie dingen komt in ein. 

Wat is er no moaier dan (op’e nij) heit en mem wurde. It bliuwt 

in wûnder sûnder ein. DANIëL LAuTENBAG en YNEKE 

GILIAM waarden foar de twadde kear heit en mem fan in 
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prachtige soan REDMER, in moaie boarterskammeraat foar 

grutte broer Tim!

By MIRANDA en GEERT DIJKSTRA waard dizze kear in 

leaf jonkje berne RuBEN, wat in rykdom en grutte sus Isa kin 

heit en mem moai helpe.

Yn Ljouwert by JuDITh LEMSTRA (fan Simon en Corlai-

ne) en PATRICK BRAAKSMA kaam foar de earste kear de 

widze oer de flier. Ek sy krigen in jonkje mei de namme FINN.

hjirby ús lokwinsken foar alle heiten en memmen en pakes en 

beppes.

Lok fynst yn it earste glimke fan dyn bern, lok fynst yn’e freegj-

ende eagen dy nei dy opsjen. Lok fynste yn it hantsje dat yn dines 

leit. Lok fynst yn dat iene wurd dat krekt alles seit….

Mar wy witte ek allegear dat it libben twa kanten hat, der is 

bliidskip en fertriet. En sa moasten wy ôfskied nimme fan 4 

Wytmarsummers.

Op 4 july kaam der in ein oan it libben fan JANTJE MARIA 

VELDMAN-SIERKSTRA, leave frou fan Piet Veldman en 

mem fan Wietske en Jan Jarich en beppe. har libben wie wat 

sûnens oanbelange somtiden dreech, har man Piet wie dan ek 

in grutte stipe foar har. We steane net altyd stil by it wurd ‘tege-

arre’ , mar it is in grut gemis as ‘tegearre’ út jo libben is.

TRIJNTJE BuWALDA, berne yn Penjum, kaam te ferstjer-

ren op 21 july. Op de roukaart stie de moaie tekst; Do hast ús 

en dysels de tyd jûn om nei it ôfskied ta te libjen, grutsk yn ús 

hert litte wy dy gean, oer ús wang rint in trien. Yn ús gedachten 

wiesto, yn ús gedachten bisto en yn ús gedachten silsto bliuwe…

In mem stjert altyd te betiid, al wurdt sy noch sa âld. In mem dy 

bliuwt ûnmisber en de leafste fan de wrâld.

Nei ôfnimmende sûnens is ferstoarn MARTEN KOOPS yn’e 

âldens fan 73 jier, soarchsume man fan ús redaksjelid Jelly 

Koops-Benedictus en leave heit fan 3 dochters en 2 soannen 

en  pake fan 7 pake- en beppesizzers, dêr’t hy tige grutsk op 

wie. Nei syn skoalletyd kaam hy te wurkjen bij Boubedriuw 

heeringa. Troch jûnstúdzje krige hy letter wurk by de Wen-
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ningstifting. hy wie net in man fan folle wurden, mar hie wol 

in dúdlike miening. Marten wie it leafste thús, wat ompiele of 

in rûntsje ride yn syn auto, dêr’t der tige sunich op wie. En hy 

mocht graach biljerte. De lêste jierren wiene dreech en moast 

hy hieltyd mear út hannen jaan. Op 27 july kaam der in ein oan 

de stryd dy’t Marten net oerwinne koe.

hoefolle fertriet kin in minske tille? Nei moannen fol emoasjes 

en fertriet, moasten de bern nei it ferstjerren fan harren heit 

hilbrand Postma, (noch net 2 moanne ferlyn ) hommels ôfs-

kied nimme fan harren soarchsume mem en leave beppe IDA 

huIBERDINA ThEODORA POSTMA – VAN BALLE-

GOOYEN.

Wy winskje alle neibesteanden foar no en letter in hiele protte 

sterkte en dat men it grutte ferlies in plakje jaan kin.

Eltse moarn sil de wyn wer waaie, fleane fûgels, bloeie blommen 

op’e nij. Dochs sil neat yn it libben wer itselde wêze, want do, do 

bist der net mear by.

Oant de oare kear,

Betty

E lk wat wils
Op 24 september a.s. beginnen we weer aan een nieuw kaart 

seizoen in cafe de Roskam.

We starten om half 8 met de vergadering waarna we gaan kaar-

ten zowel klaverjassen als schutjassen.

Vorig jaar zijn er nieuwe leden bij gekomen maar er kunnen 

natuurlijk altijd meer bij, kom gerust langs om te zien of het iets 

voor je is, de begintijden zijn om kwart voor 8.

We hopen dat het weer een gezellig seizoen wordt.

Vriendeljke groet en tot ziens in de Roskam
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D e Romkes (diel 4)
Hotdog.

It ferfolgferhaal fan in lyts jonkje, reade Romke,  en syn hûn-

tsje Tuffie dy troch e-post harren avontoeren diele mei syn fer-

stoarne oerpake. Oerpake’s soan, syn pake dus, beantwurdet 

stiekum de e-post .

Lytse Romke hat mei help fan syn freon Johannes de oerbuor-

man te fyter trochdat se op foardracht fan oerpake de útlaat fan 

syn auto foltreaun hawwe mei in apel en in par, en slaadoalje yn 

syn tank rinne litten hawwe.

AAN: readeromke@gmail.com

VAN: oerpake@hemelpoort.hl

Hé lytse reade.

Om fourtdaliks mar op it lêste werom te kommen, NSB-er 

betsjut; Net Súvere Buorman. Dochs wie it net tûk fan jimme 

heit om syn auto efter dy fan de buorman te setten. hahaha. 

Moast mar tsjin jim heit sizze;” Jo auto in dûk as yn ‘e prak, as 

de soademieter nei de garaazje fan Jan Stac! 

Do freegest as wy hjir wolris kattekwea úthelje? It sil dy 

fernúverje mar hjir bart eins neat spannends en dêr fiel ik my 

eins ek wol goed by. Fandêr dat se hjir ek gjin plysjes hawwe. 

Mar as ik sa lês wat foar kattekwea jimme úthelje dan meist wol 

earlik witte dat ik betiiden wol wat jaloersk op dy bin. Moatst 

my ris fertelle, hast dy ek fermakke mei de merke. Dat wiene 

foar my altyd drege dagen, mar dernei wie de kroeg in wike 

ticht, dat wie noch wol sa dreech.

Lit it mar efkes witte, oerpake moat no ek op bed, mar earst 

noch een slokje.

Groetnis fan oerpake Romke, en pas goed op dysels.
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AAN: pakeromke@hemelpoort.hl

VAN: readeromke@gmail.com

HOI pakeromke.

Og pakeromke het is so errug dat ik haast niet durf om te ver-

telen maar tuffie is een beetje veel siek. het dat komt so want 

heitie had agter op de tuin gebaarbekjoed met paar van sein 

frienden van de voetbal en toen mitdags uit skool was het vuur 

er nog niet heelemaal uit. nou en dagten ik en juhanus dat wij 

ook nog wel konden fleesbakken en toen hep ik 3 hambeurgers 

uit de friezer gehalt een voor mij een voor juhanes een voor 

tuffie en toen maar dat duurde heeeel lang maar ik dagt dat dat 

dat kwam omdat se nog bevriest waren maar jehanus sei dat het 

vuur te koud was. nou en toen heb ik een vles afwasbunsiene 

uit het hok gehaalt want dat heb ik ook wel eens van heitie 

gesien nou en toen heb ik dat er op gegiet maar toen vliegden 

de flamen heeel hoog en toen maar toen wilde ik de vles weg-

oien maar tien vliegde mein klomp in de brant en toen goide ik 

hem nog ferder weg en toen stond tuffie in de brant. 

ik moest so hard huilen pakeromke maar en toen pakte juhanus 

tuffie en goide hem so in de sloot maar dat vont ik so stom dat 

ik er agteraan springde en tuffie er uit redderde. en toen sein 

we hart naar pake en beppe gevlugt en moesten we mee nar de 

feearst en die heeft tuffie een spuit geprikt en salf op gedaan. 

maar en toen moesten we de andere dag weerkomen en nou 

heeft hij een lampekap om sein kop want anders gaat hij beiten. 

en toen we weer tuis kwaamen moesten ik en juhanus voor de 

straf ales opruimen en skoonmakken maar en toen stont er nog 

een kratje bier maar ale vlesjes waren nog niet helemaal lang 

leeg en toen hebben ik en juhanes die maar leeg gedrinkt 

maar toen was heitie nog weer boser maar wij hadden wel veel 

dorst maar en toen moest ik sonder eeten op bed maar dat vont 

ik niet erug want ik was tog al heel veel broert. mmar paker-

omke en toen ben ik in het holster fan de nagt stiekum uit het 

bed gegaan en heb ik saamen met tuffie sitten huilen en ben bei 

tuffie in de mant in slaap gekomen. 
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Mar pakeromke het gaat al weer wat beeter met tuffie en ik heb 

nu 2 ferskilende klompen Een swarte en een geele. 

Nou doeiiiiii tot de andere keer.

Wurdt ferfolge……

D e Werkmanskoe
Bonte geiten zegevieren op keuring Witmarsum

Witmarsum - Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor de tra-

ditionele geitenkeuring van De Werkmanskoe in Pingjum eo. 

I.v.m. de voorspelde weersomstandigheden was er uitgeweken 

naar de locatie Brandsma in Witmarsum. Gelukkig wist een 

ieder deze locatie te vinden en was zowel  de opkomst van de 

geiten en het publiek zeer goed te noemen. 

De jury zag goede geiten voorbij komen en maakte als win-

naar van “de beste uier” de toggenburger Boazumer Nane 79 

Van Bern de Boer Boazum. Dagkampioen van de lammeren 

werd de zwartbonte Rypeinster Sjouckje 64 van Jeroen Lude-

ma Koudum. Als laatste dagkampioen werd gehuldigd de zwart 

Bonte geit Sita 53 van Germ Strikwerda te Burgwerd. 

Kampioenen van De Werkmanskoe 2019:

•  Toggenburger lammeren. Kampioen: Harkezijls Mare, Mts 

Ypeij-Wubs, Witmarsum; Reserve kampioen:   Boazumer 

Nane 110, B. de Boer, Boazum.

•  Bonte lammeren. Kampioen: Rypeinster Sjouckje 64, J. 

Ludema, Koudum; Reserve Kampioen: Rypeinster Sjouckje 

63, J. Ludema, Koudum.
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•  Witte lammeren. Kampioen: Gernsterper Wilma 54, Comb. 

Baarda, Witmarsum; Reserve kampioen: Nolah, J. Nauta, 

Wijnaldum.

•  Toggenburger geiten. Kampioen: Harkezijls Linda, Mts 

Ypeij-Wubs, Witmarsum; Reserve kampioen: Gea’s Sarie 65, 

Comb. Brandsma, Witmarsum.

•  Bonte geiten. Kampioen: Sita 53, G. Strikwerda, Burgwerd; 

Reserve kampioen: Sita 59, G. Strikwerda, Burgwerd.

•  Witte geiten. Kampioen: Inèz 4, J. Nauta, Wijnaldum; Reser-

ve kampioen: Melissa, J. Nauta,  Wijnaldum. 

De algemeen kampioenen Sita 53 van Germ Strikwerda en Rypeinster Sjouckje 64 
van Jeroen Ludema
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K V Pim Mulier
Nieuws van Kaatsvereniging Pim Mulier

Weer een geslaagde merke

het Witmarsumer dorpsfeest in augustus staat voor een belang-

rijk deel in het teken van het kaatsen. Zaterdag was er de Pier 

Elgersma partij voor jongenskaatsers van 14 tot 16 jaar. Een 

mooie en lange partij waarbij het partuur van Berlikum als 

winnaar uit de bus kwam. Zondag kwamen de dames en heren 

hoofdklasse naar sportcomplex It Fliet. Een hoogtepunt. Bijna 

700 toeschouwers zagen de favoriete parturen van Gert Anne 

van der Bos (heren) en Ilse Tuinenga (dames) in de winnaars-

ring. Maandag stond de ledenpartij op het programma. 

Hierbij de uitslagen:

Heren A (4 parturen):

1. Michel Nesse (koning), Igor Kuiper en Mart van der Molen

2.  Redmer Zaagemans, Sjoerd Atze de Jong en Jeroen haringa

Heren B (11 parturen):

1. Tjerk Postma (koning), Pieter Kleinjan en Thomas Sprik

2. Femke Veenstra, Gabian van Popta en Bart Reijenga

3. Arjen Visser, Auke Poelsma en Broer de Jong

Heren 50 plus (8 parturen)

1. Jappie Tigchelaar (koning), Sjoerd Nicolai en Martinus van 

der Meer

2. Piet Tolsma, Jan Faber en Klaas Meekma

3. Tjeerd de Jong, Rens Bolkenstein en Oeds Broersma 

Dames (11 parturen)

1. Anneke Westra (konngin), Marije Walsma en Yvonne Terp-

stra

2. Esther Brandsma, Nynke de Vries en Maryan van der Molen

3. Angelique Buma, Jet Jilderda en Froukje Fennema.



11

het bestuur kan terug zien op een zeer geslaagde merke. het 

weer was prachtig, de  kaatspartijen verliepen zonder proble-

men en samenwerking met de PC was weer perfect.

 

Een fraaie prestatie van het jongenspartuur op de Freule.

het jongenspartuur van Witmarsum behaalde woensdag 7 

augustus 2019 een fraaie vierde prijs op de Freule partij in 

Wommels. Jari en Nick Visser en Colin Baarda  zorgden samen 

met coach Michiel de Jong voor dit onverwachte succes.  

Namens het bestuur van V Pim Mulier

Simon Lemstra   
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D e laatste eer
Dorpsgenoten,

het is een realiteit dat de tijd nooit stil staat. Soms gaat de tijd 

snel, maar hij kan ook tergend langzaam gaan. Toch komt er 

voor iedereen na elke dag weer een avond, een nacht en een 

nieuwe dag.

Tenminste  . . . . tot een tijd. Want we weten dat voor ieder mens 

eens een einde aan dit ritme komt. Eens komt ieder mens te 

overlijden.

Wanneer een dierbare is overleden, moeten er door de nabe-

staanden veel keuzes worden gemaakt. Zij moeten o.a beslissen 

over: begraven of cremeren, de rouwbrief en/of advertentie en 

de uitvaartplechtigheid.

Onze bodes, mevr. Janny Koehoorn (0517–531654/06-30953146) 

en dhr. Casper van Veen (0517-851909/06-46351620), willen u 

bij deze keuzes graag behulpzaam zijn. Zij kunnen u helpen bij 

de voorbereidingen van zowel begrafenis-  als crematieplech-

tigheid. Ook kunnen zij de praktische zaken rond een uitvaart 

voor u regelen.

Dorpsgenoten die geen lid zijn van onze vereniging kunnen ook 

gebruik maken van de diensten van de bodes. Voor hen wordt, 

naast de kosten van de uitvaart, een toeslag van 10% berekend 

met een maximum van € 275,-. Tevens wordt er huur berekend 

voor het gebruik van de materialen.

Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden 

van onze vereniging. Contributie voor alleenstaanden is € 15,- 

per jaar, voor een gezin betaalt u € 30,-hierbij zijn kinderen, 

mits ze zijn aangemeld, tot hun 18e jaar meeverzekerd.



13

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met de 

penningmeester dhr. K. Kroontje, tel. 531963, of neem eens 

een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaartver-

enigingwitmarsum.nl.

het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laat-

ste Eer” 

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel.0517-532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel.0517- 531963)

Mevr. J. Joustra-Giliam secretaris

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker lid

Dhr. J. Brouwer lid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens. 
Onder praktische begeleiding, van het 
initiatief tot het ontwerp, bij de 
aanvraag van uw vergunningen en de 
technische realisatie. 
 

 

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht. 
 

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke 
afspraken. 
 

Bel voor vrijblijvende informatie;  
0517-533080 
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P im Mulierspelen 2019
Als start van de Merke werden vrijdag 2 augustus de Pim Mulier-

spelen gehouden. De PC heeft dit initiatief vanuit Witmarsum 

2018 overgenomen. 115 deelnemers in 14 teams uit de verschil-

lende buurten, gingen samen de strijd aan. Er waren bij elkaar 

zo’n 260 spelers en supporters op het veld, een mooie opkomst. 

Dit is bereikt door het werk van de vrijwillige buurtcoachen. 

Vooraf hebben ze hun buurt enthousiast gemaakt om buurt-

teams te vormen en supporters te werven. ‘Pim Mulier zelf’ ver-

zorgde de opening en verruilde zijn pet voor een cowboyhoed 

om de spelen te openen en hoogstpersoonlijk te volgen.

De zevenkamp onderdelen van de Pim Mulierspelen werden 

dit jaar  op originele wijze verzorgd door verenigingen uit Wit-

marsum, allen in de sfeer van Texas, dit jaar het thema van 

het dorpsfeest van Witmarsum. De triatlon was er in het klein 

van Dallas naar houston; V&O deed een tequila test met het 

beproeven van de balans van de teamleden; Mounewetter liet 

de mensen in een zwembad vissen en de EhBO gaf teams een 

leerzame opdracht door een gewonde Texaan snel maar ver-

antwoord in een deken te verplaatsen. De PC liet in grensplaats 

El Paso een proefmuur van strobalen bouwen en tot slot was 

er een eerste kennismaking met Texaans- klunen door de IJs-

vereniging en Texan Walking Football, voetbal zonder rennen, 

door S.V. Mulier.

Met alle teams en hun supporters was er zo weer een sfeer-

vol en levendig speelveld. Maar tijdens de spelen werd ook wel 

degelijk fanatiek gestreden, zoals aan het eind van het slotspel 

bij de levende stoelendans. Eén van de deelnemers raakte daar-

bij geblesseerd en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. 

Gelukkig kon zij, hoewel nog met pijn en op krukken, persoon-

lijk later die avond laten zien, er weer te zijn. het buurtteam 

Oosterstraat/Ald Ry o.l.v. Michiel de Jong verzamelde de mees-

te punten, met banddikte verschil gevolgd door de winnaar van 
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verleden jaar een buurtteam o.l.v. Klazina haringa-Joustra. 

het buurtteam van henk-Jan van Dijk huldigde het adagium 

‘meedoen is belangrijker dan winnen’ en kreeg de poedelprijs.

Na de zevenkamp was er voor een ieder een gratis pastabuf-

fet en een line dance workshop. Zestien dorpsbewoners had-

den, gesponsord door Fysio Witmarsum en onder leiding van 

Esther Metzlar, een line dance demo team gevormd. Zij bleken 

in staat veel van de aanwezigen mee te tronen naar de dans-

vloer. Zij lieten zien dat line dancen misschien voor sommigen 

suf lijkt, maar om te doen behoorlijk inspannend en leuk blijkt 

te zijn. Witmarsum heeft deze dag de voldoening gehad samen 

in beweging te zijn en elkaar in ontspannen sfeer beter te leren 

kennen.

Vervolg! De Fysio Witmarsum organiseert bij voldoende 

belangstelling vanaf eind september a.s. op vrijdag een line 

dance groep. En wie weet gaat S.V. Mulier het succes van het 

Walking Football onderdeel een vervolg geven?!

De Pim Mulierspelen 2019 werden georganiseerd door een com-

missie van de PC met Jaap de Vries, harmen van der Velde en Jac 

Konig en mede mogelijk gemaakt door sportcoach Rika Wind 

van gemeente SWF, Janny Yntema van Sportdorp Wytmarsum, 

Wietske Sierkstra, Windpark A7, Stichting tot Nut, Fryske Krite 

Wytmarsum, Stichting Rijpma-hiemstra, onze buurtcoachen, 

vrijwilligers 

uit de sport-

verenigin-

gen en onze 

fotograaf 

Truida Slui-

man met een 

voorpagina 

foto in het 

Bolswards 

Nieuwsblad.



T riatlon Witmarsum
Zondag 8 september staat Witmarsum weer op z’n kop want 

dan vindt voor de 7e keer Triatlon Witmarsum plaats. 

Om 12:00 uur start de Kidsrun vanaf het Kaatsplein voor kin-

deren van 6 t/m 12 jaar. De jongste groep loopt een ronde van 

ruim een kilometer en de oudste kids lopen een Engelse mijl 

(1.6 km). Beide rondes gaan dwars door Aylva State! Meedoen 

is gratis en aanmelden kan vanaf 11.15 uur op het Kaatsplein.

Vanaf 14.00 uur start dan de Triatlon. Er is daarbij een compe-

titie samen met de triatlons van Workum en Wommels, maar 

men kan ook recreatief meedoen, zowel individueel als in een 

team van drie personen. het zwemmen gebeurt in de Witmar-

sumervaart met de start bij de molen. Ook is er een groep die 

het zwemonderdeel in zwembad Mounewetter aflegt. 

het fietsparcours gaat via de welbekende route langs Arum 

naar Kimswerd en Pingjum weer terug naar Witmarsum, waar-

bij de wisselzone op het terrein van LMBW Mechanisatie is 

(voorheen hogenhuis). Vanaf daar wordt de triatlon afgesloten 

met een hardloopronde van 5 km door straten en bos. De finish 

is aan de voet van de Koepelkerk.

Bewoners aan de Meester de Vriesstraat, van Aylvaweg van 

centrum tot de Dôle, Arumerweg van brug tot Menno Simons-

straat, School- en Kaatsplein en de Pingjumerstraat kunnen 

hinder ondervinden omdat we enkele straten afsluiten. Wilt u 

of de visite toch bij uw woning komen? Volg dan de instructies 

van de verkeersregelaars en parkeer uw auto bij voorkeur aan 

de rondweg (ventweg) of in de nieuwbouw. De Poiesz is via de 

Arumerweg te bereiken.

De organisatie hoopt, samen met alle inwoners van Witmar-

sum, de vrijwilligers en deelnemers uit het hele land, er weer 



een onvergetelijke dag van te maken. u komt de deelnemers 

toch ook even aanmoedigen? 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.

triatlonwitmarsum.nl of onze facebookpagina.

Graag tot 8 september bij de Kidsrun en Triatlon!

Betanke leave minsken foar alle bliken fan meilibjen
nei it ferstjerren fan

ús Reinder

It hat ús goed dien

Joukje Huisman
Famylje De Vries

Wytmarsum, augustus 2019

B edankt
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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.

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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M FC It Fliet
Beste mensen,

Regelmatig worden wij geconfronteerd met klachten van bewo-

ners grenzend aan het sportcomplex It Fliet over geluidsover-

last en achterlatende rommel.

Daarnaast vinden wij op het complex kapot glas, kartonpakken 

etc. en hangt de jeugd soms tot laat in de avond daar rond met 

de nodige harde muziek. hierbij wordt gebruik gemaakt van 

ons meubilair, stoelen en tafels.

Ook wordt gebruik gemaakt van het kunstgrasveld wat zeker 

voor onbevoegden zoals duidelijk is aangegeven niet is toege-

staan.

De jeugd erop wijzen dat e.e.a. niet de bedoeling is heeft niet 

het gewenste effect gehad.

Wij worden dan ook gedwongen om de volgende maatregelen 

te treffen :

-  dagelijks afsluiten van het complex van 21.00 uur tot 9.00 uur 

en dit middels borden met verboden toegang volgens artikel 

461 wetboek van strafrecht duidelijk aan te geven

-  het installeren van een camera bewakingssysteem om overtre-

ders te kunnen traceren

-  overleg met politie over hulp bij handhaving van deze maat-

regelen.

Wij betreuren ten zeerste deze maatregelen te moeten treffen. 

Een en ander kost natuurlijk het nodige geld en afgezien daar-

van is het ook voor de vrijwilligers niet leuk op deze manier het 

complex te onderhouden.

Wij hopen met deze maatregelen te bereiken dat de klachten 

verdwijnen en vragen hierbij een ieder om ons te helpen bij 

handhaving daarvan.

Bestuur MFC It Fliet
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T heatervoorstelling
Theatervoorstelling Kerk van klei

Al eerder schreven wij in de Koepel over de theatervoorstelling 

Kerk van Klei. De data voor de voorstellingen zijn nu bekend, 

namelijk op 9, 10, 15 en 16  november in de Koepelkerk. 

De voorstelling komt tot stand door een samenwerking tussen 

verenigingen uit Pingjum en Witmarsum. Spelers en zangers uit 

beide dorpen werken samen met kunstenaars van Kunst Ach-

ter Dijken aan een bijzondere voorstelling over het landschap 

in de Lytse Bouhoeke. De voorstelling is een mix van theater, 

muziek, beeldende kunst, video en koorzang. het koor staat 

onder leiding van Jannie Kramer-Gietema van Scheppingsga-

ve. Stefan Belderbos is verantwoordelijk voor de regie.

Op 29 juni was er in het Dorpshuis de eerste bijeenkomst voor 

alle deelnemers. Tijdens deze middag werden de ontwerpen voor 

kostuums gepresenteerd, de soundscapes ten horen gebracht, 

en de videofilms getoond.  Ook werd er een lied gezongen dat 

speciaal door componist Martijn Pieck voor deze voorstelling is 

geschreven. De enthousiaste reacties van de deelnemers maak-

ten deze bijeenkomst tot een mooie en veelbelovende start van 

het muzikale theateravontuur. 

De voorstelling staat aangekondigd op de site van Kunst Ach-

ter Dijken (www.kunstachterdijken.nl). Ook is online kaarver-

koop nu geregeld. Kaarten (€14,00 inclusief koffie of thee bij 

aanvang) zijn te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/kerk-

vanklei. 

Voor het gelegenheidskoor van Kerk van klei kunnen wij nog 

enkele zangers (met koorervaring) gebruiken. Wil je meezin-

gen, meldt je dan aan bij Gerrit Tol (gerrittol6@gmail.com). De 

eerste repetitie is op dinsdagavond 17 september in de Doops-

gezinde kerk.
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T riatlon
De kerken zijn erbij!

Als op 8 september in Witmarsum weer de (1/8) triatlon wordt 

gehouden, zij we erbij, als Doopsgezinde, Rooms-Katholieke 

en Protestantse kerken.

Ons lichaam en onze geest zijn prachtige cadeaus, waar we 

hopelijk lang plezier van mogen hebben. het is dan ook zeer de 

moeite waard om ze in goede conditie te houden. De sportieve 

prestatie willen we van harte ondersteunen. Voor de zorg voor 

onze geest, onze ziel, staan wij graag klaar, ook op 8 september.

We zullen weer flesjes water uitdelen aan de sporters en vrijwil-

ligers.

Alvast veel plezier met de voorbereiding en graag tot ziens!

past. Nelleke ten Wolde, zr. Flora Visser en ds. Peter Wattèl
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Witmarsum in beweging
Witmarsum in beweging in actie

Witmarsum in beweging komt met een kraampje op de streek-

markt van Menno Groen op zaterdag 14 september bij de 

Doopsgezinde kerk. Van spijkerstof en hergebruikte materi-

alen hebben een aantal creatieve dorpsgenoten prachtige ‘als 

nieuw’ te gebruiken producten gemaakt zoals tassen, schaar-

foedralen, pittenzakken en organizers. Ook de met fietsbanden 

gemaakte hangpotten zijn nog te koop en nog goed uitziende 

spijkerkleding komt in de aanbieding. De opbrengst is voor een 

beweegplek op het Griene Plak naast de huidige speeltuin.

Onze 50plus bewoners van Witmarsum zijn op woensdag 18 

september om 9.30 uur welkom op de koffie in Aylva State. 

Om 10.00 uur zal er een introductie zijn van het Koersbalspel. 

Sportdorp Wytmarsum en de Mouneboulers dragen het Koers-

balspel over om te kunnen gebruiken in Aylva State. Koersbal is 

een soort jeu de boules dat ook binnen te spelen is. Voor bewo-

ners van Aylva State, aan- en inleuners, maar ook 50plussers uit 

het dorp een mooie gelegenheid kennis maken met Koersbal. 

Feestelijk onderdeel van deze bijeenkomst is de overdracht van 

een cheque van € 3.500 door Monuta als bouwsteen voor het 

realiseren van een beweegplek in de tuin van Aylva State.
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O pen Monumentendag
Wandeltocht en Streekmarkt in Witmarsum en Pingjum

In Witmarsum en Pingjum zijn vier monumenten: molen De 

Onderneming, de Koepelkerk, het Menno Simonsmonument 

en het Schuilkerkje in Pingjum. Elk van deze monumenten heeft 

zijn eigen verhaal en geschiedenis. Tijdens de Open Monumen-

tendag op 14 september verbinden we deze vier monumen-

ten met elkaar door twee monumentale verhalen. Dit wordt 

ondersteund door twee extra activiteiten: een streekmarkt en 

de Menno Simons wandeltocht. De monumenten zijn open van 

10.00 – 17.00 uur. De organisatie is in handen van de PKN Wit-

marsum, Doopsgezinde gemeente ‘De Lytse Streek’ en ‘Menno 

Simons Groen’.

Menno Simons Wandeltocht

De tweede editie van de Menno Simons Wandeltocht over de 

Peinjumer halsbân start op 14 september om 10.00 uur vanuit 

de Vermaning (doopsgezinde kerk) in Witmarsum. Er zijn twee 

afstanden: 10 en 18 kilometer. Voor de wandeltocht wordt een 

bijdrage van 5 euro gevraagd. Na de wandeling ontvangt u een 

leuke herinnering. Voor wie wil wandelen, maar niet zo ver wil, 

is het ook mogelijk op eigen gelegenheid naar het Monument 

aan het Vliet te wandelen. Dat is maar een kort stukje.

Streekmarkt

De streekmarkt is in en om de Vermaning in Witmarsum, van 

10.00 tot 16.00 uur. Er is een demonstratie van eco-printen van 

textiel en wol-vilten. De kramen worden zoveel mogelijk inge-

richt met producten uit Witmarsum en omgeving. Op de streek-

markt zal ook de molenares – Mevrouw de Molenaar Christa 

Bruggenkamp - aanwezig zijn met hopelijk het meel en brood 

van het Red Turkey graan dat is afkomstig is van het land van 

Menno de Vries. 
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Wilt u van Witmarsum naar het schuilkerkje in Pingjum dan 

kunt u op deze zaterdag ook met een huifkar op weg. 

De verhalen

De kerkhervormer Menno Simons werd geboren in Witmar-

sum. Als priester begon hij zijn carrière in Pingjum (in de nog 

bestaande Victoriuskerk) en daarna werd hij pastoor in Wit-

marsum in de kerk op de plek waar nu de Koepelkerk staat. 

In Witmarsum verliet hij na enige jaren de kerk om zich aan te 

sluiten bij de doperse beweging.

In die beweging speelde hij een belangrijke rol. Misschien 

was hij wel een van de eersten die de tactiek van het polderen 

begreep. hij was verbindende schakel tussen de groepen van 

de beweging, nam het scherpste weg, maakte de beweging klaar 

voor de toekomst. De doperse beweging noemde zich later 

mennisten en internationaal de Mennonieten. 

Op de vlucht

Door vervolgingen in de 16e eeuw gingen Mennonieten op de 

vlucht naar andere gebieden, waar zij door hun harde werken 

en sobere leefwijze steeds weer een bestaan opbouwden. Grote 

groepen trokken uiteindelijk de oceaan over. Zij namen zaden 

met zich mee. Boeren uit Ohio zijn in 2016 met zaden die er 

nog waren vanuit de Oekraïne opnieuw een graansoort gaan 

verbouwen: Turkey Red. In 2018 is van de opbrengst van de 

eerste oogsten zaad naar Witmarsum vervoerd. Daar groeit het 

nu opnieuw, na bijna 500 jaar. hier worden de geschiedenis met 

een duurzame leefstijl, en de tijd van nu met opnieuw aandacht 

voor duurzaamheid, een icoon uit Witmarsum, en de monu-

menten met elkaar verbonden.

Pingjumer Halsbân

De monumenten en de verhalen worden letterlijk met elkaar 

verbonden door de Menno Simons wandeltocht, die langs alle 

vier de plekken leidt. Bij de Koepelkerk gaat de tocht zelfs 

door de kerk. De tocht kent meerdere afstanden. De langere 
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afstanden gaan over de Pingjumer halsbân, die zelf historische 

waarde heeft, maar die ook de route was voor Menno Simons 

om van Pingjum naar Witmarsum te lopen.

het thema ‘Kunst in de kerk’ krijgt vorm door de aandacht 

voor het interieur van de Koepelkerk. Daarnaast is er muziek. 

De vele vrijwilligers die zich tijdens deze dag inzetten brengen 

opnieuw verbinding tot stand tussen de rijke geschiedenis van 

ons gebied en de mensen die een bezoek komen brengen.

M ouneboulers
Campingtoernooi; de Mouneboulers en camping Mounewetter 

het begon wat regenachtig op zaterdag 17 augustus jl, maar 

de lucht klaarde gelukkig al snel op. Voor de 1e keer werd er 

voor de jeugd ook een toernooi georganiseerd, met als spon-

sor Provis Bouwkeuringen (Joost Vis), die aan het einde van 

het toernooi smakelijke prijzen uitdeelde. De jeugd heeft een 

geweldige ochtend gehad en zo zie je maar dat leeftijd niets uit-

maakt voor het spel Jeu de Boules. ’s Middags kwamen de vol-

wassenen aanbod, ook weer een gezellige, sportieve en geslaag-

de middag. Dit alles in goede samenwerking met camping 

Mounewetterc(familie Plantinga), die lekkere hapjes beschik-

baar stelde. Ook hier waren weer mooie prijzen te winnen ook 

mede beschikbaar gesteld door camping Mounewetter! 
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L jochtkuier
Beleefwandeling in Witmarsum – de kaartverkoop is gestart!

Op vrijdag 11 oktober wordt de eerste Ljochtkuier in Witmar-

sum georganiseerd. Vanuit de feesttent van het Oktoberfest 

aan de Mulierlaan in Witmarsum kan er voor meerdere afstan-

den gekozen worden voor deze beleefwandeling in het donker. 

De lengte van de wandelroutes zijn 7 of 13 Km. Nieuw dit jaar is 

dat er ook een hardlooproute is van 7 Km. Kinderen t/m 12 jaar 

lopen gratis mee. Er kan gekozen worden voor vertrektijden 

tussen 18.25 en 19.15 uur.

De routes - waarbij je onderweg verrast wordt door een schouw-

spel van o.a. licht, muziek en theater lopen door en rondom 

Witmarsum. Zo loop je door de natuur maar ook door bedrij-

ven. Dit jaar staat het thema Water centraal in al zijn kracht en 

variatie. De tocht eindigt weer in de feesttent waar De SuS-

KES zorgen voor een gezellige muzikale afsluiter !

Doe je ook mee? Voor meer informatie en kaartverkoop www.

ljochtkuierwitmarsum.nl 

De Ljochtkuier is een gezamenlijk initiatief van Stichting 

‘Oarsasoars’ (Oktoberfest) en Toneelvereniging Surprise.
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Y n’t ferline 
Wy soene it dizze kear ha oer it boelguod, wat plak fûn yn 

Wytmarsum op 29 febrewaris 1848. It waard hâlden yn it 

,,Wagentje”, dat wie in wenhûs, kafee en weinmakkerij fan C. 

B. Koster. Wa wie dat? Dit wie Cornelis Bernardus Koster, 

soan fan Bernardus Gerards Coster en Tryntje Jans, berne yn 

Wytmarsum op 23 april 1776. hy trout op 19 juli 1807 te Rie 

mei Reintje Gosses de Boer. Sy is in dochter fan Gosse Rienks 

en Grytsje Pieters, berne op 14 febrewaris te Sint Jabik. Sy 

troude op 19 july 1807 yn Rie, en krije hjir twa bern, Tryntsje 

wurd yn 1808 en Gosse yn 1809 berne. Yn 1811 wenje Cor-

nelis en Reintje yn Wytmarsum, want dêr wurdt harren soan 

Bernardus berne. Dêrnei sil it der noch fjouwer bern, Grytsje 

yn 1814, hotske yn 1816, Rienck yn 1818 en Gerrit yn 1860. It 

is ek Gerrit dy ‘ t nei it ferstjerren fan syn heit fierder giet as 

weinmakker. Cornelis Koster komt te ferstjerren op santich - 

jierrige leeftiid, op 20 augustus 1846. Syn frou Reintje oerlib-

bet him net lang, se komt op 67 jierrige leeftiid te ferstjerren 

op 5 desimber 1847. Dêrom wierskynlik it boelguod in pear 

moanne letter, der sil wol in erfdiel ferdield wurde moatte. 

Dêrfoar geane wy nei hisgis.nl, hjiryn stiet de kadastrale regi-

straasje fan 1832. Nei wat sykjen fine wy it hûs, ûnder Wyt B 

154 as hûs en hiem en ûnder Wyt B 153 in timmerskuorre. Dit 

pân hat stien oan de Arumerweg dêr ‘ t no nûmer 5 is. Kin 

men sjen hoe in soad gegevens jo dochs noch boppe wetter 

helje kin út in knipsel fan 1848 .

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

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geer-

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

Sierkstra (532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda
8 september  Triatlon Witmarsum 

   12.00 uur, Kaatsplein, Kidsrun

   14.00 uur, Triatlon

14 september Open Monumentendag

    10.00 – 16.00 uur, Streekmarkt rond 

Doopgszinde kerk Wytmarsum

    Wandeltocht, o.a. langs Koepelkerk, Fer-

manje Peinjum en molen De Onderneming. 

Start tussen 10.00 en 12.00 uur bij Doopsge-

zinde kerk Wytmarsum.

17 september Vrouwen van Nu

    19.45 uur, kantine MFC It Fliet, Betty Kooi-

stra met ‘Eltse jiertiid hat syn bekoaring’ 

18 september Introductie koersbal

   10.00 uur, Aylva State

24 september  Elk Wat Wils

    19.30, De Gekroonde Roskam, vergade-

ring en daarna schutjassen

4 oktober   Floraliafeest ‘De utskoat’ van 17.00 u. - 

19.00 u. Thema: “Beestenbende”
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de oktober Koepel moat uterlik 20 septimber 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 2019 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

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

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

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



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


