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K at en Harke
Wat giet de tiid hurd foarby, ek foar ús wenjend tusken     en      

. In wike lyn lei De Koepel fan desimber by ús yn’e brievebus. 

In wike letter moat de kopy ynlevere wurde foar De Koepel fan 

jannewaris. Sa hurd kin der gjin nijs wêze soe men sizze. Mar 

yn de aginda stean alwer de gearkomsten fan jannewaris 2020. 

De tiid hâldt gjin skoft!

It ôfrûne jier koe men yn Wytmarsum rûnom hinne. Wat is der 

in soad op priemmen set foar allegearre eveneminten sawol op 

kultureel as ek op kreatyf mêd. Der wie gjin nee te keap. Dat 

is te tankjen oan al dy frijwilligers, dy’t de hannen út’e mou-

wen stutsen ha om dit te realisearjen. Tige tank allegearre foar 

jimme tiid en ynset! Wy ha genietsje kinnen it hiele jier troch.

De desimbermoanne giet faak yn drokte foarby. Sinteklaas is 

mei syn Pieten wer nei Spanje ôfset. Flak dêrnei wurdt alles 

yn krystsfear brocht. Krystbeammen binne net oan te slepen. 

Ljochtsjes fonkelje rûnom yn’e hûs en bûten. It “Groencen-

trum” hat al lang wer in krystshow delset en in aktiviteitenka-

linder gearstald. Oeral eaget it gesellich. De wite snie ûntbrekt 

noch. Mar dêr moatte wy mar net op wachtsje. Dêr kin men 

better fan dreame... 

En dan stiet de oergong fan 2019 nei 2020 alwer foar de doar.

Fjoerwurk kin en mei hjir ôfstutsen wurde. Wy kinne genietsje 

fan knallen, stjerren en oarsoarte pylken. Eltsenien winskje wy 

lok en sûnens ta foar it jier 2020. 

Wat dit jier ús bringe sil is noch ôfwachtsjen. Mar stilsitte hoege 

wy perfoarst net. Yn ús doarp wenje warbere minsken, dus...

wachtsje wy mar ôf wat der wer op ús paad komt. 

It jier 2020 begjint as in nij boek mei lege siden. Dy sille troch 

ús wer ynfold wurde. Dochs binne wy ek ferbûn mei it ferline. 
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strielde waarmte út en hie belangstelling foar in oar. Humor 

wie har ek net frjemd. Men koe mei har gesellich prate en laits-

je. De lêste 13,5 jier hat sy nei it ferstjerren fan har man har yn 

in oanleunwenning by Aylva State nei wenjen set. Ofrûne sim-

mer hat sy mei har dochters Hannie en Aukje noch in boattocht 

oer de Fryske wetters makke yn in sloep. “Dit dogge wy takom 

jier wer” wie sy fan betinkst. Dat sit der spitigernôch net mear 

yn.  Op 5 septimber waard har suster Griet 90 jier.  Yn de giele 

skoalbus ried de famylje heal Fryslân troch. Sy woe perfoarst 

mei om alle famyljeleden nochris te sjen. Koart dernei krige sy 

it berjocht dat sy slim siik wie. Op de kop ôf 4 wike letter kaam 

der in ein oan har libben.

Wy winskje alle bern, bernsbern en oerbeppesizzers sterkte ta 

by it ferwurkjen fan dit grutte ferlies. Der is in ein kaam oan de 

gesellige besites yn Aylva State. En dat sil wis mist wurde. 

Neffens my is dizze siswize ien dy’t ek Klaske Steiginga-Dei-

num tige oansprekke soe:

Juster hat west.

Moarn moat noch komme.

It libben is no.

Wês derby!

De Koepelredaksje winsket elkenien Noflike Kryst
dagen, in Gesellige Jierwikseling en foar  2020 Sûnens 
en in Lokkich Nijjier  ta.

Oant de oare kear, Jelly.

Us ûnderfiningen en tiidsbarren nimme wy mei. Dat hat ús mei 

foarme ta hwa’t wy no binne. 

Us boek kin hooplik ynfold wurde mei fleurige moetings en 

aktiviteiten thús en bûten de doar. Mienskip sil ek dit jier wer 

tige wichtich wêze. Mei elkoar kinne wy faak mear en it skept 

in bân om der foar te gean. Elk minske hat kwaliteiten, mar net 

allegearre deselde. Dat is mar goed ek!  No kinne wy de krekte 

persoan by it probleem of it karwei sykje. Dat bart no al in soad. 

It makket ús doarp sterk yn it fersjen fan aktiviteiten en soarch. 

Hulde foar dizze minsken! It hâldt ús doarp libben en wy bli-

uwe yn beweging. Want neffens in siswize stjonke stille wetters. 

En dêr ha wy gjin ferlet fan. 

Aylva State en thússoarch Patyna ha de lapen ek gear smiten. 

Sy wurkje gear om de iensumens werom te kringen. Der wurdt 

sjoen nei ferbining om bygelyks elts fearnsjier in evenemint te 

organisearjen mei elke kear in oar tema. Mar sy kinne dat net 

allinne. Der wurdt in berop dien op bedriuwen en organisaas-

jes. Elke helpende hân is wolkom. Want iensumens docht sear 

en bringt fertriet. Wy winskje jimme sukses by it realisearjen 

fan dit geweldige plan. Mei inoar foar inoar! Dat is mienskip.

KLASKE STEIGINGA-DEINUM kin dit nije jier net mear 

genietsje fan al dy gesellichheid. Op 28 novimber 2019 is sy fer-

stoarn yn de âldens fan 94 jier. Sy is op 12 juny 1925 berne yn 

Wytmarsum. Heit Hendrik Deinum wie slachter yn ús doarp. 

Nei de legere skoalle kaam Klaske thús om mem yn de húshâl-

ding en heit yn de slachterij te helpen. It fleis sutelje mocht sy 

graach dwaan. Kontakt mei oare minsken hold sy fan. 

Yn 1953 smiet sy de rapen gear mei har buorjonge Gerrit Stei-

ginga. It waard dêr yn it “Verlengde Oostend”in gesellige boel. 

It breidspear kaam neist heit en mem Deinum en tsjinoer heit 

en mem Steiginga te wenjen.  Der waard fan wjerskanten goed 

op harren past.Letter barde dat ek mei harren famkes Hannie 

en Aukje. Oppas neist de doar fan pakes en beppes. Dy hiene 

tiid om in spultsje mei harren te dwaan.

Har doar gie foar eltsenien iepen en de kofje stie klear. Sy 
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D orpsbelang
Dorps !!!!

In de vorige Koepel hadden we al verteld dat we komende jaar-

vergadering feest willen vieren omdat we 60 jaar bestaan. Dit 

gaan we doen door een Dorps Bingo te organiseren.

Donderdag 19 maart gaan we om 19:45 van start met de jaar-

vergadering voor onze leden. Vanaf 20:30 gaan we los voor alle 

dorpsgenoten met de Dorps Bingo, waarmee mooie prijzen 

gewonnen kunnen worden.

Dit alles zal plaatsvinden in het restaurant van Aylva State. 

We houden je op de hoogte.

Bloemenpracht rond de kruising van AylvawegGysbert Japicx

weg

De gemeente heeft plannen om de rozenperken op de van Ayl-

vaweg bloemrijker en makkelijker onderhoudbaar te maken. 

Dat houdt in dat er bomen moeten worden verwijderd omdat 

ze over het grootste gedeelte van de vakken wortelen waar-

door de beplanting minder zal aanslaan. En de kwaliteit van 

de bestaande bomen gaat ook achteruit waardoor de gemeente 

alles in een keer wil aanpakken. Er worden sierheesters [spier-

struik] en nieuwe bomen [Rode Esdoorn] geplant. 

Meer informatie hierover is te vinden op onze website,

www.witmarsum.com

We zijn trouwens ook te volgen op Facebook

S cheppingsgave
We beginnen weer aan een nieuw jaar en we hebben al weer 

volop plannen voor ons koor, maar eerst nog even terugblik-

ken.

Vorig jaar sloten we af met een prachtig Kerstconcert met 

muziekvereniging Nij Libben en daarvoor deed een deel van 

het koor mee aan 4 voorstellingen van Kerk van Klei. Een bij-

zondere ervaring.

We hoorden dat er nog een reünie en een tentoonstelling komt 

om terug te blikken op de theatervoorstellingen, de workshops 

en de samenwerking tussen Pingjum en Witmarsum. We hopen 

deze samenwerking in 2020 te kunnen continueren, maar daar-

over later meer.

In november en december j.l. hadden we ook onze chocolade-

letteractie en kwamen we langs om de donaties op te halen. We 

zijn erg blij met deze financiële steun uit het dorp om onze kas 

op peil te houden. Alle donateurs en kopers van chocoladelet-

ters hartelijk bedankt.

Op 20 maart a.s. doet ons koor mee aan een zangavond, geor-

ganiseerd door Vox Humana in Koudum. Op 4 en 5 mei 2020 is 

ons koor de initiator van diverse activiteiten, samen met Dorps-

belang, muziekvereniging Nij Libben, Yn ‘t Ferline en nog vele 

anderen.

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereld-

oorlog 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in 

vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn 

om vrijheid door te geven. Ook in ons dorp Witmarsum willen 

we hier bij stilstaan en de bevrijding vieren. Er zijn nog wei-

nig echte ooggetuigen uit de periode ’40-’45 in leven, maar er 

duiken wel nog steeds verhalen op in de vorm van boeken en 

dagboeken.

We denken dat er in Witmarsum ook nog wel mensen zijn, die 

over de oorlog kunnen vertellen, omdat ze dit zelf beleefd heb-

2020 | 1 Koepel.indd   6 17-12-19   08:11



7

D orpsbelang
Dorps !!!!

In de vorige Koepel hadden we al verteld dat we komende jaar-

vergadering feest willen vieren omdat we 60 jaar bestaan. Dit 

gaan we doen door een Dorps Bingo te organiseren.

Donderdag 19 maart gaan we om 19:45 van start met de jaar-

vergadering voor onze leden. Vanaf 20:30 gaan we los voor alle 

dorpsgenoten met de Dorps Bingo, waarmee mooie prijzen 

gewonnen kunnen worden.

Dit alles zal plaatsvinden in het restaurant van Aylva State. 

We houden je op de hoogte.

Bloemenpracht rond de kruising van AylvawegGysbert Japicx

weg

De gemeente heeft plannen om de rozenperken op de van Ayl-

vaweg bloemrijker en makkelijker onderhoudbaar te maken. 

Dat houdt in dat er bomen moeten worden verwijderd omdat 

ze over het grootste gedeelte van de vakken wortelen waar-

door de beplanting minder zal aanslaan. En de kwaliteit van 

de bestaande bomen gaat ook achteruit waardoor de gemeente 

alles in een keer wil aanpakken. Er worden sierheesters [spier-

struik] en nieuwe bomen [Rode Esdoorn] geplant. 

Meer informatie hierover is te vinden op onze website,

www.witmarsum.com

We zijn trouwens ook te volgen op Facebook

S cheppingsgave
We beginnen weer aan een nieuw jaar en we hebben al weer 

volop plannen voor ons koor, maar eerst nog even terugblik-

ken.

Vorig jaar sloten we af met een prachtig Kerstconcert met 

muziekvereniging Nij Libben en daarvoor deed een deel van 

het koor mee aan 4 voorstellingen van Kerk van Klei. Een bij-

zondere ervaring.

We hoorden dat er nog een reünie en een tentoonstelling komt 

om terug te blikken op de theatervoorstellingen, de workshops 

en de samenwerking tussen Pingjum en Witmarsum. We hopen 

deze samenwerking in 2020 te kunnen continueren, maar daar-

over later meer.

In november en december j.l. hadden we ook onze chocolade-

letteractie en kwamen we langs om de donaties op te halen. We 

zijn erg blij met deze financiële steun uit het dorp om onze kas 

op peil te houden. Alle donateurs en kopers van chocoladelet-

ters hartelijk bedankt.

Op 20 maart a.s. doet ons koor mee aan een zangavond, geor-

ganiseerd door Vox Humana in Koudum. Op 4 en 5 mei 2020 is 

ons koor de initiator van diverse activiteiten, samen met Dorps-

belang, muziekvereniging Nij Libben, Yn ‘t Ferline en nog vele 

anderen.

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereld-

oorlog 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in 

vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn 

om vrijheid door te geven. Ook in ons dorp Witmarsum willen 

we hier bij stilstaan en de bevrijding vieren. Er zijn nog wei-

nig echte ooggetuigen uit de periode ’40-’45 in leven, maar er 

duiken wel nog steeds verhalen op in de vorm van boeken en 

dagboeken.

We denken dat er in Witmarsum ook nog wel mensen zijn, die 

over de oorlog kunnen vertellen, omdat ze dit zelf beleefd heb-

2020 | 1 Koepel.indd   7 17-12-19   08:11



8

ben of uit overlevering van pake, beppe, heit of mem. Ook foto’s 

uit de oorlog en/of van de bevrijding willen we graag laten zien. 

Zie ook de oproep van Yn ‘t Ferline. Wilt u zelf iets vertellen of 

hebt u een verhaal op schrift meldt dit dan voor 1 februari 2020 

bij de mensen van de werkgroep Yn ’t Ferline.

Deze verhalen en beelden willen we laten horen en laten zien, 

afgewisseld met toepasselijke muziek. Op maandag 4 mei na 

de dodenherdenking geeft Nij Libben een kort concert, afge-

wisseld met deze verhalen in de Koepelkerk. Op 5 mei willen 

we een concert geven met het koor Scheppingsgave, ook weer 

afgewisseld met verhalen en mogelijk beelden, ook in de Koe-

pelkerk.

Er zijn ook plannen voor een vrijheidsmaaltijd en de vorming 

van een ad hoc kinderkoor.

In de volgende Koepel meer informatie hierover.

Het bestuur van Scheppingsgave

E lk Wat Wils
De eerste helft van het seizoen zit er alweer op. Elke keer wan-

neer er kaarten is, dan hebben  4 tafels bezet. Bij het maatkaar-

ten komt er nog een tafel bij. Toch kunnen we nog wel schut-

jassers gebruiken. Wie wil mag 7 januari wel langs komen. Ook 

dames zijn welkom. Wanner u dit leest is het al weer nieuwjaar. 

Langs deze weg willen we iedereen een gelukkig nieuwjaar en 

veel kaartplezier toewensen.

Prijswinnaars eerste helft seizoen 2019 – 2020

Schutjassen    Klaverjassen

24 september 

1e pr  P. Nota 55 pnt  A. Leyenaar 5450 pnt

2e pr     J. Leyenaar 5170 pnt

Schutjassen    Klaverjassen

3e pr     I B ruinsma 5112pnt

4e pr     P. Kronemeyer 5062 pnt

1 oktober

1e pr  P. Nota 59 pnt  W. de Valk 5347 pnt

2e pr     A. Leyenaar 5151pnt

3e pr     Joh. Adema 4994 pnt

4e pr     J. Bouma 4875 pnt 

15 oktober

1e pr   Sj. Nicolai 63 pnt  C. Visser 6095 pnt

2e pr     W. de Valk 5342 pnt

3e pr     Sj. Wind 5251 pnt

4e pr     P. van Steyn 5088 pnt

29 oktober Maatkaarten

1e pr H. Anema/S. Grijpma 59 pnt 

C. Visser/ P. Kronemeyer 5091 pnt            

2e pr P. Huisman/H. Smid 50 pnt 

A. de Roos/D. Hiemstra 4950 pnt

3e pr E. Hofma/J. Sytsma 4790 pnt

4e pr J. Leyenaar/A. Leyenaar 4702 pnt

Schutjassen    Klaverjassen

12 november

1e pr J. Jorna 52 pnt  E. Hofma 5501 pnt

2e pr     P. van Steyn 5330 pnt

3e pr     E. Schippers 5289 pnt

4e pr     Joh. Adema 5192 pnt

26 november   

1e pr P. Nota 62 pnt  P. Kronemeyer 5633 pnt

2e pr     A. de Roos 5461 pnt

3e pr     P. v Steyn 4932 pnt
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10 december 2019  Maatkaarten

1e pr J. Jorna/Sj. Nicolai 61 pnt 

D. Hiemstra/H. Visser 5219pnt

2e pr  P. Huisman/H. Smid 51 pnt 

W.de Valk/B. Keuning 4954pnt

3e pr  Sj. Wind/J/ Tigchelaar 4766pnt

4e pr C. Visser/P. Kronemeyer 4762pnt        

G raach Dien
GRAACH  DIEN (voor iedereen)

Ook in 2020 is “Graach Dien” er voor hulp aan de inwoners van 

Witmarsum; niet alleen ouderen, iedereen die hulp nodig is en 

geen beroep kan doen op familie, kennissen of buren helpen 

wij graag.

Wij hebben geen web-side, face-book, doen niet aan twitter 

maar zijn gewoon te bereiken op telefoonnummer:

0652046445 op alle werkdagen tussen 9 en 10 uur.

Als het mogelijk is minstens 2 dagen vooraf bellen. Wij kunnen 

dan op tijd voor een vrijwilliger zorgen.

Wij zijn er voor

-  vervoer en begeleiding voor bezoek/behandeling in het 

ziekenhuis

- vervoer naar de fysiotherapeut

- vervoer binnen maar ook buiten het dorp

- met spoed halen van medicijnen bij de dokter

- bezoek aan de dokter, de kapper enz.

- een boodschapje doen 

- hulp bij een klein (naai)klusje

De hulp is gratis; alleen moeten wij een kosten-vergoeding vra-

gen.

Dit is 2 euro binnen het dorp en voor vervoer buiten het dorp 25 

cent per kilometer, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.

Meer weten? bel dan: 

Ale Kuperus (0517) 531292

K V Pim Mulier
Allereerst wenst het bestuur alle lezers een gelukkig en gezond 

2020 toe. 

WK winnaars openen Wallball muur in Witmarsum

Zondag 12 januari 2020 om 14.30 uur wordt de kaatsmuur in de 

gymzaal in Witmarsum officieel in gebruik genomen. Wereld-

kampioenen Wallball 2014,  Marike Beckers en Miranda Schef-

fer , zullen het in de openingspartij opnemen tegen twee plaat-

selijke matadoren.  Op dit moment worden er op donderdag-

avond selectiewedstrijden gehouden om te bepalen wie van de 

spelers de strijd met de wereldkampioenen aan mogen gaan. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om aanwezig te 

zijn bij deze clash tegen de WK-winnaars, bij de opening van de 

kaatsmuur of te kijken tijdens het toernooi.

Jeugdtoernooi

Voorafgaand aan de opening van de kaatsmuur zal de jeugd vanaf 

13.00 uur de onderlinge strijd met elkaar aangaan. Op dit moment 

wordt er fanatiek door de jeugdige spelers op de vrijdagmiddag 

vanaf 15.30 uur geoefend voor het toernooi. Ben je geboren in 

2009 of eerder en lijkt het je leuk om eens een balletje te komen 

slaan of wil je ook oefenen voor het toernooi van zondag 12 janu-

ari 2020? Meld je snel aan via wallballwitmarsum@gmail.com.
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Zondag 12 januari 2020 om 14.30 uur wordt de kaatsmuur in de 
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kampioenen Wallball 2014,  Marike Beckers en Miranda Schef-

fer , zullen het in de openingspartij opnemen tegen twee plaat-
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kaatsmuur of te kijken tijdens het toernooi.

Jeugdtoernooi

Voorafgaand aan de opening van de kaatsmuur zal de jeugd vanaf 

13.00 uur de onderlinge strijd met elkaar aangaan. Op dit moment 

wordt er fanatiek door de jeugdige spelers op de vrijdagmiddag 

vanaf 15.30 uur geoefend voor het toernooi. Ben je geboren in 

2009 of eerder en lijkt het je leuk om eens een balletje te komen 

slaan of wil je ook oefenen voor het toernooi van zondag 12 janu-

ari 2020? Meld je snel aan via wallballwitmarsum@gmail.com.
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Senioren

Na de opening van de kaatsmuur spelen de heren en dames hun 

toernooi, waarbij Marike en Miranda ook mee zullen doen in 

de strijd. Sinds een aantal weken spelen de dames op woensdag 

avond van 18:45 – 19:45 uur hun potjes Wallball in de gymzaal in 

Witmarsum. Leuk om te vermelden is dat tijdens deze avonden 

er al diverse speelsters uit onze buurtdorpen zijn gesignaleerd. 

Oproep Dames!

Lijkt het je leuk om eens een balletje te komen slaan of wil je 

ook oefenen voor het toernooi van zondag 12 januari 2020 ? 

Meld je snel aan via wallballwitmarsum@gmail.com.

Kaartmiddag

De jaarlijkse kaartmiddag vindt plaats op zaterdag 11 janu

ari 2020 om 13.30 uur in de kantine. Iedereen kan meedoen. 

Opgave bij Harm Jilderda (06-52395469) of per e-mail: kvpim-

mulier@gmail.com of op de kaartmiddag vanaf 13.00 uur. Voor 

de winnaars zijn er vleesprijzen.

Algemene ledenvergadering  

Het duurt nog even maar de algemene ledenvergadering wordt 

gehouden op woensdag 4 maart 2019 om 20.00 in de kantine op 

het sportcomplex.

Afscheid bestuursleden MFC It Fliet

Het fraaie clubgebouw op sportcomplex It Fliet is eigendom van 

stichting MFC It Fliet. Het dagelijks bestuur van de stichting 

bestaat uit Broer Lemstra (voorzitter), Harrie Kuipers (secre-

taris) en René van der Woude (penningmeester).  De stichting 

zorgt voor de exploitatie van het gebouw en geeft het complex 

(gebouw en velden) in gebruik aan de kaats- en voetbalvereni-

ging.  Het bestuur heeft de afgelopen jaren op een voortreffe-

lijke manier gezorgd voor de exploitatie.  Het dagelijks beheer, 

het gebruik en onderhoud, het voldoen aan wet- en regelge-

ving, het reserveren van geld voor groot onderhoud, het was 

allemaal in vertrouwde handen bij het dagelijks bestuur. Ook 

heeft het dagelijks bestuur zich ingezet voor de aanleg van het 

kunstgrasveld.  Het stichtingsbestuur zorgde er dus voor dat de 

kaats- en voetbalvereniging werden ontlast van heel veel werk. 

Broer, Harrie en René hebben aangegeven er na 12 jaar mee te 

stoppen.  Mede namens de voetbalvereniging bedanken wij hen 

voor het vele en goede werk. Zij laten een prachtig complex na 

dat bovendien financieel gezond is.  De bestuursleden hebben 

bij hun afscheid een boek en een kadobon aangeboden gekre-

gen. Gelukkig zijn er opvolgers gevonden. Het nieuwe dagelijk-

se bestuur bestaat vanaf 1 januari 2020 uit: Doeke Schippers, 

Jaap de Vries, Enno Hofsta, Jan Geert Dijkstra, Johan van der 

Molen en Huub Witteveen.  Wij hopen de plezierige samen-

werking met het nieuwe bestuur voort te zetten. 

Namens het bestuur, 

Simon Lemstra
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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

V ogelwacht Witmarsum
Ook dit jaar organiseert de vogelwacht Witmarsum e.o. weer 

een filmavond. Deze avond is ook vrij te bezoeken door belang-

stellende niet leden en - donateurs.

En, zoals we ook gewend zijn, vind voor de leden de jaarlijkse 

ledenvergadering een maand later plaats. U bent uitgenodigd!

1. Filmavond.

Op maandag 10 februari 2020 in De Roskam aanvang 20.00 uur. 

In de pauze zal er een verloting gehouden worden.

Er worden deze avond 1 film in 2 bedrijven worden vertoond.

Holland, natuur in de Delta

Een ode aan onze rivieren en ons kustgebied en de rijke natuur 

die ze onze delta brengen, in alle kracht, raadselen en schoon-

heid. 

Het is het vervolg op “De Nieuwe Wildernis”

Met soms spectaculaire beelden.

2. Jaarvergadering. 

Op maandag 9 maart 2020 is de jaarvergadering eveneens in 

De Roskam. 

De aanvang van deze vergadering is eveneens om 20.00 uur. De 

leden krijgen hiervoor nog een agenda toegestuurd.

Het bestuur

NB! Aangezien filmavond en jaarvergadering zich altijd afspe-

len in het café- gedeelte van de Roskam kan dit gewoon op de 

bekende plek plaatsvinden.
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D e Romkes  8
Rôze bistjes.

Lytse reade romke stjoerd syn ferstoane oerpake mailtsjes oer 

syn belibbings. Sunder syn meiwitten antwurded syn pake Ron-

nie.

aan: pakeromke@hemelpoort.nl

van: readeromke@gmail.com 

Hoi Pake romke. 

nou pake romke gelukig sein de feest daagen weer over. we 

heben kers dienee gadaan met pake en beppu en opa en oma 

maar dat hoeft niet weer sei mem. We krijgden eerst een glas 

met roaze beestjus in zoon glas waar pake en opa al heel veel 

wein hadden gedrinkt. su deeden anders niks dan laggen om 

hun eigenste grapjus. maar pakeromke die roaze beetjus waar-

en helemaal niet lekker en dus hep ik die aan tuffie gegeeft  

want maar dat deet opa ook want tuffie zat tussenin ons. laater 

daarna krijgden we haas. pake ronnie sei dat hij die hat gefangt 

met sein handen maar het was knijn hoor. was ook niet lekker. 

de pattat was het lekkerste. pake sat laater booven de weesee 

en daar kwamden de roaze beestjes er uit.

Bij tuffie kwamden de roaze beestjes dur ook uit maar dat was 

in de keuken en toen was mem heel boos. heb ook nog kin-

dersjampanju gedrinkt want en maar daar kan ju heel goed van 

boeren. nauw moeten we straks weer naar skool maar daar vint 

ik ook niks aan.

Doei pakeromke

aan: readeromke@gmail.com

van: pakeromke@hemelpoort.hl 

Hoi lytse reade.

Foar earst mar de bêste winsken. Wat in gesoademiter mei 

jimme krystmiel. Hat dyn beppe betocht fansels. Dat wie earti-

ids ek al sa mei har. As wer in nij resept yn de Libelle stie moast 

de hiele famylje der oan leauwe. No bin ik fan miening dat wy 

minsken ek gjin lytse bistjes ite moatte. Hja moatte der in hiel 

soad fan dea meitsje foar dat jo wat yn de mûle hawwe. Men kin 

better in ko as in baarch slachtsje want der kinne jo mei in hiel 

soad minsken fan ite. 

Dat fan die hazze wol ik wol leauwe hear. Och hearken wat kin 

die pake fan dy hurd rinne. Dat hat hy fan my fansels. Eartiids 

hiene wy gjin jild foar in buks, dus toen moasten we se wol mei 

de hannen fange. Mar sa dreech is dat no ek wer net, want haz-

zen drave altyd zigzag as se der útnaaie, en as hja dan rjochtút 

drave hast se samar. Moast it mar ris besykje ast wat âlder bist. 

Wat die skoalle oanbelanget, as’t do der sa fluch mooglik fanôf 

wêze wolst dan silst dyn bêst in bytsje dwaan moatte. As’t der 

mei de pet nei smytst moatst der langer bliuwe dus de harses 

der mar foar soe’k sizze. 

No, ik sil efkes by Petrus sjen, dus oant oare kear.

Groetnis dêr oan elkenien, en in poat foar Tuffie.
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P KN Kinderdienst
Voorstelling ‘Schatrijk’ van Vrolijk Theater 9 februari in de 

Hoekstien

Op zondagochtend 9  februari 2020 (om 10.00 uur) is er weer 

een speciale kinderdienst voor kinderen vanaf 4 jaar in de 

Hoekstien in Witmarsum. Dit is geen gewone dienst maar de 

voorstelling ‘Schatrijk’ van Vrolijk Theater (www.vrolijkthea-

ter.nl).

De voorstelling ‘Schatrijk’ gaat over rijk zijn. Dit is natuurlijk 

ontzettend leuk, maar rijk worden is misschien nog wel leuker. 

De dief uit het verhaal heeft een prachtig plan bedacht, maar is 

rijk zijn echt wel fijn? Hij krijgt vijanden en hoort er niet meer 

bij en zijn vrienden zijn verdwenen. In het verhaal krijgt hij een 

deal aangeboden. Maar gaat hij zijn rijkdom op  het spel zetten 

of gaat hij het grote avontuur aan?

De verteller van het verhaal wordt ‘geholpen’ door twee pop-

pen: Paula de buikspreekpop en Bongo de koning van de Congo. 

Hoe dat gaat…… dat is een verrassing voor ons allemaal!

Dus, ben je ook benieuwd naar het verhaal en de buikspreek-

poppen? Kom dan zondag 9 februari om 10.00 uur samen met 

je ouders en/of pakes en beppes naar de Hoekstien in Witmar-

sum. Voor je kleine broertje of zusje is kinderopvang geregeld. 

(Toegang is gratis, maar er is wel een collecte bij de uitgang.)

Z onnebloem
Zonnebloem Witmarsum

Maandag 9 december waren wij weer te gast in het Groencentrum 

Witmarsum voor een gezellige ochtend met elkaar onder het 

genot van een kopje koffie/thee met gebak met daarna de wande-

ling door het mooi in kerstsfeer versierde Groencentrum.

De gasten hebben een zeer gezellige ochtend gehad. Het was leuk 

elkaar weer te zien en bij te praten. Na afloop kregen de gasten 

een leuke kerstattentie mee naar huis die werd aangeboden door 

het Groencentrum en de Zonnebloem. De gasten werden gehaald 

en gebracht door vrijwilligers. Het was een geslaagde ochtend en 

dat mede door de inzet van vrijwilligers en de gastvrijheid van het 

Groencentrum. De Zonnebloem Witmarsum wil iedereen bedan-

ken die hier aan meegewerkt heeft.
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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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K erk van Klei
Muziektheater Kerk van Klei

Het blijft altijd een unieke ervaring om gezamenlijk als acteurs, 

zangers en vrijwilligers aan een creatief project te werken. Het 

kost veel voorbereiding en oefening tijdens repetities maar het 

contact onderling is heel prettig.

We waren ook blij verrast door de participatie van het publiek. 

Door hun deelname aan het ritueel, discussie in het theaterstuk 

en de vele geschreven reacties achteraf.

De kunst zal ons redden! En dan niet een schilderij aan de muur 

maar de creatieve kracht die in elk mens huist. In het theater-

stuk brengt de kunst ons een nieuw geloof in de vorm van het 

aanbidden van de klei. Zo gaan er weer meer mensen naar de 

kerk en wordt mens en natuur geheeld middels een ritueel.

Stefan Belderbos heeft het script geschreven en regisseerde 

het stuk. Hij wilde een breed publiek bereiken door theater, 

muziek en performance te combineren. En dat met veel kwa-

liteit: bijv. mooie belichting en beelden (konden de passanten 

buiten wel zien), prachtige en zorgvuldige kostumering (van 

Elske Klik). De goede organisatie stemde mensen tegelijkertijd 

vrolijk en gerust! Enkele reacties van het publiek op de vraag 

‘Wat schenk jij aan de Friese klei?’zijn:

– De grûn jout ús krêft troch de rispinge. Sûne klei skinkt ús 

hopelijk in sûn libben. It is de grûn fan ús bestean.

– Zonder klei geen leven. Al het plastic en blik moet weg uit 

de klei.

Twee mooie momenten: 

-De kwallen als symbool van de zee maken hun entree 

-Performancekunstenaar Joseph Beuys wordt uit de aarde 

gegraven. 

Als nasleep is er op zaterdag 25 januari een feestelijke reünie 

van de deelnemers met film en taart.

Een expositie van het gebeuren zal plaatsvinden op 2/3 mei 

tijdens het Festival Kunst Achter Dijken in Pingjum. Met een 

speciale presentatie op zondagmiddag 3 mei. Iedereen bedankt 

voor de geweldige samenwerking en ik zou zeggen: ‘Op naar 

het volgende project!’

Gerrit Tol namens organisatie:  Stefan en Elske
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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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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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D orpsbelang
Mear bewege!

Zaterdag 23 november kwam Sint met zijn Pieten aan in Wit-

marsum. Niet met de boot, niet te paard, maar op de trekker. 

Bij de landtong in het dorp werd Sint opgewacht door alle 

kinderen uit Witmarsum. Sint kreeg een speciale ontvangst 

van mevrouw Lappy Top, die promotie maakte voor laptops, 

tablets en mobiele telefoons. De Pieten hadden Sint al een digi-

tale routeplanner gegeven, maar daar wilde Sint niet mee wer-

ken. Hij gebruikt liever een vertrouwde papieren routekaart. 

Tijdens de rit door het dorp met Sint en Hoofdpiet achterop 

een Hummer van garage Cats, vonden de Pieten overal letters. 

Ze dachten daar het zinnetje ‘Beer we game’ mee te kunnen 

maken. Dat was niet goed, maar het lukte de Pieten toch om 

de letters in de goede volgorde te zetten: ‘Mear bewege’. Sint 

was het daar van harte mee eens: kinderen kunnen beter bewe-

gen en buitenspelen, dan alleen maar achter een scherm zitten 

en spelletjes spelen. Of kinderen die op hun verlanglijstje een 

computerspel, mobieltje, tablet of laptop hebben staan, deze 

cadeautjes ook echt gaan krijgen, daarover bestaat nu veel twij-

fel.

In de zaal van de Hoekstien in Witmarsum vierden de kinde-

ren met Sint en zijn Pieten, en hun ouders een mooi Sinter-

klaasfeest. Sint en de Pieten bezochten daarna de bewoners van 

Aylva State en September. Het was voor jong en oud weer een 

zeer geslaagd Sinterklaasfeest en de kinderen zijn blij dat hij ook 

weer in Witmarsum is aangekomen dit jaar. Sint bedankt bouw-

bedrijf Heeringa, licht- en geluidbedrijf Fairsound, mechanisa-

tiebedrijf Kuipers, supermarkt Poiesz en het Rabobank Coöpe-

ratiefonds voor hun ondersteuning. Zonder hen was dit mooie 

feest niet mogelijk geweest.

Y n’t ferline 
Op it earste plak winskje wy elkenien en goed en sûn 2020 ta. 

Yn dit jier betinke wy dat de twadde wrâldkriich fiifensantich 

jier lyn is. En dat kinne wy net sa mar foarby gean litte, hjir 

moatte wy wat mei dwaan. En krekt dêr knypt it, wy hawwe 

omtrint gjin materiaal fan 1940-1945. Wy freegje dan ek de help 

fan alle Koepellêzers, freonen en bekenden. Byldmateriaal, 

ferhalen, deiboek, gedichten, stikjes ensafuorthinne, út dizze 

tiid, dêr sykje wy om.

As jo sels nei de oarloch berne binne kin it wol sa wêze dat je 

fan dy âlders, famylje of kunde ferhalen út dizze tiid hawwe. 

Bygelyks, wiene alle Kanadezen ynternearre yn de legere basis 

skoalle en ULO. Wêr stiene de kanonnen dy op Penjum sketten 

hawwe. Wa wit noch wêr de Lancaster yn de nacht fan 27 op 
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28 maaie 1943, om 1,45 oere delkommen is. No stie der yn de 

Ljouwerter Krante fan 4 maart 1952, dat de motor opgroeven 

wie fan de bommewerper troch twa mannen út Wytmarsum. 

No hat de Lancaster fjouwer motors, mar wa wiene dy mannen. 

Jimme hawwe wol fernommen dat wy fol fragen sitte, kin jo hjir 

wat oan dwaan. As jo helpe wolle dan freegje wy ek noch fluch 

aksje, want it is al rap 4 en 5 maaie. 

Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta. De foto is fan 

5 maaie 1945, de muzyk fan de beide korpsen foarop mei dêr 

efter de artilleristen fan it Canadian Scottish Regiment.

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

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

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

Kopydata 2020:

Febrewaris : 17 jannewaris
Maart  : 21 febrewaris
April  : 20 maart
Maaie  : 17 april
Juny  : 22 maaie
Merke  : 3 july
Septimber : 21 augustus
Oktober : 18 septimber
Novimber : 23 oktober
Desimber : 20 novimber
Jannewaris : 11 desimber
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Jimme hawwe wol fernommen dat wy fol fragen sitte, kin jo hjir 

wat oan dwaan. As jo helpe wolle dan freegje wy ek noch fluch 

aksje, want it is al rap 4 en 5 maaie. 

Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta. De foto is fan 

5 maaie 1945, de muzyk fan de beide korpsen foarop mei dêr 

efter de artilleristen fan it Canadian Scottish Regiment.

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

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

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

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.

Kopydata 2020:

Febrewaris : 17 jannewaris
Maart  : 21 febrewaris
April  : 20 maart
Maaie  : 17 april
Juny  : 22 maaie
Merke  : 3 july
Septimber : 21 augustus
Oktober : 18 septimber
Novimber : 23 oktober
Desimber : 20 novimber
Jannewaris : 11 desimber
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A genda 
29 dec. Aylva State

  15.00 uur, Koersbal

3 januari Aylva State

  15.00 uur, Koersbal

7 januari Vrouwen van Nu

   15.30 uur, MFC It Fliet, Nieuwjaarsbijeenkomst 

waarin de Stellingwarver schrijver Johan Veenstra 

vertelt uit eigen ‘wark’ 

7 januari Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam, competitie

9 Januari  Aylva State

  10.30 uur, voorleesochtend 

10 januari Aylva State

  15.00 uur, Koersbal

11 januari KV Pim Mulier Kaartmidag

  13.30 uur, Kantine MFC It Fliet

12 januari  KV Pim Mulier Wall Ball Toernooi en feestelijke 

opening 13.00 uur, Gymnastiekzaal, voor jongeren 

en senioren. Zie ook het bericht in deze Koepel

15 januari KBO/PCOB

   14.00 uur, Het Anker, Makkum. Medewerkers van 

‘Wilde Ganzen’ vertellen over hun duurzame ont-

wikkelingsprojecten.

21 januari  Vrouwen van Nu 19.45 uur, MFC It Fliet. Lezing 

over dementie door Gerke de Boer

21 januari Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam, maatkaarten

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de febrewaris Koepel moat uterlik 17 jannewaris 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 2020 
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.

Postabonnees 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

2020 | 1 Koepel.indd   26 17-12-19   08:11



27

A genda 
29 dec. Aylva State

  15.00 uur, Koersbal

3 januari Aylva State

  15.00 uur, Koersbal

7 januari Vrouwen van Nu

   15.30 uur, MFC It Fliet, Nieuwjaarsbijeenkomst 

waarin de Stellingwarver schrijver Johan Veenstra 

vertelt uit eigen ‘wark’ 

7 januari Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam, competitie

9 Januari  Aylva State

  10.30 uur, voorleesochtend 

10 januari Aylva State

  15.00 uur, Koersbal

11 januari KV Pim Mulier Kaartmidag

  13.30 uur, Kantine MFC It Fliet

12 januari  KV Pim Mulier Wall Ball Toernooi en feestelijke 

opening 13.00 uur, Gymnastiekzaal, voor jongeren 

en senioren. Zie ook het bericht in deze Koepel

15 januari KBO/PCOB

   14.00 uur, Het Anker, Makkum. Medewerkers van 

‘Wilde Ganzen’ vertellen over hun duurzame ont-

wikkelingsprojecten.

21 januari  Vrouwen van Nu 19.45 uur, MFC It Fliet. Lezing 

over dementie door Gerke de Boer

21 januari Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam, maatkaarten

K olofon
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Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2020 
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.
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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.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
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:  0517531205

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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