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K at en Harke
En sa geane de lêste wiken fan oktober al wer yn as ik it        en  

nijs oan it typen bin.

It is hjerst, hurde wyn, reinwetter by it soad. Mar de hjerst jout 

ús ek moaie kleuren, it is jûns gau donker, lekker bij de kachel 

en de kerskes wer oan. De geselliche tiid meiinoar, spultsjes 

dwaan, de 1e folders foar de Sinteklaas falle alwer yn de brieve-

bus. De bern meitsje ferlanglistkes. Pipernuten lizze al lang yn 

de winkel en net te ferjitten dy hearlike marsepynstaven. Wat 

hawwe wy it dan dochs goed. As je dan de berjochten lêze yn 

de krante of social media, of it sjoernaal. It is faak in ‘ver van 

mijn bed show, mar  it rekket je wol sokke berjochten, lykas de 

taslaggenaffaire, wat in ferskriklik leed de minsken oandien is 

en wat in swiere gefolgen der no noch efterwei komme. Hoe 

komt dat ea wer goed. En sa kinne we noch wol efkes trochgean 

mei de asylsikers, de Afghaanske flechtlingen, de opfangplak-

ken sitte fol, ferpleatsje jo sels ris yn sa’n situaasje. Dêrom wy 

ha echt neat te kleien.

Sa mochten wy as grutske (skoan)âlders fan VINcENT POPMA 

en cyNTHIA HulSKES en harren soantsje lEVI getuge 

wêze fan harren houlik op 16 septimber lêstlyn. In prachtige 

dei mei famylje en freonen wêr’t we mei fernoeging op werom 

sjen kinne. Wy winskje harren in protte lok, sûnens en leafde ta 

op harren libbenspaad.

yn it Boalserter Nijsblêd stie in moai stik oer PATRIcK POST-

MA (soan fan grutske mem Tita Westra)dielnimmer fan racing 

team Top Dutch Solar Racing en ynwenner fan Wytmarsum. Sy 

sitte al sûnt septimber yn de Marokkaanske havenstêd Agadir 

om harren klear te meitsjen foar de Solar challenge Morocco. 

Hy hat foar dit projekt syn stúdzje efkes oan’e kant set. Patrick 

is bynammen ferantwurdlik foar de motor controller van Green 

Spirit’s elektromotor. Hy fertelt dat de motor controller syn 

grutte trots is en dat is sa moai om te sjen dat de motor wurket 
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S interklaas
Met gepaste trots laat de “yntocht Kommisje” jullie weten dat 

het ook dit jaar weer is geslaagd om de goede Sint te verleiden 

om ook Witmarsum aan te gaan doen. Het blijft ieder jaar weer 

een verrassing of hij aan dat verzoek gehoor wil geven, want 

ieder dorp of stad wil hem graag een hartelijk welkom wensen 

vanzelfsprekend. 

Maar er zijn door de nog immer rondwarende coronavirussen 

al wat ‘mitsen en maren’ aan verbonden wat de organisatie 

ertoe noopte om de intocht weer anders dan anders te moeten 

aanpakken. Op 20 november rond 14.00 uur zal de Sint met zijn 

gevolg vanuit de richting Arum binnen komen. Hoe, gaan we 

hier nog niet vertellen, maar dat dit op een alles behalve nor-

male manier zal zijn staat wel vast.  

Wel vertellen we jullie dat je niet naar Sinterklaas toe hoeft te 

komen. Om een beetje in de pas te lopen met de voorwaarden 

die de Gemeente SWF in de vergunning heeft gesteld, komt de 

goedheiligman naar jullie toe. De precieze route kun je zeer 

binnenkort op Facebook en de site van Dorpsbelang vinden.

(witmarsum.com)  Sint zal op een bijzondere manier een ronde 

door nagenoeg het hele dorp maken samen met de Burgemees-

ter van Witmarsum. Onderweg zullen de Pieten enkele kinde-

ren aangenaam verrassen. Intussen zijn er bij de scholen en kin-

deropvangplaatsen de welbekende kleurplaten afgeleverd voor 

de jongste jeugd, en de prijswinnaars zullen tijdens de ronde 

hun prijs thuisgebracht krijgen. 

 

Het is nadrukkelijk verboden om achter de Sint en zijn gevolg 

aan te lopen, rijden, vliegen of hoe dan ook. Blijf lekker staan 

bij je thuis in de tuin of oprit. 

en de Greenspirit oanstjoerd. De race begjint op 25 oktober en 

29 oktober is de lêste dei. By it útkommen fan de Koepel sille 

we fêst mear witte oer de útslach!

Bliidskip en fertriet, twa útersten, mar se hearre sa by it libben.

‘Ik mis dy no al!’ Sa moast MARIA DE BOER hastich ofskie 

nimme fan har man DOuWE RIENTS DE BOER, noch mar 

68 jier. Wy winskje Maria in protte sterkte mei dit grutte ferlies. 

We steane net altiid stil by it wurd ‘tegearre’, mar it is in grut 

gemis as ‘tegearre’ út je libben is.

Toon Hermans makke dêr in prachtig gedicht oer, dêr woe ik 

mar mei ôfslúte; 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd, 

de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 

nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

we zeggen veel te gauw: het is voorbij, 

hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan…

Oant de oare kear,

Betty
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H oi 8
Muziek, kunst en nog meer in Hoi! 8

Nu de coronaregels wat losser worden, gaat iedereen er weer 

meer op uit. We merken dat de agenda’s snel voller raken. Dat 

vraagt soms meer tijd qua planning en opnames van Hoi! Tij-

dens de productie van deze Koepel zijn wij nog druk met opna-

mes van de 8ste aflevering van Hoi! 

In Hoi! 8 zien we muziek en kunst van Tjittie Koopmans. (iets 

persoonlijks aanvullen, van allrounder of zeer actief). De rest 

van de aflevering blijft nog even een verrassing 

Als er weer een nieuwe Hoi! op youTube staat, communiceren 

we dit via Facebookpagina ‘Ekspedysje Wytmarsum’ en ‘Ik bin 

een Wytmarsumer omdat...’ Om ons te volgen heb je niet per se 

Facebook nodig. Bij het verschijnen van een nieuwe Hoi! laten 

we dat ook zien met nieuwe posters van Hoi! in het dorp. Zo 

blijf je op de hoogte.

Hoi! is te zien op youTube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Heb 

je tips voor Hoi!? 

laat het ons weten via hoi-wytmarsum@hotmail.com

Oant sjen, tot Hoi! Anja Feenstra, Gerke Terpstra, Jannita van 

der Veer en Wim Beckers

M ouneboulers
Palingtoernooi 2021 Mouneboulers Wytmarsum

Ons jaarlijkse Palingtoernooi kon dit jaar gelukkig doorgaan 

en wat hebben we weer een gezellige middag met elkaar gehad. 

We hadden zelfs een 60 jarig getrouwd bruidspaar in ons mid-

den! Wij werden getrakteerd op heerlijke koeken. Ook de 

Supersuske Sipke en Aart Praatjes hebben weer een prachtig 

liedje in elkaar gezet wat je terug kunt vinden op youTube.

We wensen jullie alvast een hele mooie optocht toe en een heer-

lijke Sinterklaasavond 

De yntocht Kommisje.
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lekkerste gehaktballen van Johannes ontbraken niet. Wiepie 

Oenema van de Stiekeme stoker en zijn vrouw die ons vaak 

eens sponsoren kwamen ook nog even langs.

Dus kort gezegd weer een zeer geslaagd toernooi, de winnaars 

gingen naar huis met paling, maar alle deelnemers kregen ook 

nog paling mee naar huis.

Winnaars bij de heren:

1. Jan Bouma 24 + punten

2. Bert van Meggelen 22 + punten

3. Klaas Haitsma 22 + punten 

4. Oeds Broersma 18 + punten

5. Gerard Hovener 14 + punten

Winnaars bij de dames:

1. Meini Visser 8 + punten

2. corrie Bosma 6 + punten

3. Reinette Nooitgedagt 6 + punten

4. Esther Albersen 5 + punten 

5. Nannie Haitsma 4 + punten

Poedelprijs heren: Piet vd Werf -20 punten

Poedelprijs dames: Will van Steijn -25 punten

 

De groepslessen zijn weer gestart! 
Je kunt je nog steeds inschrijven 

 
Dinsdag 20.00 – 20.45 Spinning 
Woensdag vanaf 15.00  Streetdance 4 Kids (6-9 jaar) 
Woensdag vanaf 18.30  Streetdance Teens beginners 
Donderdag vanaf 19.00  Nieuw! Yin Yoga * 
Vrijdag vanaf 19.30  Streetdance Teens gevorderd 
N.n.t.b.  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 
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Q uilten in de vermaning
Tijdens de streekmarkt op 11 september j.l. hebben heel wat 

mensen een draadje geknoopt op de quilt, of beter gezegd com-

forter, die op de kraam van de doopsgezinde gemeente lag. Het 

was prachtig om aan het eind van de dag te zien dat bijna alle 

vakjes vast zaten en de deken geschikt is voor gebruik! Super 

bedankt voor al die mooie knoopjes.

Er waren die dag heel wat gesprekken over het maken van zo’n 

deken. Daarom nodig ik liefhebbers uit op woensdag 17 novem-

ber vanaf een uur of tien naar de vermaning, de doopsgezinde 

kerk op de hoek van de Arumerweg en de Menno Simonsstraat 

te komen. We maken er een gezellige morgen van en proberen 

een nieuwe deken samen te stellen en nog wat meer lapjes te 

snijden. Samen kunnen we dan nog een paar data afspreken 

om verder aan de slag te gaan. Volgend jaar op de streekmarkt 

kunt u het resultaat bewonderen.

Diverse mensen hebben ook materiaal aangeboden. Wie wil 

kan dat dan brengen, graag wel schoon en liefst ook gestreken. 

We hebben niet enorme hoeveelheden nodig, dus kom niet met 

enorme tassen vol. Het gaat om katoenen lappen en dan voelen 

of je er zelf onder zou willen slapen. Ze moeten wat fijn aanvoe-

len, zacht en comfortabel. 

Voor de ontvangers van de dekens, meest vluchtelingen in kam-

pen in libanon en Jordanië, is de deken van enorme waarde. 

Iets van hunzelf, dat ook nog een eigen plekje betekent.

Als wij dan met een groepje met plezier aan de slag zijn geweest 

om de dekens te maken hebben we dubbel plezier!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Flora 

Visser, van de doopsgezinde gemeente, flora.visser@gmail.com.

S cheppingsgave
Vanaf april heeft u niets meer vernomen van het koor, maar 

toch hebben we niet stilgezeten. Op 5 mei hielden we de “Vrij-

heids soepactie”; deze heerlijke soep was door de kok van Aylva 

State gemaakt en Mevrouw de Molenaar bakte er broodjes bij. 

Van te voren kon men bestellen en afrekenen en op 5 mei in 

korenmolen de “Onderneming” het bestelde afhalen. Het was 

een geslaagde actie en de soep en broodjes gingen als warme 

broodjes over de toonbank. Het smaakte dan ook prima. Men 

kon ook meedoen aan een quiz over het koor; waarschijnlijk 

waren de vragen te moeilijk want er was slechts één inzending 

en daarom ging de waardebon (te besteden bij Mevrouw de 

Molenaar ) naar Hilly Weewer- Brandsma.

Eind juni, toen de coronamaatregelen enigzins versoepeld 

waren, hebben we een gezellige avond georganiseerd in de 

ruimte van Fair Sound. Bijna alle koorleden waren aanwezig en 

konden smullen van de soep , salades en toetjes gemaakt door 

enkele leden. We namen op deze avond ook afscheid van Jan 

v.d. Tol als koorlid en Geeske Buma als vaste begeleidster op 

piano/orgel van Scheppingsgave. Jan was vanaf 2003 lid van het 

koor en Geeske heeft vele jaren ons begeleid bij repetities en 

uitvoeringen ; met haar spel en opgeruimde aard was ze eigen-

lijk een vaste waarde voor Scheppingsgave. Jan en Geeske het 

ga jullie goed. Nu zijn we op zoek naar een andere begeleider 

en die zijn dun gezaaid hebben we gemerkt. 

De repetities zijn eind augustus weer gestart; wel anderhalve 

meter uitelkaar staan , maar vanaf 25 september weer in de 

“oude” vertrouwde opstelling. We konden merken dat de stem-

men gesmeerd moesten worden, maar na een aantal repetities 

gaat het weer als vanouds en genieten we van het samen zingen 

onder leiding van Jannie Kramer. Helaas zijn er nog maar 4 

heren, dus zijn we ook op zoek naar versterking bij de tenoren 

en bassen. Dus mannen, als jullie je aangesproken voelen, kom 
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gerust een dinsdagavond luisteren of meezingen bij de repeti-

ties in de Doopsgezinde Kerk. 

Inmiddels zijn de jaarlijkse kwitanties bij de donateurs bezorgd; 

zou u het bedrag willen overmaken op de vermelde bankre-

kening?  Steeds meer mensen hebben thuis geen contant geld 

meer , dus doen we het voortaan op deze manier. Alvast harte-

lijk dank voor uw financiele steun, want daar kan Scheppings-

gave niet zonder. 

Op kerstavond mogen we meewerken aan de dienst in de Koe-

pelkerk; daar verheugen we ons op. Hopelijk zien we u dan 

ook.

Verderop in de Koepel staat een oude foto van Scheppingsgave; 

deze kregen we onlangs toegestuurd van mevrouw corporaal.

B edankt

D orcas Voedselactie 2021
Dorcas Voedselactie 2021: van 31 oktober t/m 7 november

Waarom de Dorcas Voedselactie?

Elke dag een maaltijd op tafel? Voor veel mensen in Oost-

Europa is dat niet vanzelfsprekend. Werkloosheid, armoede, 

eenzaamheid: het is aan de orde van de dag. Zo ook voor Mel-

vin, een 7-jarige jongen uit Albanië. Zijn vader kan maar geen 

werk vinden. In 2020 kreeg dit gezin een voedselpakket van 

Dorca’s; een pakket dat we met gedoneerd geld uit Nederland 

konden inkopen. Het gezin is heel blij. Want naast producten 

als macaroni en bloem zaten er ook verse producten in. Dat 

werd goed ontvangen. 

Naast dat, boden we van het gedoneerde geld trainingen aan 

waardoor Melvin’s vader groente leerde verbouwen. Hij bouwt 

nu een eigen bedrijf op, waardoor er straks voor altijd brood op 

de plank komt. En dat willen we voor nog veel meer mensen 

bereiken: een voedselpakket voor zolang het nodig is en voor 

langere termijn een gezonde toekomst.

Iedereen kan meedoen door een bijdrage over te maken op de 

rekening van de ZWO-commissie Witmarsum-Pingjum-Zurich: 

NL91 RABO 0119 3057 98 (inzake Dorca’s Voedselactie). 

Bedankt voor uw steun.

Voor altijd in ons hart

Het is voor ons onmogelijk om alle mensen persoonlijk te bedanken. Vandaar dat we 
langs deze weg iedereen hartelijk dank zeggen die ons gesteund hebben, tijdens en na de 

ziekte van mijn geliefde man, ús leave heit pake en oerpake 

Klaas Reinsma
Het doet ontzettend goed, te voelen en te weten dat zoveel mensen met je meeleven en 

warme gevoelens hebben voor iemand die ons zo dierbaar was.

Jeltje Reinsma-Wiersma
 Kinderen klein en achterkleinkinderen
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V &O
V&O Gymnastiekvereniging

Begin september was de start van het nieuwe seizoen, met in het 

vooruitzicht op 9 oktober al een wedstrijd. Als bestuur zaten we 

al te zuchten hoe dit aan te pakken. corona had aardig roet in 

het eten gegooid wat betreft het oefenen in de gymzaal.

Als vereniging hebben we toch besloten onze leden de kans en 

de mogelijkheid te bieden om mee te doen, ondanks dat het 

uiteraard kort dag was.  

Ik kan dan ook zonder meer zeggen dat wij enorm trots zijn op 

de leden die hebben meegedaan aan de wedstrijd. 

Hierbij toch nog even de uitslagen van 9 oktober 2021.

Instap 10:     Pupil 9:

Fleur Krol 3de plaats  lise van Balen 5de plaats

Tessa de Wild  5de plaats

Pupil 8:     Pupil 7:

Marrit van Balen 4de plaats Rixt Menage 1ste plaats

Jelka Buwalda 5de plaats  Elline de Wild 2de plaats

Jelisa Haringa 6de plaats

Anke Hooghiemstra 13de plaats

Junior 7:

Vanessa Krol 4de plaats

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie overwinning!

Ondertussen was er een verschuiving aan de gang binnen de 

leiding van de gymnastiek.

Sinds een jaar geleden hadden we geen leiding voor het verzor-

gen van de lessen freerunning.

Binnen het bestuur hebben we destijds afgesproken dat onder-

getekende deze lessen voorlopig zou geven en wij hard op 

zoek gingen naar een vervanger. uiteindelijk hebben wij deze 

gevonden, waar ik persoonlijk zeer blij mee ben ( Ik ben te 

oud voor freerunnen). We hebben Amber Zaagemans bereid 

gevonden om voor ons deze lessen te verzorgen. Amber van 

harte welkom terug!

Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van mevrouw 

M. Wallinga die de lessen (effe tijdelijk destijds) verzorgde 

voor de o zo jonge damesclub van de woensdag morgen. Op 

het moment dat wij dit te horen kregen hebben wij Jitske cats 

gevraagd of zij deze groep ook op zich kon nemen. Ze verzorgt 

al een groot aantal lessen binnen de gymnastiek, en wij waren 

uiteraard zeer blij met haar instemming. Namens de vereniging 

en het bestuur willen we mevrouw Wallinga nogmaals hartelijk 

bedanken voor de door haar getoonde inzet.

leden van het bestuur, maar ook van andere verenigingen, zijn 

mogelijk bij u aan de deur geweest voor de verkoop van de loten 

van de Grote clubactie. Graag willen wij een ieder bedanken 

die een lot heeft aangeschaft en daarmee de sportverenigingen 

van Witmarsum een warm hart toedragen. uiteraard hopen wij 

ook dat er wat gewonnen gaat worden. Indien dit het geval is, 

willen wij dit graag vernemen van u. .

Stuurt u ons in dat geval even een e-mail: gymnastiekvereni-

gingveno@gmail.com

De algemene ledenvergadering hebben we het afgelopen jaar 

digitaal gehouden. uiteraard hadden we dit graag anders 

gezien, maar de welbekende regelgeving omtrent corona gaf 

ons geen andere mogelijkheid. Maar dat was in het verleden en 

we leven nu in het heden. Daarom hebben we besloten het dit 

jaar weer te proberen. Wij willen de algemene ledenvergade-

ring dit jaar gaan houden op 3 november aanstaande om 20:00 

uur in het M.F.c. It Fliet. Onze leden zullen hier nog een e-mail 

over toegestuurd krijgen met daarin de agenda.

Dan gaan we natuurlijk richting de donkere dagen. Zoals u van 

ons wel een beetje bent gewend, proberen we vaak nog een huis 

2021 | 10 Koepel.indd   14 02-11-21   09:17



15

V &O
V&O Gymnastiekvereniging

Begin september was de start van het nieuwe seizoen, met in het 

vooruitzicht op 9 oktober al een wedstrijd. Als bestuur zaten we 

al te zuchten hoe dit aan te pakken. corona had aardig roet in 

het eten gegooid wat betreft het oefenen in de gymzaal.

Als vereniging hebben we toch besloten onze leden de kans en 

de mogelijkheid te bieden om mee te doen, ondanks dat het 

uiteraard kort dag was.  

Ik kan dan ook zonder meer zeggen dat wij enorm trots zijn op 

de leden die hebben meegedaan aan de wedstrijd. 

Hierbij toch nog even de uitslagen van 9 oktober 2021.

Instap 10:     Pupil 9:

Fleur Krol 3de plaats  lise van Balen 5de plaats

Tessa de Wild  5de plaats

Pupil 8:     Pupil 7:

Marrit van Balen 4de plaats Rixt Menage 1ste plaats

Jelka Buwalda 5de plaats  Elline de Wild 2de plaats

Jelisa Haringa 6de plaats

Anke Hooghiemstra 13de plaats

Junior 7:

Vanessa Krol 4de plaats

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie overwinning!

Ondertussen was er een verschuiving aan de gang binnen de 

leiding van de gymnastiek.

Sinds een jaar geleden hadden we geen leiding voor het verzor-

gen van de lessen freerunning.

Binnen het bestuur hebben we destijds afgesproken dat onder-

getekende deze lessen voorlopig zou geven en wij hard op 

zoek gingen naar een vervanger. uiteindelijk hebben wij deze 

gevonden, waar ik persoonlijk zeer blij mee ben ( Ik ben te 

oud voor freerunnen). We hebben Amber Zaagemans bereid 

gevonden om voor ons deze lessen te verzorgen. Amber van 

harte welkom terug!

Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van mevrouw 

M. Wallinga die de lessen (effe tijdelijk destijds) verzorgde 

voor de o zo jonge damesclub van de woensdag morgen. Op 

het moment dat wij dit te horen kregen hebben wij Jitske cats 

gevraagd of zij deze groep ook op zich kon nemen. Ze verzorgt 

al een groot aantal lessen binnen de gymnastiek, en wij waren 

uiteraard zeer blij met haar instemming. Namens de vereniging 

en het bestuur willen we mevrouw Wallinga nogmaals hartelijk 

bedanken voor de door haar getoonde inzet.

leden van het bestuur, maar ook van andere verenigingen, zijn 

mogelijk bij u aan de deur geweest voor de verkoop van de loten 

van de Grote clubactie. Graag willen wij een ieder bedanken 

die een lot heeft aangeschaft en daarmee de sportverenigingen 

van Witmarsum een warm hart toedragen. uiteraard hopen wij 

ook dat er wat gewonnen gaat worden. Indien dit het geval is, 

willen wij dit graag vernemen van u. .

Stuurt u ons in dat geval even een e-mail: gymnastiekvereni-

gingveno@gmail.com

De algemene ledenvergadering hebben we het afgelopen jaar 

digitaal gehouden. uiteraard hadden we dit graag anders 

gezien, maar de welbekende regelgeving omtrent corona gaf 

ons geen andere mogelijkheid. Maar dat was in het verleden en 

we leven nu in het heden. Daarom hebben we besloten het dit 

jaar weer te proberen. Wij willen de algemene ledenvergade-

ring dit jaar gaan houden op 3 november aanstaande om 20:00 

uur in het M.F.c. It Fliet. Onze leden zullen hier nog een e-mail 

over toegestuurd krijgen met daarin de agenda.

Dan gaan we natuurlijk richting de donkere dagen. Zoals u van 

ons wel een beetje bent gewend, proberen we vaak nog een huis 

2021 | 10 Koepel.indd   15 02-11-21   09:17



16

aan huis actie op touw te zetten.Na de chocoladerepenactie van 

vorig jaar hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen.

Daarom hebben we besloten om dit jaar wederom langs de 

deur te gaan om deze actie aan te bieden. In de week van 8 

november zal een deel van onze leden langs de deuren gaan 

met de chocolade actie. . Dit is een overheerlijk streekproduct 

gemaakt in Achlum bij Klafa chocola. leuk en lekker voor u 

zelf, maar ook leuk om weg te geven.

Het betreft net als vorig jaar: 6 verschillende smaken van cho-

cola voor e5,- In tegenstelling tot vorig jaar, leveren wij de 

repen nu direct bij u af.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra 

O VW uitnodiging
Ben je ondernemer en woon je in Witmarsum?

Dan nodigen wij je graag uit om eens een bijeenkomst van de 

Ondernemers Vereniging Witmarsum bij te wonen.

Je bent van harte welkom op zondag 14 november a.s. om 18.00 

uur bij Nice Flavour.

Onder het genot van een hapje en drankje kunnen we elkaar 

leren kennen of al bestaande contacten verstevigen.

Graag opgeven voor woensdag 10 november via: 

margriet@zeedesign.nl.

Graag tot ziens,

Vriendelijke groet,

Bestuur OVW

Levering van zand en tuinaarde
Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur  
van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

  

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 
Ook op zaterdag geopend!  www.haitsmawitmarsum.nl
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Bouwbedrijf Heeringa ontwikkelt, bouwt en onderhoudt. Bij ons gaat kwaliteit 
hand in hand met échte betrokkenheid, volledige ontzorging en een nuchtere, 
no-nonsense mentaliteit. Vakmanschap, korte lijnen en net die stap extra die 
u wenst bij de realisatie van uw bouwactiviteiten.   

Wij beschikken over grote kennis en ervaring en energie neutraal wonen. 
 
 
 

Maak gerust een afspraak om onze 
Modelwoning, bouwjaar 1977 en 
energie neutraal, te bekijken. 

Samen bouwen aan een duurzame 
en energieke toekomst 

De Tunen 17, 8748 EG Witmarsum 

0517-533080, info@bouwbedrijf-heeringa.nl   

www.bouwbedrijf-heeringa.nl 

Levering van zand en tuinaarde
Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur  
van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

  

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 
Ook op zaterdag geopend!  www.haitsmawitmarsum.nl
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S UPRISE NIJS!!!
Ferhalenjûn op 26 novimber 2021!!! It thema is; taal fan myn 

hert. De iene praat Frysk, de oare Nederlânsk en wer in oar 

jowt antwurd yn it Bildsk. 

yn hiel Fryslân wurdt op dizze jûn ferhalen ferteld en Wytmar-

sum kin fansels net efter!!

It begjint om 19.30 oere yn de kantine fan it MFc “It Fliet”. In 

koronabewiis/QRkoade/negative test is nedich om nei binnen 

te meien. Dat fine we net leuk, mar it is net oars. 

Hoe’t de jûn der fierder útsjocht ferklappe we noch net, mar 

doch yn elts gefal nofklike skuon oan. Nei ôfrin is der noch 

efkes tiid om bij te praten ûnder it genot fan in drankje

We wolle graach witte as jim komme, dat is foar de oarganisaas-

je fan de jûn wichtich. Op ‘e jûn sels lânskomme is net mooglik 

eilaas.

 In kaartsje kost e2,00 , dat is dus hast fergees! Jim kinne jim 

foar 13 novimber opjaan bij

coby yntema (jipyntema@gmail.com / 06-15522596) 

Toanielferiening Surprise

G raach Dien
GRAAcH DIEN     (foar eltsenien)

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.

No ’t de corona-Rigels aardich ynperkt binne is it foar ús foa-

ral noch it tinken om de ôfstan fan de oardel meter yn acht te 

nimmen.

Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter 

mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer: 06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 ûre.

As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje.. 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 medisynen 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, ôf te rekkenjen

mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynformaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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N ij Libben
Op zondag 19 december houdt muziekvereniging Nij libben in 

samenwerking met Gurbe Douwstra een concert in de koepel-

kerk te Witmarsum. Het concert zal aanvangen om 15.30 uur. 

In verband met de huidige regelgeving is het tonen van een 

geldige QR code verplicht om dit concert te kunnen bezoeken. 

Ook dient er registratie plaats te vinden.

Om dit concert bij te wonen kunt u zich aanmelden op email-

adres concert@nijlibben.nl Vermeldt hierbij uw naam en het 

aantal personen waarmee u ons concert wilt gaan bezoeken. 

Ter controle krijgt u van ons een bevestiging dat de mail goed 

is aangekomen. Wij vragen u deze bevestiging mee te nemen 

naar het concert voor een snelle controle.

Middels een QR code zijn er geen beperkingen in het aantal 

bezoekers. We kunnen dan ook veel mensen kwijt in de koe-

pelkerk. Het credo “vol is vol” is echter wel van toepassing.

Mochten er nog wijzigingen ten aanzien van de toegang plaats-

vinden die ons door de overheid opgelegd worden, dan zullen 

wij hier het protocol op aanpassen.

Wij kijken er naar uit om weer voor een volle zaal te gaan spe-

len en willen jullie graag laten genieten van mooie muziek. 

Graag tot ziens op 19 december.
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D e Romkes 
23 -  Pake Piraat (2)

Wat foarôf gie. lytse reade Romke is op sneintemoarn mei syn 

beide maten, Dalie en Johannes, delstrutsen by syn pake en 

beppe. Wylst beppe nei de tsjerketillefoan harket, hat pake de 

mantsjes mei nommen nei it hok en hawwe se pake syn âlde 

geheime sender fan de souder helle. Doe’t pake it apparaat oan 

de stroom sette, kaam der nei in lyts plofke in reekplompke út 

en siet beppe sûnder stroom.

‘Blikstienders mannen, no haw ik minpunten skoard’ seit pake 

en ferdwient nei de meterkast yn ‘e gong om de stroom der wer 

op te setten. De lampe boppe de wurkbank jout wer ljocht as 

pake werom komt. ‘No ris efkes sjen’ bromt ‘r en boegt him oer 

de stjoerder. “Aaah hie ‘k al tocht, de El 84 hat it bejûn. Dat 

wie eartiids ek al de swakste skeakel” Hy rommelt wat yn in 

ladekast mei ark en skroeven, spikers en wat al mear. “Wie wat 

bewaart, heeft wat” jubelt hy, en komt foar it ljocht mei in âld 

blikken sigaredoaske. “Sjoch, dy spullen hiene wy eartiids yn 

foarrie, komt no moai wer fan pas”, en de âldman set hoeden 

de nije buis yn it tastel. 

“Even wachtsje, earst de antenne der mar yn, oars kin hy syn 

fermogen net kwyt en kin beppe dûmny net mear hearre en 

dan binne de rapen gear” Pake rint nei syn âld radio boppe op 

de rommelkast en lûkt de antenne der út. “Mei in bytsje gelok 

kin ik de stjoerder krekt rikke” en wrachtich, mei wat hinne en 

wer skowen kryget hy de antennestekker yn it geheimsinniche 

apparaat. De 3 knapen steane mei iepen mûle te sjen hoe as de 

man mei kabeltsjes en stekkers yn it spier is. “Sa seit ‘r, dat kof-

ferke mei dy blomkes, der sitte platen yn. Sykje der mar in stik 

of 10 út”. Johannes,  dy ‘t neist it kofferke stiet, besyket it gesp-

ke los te krijen mar it wol fan gjin wiken witte. It is dan ek brún 
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maar eem mee, daar komen ze weer aan in een vlot tempo. Ik 

hoop dat u het meekrijgt daar aan de andere kant. Nou dan 

komt hier even een deuntje van de gebroeders Brouwer, luister 

maar even mee. 

De jongknapen steane mei de mûle iepen de boel te oanskôgj-

en, as hiene se krekt it 8e wraldwûnder sjoen.  No moat der 

ien fan jimme efkes op de útkiek en ien moat sa de tillefoan 

oannimmme en de fersykplaatsjes opskriuwe. Johannes, sa tûk 

as der is, seit dat hy de tillefoan wol dwaan wol, mar de beide 

oaren steane net te springen op om bûten de wacht te halden, 

mar doarre ek net te sizzen dat se it net dwaan wolle. Pake hat 

al in oplossing foar hannen. “Jimme geane om de beurt 5 minu-

ten op de útkiek en ik hald de tiid wol by. Romke do giest earst, 

dyn tiid giet no yn. Sadree der in auto mei mear as twa antennes 

toch de strjitte ryd, as de soademieter hjir komme!” 

Pake giet wer fierder yn syn bêste Hollânsk: “Jahaaa luiste-

raars en amateurs het telefoonpanel zit er ook klaar voor hoor. 

Komt u maar met de verzoekjes op nummer 51.12.13. Wij 

draaien eventjes voor vrouw Gramstra, Anneke Grönloh met 

Brandend Zand, komt ie aan en luister maar even mee naar de 

Noorman Radio” 

Pake syn wurden binne amper kald as ynienen Romke it hok yn 

stoarmt.  Pake, pake, der is wat mei beppe!

Wurdt fuortset

fan de rust. ‘laat mij maar’, en de 2 koppen gruttere Dalie bûgt 

him der oer, mar ek hy kryget der gjin beweging yn. “Wachtsje 

mar efkes” seit pake en hellet in âld buske út de kast. It is sa ald 

dat hja net mear lêze kinne wat der yn sit. Hij spuitet wat op it 

slotsje en bromt ‘momintsje’. “Wat is dat voor spul pake?” fre-

get Romke. ‘Krûpoalje’ De mantsjes hearre it wol mar hawwe 

gjin flauwe noasje wat hy bedoelt. Mar it wurket omraak en de 

gesp giet iepen en komme de singletjes foar it ljocht. 

Romke begjint yn it kofferke te graaien en fernuvert him oer 

de hoeskes, ‘Oompie Koerier, de Kermisklanten, corry en de 

Rekels’ lêst hy. It seit him neat fansels. Pake is yntusken de 

platespiler oan it útpakken. Dalie stiet der mei de noas boppe 

op. “Is dat een radio?” freeget hy. “Er zitten niet eens knoppen 

aan, ik zie alleen maar een luidspreker”. let op! en as in fol-

leard gûchelder wipt pake oan de sydkanten de de gespen los en 

tilt de boppekant fan de platespiler wêr ‘t de lûdsprekker yn sit 

en set it njonken de platespiler. “Sa, hjir earst mar stroom op” 

Jou my mar ien fan dy platen” seit er, en Romke oerlanget him 

in skiefke en hat him al út de hoes helle. ‘Aha’, glundert Pake, 

Klaus Wunderlich, krekt de goeie’. Foarsichtich lit hy de nulle 

op de plaat sakje en hawar, der  komt musyk út. Pake hellet út 

de bûse fan syn boesgroentsje in lyts microfoantsje en griemt de 

losse triedsje fêst oan 2 útstekkende trieden fan de pick-up. Hy 

draait wat oan de knoppen en begjint yn de mikrofoan te pra-

ten; “ Hallo, hallo, testing wan toe trie…………..testing ……..

testing, te folle brom seit er dan en pakt in ein tried út de kast 

en makket dat fêst oan de pick-up en de oare kant knoopt hy 

oan de wetterlieding. “Sa, no dat ding wer oan’e stroom, foar-

sichtich drukt pake stekker yn it stopkontakt. De bûkemantsjes 

dogge út foarsoarch al in stap tebek. Mar it falt ta en pake set de 

plaat op’e nij op. Sa no even hearre as der lûd út de radio komt 

en hawar, it wurket! Pake pakt de mikrofoan en begjint troch 

de plaat hinne te praten; Goeiemorgn eem luisteraars en ama-

teurs, dit is eem de “Noorman radio”  vanuit studio ‘De blauwe 

sûkerbiet’ aan de band met lekkere Hollandse muziekjes heng. 

Wy mutte de boel nog eem een bietsje fatsoenere maar luister 
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Y nstjoerd
KunstAchterDijken zoekt voorzitter 

Sûdwest Fryslân is vanouds een streek waar veel kunstenaars 

wonen. De kunstenaarsvereniging KunstAchterDijken heeft 

een naam hoog te houden als broedplaats voor de kunsten met 

als centrum het kunstenaarsdorp Pingjum. 

Wij onderscheiden ons van andere kunstroutes in de regio door 

meerdere kunstdisciplines met elkaar te verbinden. Niet alleen 

schilderkunst, beeldhouwkunst of fotografie, maar ook instal-

laties, poëzie, dans, theater en muziek. Kunstenaars uit heel 

Sûdwest Fryslân en omstreken, geholpen door vele vrijwilli-

gers uit Pingjum en omgeving, organiseren elk jaar in het dorp 

een prachtig, laagdrempelig en avontuurlijk festival. Jong en 

oud worden hierbij betrokken. Ook in 2022 hopen wij het dorp 

weer te veranderen in een festivalterrein vol kunst en worden 

er voorstellingen en werken getoond van kunstenaars en musici 

die alleen hier te zien en te horen zijn. 

Wil je wel eens meewerken om zoiets op te zetten? Dan bof 

je, want helaas moet Gitta Overmaat om gezondheidsredenen 

afscheid nemen als voorzitter. 

We zoeken dus een nieuwe voorzitter, iemand met: 

• affiniteit met kunst. (hoeft geen professioneel kunstenaar te 

zijn). • organisatietalent,overzicht • optimisme, enthousiasme 

• vermogen anderen te motiveren • affiniteit met Friesland 

• liefst enige ervaring in bestuurlijk vrijwilligerswerk. 

We hebben altijd plezierige bijeenkomsten met korte leden-

vergaderingen die overlopen in interessante workshops waarbij 

iedereen aan het werk wordt gezet. 

Heb je belangstelling om deze creatieve sfeer mee te beleven en 

mede vorm te geven? Meld je dan via onderstaand e-mailadres: 

secretariaat@kunstachterdijken.nl 

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met 

Gitta Overmaat 0613123190 
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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 
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Y nstjoerd
KunstAchterDijken zoekt voorzitter 

Sûdwest Fryslân is vanouds een streek waar veel kunstenaars 

wonen. De kunstenaarsvereniging KunstAchterDijken heeft 

een naam hoog te houden als broedplaats voor de kunsten met 

als centrum het kunstenaarsdorp Pingjum. 

Wij onderscheiden ons van andere kunstroutes in de regio door 

meerdere kunstdisciplines met elkaar te verbinden. Niet alleen 

schilderkunst, beeldhouwkunst of fotografie, maar ook instal-

laties, poëzie, dans, theater en muziek. Kunstenaars uit heel 

Sûdwest Fryslân en omstreken, geholpen door vele vrijwilli-

gers uit Pingjum en omgeving, organiseren elk jaar in het dorp 

een prachtig, laagdrempelig en avontuurlijk festival. Jong en 

oud worden hierbij betrokken. Ook in 2022 hopen wij het dorp 

weer te veranderen in een festivalterrein vol kunst en worden 

er voorstellingen en werken getoond van kunstenaars en musici 

die alleen hier te zien en te horen zijn. 

Wil je wel eens meewerken om zoiets op te zetten? Dan bof 

je, want helaas moet Gitta Overmaat om gezondheidsredenen 

afscheid nemen als voorzitter. 

We zoeken dus een nieuwe voorzitter, iemand met: 

• affiniteit met kunst. (hoeft geen professioneel kunstenaar te 

zijn). • organisatietalent,overzicht • optimisme, enthousiasme 

• vermogen anderen te motiveren • affiniteit met Friesland 

• liefst enige ervaring in bestuurlijk vrijwilligerswerk. 

We hebben altijd plezierige bijeenkomsten met korte leden-

vergaderingen die overlopen in interessante workshops waarbij 

iedereen aan het werk wordt gezet. 

Heb je belangstelling om deze creatieve sfeer mee te beleven en 

mede vorm te geven? Meld je dan via onderstaand e-mailadres: 

secretariaat@kunstachterdijken.nl 

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met 

Gitta Overmaat 0613123190 
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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

A genda november 2021
31 oktober t/m 7 november Dorcas Voedselactie

Zie het bericht in deze Koepel

8 tot 12 november Deur-aan deur verkoop V&O

16 november Vrouwen van Nu 19.45 uur, kantine MFc It Fliet. 

lezing ‘De wonderlijke wereld van de natuur’ door Bert van 

Geel

17 november Quilten in de Vermaning

Vanaf 10.00 uur, zie het bericht in deze Koepel

20 november Intocht Sinterklaas

Zie het bericht in deze Koepel

26 november Ferhalejûn ‘Taal fan myn hert’.

Start 19.30 oere by MFc It Fliet. Organiseare troch Tonielferie-

ning Surprise. Sjoch ek it berjocht yn dizze Koepel

Voorkom teleurstelling, kijk ook in de digitale agenda

Van plan om iets te organiseren? Voorkom ‘dubbelingen’ met 

andere verenigingen. Kijk eerst op www.dekoepel.frl/agenda 

Daar staan alle evenementen en activiteiten die bij De Koepel 

bekend zijn. Ook die van de komende maanden. 

Y n’t ferline
Dizze kear in foto fan ‘Scheppingsgave’, hy is makke yn it jier 

1931. Hy kaam by Tijmen corporaal, âld lid fan it koar foar it 

ljocht, nei in oprop yn de krante fan 31 oktober 1977. Mei tank 

oan âld lid Piet Werkhoven, eartiids wenjende yn ljouwert, is 

dochs noch slagge om ‘ t de measte nammen der by te krijen. 

Op de boppeste rige fan lofts nei rjochts:master Tijmen cor-

poraal, Simon Elgersma, leendert ……, Egbert Jansen, Hieke 

Brandsma, Anna Brandsma, Piet Werkhoven en Marten Vis-

ser. Op de twadde rige: skoaljuffer Alderina Zijlstra, Klaske 

Elgersma, Renske Stokje, Boukje Elgersma, Dora de Boer, 

Grietje Stallinga, Geertje Steiginga, Minke Tolsma, 

Inkje Jansen, Jantje Brandsma, Jeltje van Zandbergen en Pie-

tertje Brandsma.

Sittend op de ûnderste rige: Froukje de Boer, mevr. Weissen-

bach, Wiep cuperus, Jappie Tol, Bouke Deinum, dirigent K. 

Weissenbach, Wieger Deinum, 

Jan R. Blanksma, Anna Feenstra, Feikje Blanksma, Trijntje 

Tol en Janke Tiekstra.

Wa kin ús helpe oan de lêste nammen.
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 19 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 2021 
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
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Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
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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
ZorgcentrumAylva 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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