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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
Under it genot fan de klanken fan her Majesty skriuw ik it
en

nijs. Sy spylje hearlike muzyk fan Crosby , Stills, Nash

and Young fan de legindaryske LP ‘Déjà vu’ en dat kinne se
as de bêsten! Ien en oar fynt plak fia in live (stream) optreden
yn in leech konsertgebou yn Amsterdam. Ja it is efkes (no ja
efkes…) net oars. It Corona firus hat ús allegearre noch wakker
yn de besnijing. Tochten guon yn it begjin noch dat it te fergelykjen wie mei in gewoan griepke, dy bin fan dy miening grif
werom kaam. As jo de bylden seagen fan de IC’s wêr minsken
in gefjocht fan libben en dea útfochten, dan waard de earnst jo
al rillegau dúdlik liket mij. It wachtsjen is no mei namme op in
middel wat Corona yn it foar wêze kin. Lit wy hope dat soks net
mear lang op him wachtsje lit. Mooglik dat dan tal fan aktiviteiten op ‘e nij opstarten wurde kinne, want ja lit wy earlik wêze,
sawat it folsleine ferieningslibben leit op dit stuit plat.
Om dy reden is it ek goed om foarút te sjen, lykas Surprise en
Nij Libben dogge fierder yn ús blêd, want hope docht libjen
dochs! En de Grykse filosoof Markonawitch sei it yn 800 foar
ús jiertelling al: “Prematura esta future!”, wat safolle betsjut as
regearre is foarútsjen. Men soe sizze, ja dat leit foar de hân, mar
dat is net altyd sa. Want betiden keallet dat swier. Sjoch mar
nei Trump dy’t net foarútsjen wol mar alles sa mar litte wol sa
as it no is. Wêrom ferwûndere my dizze reaksje net? De man
slaat folslein de gek mei de demokrasy.
Aaklich nijs wie it fansels dat der yn Wytmarsum by in bedriuw oan de Marnedyk, fûgelpest konstatearre waard. Hjirtroch
waard der drekt in ferfiersferbod ynsteld en moasten 90.000 hinnen romme wurde. In sykte, dy’t nettsjinstreande alle foarsoarch maatregelen, net te kearen is, it oerkomt je. In regelrjochte
ramp foar de ûndernimmer en eins foar de hiele branche
3
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Mar ek fierder giet it libben syn eigen gong en sa is op 18 novimber lêstlyn Fokke IJpma te hôf brocht. Fokke waard op 9
jannewaris 1937 berne en boaske 58 jier lyn mei syn grutte leafde Suus. Hja krigen fjouwer bern, Ali, Marieke, Klaas en Jan.
Fokke wie in fleurich en posityf minske dy’t in skat oan ferhalen wist dy’t faaks in humoristyske ynslach hiene. Mar njonken
it boer wêzen hat hy him jierren lang mei hert en siel ynset hat
foar ús doarpsmienskip. Mei namme foar de PC en Surprise hat
er hiel wat wurk út de wei setten. Doe’t se fan de pleats ôfgongen ferhuzen hij mei syn Suus nei Wommels ta. It lêste stikje
fan syn libben waard Fokke yn Bloemkap fersoarge wer hij op
12 novimber ferstoar. Wy winskje Suus, de bern en bernsbern
de kreft ta dit grutte ferlies te dragen.
Foardat ik dit Kat en Harken Nijs ôfslút wol ik (nammers De
Stikel) noch wol efkes elkenien betanke dy’t my shampoo en
brûs guod fan Dove oanbean ha. Hartstikke klasse, mar dat
wie net nedich want op de ien of oare wize hie de Postkoade
lotterij betocht (miskien ha se de foarige Koepel lêzen) dat op
postkoade 8748 op ‘e nij itselde reukpakket fan Dove as priis
fallen wie. No doe wie ik better tared, as ien fan de earsten (ik
lei noch krekt net foar de winkeldoar fan Poiesz), waard my dit
geurige pakket oerlange, want dit soe mij net wer ûntkomme.
En dat barde ek net, dus no rûk ik ek hearlik nei kokos.
Ik soe sizze, oant de folgjende Koepel
Wim
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N ij Libben
Wij krijgen veel vragen over onze oud papier actie.
Zolang onze muziekvereniging bestaat is er oud papier opge-

t

haald en leverde ons dit een mooie bron van inkomsten op en

t

een bijdrage aan het milieu.

-

e

n

Maar de prijs voor oud papier en karton is zo sterk gedaald dat
de opbrengst nog nauwelijks opweegt tegen de inzamel kosten. In Súdwest-Fryslân betekent dit, dat zo’n vijftig verenigingen en instellingen op zoek moeten naar een andere bron van
inkomsten.

n

Om de verenigingen en instellingen tegemoet te komen, stelt

t

de gemeente een zogeheten ‘beëindigingsregeling’ in. De huidige subsidie wordt niet meteen op 1 januari 2021 stopgezet,

p

maar in de komende drie jaar afgebouwd.

s

Gaan wij met deze regeling akkoord dan moeten we binnenkort

t

een ander andere manier vinden om inkomsten te genereren.
Maar er zijn in onze gemeente politieke partijen die vragen
hebben gesteld omtrent het oud papier.
Er zal worden gevraagd om uitstel. Vooralsnog wil de wethouder zijn plannen doorzetten.
Waarschijnlijk komen wij in de overgangsregeling terecht.
In de koepel van januari kunnen wij het definitieve besluit melden. Vooralsnog in december heel veel sparen!
Ondanks dat onze repetities al weer een tijdje stil liggen, hebben we wel de intentie om kerstmorgen van ons te laten horen.
Uiteraard hangt dit af of het verantwoord is en het past binnen
de huidige maatregelen. Hopelijk hoort u van ons.
Wilt u meer weten of hebt u vragen neem dan contact op met
de voorzitter van de vereniging Willem Veninga 0517-531635.
5
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P atyna
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

T onielferiening Surprise
Doch mei!!
Deze keer in het Nederlands, zodat we iedereen bereiken, want
Surprise heeft plannen voor volgend jaar en daar hebben wij
jullie voor nodig!!!!!!
Wat is het geval. De Permanente Commissie (PC) van de Merke
bestaat volgend jaar 100 jaar en ze hebben Surprise gevraagd of
wij op vrijdag 30 juli een spetterende avond kunnen verzorgen.
We gaan ervan uit dat Corona verslagen is en dat we weer kunnen feesten, reizen en cultuur snuiven en dus hebben we JA
gezegd tegen de PC.
Wat gaat we doen? Het wordt een avond met terugkijken op de
afgelopen merkes, hoe het nu gaat en hoe het in de toekomst
moet. Dit wordt uiteraard met de nodige humor gebracht en
een lied met een traan zal vast ook niet ontbreken.
6

2020 | 11 Koepel.indd 6

01-12-20 11:02

3

ma

MAAR… WE KUNNEN HET NIET ALLEEN!!! We hebben spelers nodig, muzikanten, dekorbouwers, schrijvers, dansers en kledingadviseurs. We hebben al wat mensen op het oog,
maar we zoeken ook jou, het onbekende talent!!!!
Dus geef je op!!! We proberen er een kort project van te maken,
zodat je niet heel veel tijd kwijt bent met repeteren.
Wil je graag meedoen en heb je weinig tijd? Dan gaan we kijken
hoe we dat kunnen oplossen.
Wat zou het mooi zijn als we de vrijdags van de merke een
tent vol toeschouwers een avond kunnen laten lachen, gieren
en brullen.

17

Dus geef je op!!! Je hoeft niet lid te zijn van Surprise!!! Graag
reageren voor 15 januari.
Dat kan bij;
Menno de Vries (mennojelliena@hetnet.nl)
Coby Yntema (jipyntema@gmail.com)
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I t Stikeltsje
Wim Beckers’ eerste motorrijles?
Wim heeft iets met gemotoriseerd vervoer zonder dak erop.
Dat ‘iets’ is in ieder geval moeite. Wie herinnert zich niet zijn
koprol met de zitmaaier vlak bij de vaart achterin zijn tuin. Hij
kreeg van dorpsgenoot R. Y. het dringende advies voortaan
met zwemvest aan zijn gras te maaien. Maar Wim is eigenwijs
en maait zijn gras nog steeds zonder reddingsmiddel.
Wim kan al niet met een maaier met vier wielen op het rechte
pad blijven en toch zocht hij na zijn halsbrekende kapriolen nog
meer uitdaging: motorrijden. Op twee wielen met 130 kilometer
per uur of sneller over Neerlands wegen vliegen, dat zag Wim
zichzelf wel doen. Hij moest maar eens contact zoeken met
leden van de motorclub in Witmarsum. Dat gaat dan typisch op
zijn Wims, niet rechtstreeks, maar via een grote omweg. Eerst
start hij een gitaargroep waar hij een aantal motorrijders uit
Witmarsum voor interesseert. Geduldig geeft hij deze heren les
en na een paar jaar wordt Wim uitgenodigd mee te gaan met
een motorrijweekend.
De Witmarsumer motorclub Moai Fuort neemt Wim achterop
en vier dagen lang bekijkt hij de wereld in sneltreinvaart vanaf
een motor. Veel gevoel had Wim er niet voor, want meebewegen met de bestuurder voor een soepele rit zat er niet in.
Gevoel of niet, Wim raakte door dat lange tweewielerweekend
wel meteen verslingerd aan de supersnelle machines en bleef
overtuigd van zijn kunnen. Zelf motorrijden, zo moeilijk kon
dat toch niet zijn. De ervaren rijders van de club lieten zich
dat geen twee keer zeggen en op zijn eerstvolgende verjaardag
kreeg Wim een motorrijles cadeau. It koe heve!
Eigenlijk was Wim zijn voorbereiding op het zelfstandig besturen van een motor al veel eerder begonnen. Tientallen jaren is
hij bezig geweest de juiste coupe te creëren. Inmiddels ziet hij
er qua haardos uit als een echte Hells Angel. Het leren jack
8
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hangt ook al bij hem aan kapstok, nu nog zonder vervaarlijke
teksten op de rug, maar dat kan snel veranderen.
Wim heeft zijn opstap naar zelfstandig motorrijden dus grondig
gepland. Met de cadeaucheque op zak, kon Wim zijn eerste
rijles nemen. De ervaren motormuizen vroegen hem regelma-

.

tig of hij al een les had geboekt. Keer op keer kwam er een

n

heel verhaal met allerlei excuses. Het korte antwoord had kun-

j

nen zijn: nee, ik heb nog geen afspraak gemaakt. Wim draalde
zolang, dat hij op zijn volgende verjaardag nog steeds zijn eerste les niet had genomen. Erg jammer, want de cadeaubon was
nu wel verlopen. Alle feestgangers verdachten Wim van opzet.
Hij durfde gewoon niet, hij was bang en hij durfde niet te zeg-

g

gen dat hij bang was. Het was zijn verjaardag, dus pakten ze

r

hem niet al te stevig aan. Het moest wel een feestje blijven.
De combinatie Wim en motorrijden zakte langzaam weg. Het

t

was wel duidelijk dat het ‘m niet meer zou worden. Misschien

p

maar beter ook, want Wim en wielen – en dan ook nog slechts

t

twee wielen – is gewoon geen goede combinatie. Laat Wim het
maar bij autorijden houden, dat gaat prima. Totdat er plotseling een foto opdook, die iedereen aan het twijfelen bracht.
Heeft Wim ons allemaal bij de poot gehad? Heeft hij dan toch
die cadeaubon verzilverd en les gehad op een motor? Oester
Wim laat niks los, maar de foto spreekt boekdelen!

-

d

n

g

k
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W itmarsum in beweging
Witmarsum in beweging met beweeg- en ontmoetingsplekken op
It Griene Plak, bij Aylva State en met een heringericht schoolplein.
Witmarsum heeft er mooie buiten faciliteiten bij gekregen, voor
jong tot ouder! Onze jeugd profiteert volop tijdens en na schooltijd bij school. Ouderen zijn samen met de fysio gesignaleerd in
de voortuin van Aylva State, op de toestellen en op de bankjes,
waar ook de kinderen gezellig bij kwamen kijken en spelen. De
toestellen op It Griene Plak zijn door de jeugd ontdekt, onze volwassenen hebben nog koudwatervrees. Door de Corona hebben
we ook nog geen ‘clinics’ kunnen geven, om de mogelijkheden te
laten ervaren. Onze gymnastiekvereniging V&O heeft wel tijdens
de Simmer in Fryslân Wytmarsum uitzending op Omrop Fryslân
kunnen laten zien wat er mogelijk is. Dit samen met buurtbewoners met gebruik van de verschillende toestellen.
Wat staat er nog te gebeuren? Zo veel mogelijk mensen enthousiast krijgen te gaan bewegen. Zo gauw het kan zullen we, waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar, alsnog een opening
van de plekken organiseren. Extra aandacht is altijd van belang,
om meer mensen uit te nodigen gebruik te maken van de toestellen en de plekken. Dan zullen we ook ‘clinics’ organiseren vanuit
Sportdorp Wytmarsum.
Voor dit moment zijn we de fondsen, subsidiegevers, sponsoren,
verenigingen en vrijwilligers zeer erkentelijk, dat we de plekken
in 2020 voor elkaar hebben gekregen! De initiatiefnemers voor
de beweeg- en ontmoetingsplekken met beweegprogramma’s zijn
de Stichting Ekspedysje Wytmarsum, de basisscholen De Utskoat
en De Bonkelder met de Schoolplein commissieleden, Patyna
woonzorgcentrum Aylva State, Fysio Witmarsum en Dorpsbelang
commissie Sportdorp Wytmarsum. Zij werden vertegenwoordigd
door Ria Jongstra, Janny Yntema, Theo de Groot, Harmen de
Boer, Aleid Zwier-Arnold, Sjoukje Zuidema, Rika Wind en Jac
Konig. Tot ziens op de plekken!
10
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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, professionaliteit en liefdevolle aandacht.
Gastouderopvang is een flexibele en huiselijke vorm van kinderopvang 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.
11
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G raach Dien
It hat lange tiid ûnwis west as wij ús activiteiten sa as it bringen
en heljen út it sikehûs wol mocht 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 buorlju 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 oere. 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 dwaan

-

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
12
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Tige tank foar al de kaarten, brieven, tillefoantsjes en blommen
dy’t ik, Hidtsje, tastjoerd krige yn it sikehûs, yn Bloemkamp
en by it thúskommen.
Hidtsje Sierkstra-Bijlsma

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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I n Krystferhaal
It wie alle jierren wêroan in hichtepunt: it pakken fan de
krystferljochting fan’e souder. Sa’n âlde doaze mei gekleurde
Philips krystlampkes. In griene doaze mei in krystbeam dêrop
en in gol laitsjende krystman, dy’t my freonlik útnoege by him
oan te skowen.
Grutsk naam ik as jonkje dy doaze ûnder myn earm en wraksele
de steile reade heechglâns trep ôf. Dy treppen dy’t it omheech
en omleech gean betiden ta in nuodlike saak makken; hy blonk
net allinnich as in spegel, mar wie ek like glêd.
As ik mei de hiele hûd en de doaze ûnder kommen wie, rûn ik
troch it gonkje nei de keamer ta. Dêr stie er dan: de krystbeam.
Heit hie him mei leafde en tige kritysk yn in amer mei sân setten, wilens er de amer mei read papier omwuolle hie.
De lampkes moasten der earst yn. De ferdieling fan ljocht en
kleur moast yn folsleine harmony wêze mei it beamke.
Ik stie dêr by en seach dêr nei.
Sjen hoe’t heit, as saakkundige, de beam stadich optúgde.
Nei de ljochtsjes, kamen de slingers en as lêsten de ballen.
Fan dy fine baltsjes, fûgeltsjes, húskes en krystman.
Tear guod wie dat en fansels ferbean om oan te kommen.
Yn’e tuskentiid dreamde ik wei by dy âlde doaze sûnder krystferljochting, mar mei de freonlike krystman, dy’t my oanseach
as woe er sizze: it komt wol goed.
De lampkes gongen yn’e beam en waarden der wer úthelle,
nei’t bliken dien hie dat se dochs net krekt op it goeie plak
hongen. Datselde barde mei de slingers en de ballen.
Al mei al wie heit al gau sa’n fjouwer oerkes yn’t spier.
Neffens my wie dat syn lokkichste momint fan it jier.
Hy sei nea safolle, myn heit.
Ik ha my altyd ôffrege wat er sa al tocht. Want tinken die der
in soad, dat kin hast net oars. Oeren koe er, ljurkjend oan syn
pypke, yn syn stoel sitte foar him út te stoarjen.
14
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Mar as er de krystbeam optúgde wie dat oars.
Hy probearre my dan de geheimen fan it optúgen by te bringen;
de grutte ballen ûnder en dan stadich omheech wurkje nei de
lytsen ta. Alle jierren wêroan.
Ien kearke mocht ik sels wat ballen op hingje. Ien kearke mar.
Ik krige it gefoel dat ik neat goeds die en alles op’t ferkearde
plak hong. Sûnt dy tiid wit ik ek wêr’t de siswize: “Jij weet er
geen bal van” weikomt.
As de beam yn al syn hear en fear klear wie foar de minskheid,
dan wie’t yndied in pronkstik.
Foaral as bern binne sels lytse dingen grut, dus hiene wy yn myn
ûnthâld altyd in grutte krystbeam.
Ik woe sa ticht mooglik by de beam sitte, it leafst woe’k der yn
krûpe, allinnich mar om dy lucht.

k

Mei namme moarns as ik dan yn’e keamer kaam, koe de hiele

.

romte folle wêze mei sa’n krystlucht. In lucht dy’t it midden

-

hold tusken bosk en kearskes. Hearlik!

n

h

Dat ha ik no noch.
As ik earne yn in nullebosk omstrún, dan moat ik gewoan efkes
rûke.
Ik kin der neat oan dwaan, in kwestje fan gefoel.
Dan wol ik dy lucht rûke dy’t ik eartiids werkende as krystlucht.
Mar tsjintwurdich is it krekt as dy krystbeamkes net mear rûke.
Genetyske manipulaasje? Opfokt?
Wa sil’t sizze.
Ik bin yn elts gefal bliid dat ik dy âld doaze fan Philips fan myn
heit krigen ha. Want al brâne de kleurde ljochtsjes al lang net
mear, de lucht fan bosk

,

en kearskes lûkt nea

k

wer út it giel ferwurden

r

karton wei en komt my
elk jier wer yn’e mjitte:
in hichtepunt fan’t jier.
Wim
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S urprise
Al wer in skoft is it stil op kultureel mêd. Teaters, musea en
oare belibbingsfoarmen steane “on hold”. Der sil in tiid kommen dat wy wol wer meie.
Dat wy wer sjonge meie en genietsje kinne mei grutte selskippen.
Wêr’t wy hiel bliid mei binne is dat in oantal leden fan Surprise
dwaande is mei iets fleurichs foar takommend jier! It jier wêryn
wy hooplik wer yn freiheid
soarch ûntfange kinne, knuffels jaan kinne en fansels wer fan
dy aardige aktiviteiten fan Surprise genietsje kinne. Dat dit no
noch net it gefal is fine wy tige spitich.
Wat ús ek drôf stimt, is it ferstjerren fan ús iennichste earelid
Fokke Maurits Ypma.
Fokke Ypma wie jierrenlang foarsitter en enthûsjast lid fan de
feriening. Hy sette dingen op ‘e rit en fleure de feriening jierrenlang op.
Wy winskje Suus en famylje in protte sterkte ta.
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Thuiszorg Patyna
Zoals al veel inwoners van Witmarsum en omstreken weten, heeft Patyna ook thuiszorg. Ons team
bestaat uit verzorgenden IG en verpleegkundigen en we bieden ondersteuning en zorg zoals u graag
wilt in uw eigen woonomgeving. Ons werkgebied beslaat alles tussen Kimswerd, Arum, Schettens,
Wons en Zurich waar Witmarsum het middelpunt van vormt.
We hebben goed contact met de huisartsen in de buurt en binnen Patyna met het behandelteam
(specialist ouderengeneeskunde, logopedie, ergotherapie en geriatrie fysiotherapie). We houden
ervan om de lijntjes kort te houden. Mocht u twijfelen of u wel thuiszorg kunt krijgen of zijn er met
betrekking tot uw gezondheid, vragen over het wonen thuis, dan kunt u contact met mij opnemen.
Ik kom vrijblijvend bij u langs voor een gesprek en eventueel advies.
Met vriendelijke groet,
Marina Rustenburg
Wijkverpleegkundige thuiszorg Patyna
06-83606917
marina.rustenburg@patyna.nl

o

d

e

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
17
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K rystljochtsjes
Wy binn’ de ljochtsjes fan de kryst.
Sjoch ris hoe’n soad der binne.
De flamkes dûnsje op en del,
it feest kin no begjinne
Wy binn’ de ljochtsjes fan de kryst
en kinne elk wat skinke.
Wy wolle skine yn ‘e wrâld
en ek om oaren tinke.
Wy binn’ de ljochtsjes fan de kryst.
Wy bringe goede winsken:
dat alle bern te iten ha
en frede foar de minsken.
Wy binn’ de ljochtsjes fan de kryst,
wy wolle helder skine
en troch ús kearskes waarm en rea
sil no de nacht ferdwine.
				
Wy binn’ de ljochtsjes fan de kryst.
Wy flonkerje fan wille.
Wy hoopje dat ek yn ús hert
de ljochtsjes skine sille.
Gedicht troch Jelle Bangma”,
út “De fersierde krystbeam”
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Y n’t ferline
Wy wiene dwaande mei it ferhaal oer it horloazje fan Leonard
Arthur Townrow, de piloat fan de Lancaster. Der soe in brief
nei Dunedin, Nij-Seelân om ynformaasje oer Len en Sylvia.
Mar krekt yn dy dagen kaam yn Ljouwert de suster fan Len,
Joanne Flanigan-Townrow, op in reis troch Europa. Yn 1974
hie se it grêf fan har broer besocht, mar net tiid hân foar mear
ûndersyk. In dei nei oankomst kaam se yn ‘e kunde mei de lju
dy ‘t har folslein ynformearren en waard hja nei Wytmarsum
meinommen. Hjir krige Joanne út hannen fan Riemke it horloazje fan har broer oerlange, en krige se it ferhaal te hearren
fan de seldsume fûnst. Se fertelde, dat Len it horloazje fan syn
ferloofde Sylvia krigen hie, flak foar ‘t er nei Kanada gie, foar
syn piloat oplieding. It moast him altyd yn ‘t sin bringe oan harren belofte, want as er werom kaam, soene hja trouwe. Pas nei
de oarloch kaam it fertrietlike berjocht oer Len syn dea. Ruurd
en Riemke en Joanna bleaunen yn de kommende jierren kontakt mei elkoar hâlden. Doe ‘t Ruurd yn 1986 syn broer Wietse,
dy ‘ t yn 1952 en syn frou Janke Smid yn 1954 nei Australië emigrearre wie, in besite brocht, moasten se ek by Joanna op besite.
Wietse en Ruurd makken in autorit fan 5000 km om Joanne op
te sykjen. It klokje hie se noch, se hie it der oer hân mei Sylvia,
mar dy sei, dat Joanne it mar hâlde moast. Joanne soe wer nei
Europa komme, mar om ‘t in dochter befalle moast, giet dat net
troch. Sy wol yn de takomst noch in kear nei Fryslân ta komme,
en dan woe se it horloazje oan it fersetsmuseum skinke. Dat is
der allegearre net fan kommen, mar yn 2018 kriget in pakesizzer fan Ruurd en Riemke in pakje út Australië, mei dêryn it
horloazje. Sa komt it dochs noch foar inoar, en wurdt yn maaie
2019 it horloazje oan it fersetsmuseum skonken.
Op de foto, in befrijingsfeest ein april 1945 op de Keatsbourren.
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Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta. Wy winskje
eltsenien ’n goede Sinteklaas, noflike Krystdagen en in sûn
2021.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17

8748AP (532147), Geer-

tje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda
24 december

Dit jaar kan helaas de Kerstnachtdienst niet
doorgaan. Door de corona maatregelen zijn
er maar 30 pers. welkom

28 december

Ald papier foar Nij Libben
Fanôf 7.00 ûre

De Koepelredaksje winsket eltsenien
noflike krystdagen, in gesellige jierwiksel
en in lokkich, mar foaral sûn 2021 ta !!
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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 jannewaris Koepel moat uterlik 18 desimber 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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