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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 simmer rint ek tusken

en

al wer hast nei syn ein. Jûns is

it alwer earder tsjuster. De measte ynwenners ha al ôfskied naam
fan harren fakânsjetiid. De skoallen binne wer útein set. De simmer moat eins noch begjinne. Wy ha wikselfallich en somtiden
waarm en droech waar, mar ek gauris reinwetter hân. Hjir hat ek
ús swimbad “Mounewetter” lêst fan, krekt as oare bûtenbaden.
It tal besikers hat wolris heger west! Gjin topsimmer dus. Mar
wol foar de slakken. Dy hâlde fan wiete simmers en komme no
massaal foar it ljocht. Sitte sy by droech en waarm waar yn de
grûn, no komme sy mei kloften te foarskyn. Sy dogge harren te
goed oan planten yn ûnder oaren de grientetún. Net elkenien is
dêr sa lokkich mei. Troch de kâlde maitiid stiet it gewaaks op’e
bou der earst net florissant by. Alles komt letter as oare jierren ta bloei. Ek it maisdoalhôf giet letter iepen as oars. No sjoch
en hear ik dêr gauris bern omspûkjen. Sels in wedstriid wurdt
der hâlden. Wa is it earst by de útgong. Foar ien euro, dy’t nei
de Ronald McDonald Hoeve yn Beestersweach doneare wurdt,
hawwe sy in tige soad wille. Bûtenaktiviteiten fine rûnom plak.
De Alvestêdetocht kin fytst wurde. Dizze kear kin men sels in
datum prikke en mei in app fytse. It is sa drok net as oars. Amper
tûzen fytsers binne lâns de QR-koades kaam. Mar ien fan harren is Oeds Broersma út Wytmarsum. Hy kin in medalje en in
krâns yn ûntfangst nimme en proaste mei echte Berenburg! 60
kear hat hy dizze tocht folbrocht. Yn totaal binne der no 5 dielnimmers mei dit oantal. Fan Herte Lokwinske mei dit geweldige sukses! Op nei de 65 dan mar, as de sûnens dit talit fansels.
Lokkich kinne ek de keatswedstriden trochgong fine. Op 31
juli is hjir it jongeskeatsen. Ek in partoer út Wytmarsum docht
mei. Sy steane yn’e finale tsjin dit fan Jellum-Bears, mar moatte
belies jaan. Jari en Nick Visser ha harren mei Colin Baarda tige
ward. Dit dogge sy ek by de Freule. Ek no keatse sy tsjin dit
partoer en slagget it net fan harren te winnen. Dochs geane sy
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mei in fjirde priis nei hûs ta. Lokwinske mei dizze oerwinning!
Foar Jari Visser is dit it lêste seizoen fan keatse by de jonges.
Jari, do hast dy tige by tige ynset. Wy winskje dy in moaie en
boppe-al suksesfolle tiid ta by de junioaren-senioaren.Op snein
1 augustus binne de haadklassekeatswedstriden fan de manlju en
de froulju drok dwaande op it sportfjild. Ta beslút is op moandei
2 augustus it ledekeatsen. Dit is troch de Coronaregels sûnder
de baarch oan it spit. Ek de grutte tinte mei muzyk en oar fermaak stiet der dit jier foar de twadde kear net. De Merke giet
wer net troch. It is no in stik stiller yn ús doarp as oare jierren.
Dit bliuwt net sa. Op 10 en 11 septimber wurde der yn gearwurking mei Penjum 2 iepen monumintedagen organisearre. Men
kin kuierje en ûnderweis nijsgjirrige besites bringe. Der is in tige
ôfwikseljend en ynteressant oanbod. Litte wy hoopje dat it dizze
dagen droech bliuwt. Ik soe sizze: net stinne, mar rinne. De kar
is oan jimme fansels. Mear ynformaasje is yn dit Koepelblêd te
finen.
Foar GRIETJE SIERKSTRA is dit net mear weilein. Sy is op
12 juli 2021 yn Snits ferstoarn, yn de âldens fan 82 jier. Berne
yn Wytmarsum, hat sy hjir tige lokkige jierren trochbrocht. Oan
1969 ta wennet sy mei har húshâlding yn ús doarp. Foar ferskate
ferienings yn ús doarp hat sy in soad yn it spier west. Wy tinke
dan oan swimbad “Mounewetter”, Doarpsbelang, de Mole [wêr’t
letter har broer Lourens moolder west hat] en de legere skoalle
oan it Skoalplein. Grietje Sierkstra is de lêste jierren leafdefol
fersoarge op soarchbuorkerij “Tinga State”yn Snits. Op it RK
tsjerkhôf yn Wytmarsum is sy te hôf brocht, begroeven neist har
heit en mem. In leave en soarchsume mem en beppe is der net
mear. En dat docht tige sear. Wy winskje bern en beppesizzers in
protte sterkte ta om dit gemis te ferwurkjen.
De hjerst yn al syn hear en fear is yn oantocht. Hooplik kinne
wy dêr noch in skoft fan genietsje. Want:
‘De mearwearde fan it libben sit him yn it genietsjen.’
Oant de oare kear, Jelly.
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O pen Monumentendag

n

i

Open Monumentendag Witmarsum
Op 10 en 11 september 2021 zijn er meerdere activiteiten in Wit-

-

marsum in het kader van Open Monumenten Dag. We nodigen

t

u graag uit om mee te doen of een kijkje te komen nemen.

.

-

10 september

n

Een wandeling door en langs de monumenten. Tussen 14.00 en

e

15.00 uur starten bij de doopsgezinde kerk. De wandeling is tussen de drie en vier kilometer lang. Voor wie niet zo makkelijk
loopt kan met een kleine wijziging de route gefietst worden. De
wandeling gaat o.a. door de Koepelkerk en de voormalige pastorie. In de pastorie is een kleine expositie van kerkelijke acti-

p

viteiten die hier de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Er

e

zijn foto’s en voorwerpen van o.a. de zondagsschool, de knut-

n

selclubs, sobere maaltijd, vrouwenvereniging Nut en Nocht en
nog veel meer.

e

Jaap Floor en Grietsje Veltman stellen deze middag hun huis

t

open.

K

Concert van Smokin’ Beaver in de Koepelkerk, 20.00 uur.
Akoestische muziek uit de jaren 60 en 70, gespeeld met een

r

eigen twist.

t

Vanwege de 1,5 meter voorwaarden is reserveren en vooraf

n

betalen nodig. Vol is vol.
€ 12,50 p.p. (incl. koffie/thee) via: marijkebaarda@ziggo.nl en
betalen op rek.nummer NL80 RBRB 0852 2505 84 ten name
van Stichting Koepelconcerten.
11 september
Twintig jaar na de aanslagen in de VS en de huidige ontwikkelingen in de wereld is duidelijk dat aandacht voor gerechtigheid
5
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en vrede hard nodig blijft. Op deze dag zijn er daarom twee
vredeswandelingen, een kortere en een lange. Starten tussen
tien en twaalf uur bij de doopsgezinde kerk (hoek Arumerweg
en Menno Simonsstraat).
Bij de doopsgezinde kerk: een streekmarkt, met veel lokale en
regionale producten, 10.00 – 16.00 uur.
Open kerken: geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Koepelkerk, Witmarsum
Schuilkerk, Pingjum
Monumenten: Menno Simons Monument en het Contourenkerkje op ’t Fliet.
Korenmolen ‘De Onderneming’. Hier vind je de bakkerij van
‘Mevrouw De Molenaar’. Er is brood en banket te koop van
het Red Turkey graan. Dit graan is door de Mennonieten meegenomen op hun trek over de wereld en groeit nu weer in Witmarsum.
Meer informatie: www.dgdelytsestreek.doopsgezind.nl of
www.pknwitmarsum.nl.

L etters van Mounewetter
Zaterdag 11 september is alweer de laatste dag dat het zwembad voor dit seizoen open is.
We hadden gehoopt dit seizoen zonder tijdsloten te kunnen
werken, maar helaas, corona is er nog steeds en het reserveren
van een tijdslot was ook dit seizoen nog nodig.
Op zaterdag nacht, 5 juni, zat heel Witmarsum rechtop in bed
6
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door een harde knal. Onweer. Helaas was het in de toren van
het zwembad in geslagen met flinke schade tot gevolg. Gelukkig
was alles weer snel opgelost en kon het bad weer veilig open.
Er is ook goed nieuws te melden:
Door het omleggen van leidingen, zowel in als buiten het
gebouw en de nodige aanpassingen aan technische apparatuur
hebben we geen last meer van legionella in de douches.
Geslaagden:
Voor diploma A zijn op 8 juli geslaagd:
Sem Elgersma, Thalita van Eijk, Folkert Thijs de Jong, Johan
Leijendekker, Daniël Ykema.
Op diezelfde dag zijn voor diploma B geslaagd:
Gerbrecht Kooistra, Elbrich Kroondijk, Imara Paans, Maud
Molenaar, Jade van Heerwaarden, Hidde Spoor, Amber
Tromp, Stijn Vos, Reid v.d. Werf, Tessa de Wild.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!!

-

-

-

De bezoekersaantallen zijn niet zo hoog als voor de corona
pandemie, maar we hebben op 1 juli de 10.000-ste bezoeker,
Marjan Schutten, die dagelijks haar baantjes zwemt bij ons,
mogen ontvangen en op 10 augustus de 25.000-ste bezoeker,
mv Veltman uit Makkum. Beiden ontvingen van bedrijfsleidster Joke van der Vliet een presentje.
Dit seizoen zijn er ook enkele activiteiten, volgens de corona
richtlijnen, georganiseerd in het zwembad.
Er is 2x disco zwemmen geweest voor de jeugd tot 17 jaar. Ook
heeft Sport Fryslân een sport dag georganiseerd voor kinderen
die niet op vakantie zijn geweest en op 4 september worden er
nog reuze bellen geblazen.
Op zaterdag 11 september om 17.00 uur worden de deuren voor
dit seizoen gesloten, met om 14.30 uur “Glij ’m d’r in”.
Hopelijk zien we iedereen volgend seizoen weer terug.
Bestuur stichting Zwembad Mounewetter
7
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U itvaartvereniging Witmarsum
Toen kwam er die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam . . .
Gedachten over leven en sterven hebben we allemaal.
De ene levensvisie is daarbij niet mooier, beter, of completer
dan de andere. Bij het afscheid staan uw gevoelens, overtuiging
en waarden centraal.
Als lid van onze vereniging kunt u een beroep doen op de bode
dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620. Hij kan u met
raad en daad terzijde staan om een afscheid te regelen zoals dat
bij uw familielid past.
Ook voor niet-leden is hij bereid, om samen met u, een waardig
afscheid te organiseren. Voor niet-leden worden de kosten met
10% verhoogd tot een maximum van € 275,00 en wordt er huur
berekend voor het gebruik van de materialen.
Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden
van de Begrafenis–en Crematievereniging “De Laatste Eer“.
Contributie voor alleenstaanden is € 15,00 per jaar, voor een
gezin betaalt u € 30,00. Hierbij zijn kinderen, mits ze zijn aangemeld, tot hun 18e jaar meeverzekerd. Vanaf de leeftijd van
18 jaar is men als lid contributie verschuldigd.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met de
penningmeester dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963, of neem
eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl.
Mevr. Janny Koehoorn-Hoitsma is tijdelijk niet beschikbaar
voor de uitvaartzorg.
Het bestuur:
Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel.0517- 532551)
Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel.0517- 531963)
Mevr. J. Joustra-Giliam secretaris
Mevr. M. Brandsma-Leijendekker lid
Dhr. J. Brouwer lid
8
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De groepslessen starten weer vanaf 20 september!
Je kunt je nu weer inschrijven.
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
N.n.t.b.

g

t

n

20.00 – 20.45
vanaf 15.00
vanaf 18.30
vanaf 19.00
vanaf 19.30

Spinning
Streetdance 4 Kids (6-9 jaar)
Streetdance Teens beginners
Nieuw! Yin Yoga *
Streetdance Teens gevorderd
Peuter- & kleuterdans

Bovenstaand schema is onder voorbehoud en wordt definitief bij
voldoende deelname
Kijk voor het rooster en inschrijven op www.fysiowitmarsum.nl of bel
0517 – 53 19 01
* Aanmelden kan bij Janneke Bakels: janneke@yinlifeart.nl

.

-

n

e
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H oi!
Er is weer een nieuwe Hoi! Nummer 6 verschijnt in een nieuw
jasje. In nummer 6 treffen we de familie Brouwer. Samen met
Jan en Dieuwke gaan we terug in de tijd, dat zij hun snackbar
runden aan de Arumerweg. Op de cross ‘gaan de remmen los’
bij Elmer de Boer, die van zijn passie zijn werk maakte. Met
Bauke Bakker zoeken we het hoger op, iets met propellers...
Kortom een nieuwe Hoi! die zeer de moeite waard is. Je vindt
Hoi!6 op YouTube kanaal ‘Witmarsum in Beeld’.
Veel kijkplezier, oant sjen tot Hoi!
Anja Feenstra, Gerke Terpstra, Jannita van der Veer en Wim
Beckers

T riatlon Witmarsum
Zoals het nu staat, gaat de triatlon in Witmarsum nog steeds
door op 19 september. Er komt langzamerhand meer duidelijkheid over de voorwaarden van het evenement. Er zijn inmiddels
zo’n 50 deelnemers ingeschreven, maar vreemd genoeg nog
heel weinig uit Witmarsum en de omliggende dorpen! Twijfel
je nog over deelname? Wacht dan niet te lang met inschrijven,
want de inschrijving sluit op 12 september. Je kunt ook met
een team meedoen: er is geen teamklassement dit jaar, maar je
schrijft je als individu in. Je moet dan zelf zorgen voor de wissel
met je andere teamlid of -leden. Deze leden hoeven niet apart
ingeschreven te worden.
Wil je individueel meedoen aan de Súdwest Fryslân Triatlon
Cup? Dan moet je je ook aanmelden bij de triatlons van Workum (5 september) en Wommels (11 september). De beslissing
10

2021 | 9 Koepel.indd 10

31-08-21 10:20

van de competitie valt dit jaar in Witmarsum!
We zijn heel erg blij dat we op 19 september gesteund worden
door een flink aantal vrijwilligers. Onze oproep om je als vrijwilliger aan te melden heeft zeker geholpen!

w

t

’

Inschrijven voor de triatlon is dus mogelijk t/m 12 september
via www.triatlonwitmarsum.nl. Mocht je als vrijwilliger iets willen doen op die dag, dan horen wij het graag via info@triatlonwitmarsum.nl.
Graag tot 19 september!

S tichting Koepelconcerten
Uniek akoestisch optreden in de Koepelkerk Witmarsum
We kijken uit naar vrijdag 10 september 2021 om 20.00 uur in
de Koepelkerk.
Dan is er namelijk eindelijk weer een concert in de Koepelkerk. De corona is nog steeds onder ons en we hebben nog te
maken met de 1,5 meter maatregel. Daardoor kunnen er maar

s

ongeveer 60 mensen in de kerk. Dus wees er snel bij als je dit

-

concert wilt bijwonen. Bij evenementen met minder dan 75

,

bezoekers hoeft er niet gewerkt te worden met vaccinatie- en
testbewijzen.
Er moet wel vooraf een kaartje worden besteld en betaald. In
de pauze is er gratis koffie en thee.
Reserveren via: marijkebaarda@ziggo.nl.
De entree bedraagt € 12,50 p.p. over te maken op rek.nummer

l

NL80 RBRB 0852 2505 84 ten name van Stichting Koepelcon-

t

certen.

n

De gelegenheidsformatie Smokin’ Beaver met meer dan 100

-

jaar aan muziekervaring en een totaal van ruim 3.000 optre-

g

dens, is ongeveer 10 jaar geleden eigenlijk ontstaan als gele11
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genheidsrock-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
Bestuur stichting Koepelconcerten

E lk Wat Wils
Helaas hebben wij om diverse redenen o.a. Corona, moeten
besluiten om het kaartseizoen 21/22 op te schorten.
Het spijt ons zeer en hopen dat het volgend jaar weer normaal
zal zijn.
Jacobus Jorna
Sjoerd Nicolai
Emmy Hofma
12
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Comfortabel wonen
zonder energiekosten!
Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen,
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning.
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.
“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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J eu de Boules
Campingtoernooi 2021!
Wederom een zeer gezellig en geslaagd toernooi. Met tot aan
de laatste wedstrijd droog en toen gingen de sluizen open. Maar
met een lekkere gehaktbal van Johannes en een lekker drankje
zaten wij lekker droog. Hieronder de uitslagen en foto’s.
Heren:
1. Durk Hiemstra + 29
2. Bauke Keuning + 19
3. Gijs de Koning + 15
4. Klaas Haitsma + 13
Poedelprijs Jaap Roorda
Dames:
1. B. Popma + 30
2. Kirsten Schuiling + 25
3. Melissa Koning +17
4. Debby Rozenboom +
Poedelprijs Yvonne Roorda
De poedelprijzen zijn beschikbaar gesteld door Wiepie Oenema van de Stiekeme Stoker uit Bolsward

T heatervoorstelling
Theatervoorstellingen in het Kazemattenmuseum
Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber
Deze voorstelling vertelt op indringende wijze over het leven
van schrijfster Ilse Weber en de kinderen in haar leven. Deze
Joodse vrouw van Duits-Tsjechische afkomst, schreef kinderboeken, hoorspelen en prachtige gedichten. De Duitstalige
14
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@CarlaWalstra
Creatief met Car

WWW.CARLAWALSTRA.NL
‘Meer creativiteit dan schermtĳd!'

r

Creatieve webshop,
Online teken&schilderles,
Knutselpakketten,
Cadeau's,
Voor iedereen!

-

e
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gedichten die ze in het geheim schreef in het model-getto Theresienstadt, waren voor veel gevangenen een baken van hoop
en hebben op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd. Ze
vormen 75 jaar later de basis voor deze aangrijpende, meertalige muzikale theatervoorstelling met Inez Timmer en Tseard
Nauta. Deze beide artiesten combineren moeiteloos hun zang-,
acteer- en muzikale kwaliteiten en maken ‘Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber’, een voorstelling om nooit
meer te vergeten.
De voorstellingen zijn te zien op vrijdag 24 en zaterdag 25 september a.s. in het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand. De
aanvang is 20.00 uur en de voorstelling, incl. nagesprek duurt
1,5 uur. Kaartjes kosten € 15,00 p.p. en kunnen worden besteld
via de website van het Kazemattenmuseum.
Sperrgebiet! Atlantikwall in het Waddengebied
Om de herinnering aan de impact van de Atlantikwall in het
Waddenkustgebied levend te houden. En om stil te staan bij het
feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en we sindsdien in
vrijheid leven. Daarvoor is de muziektheatervoorstelling Sperrgebiet! bedacht.
Vragen stellen bij de oorlog.
De voorstelling Sperrgebiet! is een beeldende muziektheatervoorstelling die een verhaal vertelt over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding in het Waddengebied. De voorstelling
roept vragen op, zoals: Hoe ver weg is de oorlog eigenlijk?
Welke beelden heb je bij oorlog? Wat als een geschiedenis je
een leven lang blijft volgen? Wie moet straks het verhaal vertellen? En waarom moet het verhaal blijvend verteld worden?
Te zien in het Kazemattenmuseum op 23 en 24 oktober a.s.
*starttijden: 11.30- 13.00- 14.30- 16.00 uur. Duur van de voorstelling is 50 minuten incl. nagesprek met de makers.
Je betaalt de gewone entree voor het Kazemattenmuseum + €
4,00 voor de voorstelling. Kaarten kunnen vanaf eind september worden besteld via de website van het Kazemattenmuseum.
16
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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.

d

g

e

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht.
Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080

V &O Gymnastiekvereniging
Begin september valt niet alleen de Koepel bij u op de mat.
De leden van onze gymvereniging mogen ook weer sporten op
de kleine of lange mat. Zoals eerder vermeld, starten of zijn
de lessen gestart op maandag 6 september. De regels zijn allemaal enigszins versoepeld doch blijft het advies om rekening
met elkaar te houden. Hierbij dan ook onze oproep om zoveel
mogelijk gepast gekleed te komen naar de gymnastiek. Met

.

name voor de jongste leden is het verzoek aan de ouders om

-

deze even te helpen bij het omkleden. Kom op tijd, maar kom
zeker niet te vroeg.

€
Aanvangstijden:
Maandag

17.00-19.00 keurgroep.
17
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Dinsdag

15.00-16.00 meisjes/jongens gym.
16.00-17.00 meisjes/jongens gym.
17.00-18.00 meisjes/jongens gym.

Woensdag

08.45-9.45 damesgym ouderen.
16.00-16.45 kleutergym groep 1.
16.45-17.30 kleutergym groep 2.

Donderdag 15.30-16.30 springgroep.
16.30-17.30 Freerunning.
Vrijdag

19.30-20.30 damesgym.
20.30-21.30 herengym.

Als u nu denkt, of het iets voor u of uw kind is. Neem gerust
contact op voor het volgen van 2 proeflessen. Na een bewogen
jaar is het nu eens tijd om dit anders in te vullen door middel
van bewegen en sporten. Laten we er maar vanuit gaan dat dat
we over een jaar echt kunnen spreken van een sportief bewogen jaar.
Namens gymnastiekverenging V&O
Remco Gaastra

Y n’t ferline
Wy komme werom op it ferslach fan ‘e juny Koepel, dat gong oer
de brân yn 1902, fan de pleats dy stie op de hoeke fan Aylvawei en
Skoalplein. Dit giet oer de húshâlding fan Klaas de Vries en IJsbrandia Rijpma. Klaas is berne op 11 april 1847, soan fan Sijbren
de Vries en Aafke Miedema, hy wie boer yn Penjum. Op 6 maaie
1870 trout Klaas mei Sytske IJbema, 19 jier âld, dochter fan Jan
IJbema en Aafke van der Meer. Jan Sjoerds IJbema seit it buorkjen farwol en Klaas en Sytske komme op ‘e pleats te Ferwâlde.
Al gau komt it earste grutte fertriet. Nei ‘t Klaas en Sytske op 11
maart 1871 bliid binne mei de berte fan in soan, Jan, stoar Syts18
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Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving.
We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met:
• Verpleging en verzorging
• 24-uurs alarmering
Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing,
dan denken wij graag met u mee!
U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige
op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres
thuiszorg.witmarsum@patyna.nl

n

n

-
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ke 10 wiken letter op 22 maaie
1871. Op 12 septimber stjert ek
de lytse Jan. De jonge widner
bliuwt wenjen op ‘e pleats.
IJsbrandia Rijpma berne op
19 febrewaris 1850 te Wytmarsum, dochter fan Sijtze Johannes Rijpma en Tryntsje Taekes
Tacoma. Sy trout op 9 maaie 1868 mei Auke Buwalda, 23 jier âld
en se krije twa dochters. Antsje wurdt berne op 30 maart 1869 en
Tryntsje op 26 juny 1870. Mar hjir slacht ek it needlot ta en Auke
Buwalda kaam te stjerren op 26 jierrige leeftyd op 22 novimber
1870. Dizze twa minsken, Klaas en IJsbrandia, fine inoar en trouwe op 19 desimber 1872, en sa komt IJsbrandia yn Ferwâlde te
wenjen en krije se yn 1873 in dochter Afke. Klaas wurd even letter boer te Arum, dêr ‘ t se in twilling krije op 22 septimber 1876.
Ek dizze twa bern wurde net âld, Sybren wurd 4 moanne âld en
Aafke krekt ien jier âld, se komme te ferstjerren yn Arum. Yn
1878 wurd der wer in Sybren berne yn Arum, as Afke berne wurdt
yn 1880 wenje se al yn Wytmarsum. Dêrnei wurde der noch trije
bern berne, IJsbrandia yn 1883, Sytze yn 1887 en Klaas yn 1889.
Op 12 maaie 1892 trout de âldste dochter fan IJsbrandia, Antsje
Buwalda mei de buorman, de dokter Hendrik Jan Kremer. Nei
de brân 1902 wurdt der in nije pleats delset, dy komt wat fierder
te stean oan de fan Aylvawei dêr ‘ t no it hûs fan Theunis Piersma
stiet. Klaas de Vries komt te ferstjerren op 62 jierrige leeftyd op
20 maaie 1909 en IJsbrandia Rijpma op 78 jierrige leeftiid op 27
septimber 1927. Dan noch in barren yn it jier 1916, dan komt de
soan Klaas op 26 jierrige leeftyd te ferdrinken yn de gemeente
Loosdrecht. Sa sjoch jo mar, dat lok en leed flak by elkoar lizze.
Op de foto de pleats, dy ‘ t hjir boud is nei de brân, yn it lêst it besit
fan Abel S. Kooistra.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17

8748AP (532147), Geertje

Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
20
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A genda
10 september
Activiteiten Open Monumentendag
• Wandeling door het dorp, starten tussen 14.00 en 15.00 uur bij
de Doopsgezinde Kerk
• Optreden ‘Smokin Beaver’, 20.00 uur, Koepelkerk
11 september
Activiteiten Open Monumentendag
• Vredeswandelingen, starten tussen 10.00 en 12.00 uur bij de
Doopsgezinde Kerk
• Streekmarkt, van 10.00 en 16.00 bij de Doopsgezinde Kerk
• Open Kerken, tussen 10.00 en 17.00 uur, Koepelkerk Witmar-

n

sum en Schuilkerk Pingjum

n

e

p

e

t

11 september
Zwembad Mounewetter
Seizoensluiting om 14.30 uur met ‘Glij ‘em d’r in’
19 september
Triatlon Witmarsum
24/25 september
Theater in het Kazemattenmuseum
Zie bericht in deze Koepel
6 oktober
Jaarvergadering KF Pim Mulier
20.00 uur, kantine MFC It Fliet

e

a
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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
ZorgcentrumAylva 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 oktober Koepel moat uterlik 17 septimber 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 2021
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
23
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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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