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K at en Harke
Alwer it lêste        en     nijs fan 2019…wêr bliuwt dy tiid?

Sa oan it ein fan it jier sjogge we allegear wol werris werom 

wat dit jier ús allegear brocht hat, as net. Dat is foar eltsenien 

wer oars, blydskip, fertriet, sykte en dan is it sa wichtich dat je 

mekoar stypje, it kostet neat in bytsje omtinken, in lyts gebaar, 

efkes stilstean by inoar. 

De ôfrûne moanne wie der ek wer in protte te belibjen yn ûs 

brûzjende Wytmarsum. Sa as Jelly al yn de foarige Koepel 

skreaun oer de besunigingen en dat ús gymnastykseal mar ticht 

moast. Dat lieten Doarpsbelang, Witmarsum in Beweging en 

de sportferienings fansels net oer harren kant gean. Yn petear 

mei de gemeente, ynstjoerde stikken en ynsprekke by de rieds-

brede kommisjegearkomste oer de begrutting 2020 hat der foar 

soarge dat de besunigingen om de sportakkomadaasjes ferfalle 

te litten earst fan tafel binne. Earst moat it Plan fan Oanpak 

‘Mulieronderzoek’ ôfrûne wurde en de gemeente moat mei de 

ynwenners yn petear. Fansels moatte wy de finger oan de pols 

hâlde!

Nei moannen fan oefenjen waard Kerk van Klei foar it ljocht 

brocht. Kerk van Klei is in gearwurking tusken leden fan fer-

skate ferienings út Penjum en Wytmarsum. In projekt fan byl-

dzjende keunstners, gelúdskeunstner, dirigent, koarleden en 

akteurs. It wie in bysûndere gearkomste oer lânskip en it fuort-

bestean fan de dorpstsjerke. Op himsels in hiel hjoeddeistich 

tema. De reaksjes nei ôfrin fan Kerk van Klei wiene hiel fers-

killend mar dat makket it ek nijsgjirrich om der meiinoar oer 

te praten.

Ik neamde yn it begjin al efkes wêr bliuwt de tyd….rom in jier 
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Bûten is it kâld en stil

It hûs in mearke fan ljocht en klettergoud

Mimerje oer hoe it eartyds wie

Dreame fan in bettere wrâld

Misse wa’t der net mear binne…

Dat mei…

Mar op wei nei de takomst

Is it mar ien tel

Want de tiid stiet net stil

Mar nimt ús mei

Yn it nije jier….

Oant de oare kear,

Betty

 

D orpsbelang Witmarsum
Save the date……

15 juni 1959 is Dorpsbelang Witmarsum opgericht. Dat houdt 

in dat wij dit jaar 60 jaar bestaan! Dit willen we natuurlijk niet 

stilletjes aan ons voorbij laten gaan. Donderdag 19 maart is 

onze jaarvergadering, een mooie gelegenheid om een feestje te 

vieren. We houden je op de hoogte.

Gymzaal

Ineens stond 12 okt j.l. in de krant het bezuinigingsplan van 

de gemeente Súdwest Fryslan: ‘Gymzalen van Arum, Wit-

marsum en Hindeloopen worden afgestoten’. Het protest hier 

tegen vanuit de drie plaatsen heeft gezorgd dat de gemeente 

dit besluit heeft ingetrokken. Dorpsbelang Witmarsum, onze 

sportverenigingen, de basisscholen en MFC it Fliet hebben 

eensgezind opgetrokken bij het laten horen van onze stem. 

lyn nei it siedzjen fan it oernôt Turkey Red Wheat troch Menno 

de Vries, is yn Wytmarsum de earste ‘Menno’ bôle bakt troch 

ús Mevrouw de Molenaar Christa Bruggenkamp. Dat hie noch 

wol efkes wat fuorten yn de ierde, om’t  it oernôt in leech set-

moalgehalte hat, wie it lestich om te bakken. Mar de oanhâl-

der wint en sa koene alle oanwêzigen priuwe fan de smaakfolle 

bôle! Wytmarsum waard sa wer efkes op de kaart setten. 

Dat muzyk ferbynt is alom bekend. Hielendal fan Alabama 

kaam singer/songwriter Hannah Aldridge in prachtich konsert 

jaan yn ús moaie Koepeltsjerke, tegearre mei Gustav Sjõdin 

(fan de Sweedske band Jetbone). Harren optreden wie tige 

bysûnder, stevige nûmers mar ek skitterende ballads mei har 

karakteristike stim.

Oan ‘e ein fan it konsert waard it publyk útnoege om by har-

ren op it poadium te kommen en mei te sjongen en te dûnsjen. 

Dat levere in prachtich optreden op! Sa’n lytse 50 minsken ha 

genoaten fan dit troch de Stichting Koepelconcerten en Henk-

Jan van Dijk organisearre konsert. 

Nei al dizze skitterende projekten, moat ik ek tige fertrietlik 

nijs skriuwe. ‘Wy fiele ús ferslein’ stie boppe de advertinsje en 

dat is sa begryplik. Samar ynienen moasten (ús juf) Jos, bern 

en pakesizzers harren leave man, sportive heit en stoere pake  

TJEERD DE JONG misse.  Soks is net te befetsjen…de freed-

tejûns noch fuort west te keatsen...ferstoarn yn’e âldens fan 72 

jier.Tjeerd, in bisteman yn ieren en sinen, mannichien stie efkes 

stil as der wer lytse lamkes berne wiene by harren efterhûs. 

Feerider,sportyf, humor samar wat wurden…en dan wurdt it 

stil. It djipste gefoel fan leafde wurdt field as men elkoar loslitte 

moat. Wy winskje Jos, de bern, pakesizzers en oare famylje in 

protte sterkte ta foar no en de kommende tiid en om dit gemis 

in plakje te jaan. 

Ik slút ôf mei in pear rigels dy’t ik hjir en dêr tsjinkaam en wol 

tapaslik fûn foar de lêste Koepel fan 2019.
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Daarmee is de zaak echter nog niet afgedaan. Als resultaat van 

ons protest wordt Dorpsbelang nu door de gemeente betrok-

ken bij het maken van nieuwe plannen, waarbij we voorstel-

len de gymzaal van Witmarsum te vervangen door een ‘brede 

sportzaal’ bij MFC it Fliet.

Is de gymzaal nu veilig gesteld? De gemeente houdt ‘de bunde-

ling van sportaccommodaties’ op de agenda. In 2018 is daartoe 

het Mulieronderzoek uitgevoerd, een onderzoek naar sport-

accommodaties, voor binnen- en buitensport in de gemeente 

Súdwest Fryslân. Alle sporten overal kunnen doen, wordt vol-

gens de gemeente te kostbaar, ook met het oog op de verwach-

ting dat het aantal gebruikers in de komende tien jaar verder 

zal afnemen. In het Mulier onderzoek staat wat er gemiddeld 

in Nederland aan sportaccommodaties is. De behoefte aan 

accommodaties wordt voor Witmarsum beoordeeld binnen het 

‘cluster Witmarsum-Arum’, waarin ook Kimswerd en Pingjum 

vallen. Dit onderzoek loopt tot begin 2020. Door onze protes-

ten over het afstoten van de gymzaal, heeft de gemeente Dorps-

belang uitgenodigd mee te praten over de uitkomsten van het 

Mulier onderzoek.

Brede sportzaal 

Uit de gesprekken van Dorpsbelang de afgelopen tijd met onze 

sportverenigingen, MFC it Fliet en de basisscholen kwam naar 

voren dat we als Witmarsum gezamenlijk willen streven naar 

vervanging van de gymzaal, door een sportzaal op MFC ’t Fliet. 

Al in 2013 heeft het bestuur van MFC it Fliet het plan voor 

een sportzaal, kunstgrasveld en parkeerruimte bij de gemeente 

neergelegd. Daarvan is het kunstgrasveld gerealiseerd. Met 

het Mulier onderzoek is nu het moment om het sportzaal plan 

opnieuw in te brengen bij de gemeente. Bovendien is medio 

2019 door de sluiting van de zaal van de Gekroonde Roskam 

er een extra behoefte ontstaan voor het onderbrengen van de 

dorpshuisfuncties. Die combinatie met dorpshuisfuncties geeft 

meer speelruimte om de exploitatie van MFC it Fliet rendabel 

te houden. En betaalbaar voor de gebruikers van zo’n ‘brede 

sportzaal’. Dorpsbelang doet nu een rondje bij de verenigingen 

om te horen of zij zich kunnen vinden in de plannen en welke 

gebruiksmogelijkheden zij zien. Het resultaat zal moeten zijn 

dat we een bloeiend MFC houden met optimaal gebruik van 

meerdere verenigingen en de basisscholen.

Sinterklaas is nu ook goed te horen

Ons Sinterklaas comité had de wens om een goede mobiele 

geluidsinstallatie te hebben voor het Sinterklaas feest. De afge-

lopen jaren was het geluid slecht wanneer Sint door het dorp 

ging, wat jammer is wanneer er zoveel werk wordt verricht om 

er een mooi feest van te maken. Dorpsbelang Witmarsum is 

daarom op zoek gegaan naar een goede betaalbare installatie. 

Om dit te kunnen bekostigen hebben we subsidie aangevraagd 

en gekregen! Dorpsbelang Witmarsum heeft 500 euro uit het 

Rabobank Coöperatiefonds ontvangen. Met dit geld en uit ons 

eigen potje hebben we nu een geluidsinstallatie gekocht, die 

ook voor andere doeleinden kan worden ingezet. Mocht je hier 

gebruik van willen maken, stuur dan een mail naar 

dbwitmarsum@outlook.com

Voor verdere informatie zie www.witmarsum.com

O VW
De dagen worden korter en de lampjes gaan weer aan....

Ook dit jaar staat er weer een prachtig verlichtte kerstboom in 

ons dorp.

Aangeboden door de Ondernemers Vereniging Witmarsum.

Wij wensen allen fijne Kerstdagen en een voorspoedig en 

gezond 2020!!
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K V Pim Mulier
Ruwvoerhandel de Vries blijft de kaatsvereniging steunen

De afgelopen zes jaren heeft Sybren de Vries met zijn groot-

handel in zaden, oliën en ruwvoer de kaatsvereniging financi-

eel gesteund. De sponsorovereenkomst loopt dit jaar af. Tot 

voor kort was Sybren alleen werkzaam in zijn handelsbedrijf 

maar dit jaar is zijn zoon Harm ook toegetreden tot het bedrijf. 

Ondanks deze wijziging hebben vader en zoon besloten om de 

kaatsvereniging ook na 2019 weer financieel te steunen. Voor 

de kaatsvereniging is dit besluit een boppeslach. Het bestuur 

bedankt Ruwvoerhandel de Vries voor hun steun. 

Wall ball clinic 

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

muur gerealiseerd. Deze kaatsmuur is geschikt voor het spel 

Wallball , een soort squash met een zachte bal. Afgelopen jaar 

hebben veel  senioren- en jeugdspelers een balletje geslagen. 

Na het succes van vorig jaar willen we weer starten met een 

tweetal clinics. Een ieder die kennis wil maken met Wallball is 

van harte welkom. De clinics staan gepland op een woensdag  

van 19.00 – 20.00 uur. Wil je een keer kennismaken met Wall-

ball ? Meld je dan aan via wallballwitmarsum@gmail.com. Je 

hoeft geen lid te zijn van de kaatsvereniging. 

Natuurlijk kun je als belangstellende ook eens komen kijken op 

de volgende momenten.

De vaste tijdstippen voor Wall Ball zijn:

Senioren 

Donderdag spelen de heren van 19.00 tot 21.00 uur.

Jeugd

De jeugd speelt op vrijdagmiddag in 2 groepen

Groep 1 15:30 – 16:30 uur kinderen geboren in 2009 of eerder

Groep 2 16:30 – 17:30 uur kinderen geboren in 2007 of eerder

Wallball toernooi

Het eerste wallball toernooi voor zowel jeugd als senioren staat 

gepland voor zondag 12 januari 2020. Tijdens deze dag wordt 

ook de muur feestelijk geopend. Meer informatie volgt op later 

moment. Houd hiervoor onze website en de koepel in de gaten.

 

Kaartmiddag

De jaarlijkse kaartmiddag vindt plaats op zaterdag 11 januari 

2020 om 13.30 uur in de kantine. Iedereen kan meedoen. Opga-

ve bij Harm Jilderda (06-52395469) of per 

e-mail: kvpimmulier@gmail.com of op de kaartmiddag vanaf 

13.00 uur. Voor de winnaars zijn er vleesprijzen.

 

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website: 

www.kvpimmulier.nl

Namens het bestuur, Simon Lemstra

D e Koepelklokken
Yn de foarige Koepel publisearren wy de tekst fan it liet ‘De 

Koepelklokken’, mar wisten net wa’t dizze tekst skreaun hie. 

Mei tank oan Korry Spiekstra en Aagje Waterlander bin wy 

wer wat fierder kommen  mei de boarne fan it liet ‘De Koepel-

klokken’. Nei alle gedachten skriuwt Korry is de tekst fan dit 

liet skreaun troch Pier  S. Hidma yn de jierren 50. It liet stiet 

ek bekend as ‘Doarpssang’ en is skreaun foar it Merke Matiné 

Fryske Krite 1950. De tekst is ús skreaun op de wize fan it ‘Frie-

senliet’.

Aagje lit ús witte dat sij dit ferske op skoalle yn klas 5 as 6 leart 

hat. Sy tinkt dat it yn in revu skreaun troch Roel Bergsma of in 

Van der Zee songen is. Aagje soe (op fersyk) it ferske sa noch 

út de holle foar ús sjonge kinne.
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IJsvereniging Witmarsum
Nieuws van de IJsvereniging Witmarsum

2019 een jaar waarin er ‘nog niet’ geschaatst is op de baan, 

maar deze wel gebruikt is voor een ander mooi evenement: de 

Nieuwjaarsduik. Net als het jaar er voor doken er een aantal 

fanatiekelingen de ijsbaan in om het jaar weer fris en fruitig te 

beginnen. 

Nieuwjaarsduik

De ochtend begon met een warming-up onder leiding van 

Gerda waarna het startschot klonk. Een leuk clubje deelnemers 

rende en dook het water in. Er was op de ijsbaan een parcours 

uitgezet waar ze onderdoor en overheen moesten. Met gejuich 

vanaf de zijlijn haastte iedereen zich terug naar de finish waar 

een bak warme snert (van onze sponsor Unox) al op hun stond 

te wachten. Ook de warme chocomel mocht niet ontbreken.

Met de bus naar Leeuwarden

Op 21 februari hadden we een leuk uitje gepland. We hadden 

de basisscholen in de omgeving uitgenodigd om gezamenlijk 

Wat een verrassing was het om zoveel attenties en 

 reacties te krijgen voor ons 65 jarig huwelijk. Waarvoor 

onze dank.

Tjalling en Marrigje Wiersma

H artelijk dank!
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Met de bus naar Leeuwarden

Op 21 februari hadden we een leuk uitje gepland. We hadden 

de basisscholen in de omgeving uitgenodigd om gezamenlijk 

een middag te gaan schaatsen in Leeuwarden. Om half 2 stond 

op het kaatsplein de Gaasterland Expres al voor ons klaar. Met 

elkaar vertrokken we naar de elf-stedenhal in Leeuwarden 

waar we een aantal uurtjes lekker hebben kunnen schaatsen. 

Rond half 5 waren we weer terug in Witmarsum.

Zoals u van ons gewend bent staan er weer twee activiteiten van 

de IJsvereniging Witmarsum op het programma: de jaarverga-

dering en de kerstkransenverkoop. De leden hebben inmiddels 

de nieuwsbrief ontvangen.  

Verkoop Banketstaaf

Ook dit jaar komt de IJsvereniging weer met de Kerst banket-

staven langs de deur. Dit jaar komen we op maandag 9 decem-

ber, vanaf 18.00 uur. 

Wilt u meer weten over de jaarvergadering of de kerstkran-

senactie, neem dan contact op met de secretaris van de IJsver-

eniging Witmarsum, Frank van de Wetering, Pibemalaan 28, 

Pingjum. Telefoon 06 46 82 49 59 of via de mail: ijsvereniging-

witmarsum@xs4all.nl

L jochtkuier
Wens voor  2020

Als projectgroep van de Ljochtkuier hebben we de afgelopen 

periode geëvalueerd. We kijken met een goed gevoel terug op 

een geslaagde Ljochtkuier waarbij we natuurlijk ook oog heb-

ben voor de nodige verbeterpunten. We gaan hiermee aan de 

slag. Ook bruist het alweer van nieuwe ideeën! In het nieuwe 

jaar starten we weer met de voorbereidingen.

Maar nu eerst een moment van rust zo aan het eind van dit jaar. 

Een moment om alle dorpsgenoten en deelnemers nogmaals te 
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bedanken voor de betrokkenheid, enthousiaste inzet en crea-

tiviteit!! Maar ook om iedereen hele fijne kerstdagen en een 

LJOCHT 2020 te wensen!

De projectgroep Loltsje, Gerben, Klaas, Sjoerd Atze, Femke, 

Henriet, Jacqueline

Y nstjoerd
Freed 15 novimber wie ik as gast by in gearkomste wêryn’t 

de FNV Súdwest Fryslân de  minsken út dy gemeente huldige 

waarden dy’t 25, 40, 50 of 60 jier lid fan it fakbûn wienen. By 

de 46 jubilarissen wiene mar leafst 3 Wytmarsummers. Ien fan 

harren wie 40 jier lid,  ien wie 50 jier lid en de kampioen wie mar 

leafst 60 jier lid. Op de foto de jubilarissen, Melle van de Witte, 

Jaap de Jong en Wim Beckers, mei de FNV-bestjoerder dy’t de 

jubilarissen huldige. Jimme kinne sels tink ik wol riede wa’t 40, 

50 of 60 jier lid fan it fakbûn is!

Korry
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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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M ouneboulers
Jeu de Boulesvereniging de Mouneboulers

SNERTTOERNOOI 2019

Alweer het laatste toernooi van het seizoen - het SNERT toer-

nooi en wat hebben we met elkaar weer een geweldige, gezel-

lige en sportieve middag gehad. Ook hebben we een klein uit-

stapje gemaakt naar onze buurvrouw mevrouw de Molenaar, 

waar het ‘Menno’ brood werd gepresenteerd en verkocht. Na 

afloop werden de vrijwilligers nog even in het zonnetje gezet. 

De Mouneboulers kwamen ook nog op de radio bij Omrop 

Fryslân bij ‘de 3e helte’. Dus met weer een zeer geslaagd toer-

nooi kunnen we dit seizoen afsluiten. Nu even een winterstop 

en begin maart volgend jaar gaan we weer los.

WIJ ZIJN VERHUISD!
 

 

Pingjumerstraat 26 8748 BN witmarsum
www.salonmakeyourday.nl | Tel : 06-23620508

300 meter verderop (bij loonbedrijf Haitsma) 

12 dec a.s
 kerst koop avond

Vrije inloop
19.30 - 21.00 

in de salon
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T huiszorg Patyna
Zoals al veel inwoners van Witmarsum en omstreken weten, 

heeft Patyna ook thuiszorg. Ons team bestaat uit verzorgenden 

IG en verpleegkundigen en wij bieden u ondersteuning en zorg 

zoals u dit graag wilt in uw eigen woonomgeving. Ons werkge-

bied is vanaf Wons tot aan Kimswerd. 

We hebben goed contact met de huisartsen in de buurt en bin-

nen Patyna met het behandelteam (welke onder andere bestaat 

uit specialist ouderengeneeskunde, logopedie, ergotherapie, 

geriatrie fysiotherapie). We houden ervan om de lijntjes kort 

te houden. Mocht u twijfelen of u wel thuiszorg kunt krijgen 

of zijn er met betrekking tot uw gezondheid vragen over het 

wonen thuis, dan kunt u contact opnemen met mij. Ik kom vrij-

blijvend bij u langs voor een gesprek en eventueel advies

Met vriendelijke groet, Joukje Spijksma Reitsma

Wijkverpleegkundige/geriatrie verpleegkundige Patyna 

06 83606917

Thuiszorg Patyna heeft een nieuwe fiets aangeschaft, zo zijn we 

gezond! onderweg.

D e Romkes (7) 
“Bargebiten”

Aan: pakeromke@hemelpoort.hl

Van: readeromke@gmail.com

Hoi pakeromke

Nou pakeromke ik ben seer blij dat sinterklaas weer terug 

gevaart is naar spanje want het was niet meer gesellug hoor. 

heit en mem hadden steets ruuzie over zwarte piet. mem segde 

dat het niet meer kon die pieten en heit vint dat zwarte piet wel 

moet en dat die holanders hun sun bek moeten houden. en toen 

wert mem nog kwaadboser. maar ik heb se wel gesien op de 

teeleeviesie die smeerpieten en kleurpieten. Nou en toen was 

aleida het ook nog eens eens met mem en ik met heit dus dat 

was mooi mannen tegen frauen en wij hebben gewint want toen 

sinterklaas in ons dorp kwamde waren er aleen maar zwarte 

pieten haha. maar wat ik wel freemt vont was dat er ook frau-

enpieten waren

mem segde dat ik een ferlanglijstje moest maken en dat in mijn 

schoen moest doen en bij de ferwaarming moest setten nou en 

toen hep ik een lijst gemaakt maar er niks van gehad 

ik fraagde om een sakmes niewe klompen een buks met koog-

els en een paar mollenklemmen. 

en weet pakeromke wat ik krijgde nou een paar sakdoeken en 

een reesauto met kontroller en een mok met een footo van tuf-

fie. en tuffie kreegde ook een skaal met een footo van hem-

sigself en een kaubot en die heeft hij begraaft in de bloemtuin. 

volgens heit een teeken dat er een strenge winter aan komt. 

Hep sinterklaas nog gevraagt hoe out hij is maar dat was hij 

fergeeten. Heeft pake ook wat van de sint gehad?

Hoi pake tot gau, en een poot van tuffie.

16
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Aan; readeromke@gmail.com

Van; pakeromke@hemelpoort.hl

Hoi Lytse.

No nearne net om, mar do komst wat oer as in bedoarn jonkje. 

Hiest dochs sels ek wol betinke kint dat Sinterklaas dy net oan 

setten komme soe mei wat molleklemmen. Neffens my hawwe 

se dy alhiel net yn Spanje. 

No en sinterklaas is nog folle âlder as pake, en pake syn pake 

syn pake. Hy is dit jier 1739 wurden. Lochysk dat hy dat sels 

net mear wit.

Sa, en heit en mem rinne wat te bargebiten oer de Swarte Piten. 

No dat is my ek wat. Wat dat oanbelanget kin ik my wol fiene 

yn it ferhaal fan jim heit, mar hy woe sa graach dat frommes fan 

de oare kant de dyk. We hawwe him eartiids wiist op de kul-

tuerferskillen mar it wie al te let. Dyn suske wie al ûnderweis. 

Hahahahaaa.

Mar goed, hjir hat dy âldman net west. Hoecht ek net ju. We 

hawwe hjir alles en dêr komt by, as hy hjir is komt hy net mear 

by jimme. Sûnt in skoftsje sit hjir iene Hein Polzer. Him koe ik 

fan een kroegje yn Snits. Hy fertelde my dat no yn Hollân in 

healsliten haadpyt omrint dy’t ferskes fan him sjongt. Foar dy 

Pyt halde wy in apart plakje frij as hy dizze kant op komt, mar 

wol in ein by ús út de buert. 

Hé, mar lyts mantsje, hie it net sa kreas west dat jimme dy ald 

man efkes útswaait hiene? 

Wol manmachtich klearstean om it spul yn te heljen, mar sa 

gau’t de pûden mei kadootsjes om de doar setten binne litte 

jimme it spul oan syn lot oer. Net sa fatsoenlik of wol?

Do moatst dy mar fermeitsje mei dyn raceauto en sa. Wy meits-

je ús hjir ree foar de kryst.

No jonkje, ik soe sizze noflike krystdagen en oant oare jier.

S V. Mulier. 
KAARTMIDDAG

Schutjassen en klaverjassen

Zaterdag 21 december om 13.30 uur in de kantine van MFC it 

Fliet te Witmarsum

Het is voor de leden en donateurs en andere kaartliefhebbers.

Opgeven bij  W. Bergsma tel: 531398 of 

   J. Jorna   0619187172 

   en in de kantine tot 13.00 uur 

D orcas Voedselactie
Alle inwoners van Witmarsum en omstreken,

heel  hartelijk bedankt voor uw medewerking aan de Dor-

cas Voedselactie. Mede dankzij u kunnen wij dit jaar 

opnieuw duizenden mensen in Oost-Europa blij maken 

met een voedselpakket uit Nederland. Wij zijn u dank-

baar voor uw bijdrage voor deze actie die gehouden 

werd op 8  en 9 november in de Supermarkt van Poiesz.                                                                                                                                          

Er zijn behoorlijk wat producten ingeleverd. Na afloop van deze 

actie konden we in totaal dit jaar 140 dozen gevuld met lang 

houdbare producten naar een verzamel punt brengen en daar-

van worden allemaal gesorteerde voedselpakketten gemaakt. 

De inhoud van de collecte bus wordt gebruikt voor het trans-
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Aan; readeromke@gmail.com

Van; pakeromke@hemelpoort.hl
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port naar Oost-Europa. De eerst 20.000 pakketten zullen nog 

voor kerst op de plaats van bestemming aankomen en verdeeld 

worden onder mensen zoals de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. 

Voor hem is een voedselpakket een belangrijke aanvulling in 

de koude wintermaanden. Dan komt hij de deur niet uit. Zijn 

vrouw is ziek en eigen inkomsten heeft hij niet. Het voedsel-

pakket is belangrijk maar de persoonlijke aandacht die er is 

van de vrijwilliger is misschien nog wel belangrijker. We helpen 

Adrian verder door mensen in zijn omgeving te mobiliseren om 

eens bij hem langs te gaan of hem te helpen als hij medicijnen 

voor zijn vrouw moet halen . Hierdoor wordt onze ondersteu-

ning op de duur niet meer nodig. Het voedselpakket is hierin 

een belangrijk startpunt. Door uw bijdrage aan deze actie kun-

nen heel veel mensen op deze manier geholpen worden.

Nogmaals alle gevers en vrijwilligers hartelijk bedankt voor  uw 

bijdrage aan deze actie.

Van de ZWO-commissie.

V erhuisd
Na ruim 50 jaar met veel plezier gewoond en gewerkt te hebben 

op de Pingjumerstraat nr. 2 en 4, zijn wij onlangs verhuisd naar 

AYLVASTATE, van Aylvaweg 29 K-15, 8748 CC Witmarsum, 

tel.06-51554016.

Hartelijke groeten en hopelijk nog vaak tot ziens,

Rinze en Willy Hogenhuis
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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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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.

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,
 �lexibel 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 �ijne, 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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N ij Libben Nieuws
Uitnodiging 

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van ons kerstconcert op 15 

december. Het concert is in de Koepelkerk en begint om 15.30 

uur. Samen met zangvereniging Scheppingsgave beloofd het 

een prachtig concert te worden. Fanfare Nij libben staat onder 

leiding van dirigent Andries Kramer en Scheppingsgave staat 

onder leiding van dirigente Jannie Kramer Gietema. 

De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte

Project volwassenen

Onlangs zijn wij op bezoek geweest bij de basisscholen om kin-

deren enthousiast te maken voor het spelen op een blaasinstru-

ment. Dit is een groot succes. Op dit moment zijn er 6 jeugdigen 

in opleiding.

Maar muziek is er voor jong en oud(deren). Daarom is er een 

project gestart voor volwassenen. Want wat is er nu mooier om 

samen, jong en oud, muziek te maken. Stap over de drempel en 

meld u aan op info@nijlibben.nl.

Bedenk hierbij, het maakt niet uit welke taal je spreekt of uit 

welke cultuur je komt, want muziek is van alle mensen en van 

alle tijden.

Muziek is de taal waarin iedereen kan communiceren. Muziek 

is verbindend. Bovendien heeft muziek maken een positieve 

invloed op de geest en de intelligentie.

Actie.

Bedankt voor het bewaren van het oudijzer. We hebben op 

zaterdag 16 november ongeveer 15000 kg verzameld. Ook het 

oud papier is voor onze vereniging een mooie financiële steun. 

Meer weten van onze vereniging, neem dan contact op via tele-

foonnummer 0517-531635 of mail naar info@nijlibben.nl 

D e Laatste Eer“
Toen kwam er die onverwachte dag,

de dag dat de stilte kwam . . . . . . .

Gedachten over leven en sterven hebben we allemaal.

De ene levensvisie is daarbij niet mooier, beter, of completer 

dan de andere. Bij het afscheid staan uw gevoelens, overtuiging 

en waarden centraal.

Als lid van onze vereniging kunt u een beroep doen op de bodes 

mevr. J. Koehoorn–Hoitsma, tel. 0517–531654/06-30953146 of 

dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/

06-46351620 Zij kunnen u met raad en daad terzijde staan om 

een afscheid te regelen zoals dat bij uw familielid past.

Ook voor niet-leden zijn zij bereid, om samen met u, een waar-

dig afscheid te organiseren. Voor niet-leden worden de kosten 

met 10% verhoogd tot een maximum van € 275,00 en wordt er 

huur berekend voor gebruik van materiaal.

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

van de Begrafenis–en Crematievereniging “De Laatste Eer“. 

Contributie voor alleenstaanden is € 15,00 per jaar, voor een 

gezin betaalt u € 30,00. Hierbij zijn kinderen, mits ze zijn aan-

gemeld, tot hun 18e jaar meeverzekerd. Vanaf de leeftijd van 

18 jaar is men als lid contributie verschuldigd.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met de 

penningmeester dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963, of neem 

eens een kijkje op de website van de vereniging: 

www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl. 
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P atyna
Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over:  

  

Thuiszorg Patyna 

Joukje Spijksma Reitsma

Wijkverpleegkundige  

Joukje.reitsma@patyna.nl

06 83606917

Zorg in Aylva State 

Esmé Baarda

Locatie verpleegkundige 06 21334903

Esme.Baarda@patyna.nl 

Maaltijdvoorziening Aylva State 

Fokke Boschma/Daphne Walstra 0517 531456

Keuken.aylvastate@patyna.nl 

Dagbesteding Aylva State 

Medewerkers dagbesteding 0517 531456

Wonen in Aylva State 

Josina van der Schaaf

Teamleider 0517 531456

Josina.vanderschaaf@patyna.nl 

Mei elkoar! om eenzaamheid te bestrijden   

Landelijk wordt er veel bekendheid gegeven aan eenzaamheid 

en dat is niet voor niks. Cijfers wijzen uit dat eenzaamheid met 

name bij het ouder worden schrikbarend stijgen. Verklarin-

gen hiervoor zijn dat na het 75-ste levensjaar de kans op een-

zaamheid toeneemt door een opeenstapeling van verschillende 

gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner, verlies van 

mobiliteit en zelfstandigheid door afnemend lichamelijk, gees-

telijk en sensorisch functioneren. 

Maar wat is eenzaamheid nou eigenlijk?

Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort aan verbin-

ding met anderen. Fysiek betekent dat het een lichamelijk iets 

is. Dat komt omdat je eenzaamheid ervaart in de hersenen. 

Opvallend is dat eenzaamheid in precies hetzelfde deel van de 

hersenen te zien is als lichamelijke pijn. Eenzaamheid doet pijn, 

letterlijk!

Aylva State en thuiszorg Patyna hebben de handen ineen gesla-

gen om te kijken naar mogelijkheden waarbij we de eenzaam-

heid terug willen dringen. Aylva State leent zich als centraal 

gebouw goed om bewoners vanuit Witmarsum, maar ook vanuit 

de omringende dorpen uit te nodigen om elkaar te ontmoeten. 

Met enkele medewerkers is gekeken hoe we verbinding kun-

nen maken. Het idee is dat we ieder kwartaal een evenement/

bijeenkomst organiseren met iedere keer een ander thema. 

Daarbij hebben we de hulp van bedrijven en organisaties in de 

omgeving hard nodig. U kunt een uitnodiging voor een evene-

ment vinden in uw dorpskrantje en tevens wordt er door middel 

van flyers bekendheid aan gegeven. Vervoer hoeft geen pro-

bleem te zijn, ook daar kunnen wij voor zorgen. 

Samen kunnen we de eenzaamheid aan! Mei elkoar!

Mocht u vragen hebben (ook als bedrijf of organisatie in de 

buurt!), dan kunt u contact opnemen met Aylva State op 0517 

531456 en vragen naar Alice Donk (activiteiten) of op mobiel 

nummer Joukje Spijksma (wijkverpleegkundige) 06 83606917.
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Popkoar Wytmarsum en Kerstdiner in Aylva State

Op 22 december organiseren Thuiszorg Patyna en de locatie 

Aylva State een optreden van het Popkoar Wytmarsum en een 

Kerstdiner. Het motto is ‘Mei elkoar tegen eenzaamheid’. Om 

15.00 uur treedt het Popkoar op in De Ontmoeting. Het Kerst-

diner begint om 17.00 uur in het restaurant van Aylva State.

De kosten: Kerstdiner inclusief Popkoar: € 17,50 pp (exclusief 

consumptie). Alleen het Kerstdiner: € 15,- pp. Alleen het Pop-

koar: € 2,50 pp. Introducees zijn welkom. Opgave graag voor 

16 December bij de Receptie Aylva State, (0517) 531 456. We 

zien u graag op 22 december! 

F ysio Witmarsum
Nieuws van Fysio Witmarsum – vergoedingen fysiotherapie in 

2020

Fysio Witmarsum bekijkt één of tweejaarlijks of er contracten 

afgesloten worden met de zorgverzekeraars. Zo krijgt u uw 

fysiotherapiebehandelingen vanuit de verzekering vergoed. 

Voor 2020 hebben wij besloten om géén contract te tekenen 

met Caresq, die de zorginkoop verzorgt voor verzekerden van 

Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae.

Wat betekent dit voor verzekerden van één van bovengenoem-

de verzekeraars? U kunt gewoon bij ons terecht voor uw fysio-

therapiebehandelingen, maar in plaats van dat wij de declaratie 

voor u indienen krijgt u een factuur van ons. Nadat u deze aan 

ons voldaan heeft, kunt u het indienen bij uw verzekering en 

krijgt  het dan (deels) vergoed. 

Bent u bij een andere verzekeraar verzekerd? Dan verandert 

uw situatie niet als u fysiotherapeutisch wordt behandeld bij 

Fysio Witmarsum. 

NB. voor de meeste fysiotherapeutische behandelingen heeft u 

een aanvullende verzekering nodig.

Op de site www.fysiowitmarsum.nl vind u een overzicht van de 

best scorende zorgverzekeraars

M enno’s Bôle
Menno’s Bôle na 500 jaar weer thuis in Witmarsum

 

Onder grote belangstelling werd zaterdag 16 november bij 
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Popkoar Wytmarsum en Kerstdiner in Aylva State
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Op de site www.fysiowitmarsum.nl vind u een overzicht van de 
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Y n’t ferline 
Binne wy al wer op ‘e ein fan it jier, en mei al dy drokke dagen 

hâlde wy it mar koart. Dizze kear hawwe wy de nijjierswinsken 

út de Ljouwerter Krante fan 1958. Men moat ris sjen hoe in 

ferskaat oan saken it doarp doe noch hie, en no steane se der 

allegearre noch net iens by. 

Wy winskje elkenien ’n goede Sinteklaas, noflike Krystdagen 

en sûn 2020.

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

no’s Bôle gepresenteerd. Henk Stenvers, voorzitter van de 

Doopsgezinde Wereldbroederschap, sneed het eerste brood 

aan. Het werd aan hem overhandigd door bakker en molenaar 

Christa Bruggenkamp – Mevrouw de Molenaar - en akkerbou-

wer Menno de Vries. Het brood is gebakken van de graansoort 

Turkey Red Wheat. Deze graansoort is door Mennonieten eeu-

wenlang van de ene naar de andere plek meegenomen, meestal 

omdat ze vanwege vervolging gedwongen waren te verhuizen.  

Op elke plek bouwden ze weer een nieuw bestaan op met het-

geen voorhanden was. Altijd namen ze hun zaden en granen 

met zich mee. Nu na 500 jaar is het graan Turkey Red Wheat 

terug in Witmarsum, waar de kerkhervormer Menno Simons in 

1469 werd geboren. Via Amerika kwam het graan bij Menno 

de Vries, die het zaaide en oogstte. Bakker Christa Bruggen-

kamp maalde het graan en bakte er samen met Jippe Braak-

sma een heerlijk oerbrood van. Op de middag na de presen-

tatie waren er al 150 Menno’s Bôle’s verkocht. Het idee voor 

Menno’s Bôle ontstond in 2018. Toen organiseerde de Stichting 

Ekspedysje Wytmarsum de succesvolle tentoonstelling Menno 

Simons Groen in het kader van Leeuwarden Friesland Cultu-

rele Hoofdstad. Tijdens die tentoonstelling kwam uit Amerika 

het bericht over het oergraan Turkey Red Wheat en werd het 

graan verscheept naar Menno de Vries. Zo kwam het graan na 

500 jaar weer thuis in Witmarsum. De aanwezigen lieten ze het 

brood goed smaken, met of zonder een grote lik boter.
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A genda
9 dec. Zonnebloem Witmarsum/Bolsward

   9.45 tot 11.30 uur, gezellige ochtend in de kerst-

sfeer van Groencentrum Witmarsum. 

9 dec. IJsvereniging Witmarsum

  Vanaf 18.00 uur, verkoop banketstaven

10 dec.  Aylva State 10.30 uur, Beweegochtend. 

10 dec.  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam, Maatkaarten.

11 dec.  KBO/PCOB 14.00 uur, Het Anker, Makkum. 

Gastspreker Jan Visser uit Sneek over ‘Enkeltje 

Sneek-Hong Kong.’

13 dec. Aylva State 15.00 uur, Soosmiddag.

15 dec. Concert Nij Libben en Scheppingsgave

  15.30 uur, Koepelkerk

15 dec. Aylva State 14.30 uur, middagdienst PKN.  

17 dec.  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam, Competitie.

18 dec.  Aylva State 10.00 uur, Peuters doen een stukje in 

De Ontmoeting. 

20 dec. Aylva State 15.00 uur, Koersbal.  

21 dec.  Kaartmiddag SV Mulier 13.30 uur, kantine MFC 

It Fliet. 

22 dec. Aylva State: ‘Mei elkoar tegen eenzaamheid’

  15.00 uur, De Ontmoeting, Popkoar Wytmarsum. 

  17.00 uur, Kerstdiner in het Restaurant.  

   Voor meer informatie: zie het stukje in deze  

Koepel.

27 dec. Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur.

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de jannewaris Koepel moat uterlik 13 desimber 
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeber-
jochten 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. Wytmarsum-
mers 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

Tip: kijk voordat je een activiteit gaat plannen op www.dekoepel.frl/agenda. Daar staan alle 
evenementen die bekend zijn bij De Koepel. Heb je iets voor de agenda voor de komende maan-
den? Stuur dan een mailtje naar agenda@dekoepel.frl
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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”
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Til. nr sekretariaat:  0517-531205

Tip: kijk voordat je een activiteit gaat plannen op www.dekoepel.frl/agenda. Daar staan alle 
evenementen die bekend zijn bij De Koepel. Heb je iets voor de agenda voor de komende maan-
den? Stuur dan een mailtje naar agenda@dekoepel.frl
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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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