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K at en Harke
Tusken      en    hat de simmer plak makke foar de hjerst. Dit is 

ek oan it waar en de temperatuer te fernimmen. De jas kin oan 

en de paraplu docht fertuten. Swimbad  “Mounewetter” hat de 

doarren wer sluten. Dizze simmer wie oars as oars. Mei sa om 

en de by 26.000 besikers, de helte minder as oare jierren, binne 

de ynkomsten dêr neffens. Wylst de sinne hast de helte mear 

skynd hat mei hege temperatueren. Der is troch it personiel 

in soad wurk ferset, anneks oan it Coronafirus. Lokkich foar 

ús kin it swimbad takom jier wol wer iepen. Dit komt troch it 

wurk, dat ferskate frijwilligers dogge en de subsydzje fan de 

gemeente. Mar ek de skoalbern wurkje hjir oan mei! Lear-

lingen fan De Utskoat en De Bonkelder út Wytmarsum, yn 

gearwurking mei dy fan De Oanrin út Arum, komme yn aksje. 

Fol entûsjasme litte sy harren sponsorje en swimme sa jild by 

inoar. En net samar wat, mar om en de by 5000 euro kinne sy 

oan it swimbad oerlangje! Hertferwaarmjend is sa’n  spontane 

aksje. Dit is in posityf lûd : ús swimbad hat noch takomst! Soks 

jout de boarger moed yn dizze tiid om troch te gean. Tige tank 

oan alle meiwurkers, op hokker wize dan ek, fan dizze aksje. 

De jeugd sjocht foarút, nei de takomst en set harren derfoar 

yn. Want de tiid hâldt gjin skoft! Jimme binne net te beteljen! 

Super goed dien!!

It is no stil yn’e buorren. Alle aktiviteiten binne ôfsein. Wy 

wolle graach it Coronafirus bûten ús doar hâlde. Hoe komt it 

dit jier mei de komst fan Sinte-klaas mei syn Pieten freegje in 

soad bern harren ôf. Doch wurdt der alwer drok praat en oer-

lein troch de folwoeksenen oer it uterlik fan de Pieten. Dit is 

net de soarch fan de lytse bern. Myn beppesizzer rint nei te 

tinken oer de komst fan Sinteklaas. Hy hat in fraach. “Beppe, 

hoe soe it dit jier mei Sinteklaas komme? Kin hy net better dit 

jier mar oerslaan en thúsbliuwe? Sinteklaas is ommers tige, tige 

âld. As hy hjir besmet rekket mei it Coronafirus dan oerlibbet 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a 

is 
de

 
w

ijk
ve

rp
le

eg
ku

nd
ig

e 
bi

j u
 in

 d
e 

bu
ur

t. 
Sa

m
en

 m
et

 h
aa

r z
or

gt
ea

m
 

W
itm

ar
su

m
 b

ie
dt

 zi
j a

lle
 so

or
te

n 
zo

rg
 

aa
n 

hu
is.

 Z
o 

ku
nt

 u
 la

ng
er

 th
ui

s b
lij

ve
n 

w
on

en
 o

f e
er

de
r u

it 
he

t z
ie

ke
nh

ui
s 

na
ar

 h
ui

s g
aa

n.
 

An
ne

m
ar

ie
 ko

m
t g

ra
ag

 v
oo

r e
en

 
vr

ijb
lij

ve
nd

 g
es

pr
ek

 b
ij 

u 
th

ui
s.

W
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a

Te
l.n

r.:
 0

51
5 

- 4
6 

18
 8

1
Te

am
W

itm
ar

su
m

@
th

ui
sz

or
gz

w
f.n

l
w

w
w

.m
ijn

an
to

ni
us

.n
l/t

hu
isz

or
g

W
ij 

st
aa

n 
24

 u
ur

 p
er

 d
ag

, 
7 

da
ge

n 
in

 d
e 

w
ee

k 
vo

or
 u

 k
la

ar
!

ve
rz

or
gi

ng
 &

 v
er

pl
eg

in
g 

| 
hu

lp
 in

 d
e 

hu
ish

ou
di

ng
 |

th
ui

sh
ot

el
 |

 th
ui

sz
or

gt
ec

hn
ol

og
ie

 |
 th

ui
sb

eg
el

ei
di

ng

2020 | 10 Koepel.indd   2 03-11-20   08:42



3

K at en Harke
Tusken      en    hat de simmer plak makke foar de hjerst. Dit is 

ek oan it waar en de temperatuer te fernimmen. De jas kin oan 

en de paraplu docht fertuten. Swimbad  “Mounewetter” hat de 

doarren wer sluten. Dizze simmer wie oars as oars. Mei sa om 

en de by 26.000 besikers, de helte minder as oare jierren, binne 

de ynkomsten dêr neffens. Wylst de sinne hast de helte mear 

skynd hat mei hege temperatueren. Der is troch it personiel 

in soad wurk ferset, anneks oan it Coronafirus. Lokkich foar 

ús kin it swimbad takom jier wol wer iepen. Dit komt troch it 

wurk, dat ferskate frijwilligers dogge en de subsydzje fan de 

gemeente. Mar ek de skoalbern wurkje hjir oan mei! Lear-

lingen fan De Utskoat en De Bonkelder út Wytmarsum, yn 

gearwurking mei dy fan De Oanrin út Arum, komme yn aksje. 

Fol entûsjasme litte sy harren sponsorje en swimme sa jild by 

inoar. En net samar wat, mar om en de by 5000 euro kinne sy 

oan it swimbad oerlangje! Hertferwaarmjend is sa’n  spontane 

aksje. Dit is in posityf lûd : ús swimbad hat noch takomst! Soks 

jout de boarger moed yn dizze tiid om troch te gean. Tige tank 

oan alle meiwurkers, op hokker wize dan ek, fan dizze aksje. 

De jeugd sjocht foarút, nei de takomst en set harren derfoar 

yn. Want de tiid hâldt gjin skoft! Jimme binne net te beteljen! 

Super goed dien!!

It is no stil yn’e buorren. Alle aktiviteiten binne ôfsein. Wy 

wolle graach it Coronafirus bûten ús doar hâlde. Hoe komt it 

dit jier mei de komst fan Sinte-klaas mei syn Pieten freegje in 

soad bern harren ôf. Doch wurdt der alwer drok praat en oer-

lein troch de folwoeksenen oer it uterlik fan de Pieten. Dit is 

net de soarch fan de lytse bern. Myn beppesizzer rint nei te 

tinken oer de komst fan Sinteklaas. Hy hat in fraach. “Beppe, 

hoe soe it dit jier mei Sinteklaas komme? Kin hy net better dit 

jier mar oerslaan en thúsbliuwe? Sinteklaas is ommers tige, tige 

âld. As hy hjir besmet rekket mei it Coronafirus dan oerlibbet 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a 

is 
de

 
w

ijk
ve

rp
le

eg
ku

nd
ig

e 
bi

j u
 in

 d
e 

bu
ur

t. 
Sa

m
en

 m
et

 h
aa

r z
or

gt
ea

m
 

W
itm

ar
su

m
 b

ie
dt

 zi
j a

lle
 so

or
te

n 
zo

rg
 

aa
n 

hu
is.

 Z
o 

ku
nt

 u
 la

ng
er

 th
ui

s b
lij

ve
n 

w
on

en
 o

f e
er

de
r u

it 
he

t z
ie

ke
nh

ui
s 

na
ar

 h
ui

s g
aa

n.
 

An
ne

m
ar

ie
 ko

m
t g

ra
ag

 v
oo

r e
en

 
vr

ijb
lij

ve
nd

 g
es

pr
ek

 b
ij 

u 
th

ui
s.

W
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a

Te
l.n

r.:
 0

51
5 

- 4
6 

18
 8

1
Te

am
W

itm
ar

su
m

@
th

ui
sz

or
gz

w
f.n

l
w

w
w

.m
ijn

an
to

ni
us

.n
l/t

hu
isz

or
g

W
ij 

st
aa

n 
24

 u
ur

 p
er

 d
ag

, 
7 

da
ge

n 
in

 d
e 

w
ee

k 
vo

or
 u

 k
la

ar
!

ve
rz

or
gi

ng
 &

 v
er

pl
eg

in
g 

| 
hu

lp
 in

 d
e 

hu
ish

ou
di

ng
 |

th
ui

sh
ot

el
 |

 th
ui

sz
or

gt
ec

hn
ol

og
ie

 |
 th

ui
sb

eg
el

ei
di

ng

2020 | 10 Koepel.indd   3 03-11-20   08:42



4

kin hy letter miskien as keatser nei De Freule yn Wommels. 

Wy wachtsje it mar ôf. Ek fan ús kant lokwinsken foar heit en 

mem, suske Tess, en net te ferjitten pake Gerrit en beppe Griet.

Mar ek fertriet is dizze moanne ús doarp net foarbygien.                                                        

Nei in lange tiid fan ôfnimmende sûnens is thús yn de âldens 

fan 84 jier op 12 oktober ferstoarn LAMMERT HILARIDES. 

Hy waard berne yn Penjum op Pibemastate. Fan 1699 jier ôf 

hat dizze pleats al bewenne west troch harren famylje. Tige 

bysûnder! Nei it ferstjerren fan syn pake Pieter waard Hila-

rides, noch mar 18 jier âld, boer op ‘e pleats oan de Bûten-

dyk. Earst allinne, mar letter nei harren houlik, mei syn frou 

Tine Steensma. Dêrneist siet er yn ferskate bestjoeren. Hy 

wie lid fan de muzykferiening en sette him yn foar it keatsen.                                                                                                                                         

 Boppe de roukaart stiet: “Dyn jachtfjild is no foar ivich slúten”  

Hilarides mocht graach it fjild yn om te jeien op hazzen en 

guozzen. It slachtsjen fan de bút rêde der sels mei. In grutte 

omkear kaam doe’t hy net mear mei fee buorke, mar mei mins-

ken. Rekreaasjepleats Hilarides waard nei in ferbouwing ske-

pen. Men kin deselde útstapkes meitsje as straks by “Landal 

Elf-stedenhart”. Hy wie syn tiid fier foarút! Nei 42 jier waard 

der in wenplak yn Wytmarsum fûn. Allinne moast it hûs noch 

boud wurde. Ien jier wie Harns harren wenstee. Dêrnei ha sy 

harren nei wenjen set op in daalders moai plak yn Wytmarsum. 

Hilarides en syn frou ha hjir tegearre 20 jier genietsje kinnen 

fan in rom útsjoch oer it fjild en de mûne.Mei de auto mocht hy 

graach efkes troch Penjum  ride en dêr genietsje fan syn berte-

plak.Yn Wytmarsum hat hy as karmaster  keatsferiening “Pim 

Mulier”stipe. De leafde foar keatsen sette him dêr ta oan. Nei 

in houlik fan krapoan 63 jier bliuwt syn frou no allinne efter. 

Syn stoel bliuwt leech en dat docht sear. Wy winskje har, mar 

ek harren bern en bernsbern, sterkte ta om dit ferlies te fer-

wurkjen.

Hâld elkoar fêst yn blydskip en fertriet yn dizze drege tiid!

Oant de oare kear, Jelly.

hy it miskien net. Wy kinne Sinteklaas net misse. Want der is 

mar ien!” Hoe’t it yn Spanje is mei de kâns op in besmetting is 

foar him te fier fuort. Ik ha him andere: “Sinteklaas is âld mar 

ek tige wiis. As hy komt wurdt der soarge dat hy net besmet 

reitsje kin. Oardel meter ôfstân hâlde fan de grutte minsken 

en miskien in mûlekapke drage. It feest kin ek noch digitaal 

barre. Dat is hielendal feilich foar him. It komt fêst wol goed. 

Wy wachtsje it mar ôf.”Lytse bern mei grutte soargen.” Wat 

syn kommen yn Wytmarsum oanbelanget, dat moatte wy noch 

efkes ôfwachtsje.

Dy soargen hat lytse SOPHIE noch net. Sy is op 3 oktober berne 

en har widze is te finen op in tige moai plakje: de mûne. Heit 

CHRIS DE JONG en mem CHRISTA BRUGGENKAMP 

binne de lokkige âlders fan dit lytse wûnder. Foar harren, mar 

ek foar pake Jan en beppe Hieke de Jong, is dit in stik bûter 

yn’e brij. Har iten sil de earste tiid wol floeiber wêze. Mar as de 

tiid fan in fêst miel komt kriget sy de bêste bôle dy’t der mar te 

finen is. En dan ek nochris meald en bakt troch har eigen mem! 

“Mevrouw de Molenaar”hat letter miskien kâns op in opfolg-

ster. It goede foarbyld fan mem en har entûsjasme kin fertuten 

dwaan. De tiid sil it leare. Earst komt it genietsjen op in oar 

mêd. Wy hoopje dat sy yn sûnens opgroeie sil. Mei rûnom wyn 

en wetter moat dit slagje. Heit en mem, en fansels pake Jan en 

beppe Hieke, lokwinske mei dit grutte wûnder. 

Ek SENN sil noch net sels in skoech foar Sinteklaas opsette. 

Heit SANDER en mem PATTY ZAAGEMANS binne de lok-

kige âlden fan dit lytse jonkje. Hy is berne op 9 oktober. Suske 

Tess kin wol 2 skuontsjes by de kachel in plakje jaan. Dat wol 

sy fêst wol dwaan, want Tess is tige wiis mei har lytse bruorke. 

Beide bern ha elk de efterste letters fan harren foarnamme 

dûbel. Tige nijsgjirrich! Dit sil Sinteklaas ek wol opfalle. Sy 

sille by syn komst fêst net fergetten wurde. Miskien kin beppe 

Griet Sinteklaas syn âlde fuotten wol efkes fersoargje as hy op 

it Oostend delkomt. Dat binne dan twa mosken yn ien flap. Wy 

winskje jimme ta dat Senn opgroeie sil ta in fikse jonge. Dan 
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N ij Libben
Op de repetitie avond van 17 september werden we verrast 

door een bezoek van dirigent Marten Miedema. 

Marten Miedema was van 1984 tot 1991 dirigent van Nij Libben 

en heeft ooit een mars voor Nij Lib-ben gecomponeerd ter ere 

van ons 25 jaar jubileum. Deze mars is volledig met potlood 

uitgeschreven, maar er is verder jammer genoeg niet veel  mee 

gedaan. 

Nu in het voorjaar de corona uitbrak, heeft hij gevraagd of deze 

mars nog in het archief lag en ja hoor hij is bewaard gebleven 

en is nu uitgebracht bij Ferskaat Music Publications. Tijdens 

de repeti-tie avond kwam de componist de nieuwe uitgave per-

soonlijk brengen.

Wij hebben deze mars nu weer op de lessenaar met als titel 

“New Life 25” (1966-1991). Een leuke geste van zowel Mar-

ten als muziek uitgeverij Ferskaat. Zodra we weer met publiek 

gaan optreden zullen we deze mars zeker laten horen.

Maar er is nog een verrassing. Begin oktober werden we verrast 

met een bedrag van e 1000.00 van een anonieme gever. Waar-

voor onze hartelijke dank.

Dit zal besteed worden aan nieuwe muziek voor onze buiten-

optredens.

Even gestopt

Wij als muziek vereniging maken onze eigen afweging samen 

met dirigent en beheerder van de kantine om onder de gegeven 

omstandig heden wel of niet te repeteren. Dit heeft tot gevolg 

dat we weer een paar weken zijn gestopt. Reden was de oproep 

van het kabinet de sociale contacten zo veel mogelijk te beper-

ken Jammer maar het is even niet anders

Wilt u meer weten of hebt u vragen neem dan contact op met 

de voorzitter van de vereniging Willem Veninga 0517-531635.
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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 

P atyna
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S cheppingsgave
Nieuws van het koor Scheppingsgave

Even een teken van leven van het koor Scheppingsgave. Sinds 

maart 2020 zitten we in een soort zomerslaap. Begin oktober j.l. 

zijn we heel voorzichtig wakker geworden en hebben we twee 

sec-tierepetities gehouden. Het was goed om weer even samen 

te zijn en onze stemmen te kunnen oefenen. Gezien de almaar 

toenemende coronabesmettingen voelde het echter niet goed 

om met de repetities door te gaan. Dus we slapen nog maar 

even verder. Enkele leden van het koor verzorgen in tweetallen 

vanaf juli wel de voorzang in de kerkdiensten van de Protes-

tantse gemeente Trijeris Ien.

Helaas dit jaar dus geen concerten en uitvoeringen van het 

koor. We vinden dit erg jammer en hopen dat u dit als dorps-

genoten ook mist. We gaan ervan uit dat we ooit de draad weer 

op kunnen pakken.

Vandaar ook dat we de afgelopen weken de kwitanties voor 

de donaties bij u in de bus hebben gedaan met het verzoek om 

het toegezegde bedrag via de bank naar ons over te maken. Uw 

steun is erg belangrijk in deze moeilijke tijden. Enkele dona-

teurs hebben de bijdrage al uit zichzelf  overgemaakt. Zij kun-

nen de kwitantie wegdoen of in de eigen administratie bewaren.

In de Koepel van juni j.l. vroegen wij uw aandacht voor de digi-

tale Anjercollecte. Deze collecte heeft voor ons koor e 45,54 

opgeleverd. Alle gevers hartelijk dank.

Omdat we nog steeds in het jaar van 75-jaar bevrijding zitten 

toch nog even aandacht voor het project dat we op 4 en 5 mei 

2020 op het programma hadden. We hopen dit in de toekomst 

nog op één of andere manier uit te kunnen voeren. 

De gedachten zijn vrij 

Wie heeft herinneringen aan dit lied dat we graag hadden wil-

len zingen. Het is een oud lied, dat o.a. werd gezongen in de 

concentratiekampen, maar misschien ook in sommige gezin-

nen. Een paar coupletten:

De gedachten zijn vrij   Ik denk mij wat ik wil

Wie raadt ze daarbinnen?   In heim’lijke dromen

Zij dansen voorbij    Haar zoetheid laat ik stil

Als nacht’lijke schimmen   Mijn harte doorstromen

Geen mens kan ze naken   Mijn wens en begeren

Geen jager ze raken   Kan niemand mij weren

Laat wezen wat zij:    Laat wezen wat zij:

De gedachten zijn vrij!   De gedachten zijn vrij!

U kunt reageren naar marijkebaarda@ziggo.nl.

Namens het bestuur van Scheppingsgave
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D orcas Voedselactie 2020
Van 1 t/m 8 november 2020 wordt voor de vijfentwintigste keer 

de Dorcas Voedselactie gehouden. Dit jaar zal door de corona-

maatregelen de actie anders aangepakt worden. Veilig produc-

ten inza-melen in Nederland en vervoeren naar Oost-Europa 

gaat moeilijk. Concreet betekent dit, dat wij als ZWO-com-

missie dit jaar geen boodschappen gaan inzamelen, maar geld 

voor voedselpakketten. Van dit bedrag worden in de landen 

zelf producten ingekocht waar voedselpakketten van worden 

gemaakt. De actie is voor de allerarmsten in Albanië, Molda-

vië, Oekraïne en Roemenië. 

Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. 

Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er 

vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of 

ouder-dom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pak-

ket worden zorgvuldig door lokale partneror-ganisaties gese-

lecteerd. De partners van Dorcas weten welke mensen hulp 

nodig hebben. 

Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. 

‘Omdat wij om hen geven – altijd!’ is de boodschap van de actie 

dit jaar. Dorcas is er voor mensen in Oost-Europa als het koud 

is en als het allemaal niet meer gaat, maar ook daarna blijft de 

organisatie betrokken. Dorcas helpt met het vinden van werk 

of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bij-

voorbeeld trainingen op het gebied van landbouw of stimuleert 

ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van 

Dorcas straks niet meer nodig. 

Dit jaar staan we niet in de Poiesz van Witmarsum, de veilig-

heid van de vrijwilligers staat voorop. 
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Dorcas straks niet meer nodig. 

Dit jaar staan we niet in de Poiesz van Witmarsum, de veilig-

heid van de vrijwilligers staat voorop. 

Hoe kunt u dan wel meedoen?

•	 Via	de	site	van	Dorcas:	www.dorcas.nl/voedselactie	

•	 Door	 middel	 van	 een	 financiële	 bijdrage	 via	 de	 ZWO-

commissie Witmarsum-Pingjum-Zurich: NL91 RABO 0119 

3057 98 (inzake ZWO), onder vermelding van ‘Dorcas Voed-

selactie’. De-ze commissie zorgt er dan voor dat vanuit Witmar-

sum en omstreken een bijdrage geleverd kan worden aan dit 

mooie project!

Doet u dit jaar mee met deze alternatieve voedselactie? Alvast 

hartelijk dank!
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I t Stikeltsje*
Sûnt in moanne of sa

hinget yn de  buorren in frjemde geur

Wêr’t  dy wei komt wit nimmen

mar it hat wat in kokos-eftige odeur

Yn’t earst wie it noch wol te fernearen

mar nei ferrin fan wat tiid

wie it wier net mear te hurdzjen;

krekt as it oeral yn siet

Mei goed fetsoen koe je nearne hinne,

Ja wier dat is dochs net best!

Want as je earne kamen frege men:

“Bist seker yn Wytmarsum west!”

En as men dan oan my frege:

“Wat is eins jimme geheim?”

hie ik dat graach fertelle wolle

want hie ik it witten dan hie’k it wol sein

Mar ja it wie foar my in mystearje

en dêr kin De Stikel mar min tsjin

boppedat koe ik der gjin finger efter krije

en dat wie mij ek al min nei’t sin

Dus wie ik as Stikel behoarlik stikelich

fan al dat geheimsinnich gedoch!

Ik hie, om it mar ris popy jopy te sizzen,

fet skjin myn nocht!

Dus ik nei de Poeisz ta,

it Wytmarsumer moetingsplak,
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en dat wie mij ek al min nei’t sin

Dus wie ik as Stikel behoarlik stikelich

fan al dat geheimsinnich gedoch!

Ik hie, om it mar ris popy jopy te sizzen,

fet skjin myn nocht!

Dus ik nei de Poeisz ta,

it Wytmarsumer moetingsplak,

en dêr die bliken dat der foar in elk in priiske stie

dy’t 8748 as postkoade hie

Der koe men my fertelle:

Hast dyn DOVE bedjer pakket al ophelle?

O sjit! tocht ik, Ik ha wol in brief krigen

fan de Postkoade lotterij

mar dy mei deselde faart fuortsmiten:

Oeps, dizze priis giet oan my foarby

Mar och der binne mindere dingen

boppedat sûnder dat Dove bedjer pakket

kin ik my lekker frijlik bewege

want oan my rûkst it net!

*dizze Stikel waard sponsore troch de Postkoade lotterij en 

Dove
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D e Laatste Eer
Een stoel is leeg

Een stem die zwijgt

Handen die rusten

Afscheid nemen is een pijnlijk iets, de wereld staat even stil.

Een machteloos gevoel overvalt ons, even niet meer weten wat 

je moet doen.

Soms is er niet gesproken over een afscheid, omdat het zo ver 

weg leek, maar dan……..

Leden van Begrafenis- en Crematievereniging ‘De Laatste Eer’ 

kunnen een beroep doen op de bo-de dhr. Casper van Veen 

(tel. 0517-851909/06-30953146). Hij kan u met raad en daad ter-

zijde staan. Ook voor niet-leden is hij bereid, om samen met 

u, een waardig afscheid te organiseren. Voor niet-leden wordt 

een toeslag berekend van 10% met een maximum van e 275,-. 

Tevens wordt er huur berekend voor het gebruik van materiaal. 

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

den van onze vereniging. De contributie voor alleenstaanden 

is € 15,- per jaar, voor een gezin betaalt u e 30,-. Hierbij zijn 

kinderen, mits ze zijn aangemeld, tot hun 18e jaar meeverze-

kerd. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opne-men 

met dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963.

Algemene informatie kunt u vinden op de website: www.uit-

vaartverenigingwitmarsum.nl 

Mevr. Janny Koehoorn-Hoitsma is tijdelijk niet beschikbaar 

voor de uitvaartzorg.

B edankt
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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

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen,
dank ik u voor uw overweldigende medeleven

na het overlijden van mijn lieve maatje, onze vader en  
grootvader

HENDRIKUS JOHANNES
BERGSMA

 
Dat Hendrik voor zo velen iets betekend heeft,
steunt ons in het verwerken van ons verdriet.

Geertruida R. Bergsma – Sluiman

B edankt
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I ngezonden
28 oktober 2020. Vandaag brengen wij onze vader terug naar 

zijn geboortegrond: Witmarsum

Op 3 mei 1922 is mijn vader, Klaas Althof Sr, zoon van Schelte 

Althof en Pietje Klom, geboren. Schelte en Pietje hadden al 

een dochter, genaamd Trienke. Het gezin woonde aan de Van 

Aylvaweg ter hoogte van nummer 19 - 21 waar pake Schelte, 

een huis met een schuur had vanwaar hij zijn bodedienst tussen 

Witmarsum en Bolsward uitoefende. Het huis en schuur zijn 

inmiddels vervangen door een ander gebouw.

Klaas ging naar de lagere school en MULO en kwam te werken 

op de melkfabriek in Witmarsum. In de jaren net voor en na 

de oorlog werd op de melkfabrieken alle melk van de boeren 

uit de regio verwerkt tot boter, kaas, pap, yoghurt en consump-

tiemelk. Later werd de efficiency verder doorgevoerd en gin-

gen melkfabrieken zich specialiseren in producten en zo ook 

de werknemers. Klaas werd botermaker. Iets wat bij ons thuis 

natuurlijk niet ongemerkt voorbij ging. Wij smeerden roombo-

ter op ons brood want margarine, dat was maar wagensmeer.

De 2e wereldoorlog begon en in 1942 moest Klaas zich melden 

bij het arbeidsbureau in Bolsward om tewerkgesteld te wor-

den in Duitsland voor de oorlogsindustrie. Het werd uiteinde-

lijk Christianstadt in Polen. Toen hij en andere Nederlanders 

bevrijd werden door de Russen zijn ze daarvandaan lopend en 

liftend terug naar huis gekomen. Het was een tijd waar hij later 

niet veel over sprak, maar die onmiskenbaar zijn sporen heeft 

nagelaten.

Na de oorlog ontmoette hij mijn moeder, Annie Kroontje, in 

Bolsward. Annie kwam uit een groot ge-zin met 2 zussen en 6 

broers. Een gezin waar altijd reuring en feest was. Daar voelde 

hij zich bijzonder goed thuis. Ze trouwden en verhuisden begin 

jaren 50 naar ‘Holland’ vanwege het gebrek aan werk in Fries-

land. Ze vestigden zich in Naaldwijk (in het Westland) en hij 

ging werken bij de Melkunie aldaar. In 1952 werd de eerste 

dochter Hetty (Hesseltje) geboren in 1960 de tweede dochter 

Pieteke (Pietje) en in 1964 werd ik, Klaas jr, geboren. Bijna alle 

vakanties en feestdagen brachten wij in Friesland door. Door-

dat onze moeder uit zo’n groot gezin kwam was er voor ons ook 

een overvloed aan neefjes en nichtjes om bij te logeren. 

In januari 1969 sloeg het noodlot toe. Een pandemie van de 

Hong Kong griep waarde rond en trof onze moeder die bin-

nen enkele dagen overleed. Mijn oudste zus Hetty, toen 16 jaar, 

nam het huishouden en de zorg voor zus Pieteke en mij over, 

want vader werkte in ploegendienst. 

Toch vond hij weer het geluk. In 1971 ontmoette hij Rie Fran-

sen (uit Rotterdam) en ze trouwden. In datzelfde jaar werd 

hij overgeplaatst naar Melkunie Gouda en we verhuisden. In 

Gouda kregen we nog 2 zussen erbij. Lenny werd in 1973 gebo-

ren en Christina in 1975. Hetty was inmiddels getrouwd en het 

huis uit. In 1982 kon hij gebruik maken van de VUT regeling en 

2020 | 10 Koepel.indd   16 03-11-20   08:42



17

land. Ze vestigden zich in Naaldwijk (in het Westland) en hij 

ging werken bij de Melkunie aldaar. In 1952 werd de eerste 

dochter Hetty (Hesseltje) geboren in 1960 de tweede dochter 

Pieteke (Pietje) en in 1964 werd ik, Klaas jr, geboren. Bijna alle 

vakanties en feestdagen brachten wij in Friesland door. Door-

dat onze moeder uit zo’n groot gezin kwam was er voor ons ook 

een overvloed aan neefjes en nichtjes om bij te logeren. 

In januari 1969 sloeg het noodlot toe. Een pandemie van de 

Hong Kong griep waarde rond en trof onze moeder die bin-

nen enkele dagen overleed. Mijn oudste zus Hetty, toen 16 jaar, 

nam het huishouden en de zorg voor zus Pieteke en mij over, 

want vader werkte in ploegendienst. 

Toch vond hij weer het geluk. In 1971 ontmoette hij Rie Fran-

sen (uit Rotterdam) en ze trouwden. In datzelfde jaar werd 

hij overgeplaatst naar Melkunie Gouda en we verhuisden. In 

Gouda kregen we nog 2 zussen erbij. Lenny werd in 1973 gebo-

ren en Christina in 1975. Hetty was inmiddels getrouwd en het 

huis uit. In 1982 kon hij gebruik maken van de VUT regeling en 

Klaas mei syn heit Schelte en de frachtweinT Ford
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konden ze gaan genieten van veel vrije tijd. Klaas genoot er met 

volle teugen van. Ze hebben veel reizen gemaakt door Europa 

waarbij hij zich altijd grondig voorbereidde. Zijn voorliefde 

voor vreemde talen en het spreken ervan maakte het gemak-

kelijk om contact te leggen met de lokale bevolking.

In 2011 werd de ziekte van Kahler bij hem geconstateerd. Hij 

was toen 89 jaar. 3 jaar later is hij thuis overleden en na een 

mooie afscheidsdienst, gecremeerd. Driekwart jaar later over-

leed zijn 2e vrouw Rie ook. Na 5 jaar brengen wij hem terug 

naar de geboorteplaats waar hij heel gelukkig is opgegroeid en 

waar wij ook allemaal fijne herinneringen aan hebben: Witmar-

sum. 

Covid-19 maakte de eerst geplande datum onmogelijk, maar 

nu kan het wel. Vandaag hebben wij zijn as uitgestrooid op het 

strooiveld.     

Klaas Althof Jr.

S tichting Koepelconcerten
Helaas hebben we moeten besluiten om het in de vorige Koe-

pel aangekondigde concert van “Smokin’ Beaver” op 6 novem-

ber 2020 niet door te laten gaan. 

Na de strenge lock down van het voorjaar 2020 waren we blij 

toen in de zomermaanden de maatregelen weer wat versoepeld 

werden. We begonnen weer voorzichtig plannen te maken. De 

kerkrentmeesters hadden uitgezocht dat er op 1,5 meter afstand 

zo’n 60 mensen in de kerk pasten.

Eerst verleenden we medewerking aan het concert van Judith 

Oost en Simon Bouma: “Reis met de Caprice”’ op 12 septem-

ber j.l. Dit was een concert voor orgel, cello en saxofoon, geba-

seerd op het leven van organist en componist Gert Oost. Een 

bijzonder concert, dat door ongeveer 40 personen werd bijge-

woond. Het smaakte naar meer.

Daarna kwam de groep Smokin’ Beaver op ons pad. We waren 

blij verrast dat ze in ons dorp en kerk op wilden treden, al zou 

dit maar voor 60 mensen kunnen. Echter de corona gooide 

weer roet in het eten. Het aantal besmettingen nam en neemt 

helaas nog steeds toe. Dit leidde eerst op 30 september en daar-

na op 14 oktober tot strengere maatregelen. Nu zijn nog maar 

30 personen per binnenruimte toegestaan. Daarnaast roept het 

kabinet op om het aantal contactmomenten te beperken en zo 

weinig mogelijk te reizen. Reden voor ons om het concert uit te 

stellen naar betere tijden.

Heel erg jammer voor de band, de ingehuurde mensen voor het 

geluid en natuurlijk voor de liefhebbers van deze muziek. De 

mensen, die een kaartje bestelden zijn geïnformeerd. Zodra het 

kan zullen we het concert alsnog organiseren. We houden u op 

de hoogte.

Het bestuur.
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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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G raach Dien
It hat lange tiid ûnwis west of wij ús aktiviteiten sa as it bringen 

en heljen út 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 facebook, 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 medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is e 2,00 yn it doarp. Foar ferfier bûten it doarp e 0,25 de 

kilometer, of te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Us dringend advys is om yn de auto in mûle-kapke op te dwaan

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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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 
 

Gastouderbureau Voel je Thuis, Bolsward

Het is al spannend genoeg om 
de zorg van uw kind aan een 
ander over te dragen en u wilt 
daarbij natuurlijk verzekerd 
zijn van veiligheid, professiona-
liteit en liefdevolle aandacht. 
Gastouderopvang is een flexi-
bele en huiselijke vorm van kin-
deropvang voor kinderen van 

0-12 jaar. De opvang kan plaats vinden bij de gastouder of bij de ouder thuis. Bij 
gastouderopvang gaat het om buitenschoolse opvang, dagopvang, avond opvang 
en weekend opvang.
Bent u op zoek naar een plek waar u kind veilig is en persoonlijke aandacht 
krijgt, plezier kan maken, en kiest u daarnaast voor opvang die het beste bij uw 
eigen gezinsleven past. Kies dan voor gastouderopvang via Gastouderbureau 
Voel Je Thuis. 
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teste wol sizze dat jo it al ûnder de lea hawwe. Mar dyn Beppe 

is der oant no ta al goed foarwei kommen?  

Misskien wurdt it ris tiid das’t dyn heit ris in skop ûnder de kont 

joust oars komt hy foar syn pensjoen hielendal net wer yn ‘e 

fuotten. 

Mar om efkes op dy beam werom te kommen lytse, der moatst 

bliksems goed útsjen. It ferhaal giet dat der yn de oarloch in 

bom ynslein is, en guon sizze sels wol twa as trije. Der is doetiids 

in raar gat yn ‘e grûn slein, mar der doarde gjinien by te kom-

men, omdat se tochten dat der ien fan de bommen net ôfgongen 

wie. Sjoch, ik haw wol yn e smiezen dat ik dy dochs net keare 

kin, mar siz my ta das’t goed foarsichtich bist. 

Jierren nei de oarloch hearden hja yn it doarp by folle moanne 

in skriemerig lûd út it bosk wei kommen, fandêr “it Skriemers-

bosk”. Dat der wat ûnder dy beam oan de hân is is wol wis, mar 

oant no ta hat gjinien him der ta sette kinnen om ris fierder te 

sjen. Dus soe ik my der ek mar wei hâlde!

Moatst Pake Ronnie mar betterskip winskje en in poat foar 

Tuffie.

H artelijk dank
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de KWF collecte! 

Met de collecte voor KWF Kankerbestrijding in Witmarsum 

hebben we e 962,33 opgehaald. Met dat geld maken we meer 

onderzoek mogelijk naar betere en minder ingrijpende behan-

delingen tegen kanker. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan 

op www.kwf.nl. 

d e Romkes
“de Romkes 17” - De Skriemersbeam

Aan: pakeromke@hemelpoort.hl

Van: readeromke@gmail.com

Hoi Pake Romke.

Nou het is hier weer wat Pake Romke. Pake Ronnie is getest op 

corona en dat was positief. Maar ik begreep het weer niet goed, 

want hij was wel ziek. En nou mag ik twee weken niet bij hun 

komen. En Beppe Yfke is nou kwaad op Pake want zij zegt dat 

de mannen op bij het bankje ook veel te dicht bij elkaar staan. 

Nou dat valt wel mee hoor, want als het een druppel regent zit-

ten ze alweer thuis voor de tv. Nou en Heit is ook weer thuis 

want die moet thuiswerken van de baas maar hij zit de hele dag 

voor netflix.

Maar dat zou ik vertellen Pake Romke, de vorige keer. Want 

ik was met Dalie en tuffie het bos in om te stropen. En toen 

zagen we een boot liggen en Dalie en ik en Tuffie er in en toen 

we gingen varen kwamen we bij een hele oude boom en de boot 

paste onder de wortels van de boom en toen kwamen we bij 

een heuvel of zo en Tuffie begon heel hard te blaffen maar we 

weten niet waarom maar het klonk wel hol en het was er heel 

donker. Maar we gaan er wel weer heen hoor maar dan nemen 

we lampen en zo mee. 

Nou Pake Romke ik vertel volgende keer wel verder hoor, doe-

oeoeoeii.

Aan: readeromke@gmaio.com

Van: pakeromke@hemelpoort.hl

Heu mantsje.

No je, dus ús Ronnie hat it ek al oprûn. Mar dat dy manlju dêr 

te ticht opinoar steane wol der by my net yn. Mar dat jo posityf 
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een kink in de kabel. Daar wij altijd zaten, was ineens dicht.

Op zoek naar een ander locatie dus. Deze hebben we gevonden 

bij het M.F.C It Fliet.

De jaarvergadering (ALV) zou gehouden worden op woensdag 

4 november a.s. om 20:00 uur. 

Helaas zien wij ons genoodzaakt om de Jaarvergadering niet 

door te laten gaan in verband met de geldende corona maatre-

gelen. De vergadering zal uitgesteld worden naar waarschijnlijk 

het begin van 2021. We doen hierbij een beroep op de “spoed 

wet Covid-19”, die uitstel van de ALV mogelijk maakt tot 4 

maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) 

gehouden zouden moeten worden. Mocht u bepaalde stukken 

eerder willen inzien en/of raadplegen, wilt u dan een mailtje 

sturen naar V&O.

Voor wat betreft de samenstelling van het bestuur zal er wel 

iets gewijzigd gaan worden.

Marga Spijksma heeft aangegeven haar taken neer te leggen per 

4 november. Hierbij dan ook de oproep om bij interesse voor 

een bestuursfunctie dit kenbaar te maken. Kandidaten kunnen 

zich aanmelden tot aanvang van de jaarvergadering of via de 

mail.  gymnastiekverenigingveno@gmail.com. Op het moment 

van schrijven heeft Marijke Spoor zich kandidaat gesteld, en 

indien er geen tegenkandidaten zijn zal zij tot het bestuur toe-

treden.

Vorig jaar hebben wij reeds afscheid genomen van Saloni Nico-

lai, haar plek is opgevuld door Nynke Tamsma. Indien zich 

geen tegen kandidaten melden, zullen zowel Nynke als Marijke 

tijdens de jaarvergadering officieel toetreden.

Niet alleen maar coronanieuws. Ook leuk nieuws wat betreft 

de materialen. In het voorjaar is er een nieuwe spanbrug aan-

geschaft. Hiermee kunnen we weer meekomen met het niveau 

binnen onze regio. Door een anoniem gift hebben wij ook de 

bijbehorende matten set mogen ontvangen. Maar dat is nog 

niet alles. Auke Wassenaar van het Schoolplein heeft ons een 

piepschuim blok doen toekomen. Deze moet nog even bekleed 

Heeft u de collectant gemist en wilt u de KWF toch steunen? 

Dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL23 RABO 

0333 7779 99 van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Of 

SMS ‘KWF’ naar 4333 en doneer eenmalig 3 euro. Meer infor-

matie hierover vindt u op www.kwf.nl. 

KWF- team Witmarsum,

Bea, Joukje, Tine en Esther 

V &O
V&O Gymnastiekvereniging

De scholen zijn gestart en zo ook de gymnastiek. Het is nog even 

wennen hoe we met zijn allen met de huidige regels omtrent het 

coronavirus om moeten gaan. Al lijkt het dat een ieder er wel 

begrip voor heeft. Niet alleen de leiding maar ook de sportende 

leden helpen hierbij mee. De gemeente stelt hiervoor ook de 

noodzakelijke ontsmettingsmiddelen beschikbaar in de gym-

zaal.

Bij de kleuters is Esther Hofstra druk bezig om haar draai te 

vinden en volgens mij is iedereen heel enthousiast.

Helaas heeft Dave Sieperda aangegeven dat hij het geven van 

Freerunnning niet kan combineren met school. Het blijkt dat 

zijn rooster dusdanig in elkaar zit dat het niet te combineren 

valt.

Wij zijn dus hard op zoek naar een nieuwe leider of leidster die 

de Freerunnning op zich wil nemen.

De overige leiding is uiteraard gepokt en gemazeld in het ver-

zorgen van de lessen en hebben hun draai ook weer gevonden. 

Zoals iedere vereniging heeft ook de gymnastiekvereniging te 

maken met de jaarlijkse jaarvergadering. Ook hier kwam er 
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Freerunnning niet kan combineren met school. Het blijkt dat 

zijn rooster dusdanig in elkaar zit dat het niet te combineren 

valt.

Wij zijn dus hard op zoek naar een nieuwe leider of leidster die 

de Freerunnning op zich wil nemen.

De overige leiding is uiteraard gepokt en gemazeld in het ver-

zorgen van de lessen en hebben hun draai ook weer gevonden. 

Zoals iedere vereniging heeft ook de gymnastiekvereniging te 

maken met de jaarlijkse jaarvergadering. Ook hier kwam er 
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in de brievenbus doen, anders hangen we het bij u aan de deur. 

En nogmaals laten we met elkaar zorg-

dragen voor het volgen van de richtlijnen 

omtrent het Coronavirus. Blijf elkaar hel-

pen gedurende de sportactiviteiten.

Namens V&O

Remco Gaastra 

S interklaas
Hoewel niks zeker is in deze tijd, hebben we toch positief 

bericht ontvangen van het Spaanse “Ministerio de Parcelas” 

dat Sinterklaas met zijn gevolg het land mag verlaten om de 

kindertjes in Nederland te verblijden met cadeautjes ter gele-

genheid van zijn verjaardag. Het Spaanse ministerie heeft wel 

enkele voorwaarden gesteld aan zijn bezoek aan Nederland. 

Zo moet hij verplicht met de boot naar ons land komen, wat 

op zich niks anders is, maar mag hij maar een beperkt aantal 

Pieten meenemen aan boord. Zo kan het zijn dat hij de hulp in 

moet roepen van de plaatselijke bewoners. 

Tot grote blijdschap van de Yntocht Kommisje Wytmarsum 

heeft de Sint besloten om ook ons dorp aan te doen. 

Omdat we zeker niet willen dat de goedheiligman door een 

van ons zou kunnen worden besmet met het corona-virus heeft 

de commissie besloten dat de Sint niet op een centraal punt in 

het dorp zal arriveren. Dat betekent dat de kinderen van Wit-

marsum zich niet hoeven te verzamelen op een bepaald punt. 

De kommisje heeft namelijk bedacht om Sinterklaas met zijn 

worden, waarna wij deze kunnen gebruiken bij de Spanbrug 

voor het beter opvangen van de kinderen.  Uiteraard zijn wij de 

anonieme gever en Auke Wassenaar enorm dankbaar.  

We hadden het er al eerder over gehad om de springgroep 

nieuw leven in te blazen.

Op 5 en 12 november zijn er introductielessen van 15:30 t/m 

16:30. Wilt uw kind hier gebruik van maken dan zouden we het 

fijn vinden als u dit ons kenbaar zou willen maken. 

Voorgaande jaren kwam gymnastiekvereniging V&O bij u 

langs de deur met waxine geurkaarsjes. De opbrengsten van 

deze actie worden gebruikt voor toestellen, zodat onze leden 

deze met veel plezier kunnen gebruiken om te gymnastieken. 

Dit jaar willen we wat anders dan de kaarsjes verkopen. Dit 

jaar verkopen we heerlijke chocolade repen. Dit is een over-

heerlijk streekproduct gemaakt in Achlum bij Klafa Chocola. 

Leuk en lekker voor u zelf, maar ook leuk om weg te geven. 

De kosten zijn: 6 repen in verschillende smaken voor e5,-

I.v.m. de corona maatregelen denken wij dat het minder han-

dig is om dit nu bij u aan de deur te verkopen, maar we willen 

deze actie graag wel door laten gaan, om de opbrengsten te 

kunnen gebruiken voor nieuwe materialen. Daarom doen we 

het ditmaal helaas wat minder persoonlijk op afstand. Als u 

belangstelling heeft, kan dit op 3 manieren:

1. U kunt het geld over maken op: NL43 RABO 0371.50.37.52 

tnv gymnastiekvereniging VenO. Daarbij graag uw adres ver-

melden, zodat wij de chocolade repen bij u langs kunnen bren-

gen. 

2. Mocht u liever contant betalen, dan is dit ook mogelijk. Dan 

graag het geld in een envelop met uw naam en adres in de brie-

venbus op Arumerweg 93 in Witmarsum of Oosterlaan 8 in 

Schraard.

3. U kunt ook een appje sturen naar 06-23668916, daarbij uw 

naam en adresgegevens, dan sturen wij u een tikkie.

De chocoladerepen zullen we in de laatste week van november 

bij u langs brengen. Als het in de brievenbus past, zullen we het 
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Leuk en lekker voor u zelf, maar ook leuk om weg te geven. 
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I.v.m. de corona maatregelen denken wij dat het minder han-

dig is om dit nu bij u aan de deur te verkopen, maar we willen 

deze actie graag wel door laten gaan, om de opbrengsten te 
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2. Mocht u liever contant betalen, dan is dit ook mogelijk. Dan 
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Adri, Klasien, Janet & Jan Willem, beppe- en oerbep-pesizzers
Wytmarsum, 
augustus 
2020

gevolg per trein door het dorp te laten rijden. Getracht wordt 

om de bisschop zoveel mogelijk straten aan te laten doen. De 

route zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt op de 

website van Dorpsbelang Wytmarsum en via de scholen.  

Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling dat men achter de trein 

aan gaat rennen, maar dat een ieder voor of bij zijn eigen huis 

de Sint gaat toezwaaien. Om zoveel mogelijk zijn aandacht 

te trekken kun je de tuin en de ramen versieren met slingers, 

tekeningen, een (tiktok)dansje doen enz. MAAR BLIJF BIJ 

JE HUIS!!! Ook wordt iedereen verzocht een vlag uit te han-

gen om te laten zien dat Sinterklaas ook dit jaar weer meer dan 

welkom is in ons dorp. Kinderen die met de kleurplaat in de 

prijzen zijn gevallen zullen hun prijs ontvangen als de Sint bij 

hun huis voorbij komt. 

Net als voorgaande jaren hebben onze camera en muziek men-

sen alvast een liedje met een clip opgenomen  wat je nu terug 

kunt vinden op YouTube. 

Alles is natuurlijk onder voorbehoud. Mocht het Nederlandse 

Ministerie van Pakjes anders besluiten dan laten we dat zo snel 

mogelijk weten. 

Namens de Yntocht Kommisje allen een heel plezierig Sinter-

klaasfeest toegewenst. 

Wat is tafal…
Wytmarsum hat himsels yn it ramt fan LF 2018 op ’e kaart set-

ten. Is it net mei de tentoanstelling ‘Menno Simons Groen’ dan 

is it wol mei ‘Durf! Kunstroute’. Fjouwer wykeinen op rige 

wurdt yn it doarp op seis lokaasjes de keunst fan benammen 

eigen doarpsbewenners tentoansteld. 

De offisjele iepening hjirfan fynt plak yn de Koepeltsjerke op 

sneon 23 juny. 

Sneintemiddei, 24 juny 2018.

De giele kaarteslinger, mei swarte opdruk ‘Kunstroute’, sit ste-

vich oan ’e spilen fan ’t tsjerkestek fêstknope. Yn ’e tsjerke is it 

behaachlik en de lampen brâne om de keunst har gerak te jaan. 

De griene tsjerkedoar en it dûbele stek fan getten izer stean 

wiid iepen. Sa drage wy út dat elk hjir wolkom is, wy binne der 

klear foar. 

Tegearre mei Matty van der Meer bin ik hjoed as gastfrou yn de 

Koepeltsjerke oanwêzich.

Om ús hinne hingje de kleurige borduerwurken, quilts en skil-

derijen. Der stiet keramyk útstald en der binne gedichten te 

lêzen. Alle ûnderdielen fan de tentoanstelling binne it besjen 

wurdich. Boppedat binne de measte quilts dy’t der hingje 

makke troch Matty. Sy jout belangstellenden mei graachte útlis 

oer har wurkwize en de techniken dy ’t sy brûkt hat.

It doarret net lang as de earste keunstleafhawwers har melde. 

Twa echtpearen stappe de romte fan de tsjerke yn. It iene stel 

sil mei de auto kommen wêze, it oare grif op ’e fyts. Dy sjogge 

der nammentlik ferwaaid út, faaks troch de stevige wyn dy’t 

der stiet.

It is nijsgjirrich om te sjen hoe’t elk fan de gasten op syn of har 

eigen wize de keunst yn him opnimt. Benammen by it sportive 

stel falt my dat op. Sy hat oandacht foar sels it lytste detail fan 
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mogelijk weten. 

Namens de Yntocht Kommisje allen een heel plezierig Sinter-
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is it wol mei ‘Durf! Kunstroute’. Fjouwer wykeinen op rige 
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De offisjele iepening hjirfan fynt plak yn de Koepeltsjerke op 
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vich oan ’e spilen fan ’t tsjerkestek fêstknope. Yn ’e tsjerke is it 

behaachlik en de lampen brâne om de keunst har gerak te jaan. 

De griene tsjerkedoar en it dûbele stek fan getten izer stean 

wiid iepen. Sa drage wy út dat elk hjir wolkom is, wy binne der 

klear foar. 

Tegearre mei Matty van der Meer bin ik hjoed as gastfrou yn de 

Koepeltsjerke oanwêzich.

Om ús hinne hingje de kleurige borduerwurken, quilts en skil-

derijen. Der stiet keramyk útstald en der binne gedichten te 

lêzen. Alle ûnderdielen fan de tentoanstelling binne it besjen 

wurdich. Boppedat binne de measte quilts dy’t der hingje 

makke troch Matty. Sy jout belangstellenden mei graachte útlis 

oer har wurkwize en de techniken dy ’t sy brûkt hat.

It doarret net lang as de earste keunstleafhawwers har melde. 

Twa echtpearen stappe de romte fan de tsjerke yn. It iene stel 

sil mei de auto kommen wêze, it oare grif op ’e fyts. Dy sjogge 

der nammentlik ferwaaid út, faaks troch de stevige wyn dy’t 
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in-oar oan. Dit is dochs net te leauwen.

‘Weet je dat ik dan thuis in schilderij heb fan jou’, sis ik.

Sy begrypt der no echt neat mear fan. 

Mar by my komme hieltyd mear oantinkens boppe driuwen.

‘Het is een schilderij met bloemen, in sprekende kleuren,’ fertel 

ik fierder. 

‘Jarenlang heeft het bij ons in de kamer gehangen. Wij hebben 

het zelfs ingelijst.’

It wurdt har no te gek en sy winkt har man. Fol enthûsjasme 

fertelt sy him it ferhaal dat wy krektlyn mei-inoar hân ha. Hy 

harket fol ynteresse mar yn syn eagen lês ik ek in lytse twive-

ling. Niesje is sûnder twivel. Dêrfoar is har nijsgjirrigens, hoe’t 

dit allegearre mooglik is, ek fierste grut.

Bysûnder!

Hjir stean twa frouwen, 65+, dy’t elkoar earder moete ha as 

fammen fan 17 en 20 jier âld.

De ien hâldt fan tekenjen en skilderjen, de oare is wei fan blom-

men en kleur.

Tusken ús earste moeting en dizze yn 2018 sitte 48 jierren.

Troch tafal moetsje wy inoar yn de Koepeltsjerke fan Wytmar-

sum. Foar my net in plak dêr’t ik op oare sneinen ek te finen 

bin. Dat ik dy snein dêr mei Matty as gastfrou oanwêzich bin 

is ek puer tafal. It doel yn ’t earstoan wie dat ‘It Arkje’ myn 

stânplak wêze soe.

Dêrom bliuw ik mei ien fraach sitten. 

Wat is dat ... tafal!?

Janke Nicolai

* Niesje Metselaar (want sa hjit sy nei har trouwen) kinne je 

fine op Facebook.

* En oant en mei 4 desimber 2020 binne der skilderijen 

fan har te sjen yn ‘Galerie Kunst op Vijf’ yn Coevorden.  

(www.kunstopvijf.nl)

’t skilderij. De man hat net allinne oandacht foar de keunst dy’t 

útstald stiet, mar ek foar it ynterieur fan de tsjerke. Syn foto-

kamera docht goed wurk en is, liket my ta, fan profesjoneel 

kaliber.  

Ik reitsje oan ’e praat mei de frou fan it sportive stel. 

It echtpear blykt hjir yn Fryslân mei fakânsje te wêzen. Net foar 

’t earst jouwe sy oan, se fiele har hjir wol thús. De thúshaven is 

lykwols yn Drinte, in lytse ôfstân dy’t te oersjen is.

‘Hollandscheveld’, ferdúdlikt sy, ‘dicht bij Hoogeveen. Het is 

niet zo’n grote plaats.’

‘Ik ken de omgeving waar u woont’, antwurdzje ik. En ik fertel 

har dat ik as famke staazjerûn ha yn it ‘Bethesda’ sikehûs yn 

Hoogeveen. Har reaksje oerrompelt my suver. Want enthûsjast 

fertelt sy dan dat sy dêr ek jierrenlang wurke hat. Sadwaande 

steane wy in skoftlang herinneringen oer it âlde sikehûs oan de 

Schutstraat op te heljen.

‘In welk jaar was je daar...? Zo jammer hè dat het gebouw er 

niet meer is. Heb jij ook in het nieuwe ‘Bethesda’ gewerkt?’ 

Wy reitsje net útpraat, beide ferwûndere oer dizze tafallige 

moeting. 

Mar ik wol harren net ophâlde. Sy binne hjir ommers foar de 

keunst kommen, de oare lokaasjes wachtsje ek noch. Om’t sy 

yn ús petear falle litten hat dat sysels ek skilderet freegje ik oft 

sy miskien in webside hat. It liket my ek aardich ta om har skil-

derwurk ris te besjen.

‘Mijn website is niet up-to-date. Maar mijn werk kun je wel 

vinden als je mijn naam intoetst op internet’, is har antwurd.

‘Dan moet ik je naam nog even weten. Hoe heet je...?’

‘Niesje...’

En foardat sy har efternamme sizze kin, komt der út myn eigen 

mûle: ‘Lunenborg?’

Wêr ’t myn andert weikomt? Is it in gefoel, dat hieltiid wat ster-

ker yn my waard, ik soe ’t net witte!

‘Ja...!?’. 

Fol ferwûndering klinkt har antwurd en fernuvere sjogge wy 
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En foardat sy har efternamme sizze kin, komt der út myn eigen 

mûle: ‘Lunenborg?’

Wêr ’t myn andert weikomt? Is it in gefoel, dat hieltiid wat ster-

ker yn my waard, ik soe ’t net witte!

‘Ja...!?’. 

Fol ferwûndering klinkt har antwurd en fernuvere sjogge wy 
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Y n’t ferline 
Wy freegje noch altyd de help fan alle Koepel lêzers, freonen 

en bekenden, foar byldmateriaal, ferhalen, deiboek, gedich-

ten, stikjes, persoansbewiis,  ensafuorthinne, út de tiid fan 

1940–1945. Wy soene noch werom komme oer it ferhaal fan it 

horloazje fan Leonard Arthur Townrow, de piloat fan de Lan-

caster. It wie tsjin de hjerstdagen yn 1947, dat Riemer Rienstra, 

doe 57 jier âld en troud my Trijntje Hoogeveen, oan it hek-

keljen wie op it lân dêr ‘ t de Lancaster del stoarten wie. Hiel 

tafallich seach er wat glinsterjen yn de ophelle bagger. Hy hat 

it út de bagger helle, en seach dat it in horloazje wie mei in 

metalen klip. Hy wie net hielendal ûnskansearre út de sleat wei 

kommen, want it glês en de wizers wiene fuort. Mar oan de bin-

nenkant fan de bân stie in ynskripsje:,,To Len from Sylvia”. It 

wie wol dúdlik dat it klokje heard by ien fan de mannen fan it 

delstoarte fleantúch. Rienstra joech it oan syn skoandochter, 

Riemke, dy wist doe noch net hoe ‘t se it horloazje ea noch ris 

oan ien werom jaan koe. Mar se fûn wol dat it de muoite wur-

dich wie om der goed op te passen. Se makke it sekuer skjin, 

die it yn in reade juweliersdoaske en doe krige it in moai plakje 

yn in de kast. Yn it begjin 1980 kriget Jentsje Hoeksema, win-

kelman-kapper út Makkum, dy ‘t dwaande wie mei in útstalling 

oer 35 jier befrijing, dat der by Rienstra yn Wytmarsum noch 

in horloazje fan in delkommen fleaner lizze moat. Ruurd en 

Riemke woene it wol liene oan de eksposysje, mar dan moast 

Hoeksema de neibesteanden wol besykje op te spoaren. Want 

dy moasten it dat horloazje ha.

Fia loftoarlochekspert Jan van der Veer út Ealahuzen, komme 

se oan in soad gegevens fan ‘e delstoarte Lancaster. Sa komme 

se der efter dat Len Townrow út Dunedin, New Seelân kaam. 

Der wurdt in brief klear makke om stjoerd te wurden oan de 

boargemaster fan Dunedin, mei it fersyk om ynformaasje oer 

Len en Sylvia. Oant safier, yn de desimber Koepel fierder. Op 

32

S tichting Fertier
Geld nodig voor een maatschappelijke activiteit of initiatief ?

Heb je een goed plan voor een activiteit of voor het realiseren 

van een initiatief voor je dorp, wijk of stad, dan is het geld vaak 

een probleem dit voor elkaar te krijgen.

 

Naast zelfwerkzaamheid en/of eigen bijdrage ben je als initi-

atiefnemer vaak aangewezen op subsi-dies (gemeente en/of 

provincie) en bijdragen van fondsen (bijv. Jantje Beton, Oran-

jefonds, Cultuur-fonds, Rabobank  etc). 

Stichting Fertier uit Sneek is een instantie waarbij ook zo’n 

bijdrage kan worden aangevraagd als je binnen de gemeente 

Súdwest-Fryslân een passende activiteit of initiatief hebt en de 

financiering ervan (nog) niet rond is. Daarbij moet je denken 

aan maatschappelijke instellingen, ouderenclubs etc.).

Vanzelfsprekend gelden er wel bepaalde voorwaarden om voor 

een bijdrage hiervoor in aanmerking te komen. 

Kijk voor de mogelijkheden op de webside www.Fertier.nl
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 20 novimber ynle-
vere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten 
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2020 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

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 
1 t/ 8 november Dorkas Voedselactie

   Zie het artikel in deze Koepel

13 november Ald papier foar Nij Libben

   Fanôf 7.00 ûre

de foto, it horloazje mei de tekst : ,,To Len from Sylvia “ en de 

datum 20-8-41.

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
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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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