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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
Wat in nuvere tiid, want ek tusken

en wie it oergryslik rês-

tich. Lûd sjongend en tsjetterjende fûgels , dy’t sa út en troch
ûnderbrutsen waarden troch in auto as in trekker. Ek gjin wûnder, want ek wij hâlde ús oan de foarskriften fan ús regear om
safolle mooglik thús te bliuwen. En as wy dan nei bûten ta gean,
dan 1,5 meter by inoar wei. De Arumerwei en de Van Aylvawei
wiene betiden útstoarn. It skoalplein, wie lykas de skoallokalen,
leech. De sportfjilden lizze der kreas mar tige ferlitten bij. In
frjemde tiid wêrfan nimmen wit hoe lang ien en oar noch duor
jen giet. Mar it firus is net allinnich lichaamlik, mar ek geastlik
aktyf, want it is net neat om feroardiele te wêzen om binnen te
bliuwen en yn it gefal fan in fersoargings- of ferpleechhûs gjin
besite mear krije te kinnen. Minsken wurde bang en menwurdt
ûnrêstich bij in earste kichje of in pynlik oanfielend strôtsje.
Mar ja wat wolst ek. De godsgânske dei binne der alderhanne nijsrubriken foar mei likefolle saakkundigen. Nee ast dêr
in hiele dei foar sitten giest wurdst net echt fleurich, earder
erchtinkend. En dat moat net fansels! Mar minsken wurde ek
ynventyf en dan kinst sjen hoe wichtich as muzyk wêze kin. Sa
spile Sipke de Boer by Aylva State, Tjittie Koopmans, Geartsje
Reijenga en Esther Metzlar bij September en spile Nij Libben
digitaal de stjerren fan de himel! As ik dit skriuw is it 17 april en
is der stadichoan sprake fan in soarte fan stabilisaasje. Dat ropt
optimisme op, mar as dat terjochte is moat noch bliken dwaan.
Yn de rin fan oare wike krije wy te hearren as der ek wat minder foarskriften komme kinne.
We soenen hast ferjitte dat it 75 jier lyn is dat wij befrijd binne
fan de Dútske ûnderdrukking en besetting. Yn tal fan plakken
wiene warbere minsken dwaande om dit lustrum ekstra yn it
sintsje te setten. Mar dat giet allegearre net troch. Spitich, mar
it measte wurdt trochskood nei folgjend jier. Dan ha wy de
3
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Corona efter de rêch en de festiviteiten noch foar de bûk sil’k
mar sizze.
Ja en sa kin soms alles samar hiel oars wurde en wurde wichtige dingen folslein net mear wichtich, stiet alles op syn kop, ja
soms…….
Soms wurde saken sa ûnwichtich;
en stiet de wrâld op syn kop.
Soms is yn wurden net te fetsjen
hoe’t it no eins fierder moat
Soms glûpt alles troch jins fingers
en is der gjin paad werom
Soms falt in tsjinslach net te kearen
is it sa taastber rûnom
Soms is der inkeld ûnwissens:
wie it allegear foar neat?
Soms krijst gjin antwurd op fragen
wat gong der eins ferkeard?
Soms falt der neat mear te ferliezen
Soms liket alles echt ferlern
Soms is der gjin útwei te finen
mar soms ........wolst him ek net sjen
Mar hawar tusken Kat en Harke binne wij stik foar stik optimisten; wij gean der foar! Om dy reden winskje wij in elk alle goeds
ta en oant de folgjende Koepel!
Wim
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D orpsbelang
Dodenherdenking op maandag 4 mei 2020
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we op 4 mei niet de
gevallenen herdenken zoals we dat gewend zijn. Toch willen
we als Dorpsbelang Witmarsum iets bijzonders doen. Daarom
vragen we aan de inwoners van Witmarsum om, net als “The
candle army” dit met Kerstmis doet, op 4 mei met z’n allen een
of meer waxinelichtje(s) aan te steken en deze thuis voor het
raam of bij de voordeur te zetten. Op de begraafplaats zullen
ook lichtjes worden aangestoken.
Om kwart voor 8 zullen de klokken van de Koepelkerk worden
geluid. We willen u vragen om dan voor uw eigen woning te
gaan staan. Om even voor 8 uur zal Willem Veninga van Nij
Libben The Last Post blazen. Dit is het sein voor de 2 minuten
stilte, die we daarna met elkaar in acht nemen.
Want juist op 4 mei 2020, 75 jaar na de bevrijding, willen we
stilstaan bij de gevallenen van de 2e Wereldoorlog en van oorlogen en conflicten nadien.
2 minuten van stilte, van inkeer, van nagedachtenis. Opdat wij
niet vergeten.
Hierna zal een eregroet worden gebracht en zullen een krans
en bloemen worden gelegd bij de oorlogsgraven van de omgekomen bemanning van de op 28 mei 1943 neergeschoten Lan-

-

caster bommenwerper. Dit jaar willen we ook bloemen leggen

s

bij het graf van Bauke Wijbenga (zie het artikel elders in deze
Koepel) als eerbetoon aan alle dorpsgenoten, die omgekomen
zijn door oorlogsgeweld of als gevolg van oorlogsomstandigheden. Dit zal worden gedaan door de militairen Harmen Stremler en Henk Jan van Dijk en namens Dorpsbelang door Aleid
Zwier.
Van de alternatieve herdenking zullen beelden worden
gemaakt, die worden gedeeld op facebook en op de website
van Dorpsbelang Witmarsum.
5
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We hopen dat veel dorpsgenoten aan deze bijzondere herdenking meedoen. Neem wel de geldende voorschriften in acht van
1,5 meter afstand houden! Net als anders kunnen we vanaf 6
uur ’s avonds de vlag half stok hangen.

M ounewetter
Letters van Mounewetter
Helaas kon het zwembad vanwege de corona maatregelen de
deuren niet openen op 25 april.
Wanneer we wel open kunnen dat blijft een vraag waar we nu
nog geen antwoord op hebben.
Mocht het zwembad dit seizoen nog wel haar deuren kunnen openen, dan wordt dit via facebook en de website van het
zwembad kenbaar gemaakt.
Het bestuur denkt er over om dan in september langer open te
blijven.
Ondanks dat het zwembad niet open is, gebeurt er wel van alles
rondom het zwembad.
De peuterhoek is vernieuwd, de grote glijbaan is opgepoetst, de
douches hebben een nieuwe vloer gekregen en er is een schuifpui geplaatst, zodat men niet meer via de douches de kleedruimte hoeft te verlaten.
Verder gaat het dagelijkse onderhoud zoals schoonmaken en
het tuinonderhoud gewoon door.
Maak kans op een leuk prijsje:
Los de woordzwemmer op en lever het antwoord in voor 10 mei
in de brieven bus bij het zwembad.
Oplossing voorzien van naam, adres en telefoonnummer.
Bestuur stichting Mounewetter
6
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ZWEM JE FIT
ZWEMBAD
ZWEMLES
ZWEMVIERDAAGSE

i

L

SPONSOREN
STUIVERTJE DUIKEN
TITIA
TRIMZWEMMEN
VOORVERKOOP
WATERPARK
ZONNEWEIDE

-

KASSA
KLEEDKAMER
KLIMREK
MOUNEWETTER
NESTSCHOMMEL
PEUTERBAD
SCHOOLSLAG

e

DUIKBRIL
DUIKEN
GLIJ M DR IN
GLIJBAAN
HARM
JOKE
JOSEE

-

BAANTJES ZWEMMEN
BADJUF
BESTUUR
BEZOEKER
BORSTCRAWL
DILPOMA
DOUCHE

u

ABC
ABONNEMENT
ADRI
AIRTRAMPOLINE
AMBER
AQUAFUN
AQUAJOG

e

OPLOSSING:
NAAM, WOONPLAATS EN TELEFOONUMMER:

6
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H erdenking 1940-1945
Herdenking van de gevallenen door oorlogsgeweld en door
oorlogsomstandigheden
Op 4 mei 2020 zouden deze verhalen verteld worden door Sjors
Huisman en Hannie Kroontje, maar door het coronavirus kan
dit helaas niet doorgaan. Daarom vertellen we het nu via De
Koepel.
Het verhaal van Sjors Huisman:
“Nu we de doden herdenken en daarna onze 75 jarige vrijheid
gaan vieren wil ik jullie iets vertellen over een persoon die op
onze begraafplaats begraven ligt. Al die jaren kenden we niet
het verhaal achter deze man in dit graf.
Pas toen de laatste rechthebbende van dit graf in 2018 kwam te
overlijden en haar stiefkinderen geen directe verbintenis hadden, werd uiteindelijk door hen besloten dat zij afstand van het
graf wilden doen. Wel wisten ze te vertellen dat deze persoon,
geboren en getogen in Witmarsum, gestorven is als slachtoffer
van de 2e Wereldoorlog. Na wat speurwerk op internet en een
bezoek aan het Fries Verzetsmuseum door Hannie Kroontje
werd ik hier door haar op gewezen. Het leek ons goed deze held
postuum te eren.
We hebben het over Bauke Wijbenga. In het Fries Verzetsmuseum staat het volgende over hem geschreven:
Bauke wordt geboren op 18 april 1901 in het Friese Wonseradeel en woont in Nieuwendijk, gemeente Almkerk, waar
hij directeur is van een zuivelfabriek. Ten tijde van de Duitse
bezetting sluit hij zich aan bij het verzet in het land van Heusden en Altena. Daar is hij lid van de Landelijke Organisatie
voor de hulp aan onderduikers (LO) en de knokploeg die zich
met name in het najaar van 1944 bezighoudt als het Zuiden van
Nederland al bevrijd is met de smokkel van wapens naar het
8
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Noorden en het vervoer van onderduikers en spionnen naar het
Zuiden. Uiteindelijk wordt Bauke het slachtoffer van oorlogsgeweld als hij op 12 december 1944, in Nieuwendijk bij Werkendam, dodelijk wordt getroffen door granaatvuur. Daarbij
komt ook verzetskameraad en plaatsgenoot Aart Scheerens
om het leven. Bauke is 43 jaar geworden en vindt zijn laatste
rustplaats op de begraafplaats in Witmarsum. Bauke Wijbenga
ligt aan de voorkant van de kerk begraven (regel 16, nrs. 6 en
7), samen met zijn vrouw Trijntje Oegema, waarmee hij in 1927
in het gemeentehuis van Witmarsum trouwde”.
De Prot.Kerk van Witmarsum heeft besloten om het eigendomsrecht van het graf van Bauke Wijbenga over te nemen en
het graf voor Witmarsum te bewaren. Het graf is bekend bij de
oorlogsgravenstichting van de gemeente Súdwest Fryslân.

p

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei a.s. zullen er ook bloe-

t

men worden gelegd op het graf van Bauke Wijbenga als eer-

-

betoon aan allen die gevallen zijn voor onze vrijheid en ook
als eerbetoon aan de mensen in ons dorp, die omkwamen door
oorlogsomstandigheden.

t

e

-

We denken dan ook aan Feike Steiginga en Maria Lintjes. Zie
hieronder het verhaal van Hannie Kroontje.
“Ik heb vanmiddag

nog even met tante Maatje Tuininga-

Steiginga gebeld en gevraagd hoe het ook alweer precies was
gegaan met omke Feike Steiginga op 12 februari 1945.
Hij zou 2 evacuees van café Prins (later Ruurd Menage) naar
het klooster toe brengen. Vanuit het klooster werden de evacuees later bij de dorpsgenoten ondergebracht. Maar omdat het
heel donker was ( in de oorlog werden de lampen verduisterd)
liep hij per ongeluk in het water van de Opslach.
Er werd gezegd dat iemand hem een lantaarn aanbood en dat
hij zich toen omdraaide en dat hij toen de verkeerde kant uitliep het water in. 1 evacué, tante Maatje zei dat het een 16-jarige jongen was, is gered. Omke Feike had een dikke duffeljas
aan, die vol met water liep en daarom kon hij niet gered worden
evenals Anna Maria Lintjes. Ze zei ook nog dat de Duitsers
meehielpen om hen uit het water te halen.
9
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Omke Feike ligt op het kerkhof in Witmarsum begraven, maar
in deze graven liggen nu Frits en Durkje Steiginga. Feike Steiginga was de vader van Frits. Hij is 54 jaar geworden. Maria
Lintjes werd maar 31 jaar oud. Zij zal in Limburg begraven zijn.
Bijgaand de foto’s van het bidprentje dat ik nog heb”.
Zie ook de verhalen bij “Yn ’t Ferline” over de omgekomen
bemanning van de neergestorte Lancaster.
Misschien kwamen er zo nog meer mensen om het leven van
wie we de geschiedenis niet meer weten. Uw verhalen zijn nog
steeds welkom bij marijkebaarda@ziggo.nl of evertzwier@outlook.com.

10
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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 riatlon Witmarsum
Inschrijving 8e Triatlon Witmarsum uitgesteld
De grootste fanatiekelingen was het al opgevallen: de inschrijving voor de triatlon is tot op heden nog niet geopend!
Vanwege het verlengen van de maatregelen tegen het coronavirus, heeft de organisatie de voorbereidingen op de triatlon
voorlopig stilgelegd. Doordat alle openbare evenementen tot 1
september niet door kunnen gaan, hebben wij in overweging of
de triatlon naar september wordt verplaatst, of dat de triatlon
dit jaar helemaal niet door gaat. Deze beslissing zullen we gaan
maken op basis van de adviezen die 20 mei bekend worden.
Hou voor het laatste nieuws omtrent de triatlon onze website
en facebookpagina in de gaten. Op de website vind je ook alle
informatie over onze triatlon.

F ysio Witmarsum
Nieuws van Fysio Witmarsum
Ook Fysio Witmarsum heeft maatregelen moeten treffen tegen
verdere verspreiding van het coronavirus. Zo zijn wij in ieder
geval tot 28 april gesloten, tenzij het kabinet gaat besluiten tot
verlenging van de maatregelen.
Ondanks de sluiting zijn wij elke ochtend tussen 8 en 12 uur telefonisch te bereiken op 0517-531901. U kunt ons bellen voor vragen en advies omtrent uw klachten of blessure. Helaas kunnen
wij hiermee alleen begeleiding op afstand bieden en nog niet
behandelen. We hopen dit (in afwachting van de richtlijnen) in
mei weer te kunnen doen. Via onze website en facebookpagina
houden wij u op de hoogte wanneer we weer geopend zijn.
12
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E lk Wat Wils
Het seizoen zit er weer op. Maar vanwege het corona virus,
moesten we wel drie weken eerder stoppen wat wel erg jammer was voor iedereen. Toch hebben we weer een mooi seizoen
gehad met iedere keer 5 tafels met schutjassers en klaverjassers.
Wij zouden op 7 april het seizoen afsluiten met maatkaarten
en dan na afloop de prijzen uitreiken aan de winnaars van de
competitie en de wisselbekers aan degene die de meeste punten

n

hebben als prijswinnaars. Hier was het wel spannend. Vooral

n

bij de klaverjassers. De competitie is bij de schutjassers gewon-

e

n

nen door J Jorna met 416 punten en bij de klaverjassers door
Piet Kronemeyer met 39216 punten. Deze competitie ging over
acht wedstrijden. De wisselbekers zijn gewonnen door Paul
Nota met 18 punten bij de schutjassers en Piet Kronemeyer met
12 punten bij de klaverjassers.
Nu maar hopen dat we in september weer kunnen beginnen.
De vermoedelijke datum zal wel 22 september worden.
Ondanks alle perikelen wensen we iedereen toch een mooie
zomer toe.
En dan nu nog de uitslagen van de tweede helft van het afgelopen seizoen.
Prijswinnaars 2e helft seizoen 2019 – 2020
Schutjassen			Klaverjassen
17 december 2019
1e pr Paul Nota 55 pnt

Piet Kronemeyer 5802 pnt

2e pr				

Ieke Bruinsma 5388 pnt

3e pr				

Tineke Algra 5293 pnt

Schutjassen			Klaverjassen

t

n

7 januari 2020

a

1e pr Kobus Jorna		

Sjoukje Wind 5647 pnt

2e pr				

Durk Hiemstra 5533 pnt
13
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3e pr				

Emmy Hofma 5078 pnt

4e pr				

Jan Sytsma 4927 pnt

21 januari 2020 Maatkaarten
1e pr H. Anema/S. Grijpma 62 pnt
Kl. Kroontje/E. Schippers 6048 pnt
2e pr Sj. Nicolai/ J. Jorna 50 pnt
Sj. Wind/ I. Bruinsma 5165 pnt
3e pr Joh. Adema/J. Bouma 4834 pnt
4e pr J. Leyenaar/A.Leyenaar 4539 pnt
4 februari2020
1e pr J. Jorna 64 pnt

C. Visser 5414 pnt

2e pr				

T. Bergsma 5331 pnt

3e pr				

P. v Steyn 5201 pnt

4e pr				

A. de Roos 5090 pnt

18 februari 2020
1e pr Sj.Nicolai 58 pnt

D. Hiemstra 5256 pnt

2e pr				

J. Leyenaar 5078 pnt

3e pr				

Joh. Adema 4882 pnt

4e pr				

B. Keuning 4845 pnt

3 maart 2020
1e pr Sj. Nicolai 56 pnt

W. de Valk 5271pnt

2e pr				

D. Hiemstra 5074pnt

3e pr				

Sj. Wind 5023pnt

4e pr				

P. Kronemeyer 4850pnt

14
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B etanke
Grut is de leechte, moai binne de oantinkens
Hjirby wolle wy elkenien betankje foarde grutte en waarme
belangstelling neiit ferstjerren fan ús leave, belutsen
mem, beppe en oerbeppe

Klaske Steiginga-Deinum
Jim meilibjen hat ús tige goed dien.
Bern, beppe- en oerbeppesizzers.

15
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75jaar vrijheid
15 april is de officiële datum van de bevrijding van Fryslân.
Veel inwoners van Witmarsum gaven gehoor aan de oproep op
facebook en in de krant om die dag de vlag uit te steken.
75 jaar geleden beleefden de Witmarsumers nog een aantal
spannende dagen na de 15e april, getuige dit ingezonden stuk
van Willem Louwsma. Harmen Stremler vond dit verslag in
het archief van de Leeuwarder Courant. We willen het graag
met u delen. Willem Louwsma en Jeltje Miedema woonden in
1945 aan het Molepaed. Willem Louwsma, de pake van Lieske
Meekma-Louwsma, was daar molenaar op de watermolen “De
Vooruitgang”. Ze woonden in het kleine huisje (nu recretatiewoning) tegenover de brug van de boerderij van nu J. Hibma.
- Dit woordelijk weergegeven verslag is op 8 mei 1945 opgesteld door Willem Louwsma uit Witmarsum, geboren in 1892,
overleden 1965. Het graf van Willem en Jeltje is op het kerkhof
in Witmarsum.
“Verslag van de oorlog 1945. 16 april, Witmarsum plusminus 12
uur bevrijd door de ondergrondsche.
‘s morgens 8 uur Schraard hevig beschoten van de tanks, geeft
zich over. 10 en 11 uur Wons hevig beschoten door tanks, en
geschut, gewonden, en dooden. Geschut op Schettenserhof
opent het vuur op Zurich, granaten fluiten onophoudelijk, ook
de kop van de Afsluitdijk ligt onder zwaar vuur.
Wons geeft zich over ongeveer 3 uur. Pingjum zit vol Duitsers,
hier wordt ook veel op geschoten door tanks en batterijen.
Tanks staan opgesteld in Witmarsum Bolswarderweg bij J. Pol
buren, opslag en nog veel andere plaatsen in Witmarsum. Onze
jongens hebben de brug bezet, 100 m verder liggen de Duitsers,
verder zitten de Koolzaden vol, ook het dorp is vol. Witmar16
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sum steekt om 2 uur de vlaggen uit. Ook Makkum wordt hevig
beschoten. ‘s Avonds zeven uur zit Witmarsum vol tanks, en
Infanterie.
8 uur ‘s avonds. Geschiet voor en achter ons, het is een en al
vuur, angstig. 9 uur ‘s avonds, bel door het dorp, Duitsers versterking gekregen, bewoners in kelder of vluchten. Veel volk
weg in de avond, 10 boerderijen in brand, veel vee gedood, rustige nacht, wordt veel geschoten, en wel, maar van onze kant (17
april veel ‘s morgens … uur). Volk weer naar Witmarsum toe
onder hevig vuur, 8 en 9 uur ‘s morgens tanks en auto’s razen
overal heen vooral naar Witmarsum onder hevig vuur, je wordt
er haast doof van. Kop van de Afsluitdijk, Zurich en Pingjum
onder vuur. Pingjum begint te branden. 12 uur even rustig, dan
begint het weer tot plus minus 1 uur. Ook Makkum komt weer
onder vuur, ‘s avonds 6 uur, de commandant wil zich niet over
geven. Nu staan alle batterijen en grote tanks te schieten. Het
dorp is haast niet meer te zien, vanwege de kruitdamp, en van
de vele branden; 14 boerderijen staan in brand, voor en achter
ons geschut, vuur en nog eens vuur, angstig voor de nacht.
17 April 9 uur ‘s avonds. Canadezen rukken op, wat het worden
zal? Er zitten nog een kleine 3000 Duitsers in de Koolzaden
angstig voor de nacht. 18 April tamelijk rustige nacht. Pingjum
is gevallen, Canadezen hebben de commandant overrompeld,
en korte metten met hun gemaakt, veel krijgsgevangenen, ze
trekken door Witmarsum. Vanmorgen nog meer geschut in
Schettens aangekomen, staan nu 50 batterijen. 8 uur, kop van
de Afsluitdijk onder vuur. Witte vlag wordt geheschen. Canadezen trekken er heen, worden verrast door mitrailleur vuur,
geven kennis, aan ‘t geschut. plm 9 uur, nu wordt er zo’n geweldig vuur geopend; het is een ware hel, Witmarsum en Pingjum
zijn niet meer te onderscheiden vanwege de kruitdamp, ons
huis staat te schudden. Na dezen vuurdoop geeft het zich over,
11 uur Makkum wordt veel gevochten, wil zich niet over geven.

17
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18 April 2 uur ‘s middags. Trommelvuur op Makkum, als het
lang duurt, gaat Makkum het zelfde lot tegemoet als Pingjum,
de N.S.B. verschaft kleren aan de Duitsers, met witte band om
de arm, net als onze jongens. Schieten verraderlijk 3 van onze
jongens dood. 3 uur, nu worden de Canadezen kwaad, vliegen
in de straten van Makkum, en vechten man tegen man. 10 burgers gedood, en velen gewond, maar de Canadezen behalen
de overwinning, en Makkum is gevallen. Friesland is bevrijd
op Kornwerderzand na; wat daarmee bedoeld wordt? 19 en 20
april. Zwaar geschut staat opgesteld v/a Pingjum en Kimswerd,
de monden staan gericht op Kornwerderzand, en de eilanden,
tot zoo ver de oorlog toestand van Wonseradeel.
21, 22, 23, 24, nu en dan schieten op Kornwerderzand geen antwoord. Zwaar geschut komt in Witmarsum, 2 batterijen ook
hier alle dagen even schieten tot en met 5 Mei. 6 Mei, beide
batterijen weg maar Duitsche Infanterie komt er voor in de
plaats.’’
In een volgende Koepel meer verhalen over de oorlog en de
bevrijding.
Namens alle betrokkenen bij de activiteiten van 75 jaar bevrijding.
M. Baarda

18
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G raach Dien
GRAACH DIEN (voor iedereen)

-

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

n

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

d

geen beroep kan doen op familie, kennissen of buren helpen

0

wij graag.
Wij hebben geen web-side, face-book, doen niet aan twitter
maar zijn gewoon te bereiken op telefoonnummer:

06-52046445 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

e

-

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 vragen. 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

19
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V &O
V&O Gymnastiekvereniging
Laten we eerst eens beginnen met het goede nieuws
over de behaalde resultaten van onze leden.
In februari hebben wij als gymnastiekvereniging meegedaan aan de kampioenschappen in Koudum.
Ook hier hebben onze leden een mooi resultaat neergezet, waarbij een enkeling door mocht naar de NoordNederlands kampioenschappen te Lemmer.
Resultaat Koudum:
Instap B8:

Jantine Spoor plek 5.

Instap 9: 	Eline de Wild plaats 6,Immy Leijendekker plaats 8, Lysanne Elgersma plaats 9,
Marrit van Balen plaats 10, Sinne Riesenkamp plaats 11
Instap 10: 	
Afke de Vries plaats 1,Marije Spieksma plaats 2, Anouk Popma plaats 4,
Steffie Gaastra plaats 4 (gedeelde 4de
plaats),Jelka Buwalda plaats 6
Anouk Hofstra plaats 6, Tess Piersma
Instap C6: 	
plaats 8
Nog amper bekomen van de schrik dat sommigen door
mocht naar de N-NK stonden onze leden op 7 maart
alweer klaar in Lemmer om uit te blinken.

456

Resultaat Lemmer:

917

Instap B8:

Jantine Spoor plek 6.

Instap 9:

Eline de Wild plaats 4.

Instap 10: 	Afke de Vries plaats 1, Marije Spieksma
plaats 3
20
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Zoals u kunt lezen hebben we er een Noord Nederlandse Kampioen erbij gekregen in de vorm van Afke de Vries.
Aan alle leden die deel hebben genomen aan de kampioenschappen van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. Ook
de leiding en meegekomen ouders bedankt, want zonder jullie
hadden wij dit niet kunnen behalen.
Ondertussen bestond de voorgaande periode niet alleen uit
trainen voor de wedstrijden, nee bij lange na niet. Onze leden
waren druk bezig met de voorbereiding van de 2-jaarlijkse uitvoering.
Druk bezig met een thema en wat voor oefening past daarbij.
Een ieder wilde tijdens de uitvoering zichzelf laten zien met
wat zij kunnen. Helaas verschenen er donkere wolken aan de
horizon.
Daar waar 7 maart de wedstrijden nog door konden gaan, zouden wij als vereniging op 14 maart in de Poiesz aanwezig zijn
ten behoeve van de Jeugd sponsor actie. Zoals het voorgaande
jaar was het hier ook de bedoeling om in de week voorafgaand
een briefje bij de mensen in de bus te doen.
Eerste vraag wie kan er zoveel printen op korte termijn? Als
bestuur konden wij daaraan niet voldoen op dat moment, maar
gelukkig schoot Pieter van der Zee namens Zeedesign ons te
hulp.
Als bestuur hebben wij getracht de folders nog te verspreiden
maar dit is niet overal gelukt.
In deze week werd kenbaar gemaakt dat Poiesz de actie vroegtijdig ging beëindigen wegens het Coronavirus. Eerlijk gezegd
was dit een domper voor ons. Maar eerlijk is eerlijk, de manier
waarop Poiesz alle deelnemende verenging een gelijke bijdrage
toekent is fantastisch te noemen.
Als bestuur waren we er nog niet, want het coronavirus gaf bij
de gemeente de aanleiding om de sporthallen te sluiten. Op 13
maart hebben wij onze leden aangekondigd dat alle trainingen
21
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tot nadere berichtgeving kwamen te vervallen. Met het komen
te vervallen van de trainingen kwam de voorbereiding van de
uitvoering ook te vervallen. En op dit moment van schrijven
is de datum van de uitvoering van 4 april al ruim overschreden. Ik hoef u eigenlijk niet meer te vertellen dat deze door
de omstandigheden niet is doorgegaan. Menig lid was hierover
teleurgesteld, omdat ze zo graag hun kunnen wilden laten zien.
Maar niet getreurd want we gaan proberen om zodra het kan de
uitvoering wel uit te voeren in het nieuwe seizoen.
In de voorgaande zin vermeld ik het al; Het nieuwe seizoen.
Het gymseizoen is vroegtijdig ten einde gekomen, maar wij kijken wel hoopvol naar het nieuwe seizoen.
Aan een ieder die op welke manier dan ook zijn bijdrage heeft
geleverd aan de Gymnastiek vereniging,
Bedankt daarvoor
Volhard: Tot het einde volhouden
Overwin: Moeilijkheden overwinnen, te boven komen
Namens V&O
Remco Gaastra

22
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n

Kinderen van September in het pand aan de Van Aylvaweg 38

n

Mocht u opvang nodig hebben, informeer naar wat we voor

-

.

e

t

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

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
23
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D e Romkes 12 - Siik!
Aan: pakeromke@hemelpoort.nl
van: readeromke@gmail.com
Hoi Pake Romke.
Nou Pake Romke, ik begin er goed ziek van te worden hoor.
Heb nu van même les op de kompjoeter voor lezen maar moet
het nu wel doen met de spellingscontrole. Anders leer ik het
nooit zegt su. En dan ben ik aan het typen en wordt als root en
dan moet ik er op klikken en dan komt het goede woord.
Ju moet elke sin beginnen met een Hoofdletter en ophouden
met een punt.
Maar ik vind er niks meer aan hoor Pake want eerst font ik niet
naar school wel leuk maar het mag nu wel over sijn. Morgens
is mem juf en middags heit meester, zodat ik nog langer school
heb dan op school. En maar dan komt de les van de school daar
nog bij.
Mem wilde op de camping gaan wonen en heit vond dat een
heel goed idee maar nu is die ook nog dicht zo dus. Heit is na
de advocaat geweest en mem heb de fles leeg gemaakt. Snapt
Pake Romke het nog.?
Maar Tuffie vindt het allemaal wel mooi hoor want we zijn
de heleboel veel buiten en heeft vorige week een dikke eend
gepakt. Die heb ik bij pake ronnie Ronnie achterhuis gelegd en
heeft pake hem schoongemaakt en heeft beppe hem gebraad en
hebben wij ook de helft krijgt en dat was vet lekker hoor.
Maar voor de rest is het een dode boel hoor. We kunnen niet
meer voetballen en mogen ook niet kaatsen en niet naar de
zwembad en kan mag ook niet naar de gymnastiek, en mem
mag niet tennissen. Maar pake Romke, ik dacht dacht dat ik het
nooit zeggen zou maar ik wil weer naar school en zo.
24
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t

n

Nou doei pake Romke en een poot van Tuffie.
Aan: readeromke@gmail.com
Van: pakeromke@hemelpoort.hl
Dag jonge.
Hearken, hearken, wat is it wat der ûnder mei jimme. Net nei
skoalle, net keatse, net foutbalje, net swimme, net nei de gymnasyk en sa fierder. Hoe dreech kin in minsk it hawwe.
Moatst ris heare; eartiids hiene wy dat soarte fan ferdivedaasjes
ek net, mar wy koene ús sels tige fermeitsje. Ik haw it idee dat it
foar it minskdom wol ris efkes goed is dat de boel stil leit. Wat
jimme dêr ûnder oant dwaan binne kin dochs ek net foar in
minsk te trochstean wêze. As bern hawwe jimme amper it ruft
fan it gat of jimme wurde oerol hinne tôche. En no leit de wrald
efkes op syn gat en de minsken fleane by de muorren omheech.

s

Foarhinne hiene wy ek gjin swimbad, mar as it waar der nei wie

l

leine wy yn de bleate kont yn it maaiem by de dûker yn de eine-

r

feart efter it hûs fan Jan “Koalskiter”. Wat soe it wêze, dan mar

a

in jier gjin keatsen en gjin merke en ris in kear net op fakânsje.
Ik haw wol in fermoeden wat der yn dyn holtsje omgiet; heit en
mem hawwe it nêst ûnder de beam lizzen, en sa kinst twa kear
op fakânsje. Set dy dat mar út de holle, want dat wurdt him fan’t
jier net. Wat hat it ek foar nut om de wrald út te fleanen om op
de Bahama’s op it strân te lizzen wylst men hjir by de Spûkeplasse ek wol mei de kloaten yn it sân lizze kinne. It minskdom

n

hat himsels yn de grûn ferdoarn, en as der in bytsje tsjinwyn is

n

skreauwe se fourtdaliks moard en brân. Dêr komt by dat de

t

measte lju wurcher fan de fakânsje werom komme dan as ‘t se
fourt geane. Wa is der no gek?
Der is mar ien goeie remeedzje en dat is jûntiids mei de hin-

m

nen op stok, en moarns as Jan (de sinne) syn kop om de hoeke

t

stekt, dy ris lekker del te jaan en te genietsjen fan de sjongen
fûgeltsjes yn de natuer. Troch jimme drokte en sykjen nei fertier sjogge de minken de skientme tichtby net mear. Of sa in ald
25
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Frysk sprekwurd seit: ”Wachtsje net oant de stoarm foarby is,
mar lear dûnsjen yn de rein”
Oant oare kear mantsje en hâld de harses der foar, en lit de hûn
net de einen fan it nêst snippe, want jo reitsje der in kear op út
iten.
Pake Romke.

N ij Libben
Nij Libben Nieuws
Het coronavirus heeft er toe geleid dat wij al onze activiteiten
moesten neerleggen. Dat wil niet zeggen dat we niks doen. Nog
steeds maken we individueel en samen muziek. Ook al is dat op
bescheiden schaal.
Het eerste nummer dat we online hebben opgenomen is “ Sweet
Caroline”. Elke muzikant speelt thuis haar/zijn eigen partij en
zet dit op film. Deze filmpjes zijn door Hilde Veninga samengevoegd, en zo ontstaat er een compleet nummer.
U kunt dit beluisteren door de link, https://youtu.be/OKV5qKatHv8, in de browser te plaatsen. De kwaliteit is niet wat
u van ons gewend bent maar we blijven in ieder geval samen
muziek maken. Voor de Pasen hebben we drie koralen ingespeeld.
Met de WhatsApp houden we onderling contact. Soms appen
26
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,

n

n

t

-

-

we heel wat af.
Online zijn er mogelijkheden maar ja we missen niet alleen het
samen spelen maar ook de gezelligheid en de contacten onderling.
Wat niet stopt is het oud papier. Onze vaste kosten gaan door
en daarom is de bijdrage van het oudpapier erg belangrijk. Wij
roepen dan ook op het zorgvuldig in de container te bewaren.
Wij zijn u er dankbaar voor.
Wij wensen u allen sterkte in deze bijzondere tijd.
Meer weten van onze vereniging, neem dan contact op via telefoonnummer 0517-531635 of mailen naar info@nijlibben.nl

Y n’t ferline
Wy freegje noch altyd de help fan alle Koepel lêzers, freonen
en bekenden, foar byldmateriaal, ferhalen, deiboek, gedichten, stikjes, persoansbewiis, ensf., út de tiid fan 1940–1945.
Eric Short, hie de rang fan Sersjant, hie is berne yn 1923 yn it
Croydon District, Ingelân. Hy wie de soan fan Bertie Charles
Short en Mabel Edith, en wie op dizze misje bomme-rjochter.
Eric waard nei de training yndiele by de Royal Air Force yn
Blackpool yn juny 1940. Hy kaam by it 100 Squadron, ûnderdiel
fan it RAF Bomber Command. Yn it begjin fan 1943 waard it
Squadron op ‘ e nij útrist mei de betreklik nije Lancaster swiere
bommewerper. Op 27 maaie 1943 wie Eric de man oan board
fan Lancaster ED821 HW-A dy de bommen op it goede plak
los litte most.
De rol fan bommerjochter waard yntrodusearre yn 1942 om ‘
t de nije swiere bommewerpers in bemanningen fan sân man
nedich hiene . De bommerjochter naam de kontrôle fan it fle27
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antúch oer, as ‘ t it oan it bombardearje ta wie. Hy lei plat yn ‘ e
noas fan it fleantúch en stjoerde de piloat oant de bommen frij
kamen en in foto fan it bombardemint nommen wie. De foto
wie it bewiis of de operaasje slagge wie. De bomme-rjochter kin
yn in needgefal fungearje as reserve-piloat om ‘ t er in piloat
oplieding folge hat. Eric Short wie der noch yn slagge om te
springen, mar hy wurdt beskreaun, as slim ferwûne, hy hie skotwûnen yn it boarst. Mar hy is er dochs noch yn slagge om it hûs
fan boer J. Hettinga te berikken, kloppe op ‘ e doar en mocht
der yn, mar in pear tellen letter is hy stoarn.
No ha wy de fraach fan wa wie dizze J. Hettinga en wêr wenne
hy?
Op de foto de earste blommen op de grêven fan de bemanning
f.l.n.r. : Afke Ypeij, Tineke Ypeij, Palstra (logee), Ytske Ypeij,
Fokje Wijbenga, Tine IJntema, Annie IJntema, Bettie Plaat,
Pietsje v.d. Witte en Jellie Anema.
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

28
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T huiszorg Patyna

e

o

Beste inwoners van Witmarsum en omstreken,
Op deze wijze laat ik u weten dat ik per ingang van 1 juni niet
meer werkzaam zal zijn als wijkverpleegkundige bij Patyna,
maar blijf wel bij de organisatie werken.
De nieuwe wijkverpleegkundige is Marina Rustenburg, u gaat
binnenkort vast van haar horen.
De contactgegevens voor thuiszorg Patyna blijft ongewijzigd,
zo ook de betrokken en professionele zorg die wij als thuiszorg

,

Patyna geven.
Ik wil u op deze manier
bedanken voor uw
vertrouwen en de fijne
samenwerking van de

e

afgelopen jaren.

a
Met vriendelijke groet,
Joukje Spijksma Reitsma

Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over:		
Wonen in Aylva State Josina van der Schaaf Teamleider 0517 531456
Josina.vanderschaaf@patyna.nl
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

Thuiszorg Patyna Joukje Spijksma Reitsma, Wijkverpleegkundige 06 83606917
Joukje.reitsma@patyna.nl
29
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A genda
4 mei		
Dodenherdenking Om kwart voor acht
zullen de klokken van de Koepelkerk luiden. We willen u vragen om dan voor uw
woning te gaan staan. Om even voor acht
uur zal ‘The Last Post’ worden geblazen.
Dit is het sein om gezamenlijk twee minuten stil te zijn. Daarnaast vragen we u om
’s avonds waxinelichtjes voor uw raam of
deur te zetten. Zie ook het bericht van
Dorpsbelang in deze Koepel.
29 mei

Âld papier foar Nij Libben

		

Vanaf 7.00 uur

• 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: info@sprikkeurs.nl
sprikkeurs@online.nl
30

2020 | 5 Koepel.indd 30

29-04-20 08:58

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
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
Trekkerdei Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de juni Koepel moat uterlik 22 maaie 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
31
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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.
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