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Wijkverpleegkundige Annemarie Hannema
Tel.nr.: 0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Annemarie komt graag voor een
vrijblijvend gesprek bij u thuis.

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

Annemarie Hannema 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!

K at en Harke
De tiid haldt gjin skoft, ek net tusken

en

. Sa krûpe we al

stadichoan nei de hjerst mei syn moaie kleuren, mar earst noch
efkes genietsje fan in pear neisimmerske dagen.
Elts seizoen hat syn sjarmes, no komt de tiid wer fan gesellich
meitsje yn’e hûs, kerskes oan, lekkere stamppotten.
Ik wol it einliks net ha oer Corona, mar dochs rint it firus noch
hieltiid troch ús libben. We wolle sa graach wer mei-inoar dingen ûndernimme. En dan al dy somtiden tsjinstridige berjochten, je witte hast net mear wat je leauwe moatte as net. Sil it ea
wer ‘normaal’ wurde?
De ferienings sette dochs wat foarsichtich út ein foar safier dat
wêr kin, mei alle regels dy’t ús oplein binne.
Us swimbad hat dochs noch de 25000e besiker ( de lokkige wie
Aagje Waterlander) helle, mar hoopje fansels foar takommend
jier op bettere resultaten. Mei kreative oplossingen koene de
minsken dochs gebrûk meitsje fan ús moaie swimbad.
Gelokkich lûke baby’s harren neat oan fan Corona, sa mocht
Wytmarsum 4 nije ynwennerkes wolkom hjitte.
Gelokkich lûke baby’s harren neat oan fan Corona, sa mocht
Wytmarsum 4 nije ynwennerkes wolkom hjitte.
Harke en Thea Anema lieten ús witte dat se der 2 pake-en beppesizzerkes by hawwe. Op 13 augustus is HYLCO berne,
soantsje fan RENÉ ANEMA en GATSKE DE JONG, bruorke fan Rinderd en Jilke; syn widske stiet yn Balk.
Mar ticht by pake en beppe, ek yn de Easterstrjitte stiet sûnt 27
augustus it widske fan JACOB RENÉ, 1e berntsje fan
CHRIS en YVONNE ANEMA-TERPSTRA.
Op 8 september is berne Lasse , soan fan grutske âlders
Mark en Marlon Engelsman. Syn widske stiet yn de
Ulbe Hiemstrastrjitte.
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By de famylje de Vries yn it Oostend waard ek in jonkje
berne mei de moaie namme Laurens.
En by Harm en Jet Jilderda kaam ek foar de earste kear
it widske oer de flier, sy krigen in moai lyts famke mei ek alwer
sa’n moaie namme: Yve.
Sa as de sinne de blommen kleuret, sa kleurje bern it libben!
Us lokwinsken foar de heiten en memmen en fansels pakes en
beppes.
We steane net altiid stil by it wurd ‘tegearre’ , mar it is in grut
gemis als ‘tegearre’ út jo libben is. Op 12 septimber lêstlyn is
ferstoarn Janke v.d. Sluis-Reitsma, se is 85 jier wurden. Nei ôfnimmende sûnens moasten Geert en bern ôfskied
nimme fan harren leave frou, mem, beppe en oerbeppe. In warbere frou, ik sjoch se noch tegearre de kranten rûnbringen. Wy
winskje Geert, de bern en (oer)beppesizzers in protte sterkte
foar no en de kommende tiid.
Ik einigje dochs mar wer mei te sizzen: Pas goed op jo sels en
inoar. Oant de oare kear
Betty

T huiszorg Patyna
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/Benjamin Bartsma
0517-531456 Keuken.aylvastate@patyna.nl
Thuiszorg Patyna Marina Rustenburg Wijkverpleegkundige 06 83606917
Marina.Rustenburg@patyna.nl
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M ouneboulers
Ald-Wûnseradiel toernooi bij de Mouneboulers Witmarsum
Onder mooie weersomstandigheden is er afgelopen zaterdag
12 september weer sportief gestreden tijdens het Ald-Wûnseradiel toernooi. Corona zal vast invloed hebben gehad op de
deelname uit de verschillende dorpen. Schettens was wel van
de partij en ging ook met 2 prijzen naar huis. De prijzen waren

s

tasjes met lekkernijen van bakkerij de Schiffart en de poedel-

-

prijzen waren beschikbaar gesteld door de Stiekeme Stoker uit

d

Bolsward.

e
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D e Lêsbrêge
Boeken lenen in De Lêsbrêge
Witmarsum heeft al een aantal jaren geen officiële vestiging
meer van de bibliotheek, maar wist u dat er wel een royale collectie boeken in Aylva State staat? Voor wie graag leest is het
zeker een aanrader om daar eens te gaan kijken.
Op de eerste verdieping, recht boven de ontvangsthal, is De
Lêsbrêge. Langs de wanden vindt u een gevarieerde collectie
romans: spannend en romantisch, historisch of literair, Fries of
waargebeurd, er zit van alles tussen.
Naast deze ‘gewone boeken’ zijn er ook boeken in een grotere
letter. De collectie grootletterboeken wordt regelmatig gewisseld, zodat er steeds weer wat anders te kiezen is. En zodat ook
de nieuwste titels beschikbaar zijn.
U kunt hier dagelijks, overdag, terecht. Wilt u een of meer boeken lenen? Noteert u dan de titel van het boek, uw naam en de
datum in de groene map die op tafel ligt. En maak ook weer
even een notitie wanneer u het boek inlevert.
Voor het lenen in De Lêsbrêge hoeft u geen lid van de bibliotheek te zijn. De Lêsbrêge is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen woonzorgcentrum Aylva State en Bibliotheken
Mar en Fean.
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D e Romkes
“De Romkes” 16 - Daljeet
aan: pakeromke@hemelpoort.hl
van: readeromke@gmail.com
Hoi Pake, ben ik ook weer!
Sorry Pake Romke dat ik even niks heb laten horen maar ik had
ook zo druk. Ik moet de ene week naar mem en de andere naar
heit. En mem wou dat ik in dat ik in Medemblik naar school zou
gaan. Nou dat is mooi niet doorgegaan. Dan had ik alle vriendjes moeten missen, maar in Medemblik heb ik ook al vriendjes hoor. Maar heb een goede vriend daar en die heet Daljeet,
maar we zeggen allemaal Dalie want dat is makkelijker. En die
is geboren in Angola, en dat is heel ver weg en schijnt altijd de
zon. En die is sterk als een beer Pake Romke en groot ook maar
we zijn wel bijna gelijke oud. Maar weet u wat mooi is, hij gaat
zo af en toe mee naar Friesland en dan gaan we stropen want
dat kan Dalie ook heel goed. Vorige week hebben we een val
gezet van met een ijzerdraadje en de andere dag zat er een dode
kat in. Maar en toen kwam er meneer de jager en die zegde
dat het niet erg was want het was een wilde maar toch vond ik
het wel een beetje zielig. Maar stop ik eerst even Pake Romke
want ik moet weer naar mem, maar we hebben een ontdekking
gedaan, maar dat vertel ik volgende keer hoor. Doei.
aan: readeroke@gmail.com
van: pakeromke@hemelpoort.hl
Hoi Lytse.
Tink al, ik hear neat mear dus hy sil wol wat oars om ‘e hannen
hawwe. Dus je in nije freon en dat alhiel út Angola. It skynt sa
dat it dêr praktysk altied moai waar is. Mar om it waar sil hy hjir
7
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wol net hinne kommen wêze. Trouwens de ieniche neger dy ik
ea tsjin it liif rûn haw dat wie swarte Pyt, mar dy binne by jimme
ek al oant útsjerren haw ik wol begrepen. En dat nota bene
troch harren eigene soarte. Mar hawar, strûpen hat ‘r wol leard.
No, op dy wylde katten kin hy ‘m wol útleve want dy binne der
genôch en dy rôve de nêsten fan de greidefûchels leech, dat sa
helje jimme dy bisten ek út de prommen.
Mar do makkest my lykwols al nijskjirrig. Hokker ûntdekking
hawwe jim dien? No ja, ik sil it mei de tiid wol lêze. Dochst Tuffie in poat (en in stik droege woarst)?
Groetnis fan Pake Romke.

K nutselclub
Mededeling!!
Beste Jongens en Meisjes,
In verband met het coronavirus, hebben wij helaas moeten
besluiten om de knutselclub eerst niet door te laten gaan.
In December kijken we hoe het verder gaat.
We hopen dat we in Januari toch nog van start kunnen gaan!
Leiding knutselclub
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Kinderen van September in het pand aan de Van Aylvaweg 38
Mocht u opvang nodig hebben, informeer naar wat we voor
u en uw kind(eren) kunnen betekenen.

Waarom kiezen voor de Kinderen van September:
Wij zijn kleinschalig met vaste pedagogische medewerkers,
flexibel door onze openingstijden van 06:00 uur tot 18:30

uur en goedkoop, doordat wij alleen de afgenomen uren factureren. Wij vinden het

belangrijk de kinderen een fijne, huiselijke opvang te bieden waar ze compleet zichzelf
kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Bij ons geeft u een maand van tevoren de

opvanguren door welke uiteindelijk worden berekend (ruilen en wijzigen is in overleg
mogelijk). Onze uurtarieven sluiten aan op wat de belastingdienst vergoed.
Voor de BSO bedraagt het uurtarief €6,89 en voor de kinderopvang €8,02.
Meer informatie is op onze website te vinden.
De Kinderen van September

Van Aylvaweg 38 , 8748 CE Witmarsum 0517-210003

www.kinderenvanseptember.nl info@kinderenvanseptember.nl
9
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G raach Dien
GRAACH DIEN

(foar eltsenien)

It hat lange tiid ùnwis west at wij ús activiteiten sa as it bringen
en heljen ut it sikehûs wol dwaan mochten sa as wij dat wend
wienen. Us frijwilligers hearden ommers net ta itselde húshalden as ús klanten. It is no dúdlik dat it no wol wer mei.
Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien”
der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.
Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan
kin op famylje, kunde of buorlje helpe wy graach.
Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter
mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer:

06-52046445
Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 ûre.
As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar. Wy kinne dan op tiid
foar in frijwilliger soargje.
Wy binne der foar:
-	
Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it
sikehûs
-

Ferfier nei de fysiotherapeut

-

Ferfier yn mar ek buten it doarp

-

In boadskipke dwaen

-

Gau efkes medicynen helje

-

Hulp by in putsje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit
is€ 2,00 yn it doarp.
Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, of te rekkenjen
mei de sjauffeur/frijwilliger.
Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:
Ale Kuperus 0517-531292
10
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De groepslessen zijn weer begonnen !
Er zijn nog enkele plekken vrij dus geef je snel op

”

Dag:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Tijd:
20:00 – 21:00
20:00 – 20:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45
20:00 – 20:45
18:00 – 19:00
19:15 – 20:15

.

Les:
Fit-Dance
Spinning
Streetdance Kids groep 2
Streetdance Kids groep 3
Streetdance Kids groep 1
Bodyfit
Streetdance Teens pré
Streetdance Teens > 12jr.

De indeling is onder voorbehoud en de lessen gaan alleen door bij voldoende
deelname.
Houd onze website en facebook in de gaten voor de actuele informatie.

n
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K oepelkonserten
Uniek akoestisch optreden in de koepelkerk Witmarsum op
vrijdag 6 november
De gelegenheidsformatie Smokin’ Beaver met meer dan 100
jaar aan muziekervaring en een totaal van ruim 3.000 optredens, is ongeveer 10 jaar geleden eigenlijk ontstaan als gelegenheids rock-popband vanwege de voorliefde voor al die
goede songs uit de 60 ‘s en 70 ‘s. Dus een combinatie van Rock
en Blues songs waarbij meerstemmige zang, melodie en rake
gitaarsounds de hoofdrol spelen. Dat zijn deze mannen in een
notendop.
De band neemt je mee op een avontuurlijk gevarieerde reis
door de wereld van de rock en popmuziek. Nummers waarbij
een lichtje gaat branden “hé, die ken ik”! Repertoire waar je
blij van wordt. Van The Rolling Stones, JJ Cale tot The Eagles,
van The Who, Neil Young tot Jimi Hendrix. En van Chuck
Berry, The Kinks tot The Beatles. Door de basic bezetting van
deze band (bass, drums, 2x gitaar) is het “less is more” principe
van toepassing. De band geeft daardoor aan de vele bekende
songs hun eigen, vaak verrassende twist!
De opstelling deze avond:
Arthur Bont – Drums & Vocals
Dirk Vermeij – Gitaar & Vocals
Jeroen Doppen – Gitaar & Vocals
Appie Folgerts – Bas & Vocals
Vrijdagavond 6 november aanvang 19.30 uur
Entree €12,50 Opgave: marijkebaarda@ziggo.nl
Wacht niet te lang want het aantal plaatsen zijn in verband met
Corona beperkt en vol = vol
12
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B etanke
Bedankt lieve mensen, voor de mooie kaarten met hartelijke woorden en lieve wensen. Het was elke dag een verrassing.
Het heeft me heel erg goed gedaan.
In de Ielânen mochten we geen bezoek hebben, alleen voor een
open raam.
De vele kaarten waren daarom een pleister op de wonde.
Nogmaals, hartelijk dank.
Hielkje Koopmans-Geertsma

e
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k
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M ounewetter
Letters van Mounewetter
12 September om 17.00 uur werden de deuren van zwembad
Mounewetter voor dit seizoen gesloten.
Wat een roerig seizoen hebben we achter de rug, veel beslissingen moesten er worden genomen en in de laatste weken nog
een personeelslid besmet met het coronavirus, met voor de
zekerheid het zwembad een paar dagen dicht.
Gelukkig zijn er ook leuke berichten te melden.
Op 29 juli mochten we de 10.000-ste bezoeker ontvangen. Dit
was Linda Bottema uit Arum
En op 2 september was Aagje Waterlander de 25.000-ste bezoeker. Beiden kregen een zwem tas van Zwembad Mounewetter.
Uiteindelijk hebben we dit seizoen toch nog 26.000 bezoekers
mogen ontvangen.
Ondanks dat de zwemles een maand later is begonnen, in juni
i.p.v. in mei hebben veel kinderen een zwemdiploma gehaald:
Op 1 september slaagden voor diploma C:
Lise Lynn Reinsma, Bas Miedema, Julian Ykema, Amarins
Gietema, Monique Elgersma, Iris Menage, Jellisa Haringa,
Lise van Balen en Sally Lemmens.
Op 12 september slaagden voor diploma A:
Gerbrecht Kooistra, Amber Janke Tromp, Stijn Vos, Gabriëlla de Jong, Reid van der Werf, Jurre Dijkstra, Tessa de Wild,
Maud Molenaar, Elbrich Kroondijk, Anelle Velting, Jade van
Heerwaarden, Jouke Visser en Rosita Lorena Attema.
En op dezelfde dag voor diploma B:
Rosita Lorena van Attema, Ane de Vries, Jelte Viëtor, Jelaney
van Coevorden en Elsa Kramer.
14
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Dhr. Marcel Verbeek was namens de nationale raad zwemveiligheid aanwezig bij het afzwemmen voor diploma A en B.
Rosita Lorena Attema heeft haar A en B diploma op één dag
gehaald. Wat een TOP prestatie.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd.
Een gezellige middag was ook zaterdag middag 5 september.
28 Deelnemers deden mee met “glij ’m d’r in” om als snelste de
overkant te halen.
En op de slotmiddag konden er reuze bellen worden gemaakt.
Dit was een prachtig gezicht.
Door de coronacrisis en daardoor een
stuk minder bezoekers en dus minder
inkomsten heeft het
zwembad de actie:
“Help

ons

mooie

zwembad naar een
zonnige

toekomst”

opgezet.
De groepen 5,6 7 en 8 van de scholen uit Witmarsum en Arum
deden mee aan een
sponsor zwem uur. Er is een prachtig bedrag mee opgehaald
waar we erg blij mee zijn. De leerlingen, maar ook iedereen die
heeft gesponsord, heel erg bedankt.
Verder zijn er mensen die spontaan giften hebben gegeven en
zelf een actie hebben bedacht. Geweldig en heel erg bedankt.
Wilt u nog een bijdrage geven, dan kan dat op:
NL48RABO0371504244 t.n.v. Stichting zwembad Mounewetter.
Voor nu zijn de deuren weer gesloten. Het bad stroomt langzaam leeg en de vrijwilligers zijn druk bezig om het bad winter
klaar te maken.
Wij wensen iedereen een goede winterperiode toe, pas goed op
15
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u zelf en we zien iedereen volgend seizoen graag weer terug in
zwembad Mounewetter.
Bestuur stichting zwembad Mounewetter

Y nstjoerd
Een kijkje bij de buren; wat doen ze in hun vrije tijd?
Het betreft hier onze buren Gorrit en Trijnie Kuipers van de
Arumerweg 2. Zowel Gorrit als Trijnie zijn allebei opgegroeid
op een boerderij. Ze houden schapen naast hun

dagelijkse

werk, maar tijdens het begin van de Coronatijd leek een goedkoop vleeskalf hun ook wel wat, zo gezegd zo gedaan en kwam
vleeskalf Lytse in hun leven. Lytse moest natuurlijk drinken en
de afweging was of poedermelk of een koe erbij, en zo was koe
Bertha een feit. Bertha wordt gemolken door Gorrit en Marrit
(dochter) en levert melk (voor de schapen, Lytse en inmiddels
nog 2 gekregen kalfjes Marrit en Doutzen) maar wat kun je
nog meer met melk. Via een kennis kreeg Trijnie een karnmachientje en zo is het allemaal begonnen met het kleinschalig maken van allerlei soorten zuivel. Zo
maken ze yoghurt, karnemelk, kwark en
hangop. En het is allemaal zo puur van
smaak. Sinds kort maakt Trijnie ook verse
hooikistkaas. De handige buurman heeft
een prachtige kaaspers voor haar gemaakt
en ja zo komt het dus wel eens voor dat
wij de proefkonijnen zijn van al dit lekkers. Bijna elke ochtend maakt Trijnie een
foto van de Koepelkerk, voor mijn verhaal
op Facebook, zo is de naam snel bedacht
voor haar hooikistkaas nl. ’t Koepeltsyske.
16
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Intussen heeft koe Bertha versterking kregen van koe Emma.
Voor meer informatie of bestellingen kun je mailen naar suvelhuske@gmail.com of bel gewoon eens aan.
A. en B.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen
van ons gewaardeerd lid

Janke van der Sluis-Reitsma
Wij wensen de familie veel sterkte
met het verwerken van dit verlies.
Buurtvereniging “ De Hikkesluters “

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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O ktoberfest ‘20
Na het lezen van de vorige Koepel, zult u gedacht hebben dat
er in oktober nog toch iets gedaan zou worden met het Oktoberfest. Echter de omstandigheden hebben onze plannen ingehaald en hebben we moeten besluiten om alle activiteiten af
te blazen. Ondanks alle onzekerheden zijn we weer met man
en macht bezig om invulling te geven aan het feest van 2021.
Mocht u nog met ideeën rondlopen die van toepassing zouden
kunnen zijn op het oktoberfest, laat het ons gerust weten. U
weet ons te vinden.
Met vriendelijke groeten, st. OarsAsOars.

N ij Libben
Na een zes maanden durende stop klinkt er weer muziek in de
kantine van camping ‘’Mounewetter’’
Met behulp van Jorrit is er een corona-bestendige repetitie
ruimte gemaakt en is er een duidelijk protocol geschreven
zodat we veilig, voor het verspreiden van het virus, kunnen
musiceren.
Nog wel zonder pauze en een ‘’derde helft” maar het plezier is
er niet minder om.
Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten ook al is de afstand
onderling anderhalve meter.
Met nieuwe muziek op de lessenaar gaan we de de stijgende lijn
weer oppakken. We zullen een aantal repetities nodig hebben
om weer op niveau te komen, alhoewel dirigent Andries Kramer na de eerste repetitie niet ontevreden was.
18
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Wanneer en waar we ons weer kunnen laten horen is nog onbekend. Zodra meer bekend is over een verantwoord optreden
dan laten we dat weten.
Onze oud-ijzer actie gaat dit jaar niet door. Wij vragen u het te
bewaren tot mei 2021. Wij zijn er u dankbaar voor.
De financiële gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk. Wel is
duidelijk dat er kosten zijn zonder dat er inkomsten tegenover
staan.
Wij willen dan ook nogmaals onze donateurs bedanken dat zij
hun bijdrage voor 2020 hebben over gemaakt.
Bent u nog geen donateur en wilt u ons steunen dan kunt u dat
doorgeven aan Houkje Deelstra telefoon 0517 531635. Voor
minimaal € 5.00 per jaar bent al donateur. Maar ook een éénmalige bijdrage op rekening nummer NL87 RABO 0266 3808
08 is van harte welkom.
Wilt u meer weten neem dan contact op met de voorzitter van
de vereniging Willem Veninga 0517-531635.

K V Pim Mulier
De kaatsvereniging heeft het seizoen afgesloten met een straatkaatspartij in de week van 31 augustus tot en met 4 september.
Op maandag en dinsdag kaatste de jeugd op de straten in de
oude dorpskom. Woensdag, donderdag en vrijdag was het de
beurt aan de senioren. De opzet bij de senioren was dit jaar

n

anders. Geen buurten of straten tegen elkaar, maar zelf een

n

partuur samenstellen of je individueel opgeven waarbij het
bestuur er een partuur van maakte. De parturen werden op
sterkte ingedeeld. Het straatkaatsen was opnieuw een succes
met een prima deelname van 80 kaatsers. De uitslagen:
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Dames A:
1. Sandra Wagenaar, Willy van der Veen en Sjoukje Algra
2. Maryan van der Molen, Aukje Hibma en Feikje Kuiper
Dames B:
1. Charina Cuperus, Miranda Dijkstra en Marieke Osinga
Heren A:
1. Redmer Zaagemans, Michel en Steven Nesse
Heren B:
1. Colin Baarda, Jorn Hofstra en Jari Visser
2. André Dijkstra, Bas Bergsma en Michiel de Jong
Heren C:
1. Arjen Visser, Jan Wierda en Marc Burger
2. Jaring, Frans en Remco Dooper
Heren D:
1. Pieter van der Zee, Henk Waterlander en Simon Lemstra
2. Durk Cuperus, Rens Bolkenstein en Eddie Huisman
Heren E:
1. Tjerk Goslinga, Johan van IJs en Otte Adema
2. Anneke Westra, Anneke Smid en Sjoukje Stuiver.
Het bestuur bedankt de vele sponsoren die het straatkaatsen
al jarenlang financieel mogelijk maken. Ook dank aan Henk
Jan van Dijk en Lisette Visser voor het beschikbaar stelen van
stroom vanuit hun woning.
Namens het bestuur, Simon Lemstra

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. Dizze kear hawwe wy in ferhaal fan in doarpsgenoat.
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It ferhaal fan Aukje de Vries – Kooistra. “De lêste snein
foar de befrijing krigen wy it hiem fol my Dútsers. Hjir op
it ein fan de Koudehuisterdijk, moasten se efkes útrêste,
want se wiene op de flecht foar de Kanadezen. De offisieren gongen nei de foarkeamer, en Mem moast kofje sette.
Echte kofje hiene wy de lêste twa jier net mear hân. Ien
soldaat stie yn de keuken om er op ta te sjen. Us mem,
Jeltje Kooistra-Flameling,

moast sels it earste bakje

opdrinke, want der koe ris fergif yn sitte. Der kaam ek
in keukenwein it hiem op ratteljen, mei in meagere blaueftige skimmel der foar. De Dútsers woene in fris hynder
foar de wein ha. Dat waard Timosjenko, ús Heit, Sijbren
Kooistra, hy him ferneamd nei de Russyske befelhawwer. Der wiene twa man nedich om him yn it stokramt te
lûken. De grouwe kok klom op ‘e bok, en rôp fan foarút.
Sjenko gong daliks op ‘e kletter, op nei de seize ta. Sprong
dwers troch de âlde hikke, it lân yn. De grouwe kok rolle
fan de keukenwein. Doe hawwe se ús âlde belg mar mei
nommen de Ôfslútdyk oer.
In snein om nea wer te ferjitten. Twa dagen letter kamen
de Kanadezen yn Wytmarsum. Frede.”
Op de foto kin jo sjen hoe as alles op Kâldhuzum ûnder
wetter stie fan novimber 1939 of.
Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17
Geertje Verhoeve (531392),

8748AP (532147),

Titia Banga (531572) of

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

,
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A genda
2 oktober

Ald papier foar Nij Libben

		

Vanaf 07.00 uur

6 november	Koepelconcert 19.30 uur, optreden ‘Smokin’ Beaver’ Zie het bericht in deze Koepel

Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens.
Onder praktische begeleiding, van het
initiatief tot het ontwerp, bij de
aanvraag van uw vergunningen en de
technische realisatie.

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht.
Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080
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K 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 novimber Koepel moat uterlik 23 oktober 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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