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K at en Harke
Noch hieltyd hâldt Corona de hiele wrâld yn syn macht, dus 

ek tusken         en       . Je hoege de krante mar iepen te slaan, 

de radio of tillevyzje oan te dwaan en it is Corona wat de klok 

slacht.

Yn de buorren is it noch hieltyd stil en by de Poiesz fielt it frjemd 

en by de bakker steane de minsken op de stoepe te wachtsjen 

tot sy de winkel yn meie. Dochs hâlde wy ús der kreas oan, 

al hear ik no dochs wolris lûden, it mei om my hast wol wer 

gewoan wurde. En foaral mei it moaie waar, dan wolle de mins-

ken der op út, mar al wurde de maatregels hjir en der wat fer-

soepele, we binne der noch lang net. En sil it ea wer ‘normaal’ 

wurde. En wat foar gefolgen dit allegear hat foar in hiele protte 

minsken, it is in ûnsekere tyd. Mar it hat ek in oare kant, it 

liket wol of de minsken mear each ha foar mekoar. Dat is dan 

wol wer bysûnder. Der is ek in doarpsgenoat(e)?? dy’t prach-

tige beskildere stientsjes by de minsken op harren finsterbank, 

bankje of muorke leit, soene we der ea efter komme wa’t dizze 

leuke aksje betocht hat???.....

Dit jier in hiel bysûndere betinking op 4 maaie, it wie krekt as 

makke it dit kear noch mear yndruk as oars. In prachtich inisja-

tyf fan doarpsbelang mei meiwurking fan Nij Libben (Willem 

Veninga) de militêren Harmen Stremler en Henk Jan van Dijk 

en Tjittie Koopmans op it oargel. Ek mei mooglik makke troch 

Fairsound, sa wie it troch it hiele doarp goed te hearren. Dit 

binne fan dy pikefelmominten. De bylden fan dizze betinking 

binne te sjen op Facebook en op de webside fan it Doarpsbelang.

Wat ek hiel fertrietlik is dat by it ôfskied fan in dierbere hast 

gjin minsken komme meie en op sokke mominten ha je dat 

krekt sa nedich. Ek yn Wytmarsum moasten wy spitigernoch 

wer ôfskie nimmen fan doarpsgenoaten. 
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prachtich famke, mei de moaie nammen METTE EMILY, sy 

wennet yn Ljouwert, dat is wat tichter by de doar. In dûbele 

lokwinsk is hjir op syn plak!

Ein maart kaam der in hiel leaf broerke by foar Lize Marije! De 

grutske âlders binne Marjolein en Peter de Boer. Syn namme 

is NIEK.

Fan it begjin ôf binne se gek op inoar en no tegearre fereale op 

harren prachtige famke ROMY. 

De lokkige en grutske âlden binne Lennart en Annelies Popma 

(fan Anne en Betty Popma).

By Joost Schotanus (van Frans Schotanus en Marieta van Zelst) 

en Melinda Alders kaam ek foar de earste kear de widze oer de 

flier. In leaf lyts famke mei de moaie namme KIRA. 

De famkes winne it fan de jongens dizze kear. Ek in moaie leave 

dochter foar Femke Huisman (fan Gosse Huisman en Berber 

Bonnema) en Reyer van der Eems. Sy krige de moaie nammen 

MARE EMMA.

Wy winskje foar alle jonkjes en famkes dat harren libben wêze 

mei as de sinne, mei waarmte, lok en leafde om harren hinne. 

Us lokwinsken! Ek foar de pake’s en beppe’s.

Alwer oan de ein fan it Kat en Harke nijs. 

We hâlde noch efkes fol, tink goed om josels en inoar.

Oant de oare kear,

Betty Popma

  

Op 9 april l.l. is nei in koarte sykte ferstoarn PIETER PLAN-

TENGA, hy is 85 jier wurden, widner fan SIPKJEN PLAN-

TENGA-POLLEMA. Sy ha jierren lang wenne oan de van 

Aylvaweg yn it hûs fan de famylje Pollema. In protte sterkte 

tawinske foar de bern en pakesizzers.

Noch fierstente jong, kaam in ein oan it libben fan HELLEN 

OUDENHOOVEN. Nettsjinsteande har handikap wie Hellen 

altyd aktyf dwaande, wêryn se in protte berikt hat. Wy winskje 

har famylje en freon Tsjerk in protte sterkte ta. 

Rêstich ferstoarn yn’e âldens fan 94 jier TRIJNTJE FABER 

(Trienke) de âldste dochter fan Wynzen Faber en Janke Wes-

tra. It wie in grutte húshâlding fan tolve bern. Trienke har lêste 

rêstplak is by har heit en mem op de begraafplak fan de Koe-

peltsjerke. Ek hjir in protte sterkte foar de famylje.

Op 19 maaie is ferstoarn YME JOUSTRA, leave man fan Jel-

tje Joustra-Leijendekker en soarchsume heit, pake en oerpake. 

Joustra is 83 jier wurden. Loslitte út jimme libben , fêsthâlde yn 

jimme hert. In protte sterkte tawinske foar no en de kommende 

tiid.

Besletten leit yn’t wrâldsk bestean, ’t kommen, wêzen en wer 

gean….

Njonken fertrietlik nijs ek prachtich nijs fan nij libben, ekstra 

bysûnder yn dizze nuvere tiid.

Fan in tige grutske beppe krigen wy it moaie berjocht dat op 3 

maart berne is ORSO JOSEF, soan fan Feiko Beckers (pake 

Wim Beckers en beppe Coby Yntema)en Carlotta Bailly Borg. 

Orso wennet yn Brussel. Der sille fêst in protte foto’s en filmkes 

ferstjoerd wurde, sa bliuwe je dochs moai op’e hichte no’t de 

reisôfstân wat grut is. Feiko syn sus Maaike Beckers en Edwin 

Wentink waarden ek foar de earste kear heit en mem fan in 
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D orpsbelang
Dodenherdenking op maandag 4 mei 2020 

Vanwege de coronamaatregelen konden we niet de gevallenen 

herdenken zoals we dat gewend waren. Toch hebben we er iets 

bijzonders van kunnen maken en was het een herdenking om 

nooit meer te vergeten. 

Vele inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep om licht-

jes aan te steken en tijdens de herdenking bij de voordeur te 

gaan staan. 

In de tussentijd werd er een krans gelegd door de militairen 

Harmen Stremler en Henk Jan van Dijk bij de oorlogsgraven 

van de omgekomen bemanning van de op 28 mei 1943 neerge-

schoten Lancaster bommenwerper.

Om even voor 8 uur heeft Willem Veninga van Nij Libben The 

Last Post geblazen. Dit was het sein voor de 2 minuten stilte. 

Hierna werd door Tjittie Koopmans het Nederlandse en Engel-

se volkslied gespeeld op het orgel, bij dit laatste volkslied deed 

Willem ook mee. Het geluid werd versterkt door Fairsound en 

we hebben al vernomen dat het op verschillende plekken in het 

dorp goed hoorbaar is geweest.

Dit jaar hebben we ook bloemen gelegd bij het graf van Bauke 

Wijbenga als eerbetoon aan alle dorpsgenoten, die omgekomen 

zijn door oorlogsgeweld of als gevolg van oorlogsomstandighe-

den. Namens Dorpsbelang werd dit gedaan door Aleid Zwier. 

Van de alternatieve herdenking is een opname gemaakt ook 

met behulp van Fairsound. Dit is te vinden op onze Facebook 

pagina en website. 

Met de hulp van Lieuwe Ypma, Gelf Spijksma, Joost Rosier, 

Andre Bos en de benodigde mondkapjes is het ook nog gelukt 

om de vlag de hele dag halfstok te hangen.

Bij deze willen wij iedereen bedanken, in het bijzonder Marijke 

Baarda, die heeft meegeholpen om van deze herdenking een 

heel bijzondere te maken.

A ylva State
We hopen van harte dat u allen in goede gezondheid verkeert. 

En alhoewel we u helaas nog niet mogen ontvangen binnen 

onze locatie, willen we u er op attenderen dat er aan u gedacht 

wordt! We hopen u snel weer te mogen ontvangen. Vanuit 

Aylva State
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T ige tank

Y nstjoerd
Graag denk ik terug aan mijn jeugd in Witmarsum, waar ik 

opgegroeid ben.

Ik was vijf en mijn broertje Wisse drie, toen mijn ouders met 

ons van Wons naar de Arumerweg in Witmarsum zijn verhuisd. 

Hieke van der Witte vertelde me toen, dat zij er met haar ouders 

en broers gewoond heeft, voordat ze naar de boerderij in het 

dorp tegenover de bakker zijn vertrokken.

Ik weet nog goed, dat ik graag boodschappen deed voor buur-

vrouw Wierda. Ze gaf me dan altijd een stuiver, die ik opspaar-

de om mijn moeder op haar verjaardag een cadeautje te geven. 

Toen er nog een stuiver miste gaf mijn pake Wisse die bij ons 

inwoonde mij deze stuiver erbij.

Na de lagere school ging ik naar de ULO en meester de Vries 

was een van de meesters, waar we les van kregen. We waren 

toen al naar de Oosterstraat verhuisd.

Ook was ik graag bij mijn schoolvriendin Diedje van Leeu-

wen, waar we meestal in de mooie grote tuin achter de pastorie 

speelden. 

Toen dominee van Leeuwen later met zijn gezin naar Moor-

drecht verhuisde, werd Hillie Heinsma mijn vriendin. Samen 

konden we zo mooi zingen, dat meester Tjibbe Zijlstra ons op 

een zomeravond buiten op de Oosterstraat opgenomen heeft 

op zijn nieuwe bandrecorder (de eerste in ons dorp) met veel 

publiek om ons heen. 

Met de meisjes van het dorp (Rommie, Greetje, Annemarie, 

Hillie, Jeltje, Tineke en Corrie) zwierven we graag door de vel-

den, soms met een polsstok in de hand en in de zomer reden we 

met de fiets naar Houw, waar Jeltje mij het zwemmen geleerd 

heeft. Als het in de winter goed gevroren had, schaatsten we op 

de Botte Feart en dronken we een kopje chocolademelk in het 

tentje.

Ook ging ik graag naar de zondagsschool in de Koepelkerk o. l. 

v. Harkje Kuperus. Ze kon heel mooi verhalen vertellen, waar 

ik aandachtig naar luisterde.

Jaren later hebben we onder haar regie een toneelstukje opge-

voerd in de Menno Simons Kerk van mej. ds. S. E. dominee 

Doyer en ik was “het lentewindje”. 

Nei trije moannen sikehûs en revalidaasje bin ik ein april 

wer thús kommen. By dizze wol ik elkenien betankje 

foar de stapel kaarten, besite en tillefoantsjes dy’t ik fan 

jimme krigen ha! Dat wie  geweldich, dankewol! 

Mei freonlike groetnisse, Klaske Stellingwerf
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wen, waar we meestal in de mooie grote tuin achter de pastorie 
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Verder speelde ik mee bij de “Fryske Krite” en was een van 

de “sniewyfkes” in het stuk. Bij de opvoering werden we 

geschminkt door kapper Piet Wierda. Dit wilde ik later ook 

worden: toneelspeelster.

Daaruit werd uiteindelijk een boekschrijfster. Tien jaar geleden 

heb ik een manuscript geschreven, dat nu op de markt versche-

nen is bij Uitgeverij Eigen Boek. Het is geschikt voor kinderen 

vanaf 12 jaar en heet “Tussen 2 Dimensies”. Ik hoop maar, dat 

het door velen gelezen wordt.

Sinds 2014 woon ik met mijn man in Makkum, waar we van ons 

pensioen genieten en we zijn sinds 1990 iedere zomer op onze 

boot in de buurt van Witmarsum te vinden, waar we een fijn 

plekje gevonden hebben.

Met vriendelijke groet

Helga Kairies-Hofstra

Fierstente jong is ferstoarn ús trou lid 
 

Hellen Oudenhooven
 

Se wie nettsjinsteande har handikap in aktyf lid. We sille har 
misse op ús kompetysjejûnen

en de toernoaien.

In protte sterkte foar har famylje en har freon Tsjerk Goslinga.

Bestjoer en leden
De Mouneboulers
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Met vriendelijke groet

Helga Kairies-Hofstra 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.
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D e romkes, diel 13
De kleine Ronald (Lytse reade Romke) schrijft met zijn overle-

den oud-opa.

Pake Ronnie neemt de honneurs waar.

Aan pakeromke@hemelpoort.hl

Van readeromke@gmail.com

“back to skool”

Hoi oude pake.

Nou we moeten weer naar school, maar dat is ook leuk meer 

hoor. Juf Lutske zei dat ze heel blij was dat ze ons weer zag 

maar daar is niks van waar hoor. Want een week daarvoor was 

ze nog heel kwaad op me toen ik met de fiets in haar tuin over 

de kop vloog. Maar daar kon ik niks aan doen want Tuffie trok 

zo hard dat ik het niet bij kon houden en toen ik rechts af wilde 

ging Tuffie links af en toen ging het mis. En toen kwam juf naar 

buiten en schreeuwde dat ze me daar nooit wou zien. Heit heeft 

toen nieuwe plantjes in de tuin gezet. Hij was geeneens boos, 

maar mem wel, want de broek kapot stuk en de bloes was ook 

een beetje stuk. Maar beppe Yfke heeft het weer aan elkaar 

genaaid. Pake Ronnie heeft het stuur weer rechtop gezet en 

alles was weer klaar.

Maar op school moeten we de hele dag handen wassen en 

Juhannus mag niet meer op zijn nagels bijten. Maar dat is wel 

gek hoor want juf heeft er spul op gesmeerd zodat hij zijn vin-

gers niet meer in de mond steekt en dat stinkt joh. Nou dan is 

het maar goed dat we niet meer naast elkaar mogen zitten, want 

dan ruik ik het niet zo erg. 

Weet u wat het mooie is Pake? Heit en mem slapen weer samen 

op de slaapkamer, en we eten ook weer met zijn allen samen 

tegelijk. Maar we gaan niet op vakantie dit jaar, maar dat vind ik 

niet zo erg want dan moet ik moet ik met vriendjes spelen maar 

die praten soms zo raar en dan moet Tuffie naar het vakantie 

asiel en dat vind ik het ergst. Mem zei dat ik wel naar opa en 

oma uitvanhuis mag maar die willen geen hond op de vloer nou 

en dan hoeft het van mij niet meer.

Maar wat ik wel heel heel erg vind is dat we niet op schoolreisje 

gaan. Maar misschien mogen we volgend jaar dan wel 2 dagen 

en juf zei dat ik Tuffie dan meenemen mag. 

Hebben jullie daar ook last van corona daarboven?

Nou doeg Pake Romke, tot later.

Aan: readeromke@gmail.com

Van: pakeromke@hemelpoort.hl

“Hannen oer inoar en de bek halde”

Hoi Romke jonge.

Om fourtdaliks mar op dyn fraach werom te kommen, nee wy 

hawwe hjir gjin lêst fan dat firus. It foardiel fan it wenjen hjir-

boppe is dat jo gjin lêst mear hawwe fan syktes. Dat wol sizze, 

net lichaamlik. No rinne hjir noch wol in stikmannich figuerren 

rûn dy ‘t net dôge mar dat sit ‘m mear yn ‘e holle, en dêr is gjin 

rêden mear oan. Sels hjir net. 

Dus jonge, net op fakânsje. No leauw my mar, sa slim is dat no 

ek wer net. Eartiids hawwe wy nea op fakânsje west. Op snein-

temidzje een eindsje te fytsen en ûnderweis in ijsko, dat wie ús 

fakansje. En sels dan begrutte it my dat de hûn de hiele middei 

allinne wie. En skoallereiskes hiene wy noch nea fan heard. Yn 

de skoalbank sitte mei de hânnen oer inoar en de bek hâlde. 

Ek op sneontemoarn! Dus net krimmenearje lytse, dyn tiid sil 

noch wol komme.  

Tinkst der trouwens wol om datst dy op de fyts net lûke litte 
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meist troch de hûn. It is by wet ferbean dat hûnen gjin karren 

en sa mear lûke meie. Aanst stiet bromsnor ris om de hoeke en 

hast in print te pakken. Dat dyn heit net grimmitich wie datst 

by de juf yn de tún fleachst kin ik my wol foar de geast krije. 

De kearen dat hy mei de fyts earne yn de tún lei of op de harses 

yn’e feart, binne op twa pear hannen net te tellen. Sels doe’t hy 

al mei dyn mem boaske wie is’t noch wol foarkommen. Meastti-

ids as hy in sittinkje efter de rêch hie yn de herberg. En steefêst 

op itselde plak sadat se der letter maar in boatehelling  makke 

hawwe. 

No lytse do moatst dy sels mar fernúverje. 

Sa ist en net oars, want as it oars wie, wie it net sa!

Groetnis fan dyn alde-pake.

Witmarsum in beweging
De beweegplekken open voor gebruik!

Door de Corona beperkingen is de officiële opening van de 

nieuwe beweegplekken nog uitgesteld. En kunnen we helaas 

nog geen ‘open dag’ houden, om uit te leggen en te laten erva-

ren wat je allemaal kunt doen. Maar de plekken zijn inmiddels 

wel open voor individueel gebruik: NB op 1,5 meter afstand en 

drukte vermijden.

Op de drie locaties in Witmarsum te weten het Schoolplein, 

Speeltuin it Griene Plak en Aylva State staan nu nieuwe attri-

buten waarop een ieder van jong tot oud kan gaan bewegen. 

Bewegen is leuk en gezond. Je doet  spelenderwijs allerlei vaar-

digheden op en leert nieuwe mensen kennen. Met elkaar bewe-

gen heeft een belangrijke plaats in onze samenleving en levert 

een grote bijdrage aan de maatschappij als geheel. 

Op it Griene Plak, staat een Calisthenics toestel met meerdere 

gebruiksmogelijkheden. Hiermee kun je lenigheid- kracht- en 

coördinatieoefeningen doen. Daarnaast is er nog genoeg ruim-

te om eigen oefeningen, denk aan balans en dergelijke te doen. 

Op de palen van het Calisthenics toestel kun je met je telefoon 

een QR Code scannen, waarna er een Youtube filmpje ver-

schijnt hoe je een simpele oefening op het betreffende onder-

deel kunt doen. Daarnaast zijn er zelf meerdere oefeningen te 

bedenken, of te zien door op internet te zoeken onder ‘Calis-

thenics oefeningen’. Daar zie je mogelijkheden voor beginners 

en gevorderden.

Zie ook de Faceboek pagina van Sportdorp Wytmarsum, voor 

het laatste nieuws.

Beweegplekken leuk houden

De beweeg- plekken op it Griene Plak en bij Aylva State en het 

opnieuw ingerichte schoolplein blijven een succes als de plek-

ken goed gebruikt worden en als het gebruik minimaal over-

last geeft. Als steun in de rug hebben we regels opgesteld die 

overlast moeten voorkomen. Daarbij zeggen we dat de toegang 

van de drie plekken vrij is met het in acht nemen van de onder-

staande regels (cursieve zinnen), met daar achter een toelich-

ting op de regels:

•  Welkom tussen zonsopgang en zonsondergang; Vanaf dat 

het donker wordt geeft het voor buurtbewoners een onveilig 

gevoel als er nog onrust is op de plekken. Dit betekent alleen 

toegang tot de plekken tot zonsondergang; van een ieder 

wordt verwacht tegen die tijd weg te gaan;

•  Welkom wanneer je rekening houdt met elkaar en de buurt; We 

willen het plezierig houden met elkaar, met andere woorden 

elkaar als gebruikers onderling niet dwars zitten en als er van 
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opgroeien hoort. Dat risico lopen we met de plekken. Dit zien 

als een leerproces is van belang voor ons als dorpsbewoners, 

die last ervaren. Maar ook voor de overlast bezorgers zelf, dat 

ze ter lering ook op de blaren moeten zitten als ze grenzen 

overschrijden. Als dorp doen we daarbij ook een beroep op de 

ouders, om aandacht te schenken aan hoe hun kroost gebruik 

maakt van de plekken.

We hopen dat we als dorp de positieve kant van de plekken 

kunnen blijven zien, namelijk gezellige plekken waar dorpsbe-

woners van jong tot oud kunnen bewegen en elkaar kunnen 

ontmoeten.

Projectgroep Witmarsum in beweging.
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buurtbewoners opmerkingen over overlast komen, je gedrag 

willen aanpassen;

•  Welkom wanneer je alles schoon en heel houdt; Troep en ver-

nieling wil niemand, daarom afval in de prullenbakken en 

frustraties niet op toestellen botvieren;

•  Welkom wanneer je geen tabak, drugs of alcohol bij je hebt; 

De plekken zijn ingericht om de gezondheid te bevorderen 

met bewegen en spelen, daar horen roken en het gebruik van 

genotsmiddelen, die de rem op gedrag weghalen, niet bij;

•  Een verbod voor honden; In de poep stappen wil niemand en 

zeker niet bij bewegen en spelen; voor onze honden hebben 

we andere uitlaatplekken.

•  Een verbod voor muziekversterking; Geluidsoverlast willen 

we voorkomen; Versterkte muziek in de buitenlucht geeft 

eigenlijk altijd irritatie, omdat het geluidniveau vaak op ‘de 

vette stand’ staat en de smaak van muziek veelal verschilt. 

De regels geven duidelijkheid en de mogelijkheid tot aanspre-

ken en handhaven. We weten overigens dat ‘overlast’, zoals bij-

voorbeeld herrie, verschillend beleefd wordt. Mensen hebben 

verschillende  tolerantie grenzen. Wat voor de één nog kan, 

kan voor de ander niet. Om daar uit te komen vraagt om open 

voor elkaar te blijven staan, in gesprek te gaan en naar elkaar te 

luisteren en verschillen te respecteren en rekening met elkaar 

te willen houden. Het meest moeilijke is als dat gesprek niet 

lukt en ‘de jeugd van tegenwoordig, bijvoorbeeld een grote 

mond geeft of zelfs agressief wordt’. Het is niet iedereen gege-

ven dat op te vangen. In gevallen waar het uit de hand loopt 

kunnen we een beroep doen op de buurt politie. 

Bij opgroeiende jeugd weten we dat die van tijd tot tijd de 

grenzen verkent. De plekken hebben geen direct toezicht, dat 

geldt buiten schooltijd ook voor het schoolplein. Dat doet een 

beroep op de eigen discipline van de jeugd. Zeker in groep-

jes is die discipline niet altijd gewaarborgd. Het ontwikkelen 

van eigen discipline zonder toezicht is een leerproces, wat bij 
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S cheppingsgave
Nieuws van Scheppingsgave

Na 10 maart j.l kwam er een abrupt einde aan de repetities van 

ons koor. Er was een virus en we hadden geen idee hoeveel 

impact dit zou krijgen. Eerst dan maar een paar weken niet bij 

elkaar komen en misschien zouden we de draad dan weer kun-

nen oppakken. Al snel bleek dat het hele land op slot moest, 

een intelligente ‘lockdown’ werd het genoemd en we mochten 

de deur amper uit. Blijf thuis werd het credo. Alle geplande 

activiteiten moesten worden geannuleerd en dat deed pijn.

Nu gaat langzaam de deur weer op kier en komen we weer meer 

buiten. Helaas kunnen we nog niet in koorverband zingen.

Intussen zijn er wel enkele initiatieven en activiteiten. Er kwam 

een vraag van de Prot. Gemeente of er 2 koorleden de liederen 

in de kerk willen voorzingen als er weer kerkdiensten mogelijk 

zijn. We gaan dit voorleggen aan de leden.

Er kwam een oproep van het Prins Bernhard Cultuurfonds om 

mee te doen aan een mobiele collecte nu we niet met de collec-

tebus langs de deur kunnen. De mobiele collecte werkt met een 

appje naar de leden, die dit op hun beurt weer kunnen verstu-

ren naar vrienden en kennissen. Als de ontvanger in het appje 

klikt op ‘doneer’, komt er automatisch een verbinding met de 

bank-apps op zijn/haar telefoon tot stand. De ontvanger kiest 

de bank waarmee hij wil betalen, kiest een bedrag, en klaar! 

Het werkt net zo makkelijk als een betaalverzoek dat iemand 

misschien wel eens stuurt na een etentje of betaling van een 

gemeenschappelijk cadeau. We hopen dat veel mensen een bij-

drage zullen geven.

Omdat het de 75e editie is gaat ook nog eens 100% van de net-

to-opbrengst naar de deelnemende organisaties. Zie voor meer 

informatie op onze facebookpagina “Gemengd koor Schep-

pingsgave”.

Een paar koorleden hebben thuis een lied ingezongen en de 

stemmen zijn door Stefan Belderbos (van Kerk van Klei) 

samengevoegd tot een koor en een mooie video. Ook te beluis-

teren op onze facebookpagina. De tekst luidt: Fiere wy frijheid, 

stille paradys; Stap foar stap, hoeden, beskermje wy elkoar.

Tot slot nog een stukje uit het notulenboek van het koor waar-

uit blijkt dat er ook in de oorlog een tijdlang geen repetities 

waren. Dit had natuurlijk een hele andere reden. De notulen 

zijn geschreven door Jan Tol, de vader van onze tegenwoordige 

voorzitter, Gerrit Tol.

In het begin van het jaar 1944 in de maand april werd een zang-

uitvoering gehouden of beter gezegd dit mocht niet vanwege 

de Duitsche instantie. Zodoende werd dit een bijeenkomst uit-

gaande van het Bijbelgenootschap met medewerking van het 

Vrijzinnige kerkkoor en de Chr. Zangver. Scheppingsgave in 

de Ned. Herv. Kerk.  Sprekers op deze avond waren Ds. Pel en 

Ds. Apeldoorn.

Vlak voor het begin werd een bestuurslid van onze ver. door 

de Directeur verwezen naar een luik vlakbij de preekstoel. In 

geval de Duitschers dien avond de kerk zouden omsingelen 

kregen alle daar aanwezige onderduikers gelegenheid door 

het luik onder de vloer te kruipen om de Duitscher uit de han-

den te blijven. Gelukkig is deze avond zonder razzia voorbij 

gegaan. Een aantal nummers werd door ons koor dien avond 

ten gehoore gebracht. 

In de toen aankomende zomer werd nog geregeld repetitie 

gehouden, hoewel het steeds gevaarlijker werd voor de onder-

duikers. Het is meermalen gebeurd dat voor de repetitie gewaar-

schuwd werd: “de landwacht of de groene is in het dorp”, zodat 

de jongens veiligheidshalve over bouw en achterwegen naar 
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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 website, facebook, 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 zie-

kenhuis

-  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

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

het Evangelisatie Lokaal moesten gaan. Weer andere 

leden die in zulke bezwaarde ogenblikken een buiten-

kansje zagen gingen met hun meisje langs het Molens-

pad het veld in; immers men kon het gevaar zo mooi 

ontkomen door weg te kruipen in een drooge sloot of 

in het lange koren. Vanaf deze veilige schuilplaats kon 

men de omtrek mooi verkennen en elke mof of land-

wacht gadeslaan.

Elke maandagavond hield men toen destijds nog repe-

titie tot in september 1944 er berichten waren dat de 

voorposten der Engelsche troepen de stad Breda had-

den bereikt. Wat tot gevolg had dat wij des avonds 8 

uur binnen moesten zijn en zodoende de repetities 

moesten worden gestopt.

Dat was 1944/1945. Nu weer terug naar 2020.

Vanaf 1 juni mogen culturele instellingen weer van 

start met maximaal 30 personen en per 1 juli wordt dat 

uitgebreid tot maximaal 100 personen. Met culturele 

instellingen worden musea, bioscopen etc. benoemd, 

en hoe cultureel wij als koorsector ook zijn: dit is géén 

vrijbrief voor koren om repetities & uitvoerin¬gen 

maar weer op te pakken. Want zingend is er sprake 

van een totaal andere verplaatsing van lucht (en daar-

mee van eventueel aanwezig virusmateriaal!). En hoe 

weten we nu of je nu echt weer veilig kunt zingen voor 

jezelf, voor anderen, in koorverband of als kerkelijke 

gemeente? Nog maar even afwachten dus. We hopen 

dat we toch eind augustus/begin september onze zang-

hobby weer op kunnen pakken en dat u in de (nabije) 

toekomst weer kunt genieten van mooie koorzang. 

Wat ooit heel gewoon was, is straks ineens bijzonder.

Het bestuur van Scheppingsgave 
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• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl
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De hulp is gratis; alleen moeten wij een kosten-vergoeding vra-
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vrijwilliger.
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Y nstjoerd
It leagenbankje fan Wytmarsum

Foar de Corona…folle bank (lekker smûk) der moatte hast stu-

ollen by!

 

….en yn de Coronatiid…mear as de helte minder manlju, mar 

se hâlde harren kreas oan de 1,5 meter ôfstân

 

Nee minsken, dit is gjin leagen! Noch efkes folhâlde manlju, 

mar as it ea wer sa wurdt as op de boppenste foto?....de tiid sil 

it leare.

Foto’s makke troch Klaas Haitsma
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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 
 

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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K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier

Kaatsen en het Corona virus

Helaas is het kaatsen dit seizoen door het Coronavirus niet 

of nauwelijks mogelijk. Tot 1 september 2020 mogen er geen 

KNKB- of Federatiewedstrijden worden georganiseerd. Dit 

jaar geen merke en geen jongenspartij. Ook de heren en dames 

hoofdklasse kaatsers komen dit jaar niet naar ons sportcom-

plex. Het ledenkaatsen is op dit moment (20 mei 2020) evenmin 

mogelijk.  

Het bestuur heeft besloten om eventueel na 1 september 2020 

ook geen KNKB- of Federatiewedstrijden te organiseren, ten-

zij er een verzoek komt van de kaatsbond om een wedstrijd te 

houden. In dat geval willen we onderzoeken of we daar aan 

mee willen en kunnen werken.

Het bestuur wil zo veel mogelijk activiteiten organiseren voor 

de leden. Uiteraard met in achtneming van de veiligheidsvoor-

schriften die in het Protocol Verantwoord Sporten staan. Bij 

het organiseren van de activiteiten zijn de kleedkamers en de 

kantine gesloten. 

Training voor dames en heren

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 beginnen we weer met de kaatstrai-

ning voor de dames. Ook heren zijn hierbij welkom. De trainin-

gen beginnen om 19.00 uur en Michiel de Jong is weer bereid 

om de trainingen te verzorgen. Michiel is sinds zijn komst naar 

Witmarsum besmet geraakt met het kaatsvirus en is een onmis-

bare vrijwilliger binnen onze vereniging. Michiel bedankt, ook 

namens de dames.   

Competitiekaatsen

Het bestuur onderzoekt of er genoeg belangstelling is voor het 

competitiekaatsen. Via de nieuwsbrief zijn de leden daarover 

geïnformeerd en is gevraagd om te reageren. Bij voldoende 

belangstelling gaan we het competitiekaatsen weer organise-

ren. 

Ledenpartijen

Op dit moment (20 mei 2020) zijn ledenwedstrijden (nog) niet 

mogelijk. Als de ledenwedstrijden wel weer mogen worden 

gehouden zullen wij proberen om nog een aantal partijen te 

organiseren. Dit geldt ook voor de verwende vrouwenpartij die 

op 22 augustus 2020 op het programma staat. 

Communicatie

Rond het kaatsen zijn heel veel zaken nog onzeker. Het bestuur 

zal de leden op de hoogte houden via de gebruikelijke kanalen 

(de koepel, facebook,  website, app en nieuwsbrief). 

Namens het bestuur,

Simon Lemstra
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Seizoen 2020-2021

Ondertussen moet er wel voor gezorgd worden dat als het sei-

zoen van start gaat, alle praktische zaken geregeld zijn. De 

jeugdcommissie en technische commissie zijn druk in de weer 

geweest om de teamindelingen voor het komende seizoen rond 

te krijgen. Ook moet het technische kader weer vormgegeven 

worden: elk team heeft een trainer en een leider nodig. Verder 

zal ook het bewaarnummer van ons clubblad de Mulier Koerier 

(“De Aftrap”) weer samengesteld worden. De sponsorcommis-

sie zorgt ervoor dat elk team de juiste kleding toebedeeld krijgt 

en ook de kantine zal weer bemand moeten worden vanaf 1 

september. Als alles goed blijft gaan is dat namelijk de datum 

dat de kantine weer open mag en er weer wedstrijden gespeeld 

mogen worden. Nog onzeker is of er meteen al weer publiek bij 

de wedstrijd zal mogen. Ook is het nog niet duidelijk hoe het 

komt met het spelen van beker- en oefenwedstrijden. Koffiedik 

kijken dus.

Het komende seizoen staat er een nieuwe trainer aan het roer 

van Mulier 1. Zijn naam is Pope Leffring en hij is woonachtig 

in Sneek. We hopen met hem binnen een aantal jaar weer te 

kunnen promoveren naar de vierde klasse. De komst van een 

nieuwe trainer betekent dat we na drie seizoenen afscheid heb-

ben genomen van René Anema. We bedanken René voor zijn 

inzet en enorme bevlogenheid en wensen hem veel succes bij 

zijn verdere trainerscarrière. Ook de trainer van de vrouwen, 

Sijbrand de Vries uit Balk, heeft na twee seizoenen afscheid 

genomen. Ook hem bedanken we voor zijn inzet en deskundige 

trainingen.

Tot slot 

Bezoek eens onze website, www.svmulier.nl, en onze facebook- 

en twitterpagina voor wekelijkse updates over het wel en wee 

binnen onze vereniging. 

Namens het bestuur van SV Mulier, Geert Sprik

S portvereniging Mulier
In deze coronatijd is het lastig om binding te houden met de 

leden, sponsoren, donateurs en supporters van onze voetbal-

vereniging. Vandaar hier een korte update over het reilen en 

zeilen binnen onze vereniging, de invloed van het coronavirus 

op onze vereniging en de spannende tijd die we tegemoet gaan. 

Coronacrisis

De verspreiding van het virus en de hieropvolgende maatrege-

len hebben het voetbal compleet stilgelegd. De laatste wedstrij-

den werden op zaterdag 7 maart gespeeld. Van het een op het 

andere moment was het stil op het veld, lagen de kleedkamers er 

ongebruikt bij en waren de kantines leeg. Honderden leden kon-

den plotseling hun hobby niet meer uitoefenen. Ook activiteiten 

zoals de feestelijke slotdag en acties zoals de Jeugdactie, waarbij 

de jeugd producten verkoopt langs de deur, konden helaas geen 

doorgang vinden. Wel hebben we een mooi bedrag ontvangen 

van de Poiesz Sponsoractie, waar we heel blij mee zijn.

Ontwikkelingen

Gelukkig is er inmiddels weer licht aan het eind van de tunnel. 

Dankzij de proactieve houding van onze jeugdcommissie kon 

de jeugd vanaf begin mei weer trainen. Even later mochten de 

senioren ook weer los, zij het in een aangepaste “anderhalve 

meter-setting”. Het was mooi om te zien dat zowel bij de jeugd 

als bij de senioren er met veel enthousiasme nog een aantal 

weken getraind werd.

Onlangs is er door de gemeente een prachtig nieuw hekwerk 

geplaatst rond het hoofdveld. Het is een stuk hoger dan het 

vorige hekwerk en het ziet er prachtig uit. Verder zijn er de 

afgelopen tijd ontzettend veel uren besteed aan het onderhoud 

van de velden door onze vrijwilligers van Terreinen en Opstal-

len. Ze liggen er pico bello bij!
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Seizoen 2020-2021

Ondertussen moet er wel voor gezorgd worden dat als het sei-

zoen van start gaat, alle praktische zaken geregeld zijn. De 

jeugdcommissie en technische commissie zijn druk in de weer 

geweest om de teamindelingen voor het komende seizoen rond 

te krijgen. Ook moet het technische kader weer vormgegeven 

worden: elk team heeft een trainer en een leider nodig. Verder 

zal ook het bewaarnummer van ons clubblad de Mulier Koerier 

(“De Aftrap”) weer samengesteld worden. De sponsorcommis-

sie zorgt ervoor dat elk team de juiste kleding toebedeeld krijgt 
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september. Als alles goed blijft gaan is dat namelijk de datum 
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mogen worden. Nog onzeker is of er meteen al weer publiek bij 
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kijken dus.

Het komende seizoen staat er een nieuwe trainer aan het roer 
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in Sneek. We hopen met hem binnen een aantal jaar weer te 

kunnen promoveren naar de vierde klasse. De komst van een 

nieuwe trainer betekent dat we na drie seizoenen afscheid heb-
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inzet en enorme bevlogenheid en wensen hem veel succes bij 
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Sijbrand de Vries uit Balk, heeft na twee seizoenen afscheid 

genomen. Ook hem bedanken we voor zijn inzet en deskundige 

trainingen.

Tot slot 
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en twitterpagina voor wekelijkse updates over het wel en wee 

binnen onze vereniging. 

Namens het bestuur van SV Mulier, Geert Sprik

S portvereniging Mulier
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D e Laatste Eer
Begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer”.

Veel mooie herinneringen,

kunnen het verdriet verzachten….

Na een overlijden zijn er veel beslissingen te nemen. In die peri-

ode kan de bode, dhr. Casper van Veen (tel: 0517-851909 of 

06-46351620), u bijstaan om een afscheid te regelen zoals het 

bij uw familielid past.

Ook voor niet-leden kan er een beroep op hem gedaan worden. 

Voor niet-leden worden de kosten met 10% verhoogd tot een 

maximum van € 275,-. Tevens wordt er huur berekend voor het 

gebruik van materialen zoals: de rijdende baar, kleed en rokje 

om de kist en het gebruik van het daaltoestel. Deze extra kos-

ten kunnen uitkomen rond de € 400,- per begrafenis. 

Misschien is het voor u een overweging waard om lid te wor-

den van Begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer”. 

De contributie voor alleenstaanden is € 15,- per jaar, voor een 

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

meld, tot hun 18e jaar meeverzekerd.

U kunt vrijblijvend informatie opvragen bij dhr. K. Kroontje 

(tel: 0517-531963), of neem eens een kijkje op de website van 

de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl 

Mevr. Janny Koehoorn-Hoitsma is tijdelijk niet beschikbaar 

voor de uitvaartzorg.

N ij Libben
Het sluiten van de deuren voor onze wekelijkse repetitie kwam 

sneller dan we dachten. Op 15 maart zijn we voor de laatste 

keer bij elkaar geweest. Het lid zijn van een vereniging heeft 

als doel een gezamenlijke hobby uit te voeren, dit valt in één 

klap weg. De vrijheid om samen muziek te maken is plotseling 

niet meer mogelijk. Dit heeft naast emotionele ook financiële 

consequenties.

Wij hopen dan ook dat onze donateurs hun jaarlijkse bijdrage 

willen overmaken i.p.v. dat we langs komen.

Er is op dit moment geen enkele zekerheid wanneer en hoe we 

de draad weer kunnen oppakken. Het spelen op anderhalve 

meter afstand van elkaar is ingewikkeld maar niet onmogelijk.

Er loopt een grootschalig onderzoek door TU Delft wat het 

risico is van het spelen op een blaasinstrument bij de versprei-

ding van het coronavirus. Bij dit onderzoek zijn vele deskundi-

gen en diverse disciplines betrokken. Er moet o.a. onderzocht 

worden hoe de overdracht van druppeltjes plaats vindt, hoe de 

luchtstroom uit een blaasinstrument van invloed is op versprei-

ding van het virus enz enz.

Dit onderzoek gaat nog een tijdje duren. Maar uiteindelijk zul-

len ook wij baat hebben bij het resultaat.

De wil om muziek te maken blijft. Want juist muziek kan ons 

door deze nare fase heen helpen. Wij zijn zeker niet somber 

gestemd. Muzikanten hebben vaak een opgeruimd karakter 

en kunnen tegen een stootje. U kunt ons nog steeds beluiste-

ren via YouTube. Zoek “nijlibben Witmarsum” en u krijgt 11 

mooie muziekstukken in beeld om te beluisteren. Wij houden 

de moed er in. En wensen u allen gezondheid. Tot de volgende 

keer.
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Het bestuur:

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

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

Mevr. J. Joustra-Giliam secretaris (tel: 0517-532287)

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker  lid

Dhr. J. Brouwer     lid

M ouneboulers

Fierstente jong is ferstoarn ús trou lid 
 

Hellen Oudenhooven
 

Se wie nettsjinsteande har handikap in aktyf lid. We sille har 
misse op ús kompetysjejûnen

en de toernoaien.

In protte sterkte foar har famylje en har freon Tsjerk Goslinga.

Bestjoer en leden
De Mouneboulers
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T riatlon
TRIATLON WITMARSUM 2020 AFGELAST

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet, 

heeft de organisatie van de triatlon besloten om editie 2020 niet 

door te laten gaan. Grootste reden hiervoor is dat we de ander-

halvemeter-regel moeilijk kunnen handhaven. Ook is het nog 

onzeker of de gemeente toestemming gaat geven voor evene-

menten die vanaf 1 september georganiseerd gaan worden. De 

triatlon zal daarom weer in 2021 georganiseerd worden, maar 

wanneer wordt later dit jaar bekend gemaakt. 

P atyna

Het bestuur:

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

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

Mevr. J. Joustra-Giliam secretaris (tel: 0517-532287)

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker  lid

Dhr. J. Brouwer     lid

M ouneboulers

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
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stoar oan syn letsel, op 24 april 1944. Syn ûnderliif wie folslein 

ferlamme en boppedat wie de wurking fan de nieren ek net 

mear goed. Hy is te hôf brocht op de algemiene gemeentlike 

Noarderbegraafplak yn Ljouwert, in fjild 2, rige 23, nr. 5. Yn 

de simmer fan 1947 fun Riemer Rienstra mei it hekkeljen fan 

in sleat, dêr ‘ t de biten en brokken fan it fleantúch lein hiene, 

in glinsterjend foarwerp. Dat hat in soad mei Leonard Arthur 

Townrow te meitsjen, mar letter komme wy der op werom.

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

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. Leonard Arthur Townrow, hy hie de rang fan Sersjant, en 

wie piloat  by de Royal New Zealand Air Force. Hy is berne yn 

Dunedin, Otago Nij Seelân, hy wie de soan fan Walter Howard 

Townrow en Ruth White, en wie op dizze misje de piloat. 

De piloat fan in bommewerper fleach it fleantúch ûnder de 

operaasje en regele de aksjes fan de oare bemanningsleden. 

Hy wie de gesachfierder fan it fleantúch, ôfsjoen fan syn rang  

(yn relaasje ta oare bemanningsleden ) en it wichtichste beman-

ningslid. Hy wie ferant-

wurdlik foar it libben fan 

de hiele bemanning en it 

fleantúch ûnder de flecht. 

As by need it fleantúch 

ferlitten wurde moast, 

moast de piloat by de 

bestjoering bliuwe en as 

lêste sels springe.

Hy sprong op 28-05-1943 

út in brânende Lancaster 

bommewerper. Njonken 

brânwûnen en slimme 

skotwûne yn ‘ e skonken, 

bruts er syn rêch by de 

hurde lâning op de grûn. 

Troch syn ferwûningen 

waard Townrow oer-

brocht nei it Bonifatius 

sikehûs  yn Ljouwert, dêr 

‘ t er sawat in jier letter 

2020 | 6 Koepel.indd   32 02-06-20   15:52



33

stoar oan syn letsel, op 24 april 1944. Syn ûnderliif wie folslein 

ferlamme en boppedat wie de wurking fan de nieren ek net 

mear goed. Hy is te hôf brocht op de algemiene gemeentlike 

Noarderbegraafplak yn Ljouwert, in fjild 2, rige 23, nr. 5. Yn 

de simmer fan 1947 fun Riemer Rienstra mei it hekkeljen fan 

in sleat, dêr ‘ t de biten en brokken fan it fleantúch lein hiene, 

in glinsterjend foarwerp. Dat hat in soad mei Leonard Arthur 

Townrow te meitsjen, mar letter komme wy der op werom.

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

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. Leonard Arthur Townrow, hy hie de rang fan Sersjant, en 

wie piloat  by de Royal New Zealand Air Force. Hy is berne yn 

Dunedin, Otago Nij Seelân, hy wie de soan fan Walter Howard 

Townrow en Ruth White, en wie op dizze misje de piloat. 

De piloat fan in bommewerper fleach it fleantúch ûnder de 

operaasje en regele de aksjes fan de oare bemanningsleden. 

Hy wie de gesachfierder fan it fleantúch, ôfsjoen fan syn rang 

(yn relaasje ta oare bemanningsleden ) en it wichtichste beman-

ningslid. Hy wie ferant-

wurdlik foar it libben fan 

de hiele bemanning en it 

fleantúch ûnder de flecht. 

As by need it fleantúch 

ferlitten wurde moast, 

moast de piloat by de 

bestjoering bliuwe en as 

lêste sels springe.

Hy sprong op 28-05-1943 

út in brânende Lancaster 

bommewerper. Njonken 

brânwûnen en slimme 

skotwûne yn ‘ e skonken, 

bruts er syn rêch by de 

hurde lâning op de grûn. 

Troch syn ferwûningen 

waard Townrow oer-

brocht nei it Bonifatius 

sikehûs  yn Ljouwert, dêr 

‘ t er sawat in jier letter 

2020 | 6 Koepel.indd   33 02-06-20   15:52



34

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 3 juli ynlevere 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.

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

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

A genda
Bêste Koepellêzers,

In lege agenda  dizze kear.

Wy hoopje dat der gau wer wat feroaring yn komt.

Hâld de moed deryn en pas goed op jimsels en inoar...

De Koepelredaksje

2020 | 6 Koepel.indd   34 02-06-20   15:52



35

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 3 juli ynlevere 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.

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

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

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
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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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