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Wijkverpleegkundige Baukje de Jong
Tel.nr.: 0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Baukje komt graag voor een
vrijblijvend gesprek bij u thuis.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Baukje de Jong is de
wijkverpleegkundige bij u in de
buurt. Samen met haar zorgteam
Witmarsum biedt zij alle soorten zorg
aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis gaan.

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

K at en Harke
Ek tusken

en

is in nij jier úteinsetten. En der is nimmen

dy’t wit wat dat nije jier ús bringe sil. Sels yn in tiid dat wij it
leafste alles witte en kontrolearre wolle en de ûntjouwingen op
ferskate fjilden oergryslik hurd gean, is en bliuwt de takomst in
ûngrypber fenomeen. En dat is ek mar goed. Ik moat der net
oan tinke dat wy alles al yn it foar witte soenen. Ik tink earlik
sein dat wij gjin libben mear ha soenen.
Stel bygelyks dat wij no al witte soene dat de gymseal yn Wytmarsum ticht gean soe, dan soe men dochs alle moed al yn’e
skuon sakje! It gefolch soe wêze dat wij mei syn allen in hâlding
krije soene fan: Wat sil wy ús noch drok meitsje, it is dochs
allegearre al beslikke. Nee it is mar goed dat wy útkomsten yn
it foar net witte. Nimmen wit dy trouwens. No kin ik trouwens
net ûntkenne datst faaks it gefoel krij’st bij politisy dat der al
fan alderhande plantsjes bekonkele binne yn de kuiergongkjes
sûnder dat wij dêr weet fan ha, wilens men nei bûten ta ús de
yndruk jout dat wij der ek noch wat oer te sizzen ha. Mar dit is
wol erchtinkend fan mij miskien.
Mar no’t wy it dochs oer de gymseal ha. De gemeentlike boekhâlders kinne ús gymseal net iens slute! In pear wike ferlyn
is ommers de keatsmuorre yn de gymseal iepene troch de âld
wrâldkampioenen muorrekeatsen Marike Beckers en Miranda
Scheffer. De gemeentlik bestjoerders soene hjir hartstikke wiis
mei wêze moatte! Wytmarsum docht presys wat de gemeente
graach wol wat der bard, nammentlik stimulearre dat minsken
mear bewegen gean.
Boppedat, en dêr is al meardere kearen oer skreaun, wat soe it
sluten fan gymsealen, bybleteken en doarpshuzen in earmoede
wêze.Mar ja bij besunigingen is it oe sa maklik (sis mar goedkeap) om te roppen dat der besunige wurde moat op kultuer en
sport. Ik ha in pear jier ferlyn ris in diskusje hân mei in kollega
dy’t bewearde dat men absolút net besunigje koe op de diken en
3
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it ûnderhâld dêrfan. Dat wie net te besprekken, neffens dy persoan. Ik koe it net litte om him ûnder de noas te drukken dat ast
alle kultuer en sport de nekke omdraaist, de doarpen net mear
leefber wêze soene en dus langsum mar wis útstjerre soenen.
Dus mei oare wurden, sa besocht ik dy kollega te oertsjûgjen:
ast alle leefberens út de doarpen hellest dan sil dizze stadichoan
leechrinne, dan hast ek gjin diken mear nedich. Dus soargje der
earst mar foar dat doarpen leefber bliuwe. En dan moast dus
seker net besunigje op kultuer en sport!
De krystdagen en nijjier lutsen ek tusken Kat en Harke foarby,
in gesellich skoftke tiid,mar soms…… Guon dagen sil nea wer
deselde wêze as eartiids. Ik soe mij dat ek foarstelle kinne bij de
famylje Ypeij. Op twadde krystdei kaam, folslein ûnferwachte,
Reinder Ypeij te ferstjerren. Reinder waard op 5 septimber 1933 yn Wytmarsum berne. Yn 1957 troude hij mei Haebeltje Kerstma. It fereale pearke gong buorkjen op de pleats
op Harkesyl. Hja krigen 3 bern, Piet, Jan en Johan. Reinder
wie in freonlik, positive en tagonglike man, dy’t altyd de tiid
naam foar in praatsje. Doe’t de jierren begongen te tellen ferhuzen Reinder en Haebeltje nei Skettens en lieten it buorkjen
oer oan harren jongste soan Johan. Mar Wytmarsum bin se nea
fergetten, want faakris stapten se tegearre op de fyts en gongen
rjochting Wytmarsum, mar dan wol fansels efkes oer Harkesyl.
Wy winskje Haebeltje, Piet, Jan, Johan en de oare famylje in
protte sterkte ta om dit grutte ferlies te ferwurkjen.
Op 29 desimber kaam aNne Koopmans, dy’t op 11 novimber 1933 yn Arum berne waard, te ferstjerren. De lêste jierren
fan syn libben ferbleaun er yn Aylva State. Dêrfoar wenne er
mei syn frou Lieuwkje en harren dochters Jolanda en Christina yn it Oostend. Syn frou Lieuwkje en dochter Jolanda binne
beide ferstoarn. Oane begûn nei de MULO te wurkjen bij de
KLM, yn de befeiliging. Hy stoppe mei dat wurk om foar syn
sike mem te soargen. Letter hat er û.o. meunsternimmer west
foar de molkfabryk yn Wytmarsum en hat er bij Nestlé wurke.
Oane wie sûnder mis in bysûndere en markante ferskining yn
4
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ús doarp. Oane is 86 jier wurden. Wy winskje dochter Christina
in protte sterkte ta om it ferstjerren fan har heit te ferwurkjen.
Niiskrekt hie ik it der oer dat der samar wat barre kin, wêrtroch
in gewoane dei ynienen folslein feroaret. Yn 2005 skreaun ik
der in liet oer: ‘Gewoane dei’. Dit liet (Om’e Noard – Nove
Zembla) is ynkoarten te hearren op de side en Facebook fan
De Koepel.
Dizze dei begong krekt as al dy oaren, selde tiid, eins wie der
neat feroare.
Doe’t de wekker mij, as yn in dream, twong om op te stean.
Heal yn de sûs gong’k him yn de mjitte en yn in rûs alles efterlittend,
Gong dêr ynienen de tillefoan; neat mear wie gewoan.
Se waard ferbline troch twa grutte ljochten , doe in beam, da’s
wat de plysjes tochten

r

It libben naam doe in kear in beslút: de ljochten gongen út.

d

In nije goed, hiel oars as juster, kaam út’e kime en ferdreaun it
tsjuster,

n

Mar ynienen beluts de loft en eage boas; alles wie no oars.

n

Ik ha myn lot net langer mear yn hannen, leit myn lok dan foargoed oan bannen?

n

En wilens ik hjir ferlamme stean, sil de tiid dochs fierder gean.

-

Gewoane dingen út har gewoane dwaan, ha ik de krêft om my
hjir oan oer te jaan?
Lytse dingen wer nimmen wat fan seit; sa gewoan…oant dizze dei.

-

e

Want dizze dei begong krekt as al dy oaren, selde begjin as wie

e

der net feroare,

.

Mar ik wit no it is gjin boaze dream, sil oars yn it libben stean.
Oant de folgende Koepel
Wim
5
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D orpsbelang
Veilige wandel route rond Aylva State
Tijdens een van onze spreekuren een aantal jaren terug heeft
een inwoner van Witmarsum aangegeven dat het een idee zou
zijn om een trottoir te plaatsen op de groenstrook van het Merkelan. Zij gaf aan dat cliënten van Aylva State en bewoners van
de aan- en inleun-woningen aan de Hertekampsreed nu onveilig
twee keer moeten oversteken om een rondje om het complex
te kunnen lopen. Zou dit niet anders kunnen, was de vraag…..
Dorpsbelang Witmarsum is hiermee aan de slag gegaan.
Het Merkelan is een redelijk drukke doorgaande weg door de
wijk. De oversteekpunten liggen tegenover de achteringang
van Aylva State en in de bocht van het Merkelan bij het tegelpad naar de Hertekampsreed. De auto’s die op de Merkelan
rijden gaan meestal vanaf de noord-oost kant te snel, ondanks
30 km gebied, omdat ze een open overzichtelijk vrije weg hebben. Van de zuid-west kant komen ze door de bocht waardoor
het zicht belemmerd wordt. Dit maakt het oversteken voor de
bewoners extra spannend, zeker nu de populatie extra kwetsbaar is geworden. Wat er nu gebeurt, is dat als mensen een
stukje rond het gebouw willen lopen, ze vaak omkeren of aan
de noordkant op de weg blijven lopen. Dit kan allemaal grote
gevolgen hebben voor de veiligheid.
Door het maken van een stukje trottoir komt er een veiliger
en laagdrempeliger wandelrondje rond het gebouw van Aylva
State. Door de laagdrempeligheid zal er meer gebruik van worden gemaakt, waardoor ook meer bewoners ‘buiten’ Aylva
State kunnen komen. Wandelen en scootmobielen op dit rondje
bevordert de mobiliteit, beweeglijkheid en biedt de bewoners
meer mogelijkheden dorpsbewoners te ontmoeten en ook spelende kinderen op het kinderspeelplaatsje bij de parkeerplaats
van het Hertekampreed. Dit ontmoeten willen we faciliteren
6
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door het plaatsen van een bankje ‘halverwege de wandelroute’
bij de kinderspeelplaats.
We zijn nu tot het punt gekomen dat we kunnen zeggen dat het
trottoir er gaat komen!!!!
Mede mogelijk gemaakt door de firma Haitsma, gemeente,
Elkien, Patyna, van Wijnen en stichting tot Nut.
www.witmarsum.com
dbwitmarsum@outlook.com
Dorps

!!!! en jaarvergadering

Abusievelijk is in de vorige Koepel de datum van 19 maart
gecommuniceerd om een dorpsbingo te organiseren vanwege
het 60-jarig bestaan van Dorpsbelang. De dorpsbingo wordt
NIET op 19 maart, maar op Koningsdag georganiseerd.
De jaarvergadering van Dorpsbelang blijft WEL op 19 maart,
met aansluitend een presentatie over EHBO en AED.
Meer informatie volgt in de volgende Koepel!

-

e

-

n

e
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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.

e

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080

s

s
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D e Romkes”diel 9
bongellerij en reedride
Lytse Romke hat mar krekt de feestdagen oerlibbe of hy stiet
yn syn jonge libben al wer foar nije útdagings. Hy mailt dêr oer
mei syn oerpake, tinkt hy. Mar syn Pake Ronnie antwurdet.
aan: pakeromke@hemelpoort.hl
van: readeromke@gmail.com
Hoi Pakeromke
Nouw hier is het niet meer gusellig hoor. heit en mem maken
steets ruuzie of niet maar dan praaten se niet meer teegen
mukaar. en dan moet ik fan heit seggen zus en so en dan fan
mem weer andersom. voelt wel of ik een postboode lijk. en heit
gaat ineens 2 x in de week treenen voor de voetbal en ook nog
naar de sportskool. die sportskool wil ik ook wel heen naartoe maar heit segt dat die aleen voor groote mensen is. mem
gaat niet naar de sportskool maar gaat wel vaak weg en komt
dan giegelent weer tuis elke keer maar dan slaapt heit al. maar
pakeRomke ik wil graag skaatsen want maar pake ronnie segt
dat het eerst moet friesen maar het regent aleen maar steets.
sijn er geen mensun die het kunnen om het te laaten friesen?
kunnen honden ook skaatsen want dan kan tuffie ook mee. en
maken jullie daar ook wel eens ruuzie.
nouw doei pakeRomke en un poot van tuffie.
aan: readeromke@gmail.com
van: pakeromke@hemelpoort.hl
Hoi Doerak
No do batst der wol yn mei al dyn fragen. Mar lit ús by it begjin
begjinne. Dyn âlde ljú hawwe skil mei inoar. Soksawat moat
8
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fansels net te lang oanhâlde want der komt measttiids gjin goeds
fan. Mar do wist, dat as it knypt kinst altyd by Pake Ronnie en
Beppe Yfke terjochte.
Dus, en do wolst graach reedride. Lokkich hat “de minsk” it
waar noch net yn de hannen. mear it waar is wol feroare yn de
rin fan de jierren. Doe ik noch in jong keardel wie rieden wy
de âlvestêdentocht nei de kofje en wiene wy melkerstiid wer
thús. Yn ‘63 hiene wy sa’n kalde winter dat wy it trije kear yn
de wike dienen en dan dienen wy ek noch in ererûndsje. Mar
safolle kjeld is ek ferfeelsum, leauw my mar. Dochs kinst do wol
reedride Romke hjer. Moast jimme heit mer efkes leaf oan sjen,
en dan moat hy dy mar meinimme nei de iisbaan op it Hearrenfean as yn Ljouwert. Soe wol in stoel meinimme oars leist
hyltiid op de snuffert.
Tuffie soe’k thús litte. De measte hûnnen kinne net reedride.
Eartiids hawwe wy wol sa’n beest hawn, mar dy haw ik goed

n

ferkeapje kint oan in sirkusbaas.

g

Spul hawwe wy hjir eins nea. Mocht der ien wat ferfelend wêze

.

n

dan hawwe wy dy der gau ûnder. Ferliene jier stie hjir ynienen san autoreser foar de poarte. Hy wol foartdaliks in Ferrari
hawwe, mar krige in skootmobiel. Op in stuit seach hy wol in
man mei in grut wyt burd en lang hier yn in Ferrari omjeien.
Dat hy stie fuortdaliks op ‘e nij by Petrus op de stoepe. “Wêrom
hy wol en ik net?”, frege hy. Petrus hat him efkes haarfyn útlein
dat dat de soan fan de grutte baas wie en dat die dêrom wat
mear privileezjes hat. En dêr koe hy it mei dwaan.
Do moast mar efkes sjen ast ien fan dyn alden sa gek krije kinst
om nei de iisbaan te gean. Lit it my mar witte.
Groetnis en in poat foar Tuffie.
Pake Romke.

n

t
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K V Pim Mulier
Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op
woensdag 4 maart 2020 om 20.00 uur in de kantine. Alle leden
ontvangen in februari de agenda. Het bestuur hoopt dat veel
leden deze avond aanwezig zullen zijn.
Opening kaatsmuur
Zondag 12 januari 2020 werd de nieuwe kaatsmuur in de gymzaal officieel in gebruik genomen. De kaatsmuur is mogelijk
gemaakt door de inzet van Theunie Piersma, Janny Yntema en
Johan van der Molen en met (financiële) steun van schildersbedrijf Elgersma en stukadoorsbedrijf Poelstra.Zij werden allen
door voorzitter Harm Jilderda in het zonnetje gezet. De leden
Michiel de Jong en Sjoerd Atze de Jong mochten het in wedstrijdverband opnemen tegen wereldkampioenen Wall Ball in
2014, Marike Beckers en Miranda Scheffer. Helaas waren de
dames te sterk. De jeugd en senioren konden deze middag wedstrijden spelen en onder het genot van een hapje en drankje
werd het een gezellige opening.
Kaartmiddag 2020
Zaterdag 11 januari 2020 werd er de jaarlijkse kaartmiddag van
KV Pim Mulier gehouden. Net als vorig jaar was er wederom
een groei van het aantal tafels (7 stuks) bij de klaverjassers.
Met daarbij de nieuwe gezichten die deze middag om de vleesprijzen streden. De prijswinnaars kregen een hele kip mee naar
huis. Bij het schutjassen ging Johan Bergsma naar huis met de
wisseltrofee en bij het klaverjassen mocht Teun Folkertsma uit
Pingjum de houten telegraaf in ontvangst nemen.

10
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De overige prijswinnaars waren:
Schutjassen
1e prijs Johan Bergsma 65 pnt
2e prijs Jelle Reinsma 60 pnt
3e prijs Fetze Elgersma 55 pnt
Poedel: Jacobus Jorna 40 pnt
Klaverjassen
1e prijs Teun Folkertsma 5420 pnt
2e prijs Cees Visser 5240 pnt
3e prijs Geert Sprik 5157 pnt
4e prijs Jappie Tichelaar 5121 pnt
5e prijs Freddie Postma 5114 pnt
6e prijs Anna Leijenaar 5041 pnt
7e prijs Johannes Adema 5015 pnt
8e prijs Emmy Hofma 5004 pnt
9e prijs Anno de Roos 4999 pnt
Poedel: Simon Visser 3724 pnt

e

-

e

m

-
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L oopgroep Witmarsum
Beginnen met hardlopen?
De wind door je haar, de frisse lucht, de grond onder je voeten
en het gevoel van vrijheid: maak het mee tijdens de 7-weekse
cursus Start to Run!
Loopgroep Witmarsum begint op woensdag 8 april om 19.30
uur een nieuwe cursus Start to Run. In 7 weken bouw je op
van 1 naar zo’n 20-25 minuten hardlopen en je leert ook alle
beginnertrucs. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes
wachten je elke woensdagavond op voor een energieke training
in het dorp, het bos of omgeving.
Ik ben niet sportief en/of heb nog nooit hardgelopen. Kan ik
meedoen?
Ja, natuurlijk, Start to Run is een programma van de Atletiekunie voor iedereen. Mannen en vrouwen, totaal ongetraind
en sportievelingen. De trainers zorgen dat iedereen op eigen
niveau traint. Je conditie verbetert en dat voel je: je wordt
steeds fitter! Elke kilometer verbrand je ook nog een flinke
hoeveelheid calorieën. Wie heeft er nog een excuus om op de
bank te blijven zitten? Ga mee naar buiten!
Voor meer informatie: Loopgroep Witmarsum/Janny Yntema
Telefoon: 06-12328305
E-mail: loopgroepwitmarsum@hotmail.com
Aanmelden: www.yakultstarttorun.nl

12
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P KN
Afscheid van Theunis Brinksma als beheerder kerkhof Koe-

n

pelkerk.

e

Op 3 januari jl. hebben we tijdens een gezellig samenzijn in
de kerkenkamer afscheid genomen van Theunis Brinksma als
beheerder van het kerkhof rond de Koepelkerk.
Gedurende ongeveer 20 jaar heeft Theunis er, samen met
Marieke, voor gezorgd dat het kerkhof er steeds keurig verzorgd bij lag. Ook de administratie werd door hen zorgvuldig
bijgehouden.
Als dank voor hun jarenlange trouwe inzet werd Theunis en
Marieke een tuinbank aangeboden. We willen hen nogmaals
heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze hebben verzet en wensen hen alle goeds!

t

e

Als nieuwe beheerder is aangesteld de heer Sjors Huisman,
Schoolpein 1, 8748 BR Witmarsum. Zijn telefoonnummer
is 06-52 12 16 34. Mocht u iets aangaande het kerkhof willen
weten dan kunt u met hem contact opnemen.
13
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W itmarsum in beweging
It giet oan! Witmarsum krijgt op drie plekken beweeg toestellen
en beweegprogramma’s. Er is voldoende geld beschikbaar gekomen vanuit initiatiefnemers instanties en fondsen om de plannen
te realiseren. Afhankelijk van de gesteldheid van de grond gaat de
spa dit voorjaar in de grond. Voor de basisschooljeugd wordt het
schoolplein heringericht, met als grootste wens van de leerlingen
zelf een voetbalveld; bij Aylva State wordt de inrit beter toegankelijke en wordt de voortuin opnieuw symmetrisch vorm gegeven,
met daarin opgenomen toestellen voor ouderen en bankjes; op het
Griene Plak wordt de speeltuin aangevuld met beweegtoestellen
voor algemeen gebruik. Niet alleen bewegen, maar ook ontmoeten staat centraal in de plannen. Plekken waar je wat kan doen en
ongedwongen een praatje maken. Bij het ontwerp is waar mogelijk rekening gehouden met gebruik voor kinderen en mensen met
een handicap. Alle plekken zijn tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegankelijk wat het ontmoeten zal bevorderen. Als eerste programmering zullen we met Sportdorp Wytmarsum en de
buurtsportcoach van de gemeente zorgen voor een opening van
de plekken, waar bewegen en ontmoeten de thema’s zullen zijn.
Wordt vervolgd.
Het is een hele rij namen geworden, maar we zijn de volgende initiatiefnemers, instanties en fondsen zeer erkentelijk voor het mede mogelijk maken van dit uit Witmarsum
2018 voorgekomen initiatief. Stichting Ekspedysje Wytmarsum, Sportdorp Wytmarsum,
Basisscholen De Ûtskoat en De Bonkelder, Patyna Aylva State, Elkien, Dorpsbelang
Witmarsum, Gemeente Súdwest Fryslân buurtsportcoach en Kernenfonds, Provincie
Friesland Streekwurk, buurtbewoners van de scholen, Aylva State en It Griene Plak,
Ondernemersvereniging Witmarsum, Jantje Beton, NSGK Stichting Gehandicapte
Kind, Coöperatiefonds Rabobank, Stichting Juckema Sideriusfonds, Vaillant fonds,
Stichting tot Nut, VSB fonds, Hijenga fonds, RCOAK Roomsch Catholijk Oude Armen
Kantoor, Stichting Bolsward Dronrijp 1993, Old Burger Weeshuis, Monuta fonds, Nuts
Ohra Klein Geluk, Nationaal Ouderenfonds, Stichting Fertier, Elkien De buurt versterkt
fonds en de inzet van alle vrijwilligers!!!
14
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We zijn weer begonnen met de 2e serie lessen
er zijn nog enkele plekken vrij

Hydrotherapie / reumazwemmen
Spinning - Bodyfit - Fitdance - Linedance Streetdance 4 peuters/kleuters/kids en teens

t

Informeer naar de verschillende mogelijkheden
of doe een proefles mee!
Bel 0517-531901 tussen 8.30 – 11.30 uur of kijk op
www.fysiowitmarsum.nl

n

t

-

-

-
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V oorjaarsmarkt Alvastate
Geachte Lezer
Wij Aylva State te Witmarsum organiseren op 14 maart 2020
een Voorjaars Markt. Graag nodigen wij u uit om onze locatie
te komen bezoeken tijdens dit gezellige evenement. We hopen
u op 14 maart te mogen verwelkomen!
Gezellig Evenement
Mocht u uw artikelen willen komen verkopen op onze markt,
ook dat kan! Bij ons kunt u uw kraam huren. U kunt zich aanmelden op onderstaande contact gegevens.
Bij vragen of opgave kunt u contact op nemen met;
Alice Donk, medewerker team welzijn Aylva State.
U kunt mij bereiken middels email adres: activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl Of op telefoonnummer 0517-531456.
Alvast bedankt en graag tot ziens

B edankt
Wy wolle elkenien hertlik tank sizze
foar al jim meilibjen
nei it sa hastich ferstjerren fan TJEERD
It wie as in waarme tekken.
			
			

Jos de Jong,
bern en pakesizzers
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M FC “It Fliet”
Stichting MFC “It Fliet” Witmarsum investeert in energiebesparende maatregelen
Op het Sportcomplex “It Fliet” in Witmarsum zijn in oktober
2019 maar liefst 90 zonnepanelen geplaatst i.c.m.

Enphase

Micro-Omvormers.
De zonnepanelen zijn

geplaats door Mensonides Installatie

BV Harlingen.
Door deze maatregelen is het energieverbruik voor de SV
Mulier en KF Pim Mulier structureel verlaagd.
De zonnepanelen wekken het eerste jaar meer dan 28.000 kWh
aan groene stroom op.
Dit komt ongeveer overeen met het jaarlijks stroomverbruik
van ca. 10 huishouders en bespaart tevens aanzienlijk op de
CO2 uitstoot.

.
Dit project werd financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
-Coöperatiefonds Rabobank
-Windpark A 7
-Stichting tot Nut
-BOSA
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O proep
GEVRAAGD VERHALEN, ANEKDOTES EN/OF FOTO’S
UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
De tegenwoordige generatie heeft nooit oorlog meegemaakt.
Alleen via de verhalen kan men horen hoe verschrikkelijk het
was om niet in vrijheid te kunnen leven en niet alles te kunnen zeggen wat men dacht. De laatste regels van het gedicht
“Vrede” van Leo Vroman zeggen het treffend:
Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan een
donkere periode in onze geschiedenis. Op 4 en 5 mei a.s. willen we dit herdenken en vieren met mooie muziek en met het
vertellen van verhalen en indien mogelijk het laten zien van
beelden.
Heeft u verhalen uit eigen ervaring of uit overlevering van uw
ouders of grootouders of fotomateriaal uit de periode 19401945 neem dan contact op met een van de bestuursleden van
Scheppingsgave of met de werkgroep Yn ‘t Ferline. Het zou
mooi zijn als u uw verhaal zelf wilt komen vertellen, maar dit
hoeft niet. We kunnen de verhalen ook mondeling bij u ophalen. Ook foto’s vanuit de oorlog of van de bevrijding zijn welkom. U hoeft ze niet te missen, want we maken er een kopie
van.
Prinses Mabel schreef de jaar-thematekst voor het comité 4 en
5 mei en zij schrijft:
“Maar waar ik het meest van overtuigd ben, is dat vrijheid niet
gebouwd wordt op grote mooie woorden, maar tot stand komt
door kleine concrete daden. Daden in ons eigen huis, onze eigen
18
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levens. Daden om conflicten – groot of klein – te voorkomen.
Daden om onrecht, ongelijkheid en onderdrukking uit te bannen. Daden om je medemens te laten weten dat hij of zij telt – net
als jijzelf.
Die daden – groot en klein – vormen de basis voor nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar te delen. Verhalen die ons verbinden”.
U mag ook zelf geschreven gedichten over oorlog en vrede inleveren.
Wilt u ons helpen om er op 4 en 5 mei een mooie herdenking
en viering van te maken reageer dan zo spoedig mogelijk naar
één van onderstaande personen:
M. Baarda: e-mail: marijkebaarda@ziggo.nl of tel.nr. 0517
531996
H. de Jong: e-mail: henj.dejong@ziggo.nl of tel.nr. 0517 531766
E. Zwier: e-mail: evertzwier@outlook.com of tel.nr. 0517 532147
Namens Scheppingsgave en Yn ‘t Ferline

t

-

n

t

e

t

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

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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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 werkgebied is vanaf Wons tot aan Kimswerd.
We hebben goed contact met de huisartsen in de buurt en binnen 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 vrijblijvend bij u langs voor een gesprek en eventueel advies
Met vriendelijke groet,
Joukje Spijksma Reitsma
Wijkverpleegkundige/geriatrie verpleegkundige Patyna
06 83606917 Email adres: joukje.reitsma@patyna.nl
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V erhuisbericht

,

-

Lieve mensen het is zover.....Klaas en Ineke zijn verhuisd!!
Ons bedrijf wordt voort gezet door de 3e generatie onze
zoon Klaas-Jan
Maar we blijven wonen in ons mooie dorp Witmarsum op
de Gijsbert Japiksweg 13 8748 CJ

t

n

t

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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Y nstjoerd
Oantinkens oan Reinder Ypeij
Yn 70-71 oare ieu diene wy hannel en kamen wy fan Penjum nei
Skraard. Dêr waard ik mei it lân buorman fan Reinder Ypeij.
No’t Reinder stoarn is komme de oantinkens wer boppe. Wy
koene elkoar al begjin fyftiger jierren. Mei-inoar gongen wy op
’e Lânbou Winterskoalle te Snits. Reinder en Gabe van Popta
út Wytmarsum, myn freon Sjirk en ik fan Penjum en Haring
Elgersma fan Skraard. De lêste wie siktaris fan skoalleklub ‘It
Ule¬boerd’ en de âldste fan dit ploechje. Hy en ik binne der
noch fan dizze fiif. Reinder kaam sa no en dan yn ’e ‘Buick’ fan
syn heit by skoalle en elk moast dat ‘juwiel’ dan even better
besjen. Op ús jierlikse toanieljûn droegen Sjirk en ik foar út it
stikje ‘De reiziger en de ambtner’. It noadige ‘loket’ hiene wy
sels makke en achter op syn CZ 125cc hie ik dat om ’e nekke en
rieden wy nei Snits: grut sukses. Mar wy hiene gjin hânwetter
oan Tetman en Jarich fansels dy’t foar ús songen ‘De bolle is
fan’t tsjoar en sa...
Dat Reinder en ik letter neist elkoar buorkje soene, wisten wy
doe noch neat fan mar dat wy yn 1976 tegearre by de wetterspuit steane seit al wat. Op ‘Harkesyl’ seagen wy elkoar at ik by
Atte Hibma wie foar trekkerreparaasje.
Folle letter yn Skettens
fûnen wy elkoar wer en
koene wy alles nochris
oereidzje en mei nocht.
Hindrik Bakker

Reinder Ypeij (links)
en Hindrik Bakker
22
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K aartmiddag s.v. Mulier
Omdat het nu winterstop is, hebben we op zaterdag 21 december weer onze jaarlijkse kaartmiddag gehouden. Er deden dit

.

jaar 3 tafels schutjassers en 3 tafels klaverjassers aan mee. Er

y

werd weer fel gestreden om de punten. Nadat de punten alle-

p

maal waren geteld kregen de volgende personen de prijzen uitgedeeld nadat eerst Jaap Koopmans en Pieter Kleinjan waren

g

bedankt voor een natje en een droogje.

r

De prijswinnaars waren bij de

n

Schutjassers				Klaverjassers

t

n

1e prijs
Mary Zaagemans

55 pnt		

Jan Sytsma

4844 pnt

54 pnt		

Cees Visser

4796 pnt

2e prijs		
Henk Bergsma
3e prijs		
Paulus Groenendijk 53 pnt

Dominicus Bergsma 4726pnt

4e prijs		
Paul Nota		

52 pnt

Sjoukje Wind 4502 pnt

52 pnt

Paul v. Steyn 4492 pnt

5e prijs		
Wiebe Bergsma

Verder waren er ook nog 2 poedelprijzen. Bij de schutjassers
was dit Siebe Grijpma met 44 punten en bij de klaverjassers
Durk Hiemstra met 4005 punten.
We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde middag.
Wanneer u dit leest, zijn als het om het weer kan de eerste wedstrijden na de winterstop alweer gespeeld. Kom ook eens kijken bij de wedstrijden van s.v. Mulier.
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F an de redaksje
Freonen fan de Koepel
Hjirbij in herinnering foar al ús koepelfreonen om ynkoarten
de jierliks
taseine bydrage oer te meitsjen. It soe hiel moai wêze as jimme
dat yn febrewaris
dwaan wolle. Us bankrekkennûmer is: NL23RABO 03715 56
201 û.f.f. it freonennûmer
dat stiet op de tastjoerde mail / brief.
Tank oan de minsken dy’t it al oermakke hawwe.
Feikje

Y n’t ferline
Wy freegje noch altyd de help fan alle Koepel lêzers, freonen
en bekenden, foar byldmateriaal, ferhalen, deiboek, gedichten,
stikjes, persoansbewiis, ensafuorthinne, út de tiid fan 1940 –
1945. Wy hiene ek de fraach fan: wa wit noch wêr de Lancaster
yn de nacht fan 27 op 28 maaie 1943, om 1,45 oere delkommen
is. Yn it rapport fan Rudolf Sigmund, dat is de man dy ‘ t him
nei ûnderen sketten hat, stiet dat it 25 km súdwestlik fan Ljouwert wie. Soe it net moai wêze, dat hjir ek in ynformaasje boerd
kaam, krekt sa as oan it fytspaad nei Makkum, krekt foarby de
twadde ôfslach Wûns.
24
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It iennige taastbere wat wy noch hawwe
binne de nammen op de grêfstiennen.
Wat witte wy noch mear fan harren, en
wat wie harren funksje yn it fleantúch.
Stanley Adolfson Bishop berne te New
York op 6 maart 1917. Hy wie navigator,
ferantwurdlik foar it op ‘e koers hâlden
fan it fleantúch, it berikken fan it doel
en dêrnei it heljen fan de thúsbasis. Hy
moast de hiele tiid konsintrearre wêze, wat oant sân
oere duorje koe. Oant 1942 wie de navigator ek ferantwurdlik foar it rjochtsjen en loslitte fan de bommen.
In kranteknipsel: “THE GAZETTE. MONTREAL,
MONDAY, JULY 5, 1943. VERMIST. FO. STANLEY ADOLFSON BISHOP, J13118, 1080 Drummond
Street, Montreal, is als vermist opgegeven na luchtoperaties. Hij werd in 1917 in New York geboren en volgde een opleiding aan de Montreal High School en de
Technische School. Hij was werkzaam bij de Northern
Electric tot 1941, toen hij dienst nam bij de R.C.A.F.
eerst als grondpersoneel en vervolgens als navigator.
Hij haalde zijn officiersaanstelling in augustus 1942 in
Ansienne Lorette, en ging kort daarna naar het buitenland, waar hij in februari werd gepromoveerd tot de
rang van FO. Zijn vader woont in Drummond Street
1083, Montreal. Herdenkingsdiensten werden gisterochtend gehouden in de St. George’s Church.” No
witte wy wat mear fan dizze man, de foto hjirby stie by
it stikje yn de krante.
Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta

m

Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147),

-

Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of
Wietske Sierkstra (532047)
e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda
7 februari

Aylva State

		

15.00 uur, Koersbal

9 februari

Kinderdienst ‘Schatrijk’

		10.00 uur, De Hoekstien. Het Vrolijk Theater met
‘Schatrijk’.
9 februari

Aylva State

		

14.30 uur, Kerkdienst PKN

10 februari Filmavond Vogelwacht Witmarsum
		20.00 uur, De Gekroonde Roskam, film ‘Holland,
natuur in de delta’
12 februari KBO/PCOB
		14.00 uur, Het Anker, Makkum. Gastspreker de
heer Henk Dillerop uit Leeuwarden houdt
		
een inleiding houden over “Mijn ontmoetingen
met [serie]moordenaars”.
12 februari Aylva State 15.00 uur, Jeu de Boules
14 februari Aylva State 15.00 uur, Soos
18 februari Vrouwen van Nu
		19.45 uur, MFC It Fliet. Bauke van der Pol vertelt
over de VOC en Harlingen
18 februari Kaartclub Elk Wat Wils
		

19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Competitie

3 maart

Kaartclub Elk Wat Wils

		

19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Competitie

4 maart

Algemene ledenvergadering KV Pim Mulier

		

20.00 uur, kantine MFC It Fliet

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 maanden? Stuur dan een mailtje naar agenda@dekoepel.frl
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
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: 0517-531205

De kopij foar de maart Koepel moat uterlik 21 febrewaris ynlevere
wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek
byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2020
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers 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
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Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

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,
ma
dan maken
we vooraf een 3D-ontwerp.
Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland.
Proﬁteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l
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