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K at en Harke
Ek tusken         en      binne de Coronaregels wer oanskerpe. Dit 

is ek wol nedich, sjoen ek it grutte tal Friezen dat besmet rek-

ket. Benammen de skoalbern krije der no mei te krijen. Der 

binne al skoallen ticht gien dêr’t it tal besmettingen tige tanimt. 

Wy moatte wer efkes op skerp stean en ôfstân hâlde fan elkoar, 

hoe dreech dit betiden ek wêze kin. Sûnens is tige wichtich by in 

noflik libben. Ek it mûlkapke is wer op ferskate plakken nedich.                                                                                                                             

Hoe sil Sinteklaas dit ha mei syn snor en lange burd? It kin tige 

benaud oanfiele mei sa’n kapke op. Hy heart sjoen syn âldens wis 

by de kwetsbere groep minsken. Goed oppasse, Sinteklaas! No 

hearde ik ek noch dat der in tydlik wenplak foar him socht wurdt yn 

ús doarp. Ik seach dat der ek by Jouke Huitema sjoen is. In gaad-

lik plakje is dit wis wol. Mar Jouke hat oare drokte op syn pleats. 

Froulju ha dêr in tydlik sliepplak nedich. Hy kin Sinteklaas no net 

as gast ûntfange. En konkurrinsje fan syn Pieten hat hy ek gjin fer-

let fan! Alhoewol dizze froulju fansels wol in boer sykje. Takom 

jier kinne wy dit allegearre op’e tillefyzje sjen. Neffens bern op 

skoalle kin de Sint better nei “De Roskam”. Romte is dêr genôch.                                                                                                                               

Moai is it, dat hy mei syn Pieten wol yn Wytmarsum del komt. Hy 

bringt ús hast persoanlik in besite troch alle strjitten bylâns te gean. 

Sa kinne wy allegearre feilich genietsje troch op ús eigen hiem te 

bliuwen om te sjongen en te swaaien. En wy bringe Sinteklaas en syn 

Pieten ek net yn gefaar. Twa miggen yn ien flap.  Sinteklaas is al tige 

âld en lit him fansels ride. Wat ik my wol ôffrege ha oer de Pieten: Is 

de tiid te krap of is it hiele doarp rûn rinne te dreech foar harren en 

ha sy gjin kondysje?  Yn it lêste gefal  kinne sy better efkes kontakt 

opnimme mei Theo de Groot. Dy wit hjir fêst wol in oplossing foar.                                                                                                                                          

Mar de famylje BERT en JOKE DIJKSTRA sille sy hjir dizze 

dei net mear sjen. Nei 40 jier yn Wytmarsum wurke te hawwen 

is Snits no harren nije wenplak. Op Keizersmantel 333, 8607 GJ 

Sneek, kin men harren no treffe. Bert hat in protte minsken as 

fysioterapeut behandele en is sa in ferneamde Wytmarsumer. Ik 
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in ein oan it libben fan MARTINUS LEENSTRA, 91 jier âld. Ek 

hy hat as frijwilliger foar de tsjerke , de skoalle en de maatskippij 

in protte wurk ferset. Leenstra, berne yn Longerhou, hat in grut 

part fan syn libben yn Wytmarsum wenne. Hy wurke as amtner 

by de gemeente Wûnseradiel, hjir op it gemeentehûs. Hy mocht 

graach it rûntsje Kamperdyk, Kâldehústerdyk, Harkesyl en sa 

werom nei it doarp as ûntspanning efkes rinne. Mar de lêste tiid 

seagen wy him al net mear gean. Syn stoel is no leech. Wy winskje 

syn frou, bern en bernsbern krêft ta om dit gemis in plakje te jaan.                                                                                                                                            

En sa komt it ein fan dit jier al wer yn sicht. Hoe’t de krystdagen 

ynfold wurde meie is no noch net bekend. Wis is wol dat wy seker 

noch rekken hâlde moatte mei Corona. Dy giet mei ús mei it nije jier 

yn. Sûnder fjoerwurk ek wer dit jier. Wy sjogge allegearre út nei de 

tiid sûnder dit firus. Rekken mei elkoar hâlde bliuwt ek begjin takom 

jier noch tige wichtich. Doch hoopje wy op gesellige feestdagen, op 

hokker wize wy dy ek ynfolle moatte. Litte wy omsjen nei elkoar en 

iensumens besykje foar te kommen, yn it bysûnder op dizze dagen-

De Koepelredaksje winsket jimme noflike Krystdagen ta en in sûn 

en lokkich 2022.

Ik slút ôf mei in gedicht fan Froukje Annema-Noordenbos oer:

seach him gauris lâns fytsen mei syn hûn. Mar it lêste skoft al net 

mear. Wy winskje jimme in soad wengenot ta yn de stêd Snits.                                                                                                                                           

       Ek ús allround musikus Wim Beckers hat him mei de âlderein 

dwaande hâlden. Hy hat in nij liet skreaun en útfierd op muzyk. 

Mar dizze kear is de tekst yn it Nederlânsk! As men âlder wurdt 

komt faak jins memmetaal wer boppe driuwen. Dêr hat men 

syn emoasjes by belibbe. Wim syn âlders komme net út ús hei-

telân, mar út it fiere Limburg. “Ik hie as earste de muzyk en it 

tema “dementie” betocht. Al spyljend kamen de wurden fan-

sels, lykwols dizze kear yn it Nederlânsk. Dizze wurden passe 

by myn muzyk.” is syn reaksje hjirop. Dit soe in reden wêze 

kinne, Wim. En fansels hearsto noch lang net by de âlderein! 

Lokkich binne wy krekt as dij twatalich. It komt goed Wim! 

Wy sille fan 1 desimber ôf fêst mei in soad nocht hjirnei harkje. 

Lokwinske mei dyn nije muzikale bydrage. Wy sjogge der nei út!                                                                                                                 

Net allinne Sinteklaas dielt presintsjes út. De Ronald Mc Donald 

Bernebuorkerij hat it fikse bedrach fan 3400 euro oerlange krige. 

Dit jild komt fan it maisdoalhôf by Tolsma. Troch Corona waarden 

der mear útstapkes tichter by hûs makke. It grutte tal besikers hat 

dit by inoar brocht. Noch nea wie dit bedrach sa heech! Der kinne 

no mar wer húshâldingen mei in soarchyntinsyf bern fan 0 oant 25 

jier hjir mei elkoar fakânsje fiere en genietsje. Soarch is sa tichtby, 

mar dêrneist is der ûntspanning foar grut en lyts. Dit is alwer de 

22e kear dat der jild oermakke wurdt. In geweldich inisjatyf!  Wy 

kinne rûnom net sûnder  frijwilligers en drage harren op hannen.                                                                                                                              

Mar JELLE REINSMA kin net mear foar ús klearstean. Nei in tiid 

fan ôfnimmende sûnens is hy op 21 novimber 2021 ferstoarn, noch 

mar 68 jier âld. “Ik haw in moai libben hân, allinnich wat te koart” 

binne syn eigen wurden. Jelle is berne op 2 septimber 1953 yn Wyt-

marsum en wie in soan fan Pier en Anne Reinsma. Hy is hjir syn 

hiele libben wenjen bleaun. Letter mei syn frou Sjoerdje en harren 

beide dochters. Lang wurke hy by “Rijkswaterstaat”.  Hy sil tige 

mist wurde. Wy winskje yn it foarste plak syn frou Sjoerdje, bern 

en bernsbern, mar ek al syn freonen, in tige soad sterkte ta om dit 

slimme ferlies te ferwurkjen.  

Op 23 novimber 2021 kaam der, nei in koarte tiid fan siikwêzen, 
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ben. Met de raad en Dorpsbelangen werd afgesproken dit nu eerst 

nader te onderzoeken voor en met de dorpen.

Intussen speelde in Witmarsum eind 2019 dat de Gekroonde Ros-

kam, niet langer doorging met de zaal. Het behoud van de Ros-

kam als zaal hebben we als Dorpsbelang, ondanks onze inspan-

ning, ook niet kunnen bereiken.  Vanuit Dorpsbelang zijn we toen 

in gesprek gegaan met de sportverenigingen, de muziek, toneel, 

koor en basisscholen. We wilden van hen weten of zij als alterna-

tief voor de Roskamzaal een brede sportzaal met dorpshuisfunctie 

zagen zitten. Met de vraag of daar ook voldoende gebruik voor 

zou zijn en of dat inpasbaar zou zijn in de eerdere plannen vanuit 

MFC It Fliet voor een nieuwe sportzaal. De bedoeling was dit in 

te brengen in het onderzoek met de gemeente. Door de Corona is 

in 2020 het hele onderzoek echter blijven liggen. 

Eind 2020 zaten de dorpsbelangen voor het eerst apart weer om 

de tafel met de betreffende ambtenaar van de gemeente. Vanuit 

Dorpsbelang Witmarsum hebben we nogmaals benadrukt bij de 

gemeente dat we niet zonder eigen gymzaal kunnen en misschien 

liever nog een sportzaal willen. We gaven ook nogmaals aan dat 

de kosten en tijd van het reizen voor de gymlessen naar Kims-

werd duurder zouden uitpakken dan de mogelijke besparing. Met 

het dringende verzoek daarom de besparing definitief van tafel 

te halen. De betreffende ambtenaar heeft dit medio 2021 met 

hulp van onze argumentatie aangekaart bij de wethouder en het 

college. Met als resultaat dat het college zelf in oktober 2021 de 

besparing uit de begroting van 2022 heeft gehaald, waar de raad 

op 11 november 2021 mee akkoord ging. De besparing als zodanig 

is van tafel! Maar… het onderzoek samen met de gemeente en de 

dorpen loopt nog.

Door de Corona is het onderzoek niet veel verder gekomen dan 

één gezamenlijke bijeenkomst in juni 2021 van alle dorpsbelan-

gen met de gemeente. Het goede nieuws is dat we vanuit Dorps-

belang Witmarsum wel actief onze inbreng kunnen hebben met 

Paul van Steijn, Pieter van der Zee en Jac Konig als adviseur. We 

hebben onze wensen voor minimaal het behoud van een gymzaal 

in Witmarsum en Arum en misschien een sportzaal of Multifunc-

D orpsbelang
Dorpsbelang nieuws Gymzaal Witmarsum

Het behouden van onze gymzaal in Witmarsum is een stap dich-

terbij gekomen. Op 11 november 2021 besloot de gemeentelijke 

politiek de in 2019 de beoogde besparing op gymzalen van tafel 

te halen. Maar nog niet te snel gejuicht, want we zijn er nog niet. 

Hopelijk krijgen we in de eerste helft van 2022 meer duidelijkheid. 

Dit zal zijn als het onderzoek naar de binnensportaccommodaties 

in Witmarsum, Arum, Kimswerd en Pingjum, uitgevoerd door de 

sportambtenaren samen met de dorpsbelangen is afgerond. 

Wat is er sinds 2019 tot nu toe gebeurd? Op 10 oktober 2019 

presenteerde het college van onze gemeente Súdwest Fryslân 

de begroting voor 2020. Door de grote uitgaven voor WMO en 

jeugdzorg moest de gemeente drastisch bezuinigen. Tot ontzetting 

in Witmarsum, Arum en Hindeloopen bleek het afstoten van de 

gymzalen onderdeel van de bezuinigingsplannen. Voorzien was 

dat onze kinderen vanuit Witmarsum en Arum wel met een busje 

naar Kimswerd konden om te gymmen.

Dorpsbelang vormde samen met vertegenwoordigers van de sport-

verenigingen en de basisscholen een actiecomité. Ons ongeloof en 

onbegrip drong door bij de politiek. Dit gebeurde door persoon-

lijke contacten vanuit Dorpsbelang met de bestuurders en raadsle-

den. Met ingezonden stukken haalden de Leeuwarder Courant en 

zelfs de landelijke kranten en werden we uitgenodigd bij Omrop 

Fryslân ons verhaal te doen! Ons onbegrip werd breed gedragen. 

Dorpsbelang Witmarsum en Arum ‘spraken in’ bij de raad-bre-

de commissie die de begroting besprak. Het gaf als resultaat dat 

de raad een amendement indiende om de besparing van tafel te 

halen. Het college ging echter alleen akkoord met uitstel van de 

besparing tot na 2020, maar hield de besparing zelf wel overeind 

voor 2022. Er lag namelijk een onderzoek van het Mulier Instituut 

uit 2018, waaruit de gemeente opmaakte dat we in Witmarsum, 

Arum, Kimswerd en Pingjum ‘2 gymzalen te veel’ zouden heb-
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tionele zaal opnieuw kunnen inbrengen. We verwachten dat we 

in de eerste helft van 2022 duidelijkheid krijgen wat dit oplevert. 

Daarom ‘mooi dat de besparing van tafel is’, maar we zijn er nog 

niet. Wordt vervolgd!

F anfare Nij Libben
Helaas hebben wij moeten besluiten ons kerstconcert niet door 

te laten gaan en te verplaatsen naar 2022.

Wie weet vinden we een klein alternatief om u toch met muziek 

in de sfeer te brengen van kerst.

Rabo Clubsupport, de stemmen zijn geteld 

Wij willen allen die gestemd hebben op Nij Libben bedan-

ken voor uw steun Het heeft een mooi bedrag opgeleverd van  

€ 363,97

 

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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H oi! 9
Jeu de boules en koffieritueel uit Eritrea

In Hoi!9 treffen we bekende en minder bekende Witmarsu-

mers. We spreken Melle van de Witte op de Jeu de Boules-

baan in Witmarsum. Naast zijn werk bij de jeu de boules luidt 

Melle de kerkklokken en is hij actief met de organisatie van het 

jaarlijks gebeuren bij geitefokvereniging ‘De Werkmans Koe’. 

We drinken koffie bij Natsnet Tesfahiwet en haar dochter Yos-

tina. Natsnet haar roots liggen in Eritrea, sinds 2017 woont zij 

in Witmarsum. Net als samen eten is samen koffie drinken een 

sociale bezigheid in Eritrea. We krijgen een warm welkom en 

maken kennis met een andere cultuur. 

Benieuwd wat er verder langs komt in Hoi!9? Kijk op You-

Tube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Op zaterdag 11 december, 

staat er weer een nieuwe Hoi! klaar. De aankondiging van een 

nieuwe Hoi! zie je aan de posters in het dorp en op Facebook. 

Tips of vragen? Laat het ons weten via hoi-wytmarsum@hot-

mail.com

Meer dan 10.000 views voor Hoi! 

De vorige Hoi! ligt nog vers in het geheugen als ik dit schrijf. 

We krijgen superleuke reacties op Hoi!8 met voetbaltalent 

Allard Hofstra bij Cambuur, de vrijwilligers van de Kazemat-

ten en Tjittie Koopmans. 

Tussen de bedrijven door tellen we het aantal views en … 

opeens staat de teller op 10.256 views. Dat Hoi! zo vaak wordt 

bekeken en in zo’n rap tempo boven de 10.000 views bereikt, 

is boven verwachting. Wat begin 2021 startte als proef om met 

Hoi! elkaar digitaal te treffen is door Witmarsum warm ontvan-

gen. Een digitaal treffen in coronatijd, voor en door de Miens-

kip, brengt verbinding met jong en oud. 

Op 6 februari ging onze eerste Hoi! online. Spannend of men-

sen dit leuk vinden, zouden de filmpjes aanslaan? Weten Wit-

marsumers en oud-Witmarsumers ons te vinden op YouTube? 

De antwoorden op deze vragen is met dit aantal views een dui-

delijk ‘Ja’. De formule van Hoi! in coronatijd is een succes. De 

waardering zien we terug in het aantal views. De eerste Hoi! 

is met 1.948 views koploper. Witmarsumer Mienskip bedankt! 

IJsvereniging Witmarsum
Beste allemaal,

Begin november hebben jullie een uitnodiging gehad voor onze 

algemene ledenvergadering op vrijdag 10 december.

Vanwege de nieuwe kabinetsmaatregelen hebben we besloten 

deze bijeenkomst niet door te laten gaan,

maar te verplaatsen naar vrijdag 4 maart 2022 om 20.00u in 

MFC It Fliet te Witmarsum.

We hopen jullie dan te zien!

Bestuur IJsvereniging Witmarsum
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P ersbericht
Rabobank Coöperatiefonds keert 56.250 euro uit

De Commissie Coöperatiefonds van de Rabobank Leeuwar-

den-Noordwest Friesland steunt 17 projecten in de regio met 

een totale bijdrage van 56.250 euro. In juni dit jaar keerde zij al 

44.750 euro uit aan 13 projecten. Daarmee geeft Rabobank dit 

jaar maar liefst 100.000 euro aan verenigingen en stichtingen 

in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland. De bank steunt 

daarmee activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbe-

teren van de maatschappelijke en economische omgeving. Het 

gaat dan om projecten als het verduurzamen van een buurthuis, 

de aanleg van een moes- of pluktuin of het stimuleren van bio-

diversiteit in een dorp of buurt.

De Rabobank vult het Coöperatiefonds jaarlijks met een deel 

van de winst om de regio mooier te maken. Met de vele vrij-

willigers die uiteenlopende projecten realiseren biedt de Rabo-

bank nét dat stukje extra. Jelmer Algra, Directeur coöperatie-

ve Rabobank vindt het belangrijk dat de bank op deze manier 

betrokken is bij de omgeving. ‘Wij weten wat er speelt en waar 

de behoeftes liggen: samen met al die vrijwilligers maken wij 

het verschil’.

In 2022 keert het Rabobank Coöperatiefonds, in plaats van 

twee keer per jaar, vier keer uit. De volgende deadline voor 

het indienen van aanvragen is 1 maart. Voor meer informatie 

en de voorwaarden ga naar www.rabobank.nl/lnwf
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V &O
Het is 19 november als ik dit schrijf, de kinderen hebben de 

buik vol van snoep en onze samenleving heeft waarschijnlijk 

de buik vol van al het Corona gedoe. Elke keer zitten wij als 

bestuur nauwlettend te kijken naar de persconferentie, wat 

gaat het dit keer betekenen voor ons in zijn geheel.

We weten niet wat de toekomst ons gaat brengen, maar de sig-

nalen zijn niet positief dat het Corona virus snel opgelost zal 

zijn. Geen St Maarten opening met Nij Libben. De Sint komt 

binnen maar blij f staan waar je staat. Uiteraard leest u dit alle-

maal als dit al geweest is. Toch blijft het moeilijk voor de vele 

vrijwilligers die iets willen doen voor het dorp om te anticiperen 

en te schakelen met betrekking tot de Corona maatregelen. De 

georganiseerde jaarvergadering van V&O leverde ook weinig 

belangstelling op dit jaar, maar voor de leden en ereleden die 

wel aanwezig waren; dank. Als bestuur kunnen wij dit eerlijk 

gezegd ook wel goed begrijpen, we willen uiteindelijk toch niet 

het risico lopen.

In de voorgaande Koepel kon ik u al berichten over de eerste 

wedstrijd resultaten die zeer positief waren. In de afgelopen 

periode hebben er nog meer wedstrijden plaats gevonden waar-

aan uiteraard een mooi aantal leden aan heeft meegedaan. 

De uitslagen zijn als volgt.

23 oktober:

Pupil 7:    Pupil 9:

Rixt Menage 1ste plts  Lise van Balen 20ste plts

Eline de Wild 4de plts  Iris Menage 24ste plts

Pupil 8:    Junior 7:

Jelisa Haringa 3de plts  Daphne van der Werf 4ste plts

Marrit van Balen 6de plts Jantine Spoor 5de plts

Jelka Buwalda 19de plts Vanessa Krol 10de plts

Instap 10:    junior 8:

Fleur Krol 2de plaats Egbert Spoor 10de plts

 
 

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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Lisanne Okkema 3de plts

Tessa de Wild 8ste plts

6 november:

Mini 10:   Instap 10:

Jurre Faber 7de plts Fleur Krol 3de plts

    Lisanne Okkema 8ste plts

Pupil 9:     

Tessa de Wild 13de plts 

Iris Menage  4de plts Femke Reinsma 15de plts

Lise van Balen 7de plts Mirthe de Vries 16de plts

Pupil 8:   pupil 7:

Marrit van Balen 3de plts Rixt Menage 4de plts

Jelisa Haringa 5de plts Immy leijendekker 6de plts

Anke Hooghiemstra 18de plts Eline de Wild  7de plts

Junior 7:    Junior 8:

Daphne van der Werf 9de plts Egbert Spoor  6de plts

Lysanne Elgersma 12de plts

Jantine Spoor 13de plts

Vanessa Krol 17de plts

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie overwinning en heel 

veel succes voor degene die door mogen gaan naar de halve 

finale op zaterdag 4 december!

Tot slot wil ik een ieder bedanken die een chocolade pakket 

heeft aangeschaft van de gymnastiekvereniging. De exacte 

aantallen heb ik op het moment van schrijven nog niet binnen, 

maar naar verluidt mag het u allen wederom goed smaken. 

Namens V&O wil ik u alvast fijne feestdagen toewensen en een 

zeer gezond 2022!

En mocht u nou denken na de feestdagen er moet iets gebeu-

ren, schroom dan niet om ons te contacten voor een proefles.

Namens gymnastiekverenging V&O 

Remco Gaastra 

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 
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D e Romkes 24 - 
Pake Piraat 3

Wat foarôf gie: Lytse reade Romke is mei syn 2 maten by pake 

Ronnie yn it hok alwêr se de âld geheime zender fan pake fan 

boppen helle hawwe. Nei wat gesoademieter hawwe se it spul 

wer oan de praat, mar as lytse Romke ynienen it hok instoarmt 

mei in raer berjocht. 

Mei in dikke reade kop stiet Romke te triljen yn it hok. Mei een 

rotgong flucht pake it hûs yn. “Yfkje, Yfkje” brult hy. Beppe 

docht de eagen iepen en giet rjochtop sitten. “Wat mankeart 

dy idioat, wer is de brân? Pake stiet stokstief, as wie der oan de 

grûn neilt. “J-j-j-ja m-m-mar Roohoo-ho-romke sei dat der wat 

mei dy oan de hân wie” stammert er. “Och heden is dat it. No 

de dûmny wie klear en doe hearde ik ynienen Anneke Grönloh 

en doe bin ‘k yn sliep fallen. Romke stiet, lyke skrokken as syn 

pake om de hoeke fan de kokendoar te sjen. Hy hat de trienen 

yn de eagen. ‘Ik dacht echt dat beppe dood was’ 

De mannen binne wer yn it hok en pake hat yn de gauwichheid 

noch in pear LP’s meinommen út e hûs. “Hoeche wy net eltse 

kear in nije plaat op te setten” Johannes is oan bar om de wacht 

te hâlden. Hy hat him ferskûle efter de grutte konifear as der 

ien foarby komt mei de hûn krûpt der noch fierder wei. 

Pake ouwehoert yntusken foar it faderlân wei. De iene nei de 

oare fersykplaat wurdt oanfrege. “It lyket wol as it hiele doarp 

sit lústerjen!’ glundert hy. No is dat ek sa, mar net omdat se syn 

musyk sa wurdeare, mar se kinne net oars, want hoe se ek oan 

de knoppen draaie, it makket neat út oeral hearre se itselde. 

En wer giet de tillefoan, mar de bellers lykje der net fleuriger 

op te wurden. Dalie is oan bar om dat ding op te nimmen.  “Met 

de Noorman FM” pakt hy de tillefoan op. “Jou my as de soade-

mieter die âlde Gramstra en rap wat!” Dalie skrikt derfan en 

oarlanget fourtdaliks dat ding oan pake.

“Moast ris goed hearre Gramstra!, as de soademieter dat ding 

fan de stroom oars belje ik de plysje. It foutbaljen begjint sa 

dus opsokkebalje mei dyn kutmuzyk!” En dan is it stil oan de 

oare kant. 

Dan komt ek Johannes it hok yn. “Plysjes, plysjes” ropt hy 

oerstjoer. Pake sjit no hielendal yn de stress. Mei gong pakt hy 

de stjoerder en sûnder it spul los te heljen flucht ‘r mei it ding 

de doar út en lûkt de doar fan it hinnehok iepen, gooit it ding 

deryn, en smyt de doar wer ticht en draaft werom nei it hok. As 

de âld man him deljân hat op een ierappelkistje komme der 2 

plysjes, mei in oare man troch de doar. 

“Soa Gramstra”, begjint de âldste fan de beide plysjes, “Dus jo 

binne dizze mantsjes wat ferkearde dingen oant learen? “No, 

ik liet harren efkes sjen hoe as wy eartiids plaatjes draaiden”. 

“Oh sa, en moat dan it hiele doarp en fier dêromhinne der fan 

mei genietsje?  “Och”, sa lûd stie dy pick-up dochs net” skam-

pert pake. De man dy net klaaid is as plysjeman sjocht troch it 

smoarge rút en freget oan pake oft dy syn hinnen fan in Indiaan 

kocht hat. “Wat is dat no wer fan ûnnoazel praat”  seit pake. 

“No”, giet de man fierder, Se jouwe reeksinjalen. “Wat hawwe 

jo fannemoarn troch de kofje hawn, want..”, mar fierder komt 

hy net want beppe stowt it hok yn. “It hinnehok stiet yn e brân, 

gau gau”. De jongste fan de beide plysjes stiet ek al bûten en 

troch syn semafoan hat de brânwacht ek al oproppen. Dalie is 

sa snoad om in stik kipegaas stikken te skuoren sadat de hinnen 

der út kinne foardat se libbend bred wurde. De hoane giet as 

lêste nei bûten as wie hy de sprekwurdelike kapitein. 

Yntusken is it in drokte fan jewelste yn de strjitte want der 

binne noch 2 plysjeauto’s by kommen en yn de fierte heard men 

de sirenes fan de brânwacht ek al. 
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Jelle kreeg verkering met Sjoerdje Terpstra en later werden ze 

ouders van twee dochters, Wendy en Ryanne. Jelle zijn passie 

voor de voetbalvereniging bleef. Hij maakte zich verdienstelijk 

voor zijn club op vele fronten. Zo was hij jeugdleider, kantine-

beheerder, organiseerde jeugdkampen, trad op als gastheer en 

werd bestuurslid van de club van 50 euro. Vrijwilligerswerk, 

niet voor één of twee jaar, maar jaren lang. Alles in het belang 

van Mulier. 

Jelle mocht ook graag met een aantal voetbalvrienden een 

weekeindje weg om een voetbalwedstrijd in het buitenland te 

bezoeken. Er volgden reizen naar onder meer Glasgow, Lon-

den en Barcelona. Jelle en zijn dorpsgenoten bezochten dan 

natuurlijk ook de plaatselijke kroegen. Na wat biertjes was 

de taalbarrière voor de vrienden geen enkel probleem. Jelle 

genoot van deze tripjes en op het veld kon hij er altijd smake-

lijk over vertellen. Waardevolle  herinneringen die door hem  

werden gekoesterd.  

Jelle was lang werkzaam bij Rijkswaterstaat. Na zijn pensioen 

werd hij helaas vrij snel ziek. Er volgden onderzoeken en ope-

raties. Om fit te blijven wandelde hij veel in en rond het dorp. 

Als ik hem dan trof maakten we altijd even een praatje. Hij was 

optimistisch en zei zich goed te voelen. Kort daarna sloeg de 

ziekte echter genadeloos toe. 

Naast het voetbal genoot Jelle van vakanties met zijn gezin en 

later met vrienden. Er op uit met de caravan naar het buiten-

land. Enkele weken geleden vertrokken Jelle en Sjoerdje  met 

hun vrienden Jelle en Sjoerdtje Brandsma naar Italië. Ze geno-

ten samen ruim drie weken van de Italiaanse zon en Jelle zat op 

de spreekstoel. Hij haalde herinneringen op en vertelde over 

zijn jeugd en zijn leven. Mooie verhalen, verhalen van vroeger, 

verhalen met een lach en een traan. 

Op 12 november 2021 werd Jelle benoemd als erelid van SV 

I n Memoriam
Jelle Reinsma
‘Ik heb een mooi leven gehad maar het was wat te kort’. Woor-

den van Jelle Reinsma die na een ongelijke strijd op 21 novem-

ber 2021 overleed. Een grote groep voetbalspelers bewees Jelle 

zaterdag 27 november 2021 de laatste eer op sportcomplex It 

Fliet. In de bekende rode clubkleuren   vormden ze een erehaag 

en zorgden voor een warm en indrukwekkend eerbetoon aan 

hun voetbalvriend.

Jelle werd op 2 september 1953 geboren in Witmarsum. Het 

dorp dat hij altijd trouw zou blijven en alleen voor vakanties 

kort zou verlaten. Jelle was de jongste zoon van Pier en Anna 

Reinsma, broertje van Tetsie en Durk. Jelle groeide op in de 

Mauritsstraat en haalde in zijn jeugdjaren natuurlijk de nodige 

streken uit. Het zal rond 1970 zijn geweest, tijdens de Witmar-

sumer Merke werd er een fierljepwedstrijd georganiseerd. De 

vader van Jelle deed mee en Jelle zou de pols voor zijn vader 

vasthouden. Pier, gekleed in een damesjurk, nam een aanloop 

maar op het moment dat hij de pols zou pakken trok Jelle deze 

naar zich toe. Pier verdween zonder pols in het water. Pier ken-

nende zal hij ongetwijfeld een hartig woordje met zijn zoon 

hebben gesproken.  

In 1967 werd de voetbalverenging SV Mulier opgericht. De 

voetbalvereniging zou als een rode draad door het leven van 

Jelle lopen. Jelle werd al snel lid en speler van het eerste elftal. 

In die tijd met zijn kenmerkende lange haren en tijdens de wed-

strijden getooid met een haarband. Jelle was snel en als rechts-

buiten pikte hij regelmatig een doelpunt mee. Jelle had in die 

tijd soms een kort lontje. Zo moest een deur van een kleedka-

mer het eens ontgelden. Er volgde dan een factuur die keurig 

werd betaald. Ook was Jelle het soms niet met een beslissing 

van de scheidsrechter eens. In de altijd beladen derby’s tegen 

Arum liep hij zo een keer tegen een schorsing aan.    
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succes werd zelfs zo groot, dat het voor het dagelijks bestuur 

onmogelijk was om dit op een verantwoorde wijze voort te zet-

ten. Eind jaren’90 werd er dan ook besloten om de camping te 

verkopen.

Begin 1977 werd ondergetekende ambtelijk toegevoegd aan 

het Dagelijks Bestuur. De taken van de secretaris werden gro-

tendeels herverdeeld tussen ondergetekende en dhr. Leenstra. 

Hij werd naast zijn werkzaamheden voor het zwembad, vooral 

de man van de camping. En ofschoon de camping al lange tijd 

is verkocht, werd er nog regelmatig een beroep gedaan op dhr. 

Leenstra zijn geheugen, of hij nog wist hoe de leidingen voor 

de nutsvoorzieningen liepen. Zo was hij vaak voor de camping-

houder, het bestuur en vrijwilligers een rots in de branding. 

Het overlijden zal dan ook een lege plek achterlaten en als een 

groot gemis gaan voelen.

In 1982 droeg dhr. Leenstra het secretariaat volledig over aan 

ondergetekende en lag zijn aandacht vooral op het besturen en 

verrichten en coördineren van de werkzaamheden op de cam-

ping.

Omdat de musketiers van het eerste uur meer dan 25 jaar een 

functie binnen het dagelijks bestuur hadden bekleed besloot 

het Algemeen Bestuur van de stichting op 27 maart 2007 de 

heren M. Leenstra, U. Hiemstra en J. Deelstra tot ere-bestuurs-

leden van de stichting te benoemen.

Beste Martinus Leenstra al ben je niet meer hier en kunnen we 

niet meer even gedag zeggen of herinneringen delen over het 

zwembad, je zult altijd in onze herinneringen blijven bestaan. 

We zullen je nooit vergeten en je zult altijd, net als Jan Deelstra 

en Ulbe Hiemstra onlosmakelijk met zwembad Mounewetter 

blijven verbonden.

We wensen mevrouw Leenstra en haar kinderen en kleinkin-

deren heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens  de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van 

zwembad Mounewetter

Roel Bijlsma, voorzitter

Mulier. Een prachtig gebaar van de leden van de voetbalver-

eniging. Helaas kon Jelle er zelf niet bij zijn. Zijn gezondheid 

liet dat niet toe. De benoeming was natuurlijk terecht, zijn staat 

van dienst voor de club is ongekend. 

De wedstrijd is gespeeld, een verlenging zat er voor Jelle helaas 

niet in. Jelle Reinsma, clubicoon en voetbalvriend maar boven-

al liefhebbende echtgenoot, vader en pake.

We zullen hem missen.

Simon Lemstra

Martinus Leenstra
Op dinsdag 23 november 2021 is op 91-jarige leeftijd, na een 

kort ziekbed van ons heengegaan dhr. Martinus Leenstra, ere-

bestuurslid en medeoprichter van stichting zwembad Moune-

wetter. In 1968 werd door een aantal ondernemende Witmar-

sumers “de Aktie Witmarsumer Gemeenschaps Bijdragen” 

gestart met als doel het realiseren van een zwembad voor de 

bewoners van de regio Witmarsum.

Na veel voorwerk en gelobby, kon in 1973 de stichting zwembad 

Witmarsum e.o. haar poorten openen. Een uniek stukje samen-

werking en offerbereidheid van de inwoners van Witmarsum 

e.o. Iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Het eerste dagelijks bestuur, dat ondersteunt door een alge-

meen bestuur, de kar in de beginjaren moest trekken, bestond 

uit de heren Jan Deelstra (voorzitter), Ulbe Hiemstra (pen-

ningmeester) en Martinus Leenstra (secretaris). De drie mus-

ketiers van het eerste uur.

Om de exploitatie op een verantwoorde manier rond te krijgen, 

werden er in de loop der jaren diverse initiatieven ontwikkeld 

om de inkomsten te vergroten en de uitgaven zo klein mogelijk 

te houden. 

Zo ontwikkelden de drie musketiers een plan om een camping 

te stichten. Ofschoon er door menigeen sceptisch tegen dit idee 

aan werd gekeken, bleek het toch een “succesformule”. Het 
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succes werd zelfs zo groot, dat het voor het dagelijks bestuur 
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ping.
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het Algemeen Bestuur van de stichting op 27 maart 2007 de 

heren M. Leenstra, U. Hiemstra en J. Deelstra tot ere-bestuurs-

leden van de stichting te benoemen.

Beste Martinus Leenstra al ben je niet meer hier en kunnen we 

niet meer even gedag zeggen of herinneringen delen over het 

zwembad, je zult altijd in onze herinneringen blijven bestaan. 

We zullen je nooit vergeten en je zult altijd, net als Jan Deelstra 

en Ulbe Hiemstra onlosmakelijk met zwembad Mounewetter 

blijven verbonden.

We wensen mevrouw Leenstra en haar kinderen en kleinkin-

deren heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens  de medewerkers, vrijwilligers en het bestuur van 

zwembad Mounewetter

Roel Bijlsma, voorzitter
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Mulier. Een prachtig gebaar van de leden van de voetbalver-
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We zullen hem missen.

Simon Lemstra

Martinus Leenstra
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kort ziekbed van ons heengegaan dhr. Martinus Leenstra, ere-

bestuurslid en medeoprichter van stichting zwembad Moune-

wetter. In 1968 werd door een aantal ondernemende Witmar-

sumers “de Aktie Witmarsumer Gemeenschaps Bijdragen” 

gestart met als doel het realiseren van een zwembad voor de 

bewoners van de regio Witmarsum.

Na veel voorwerk en gelobby, kon in 1973 de stichting zwembad 

Witmarsum e.o. haar poorten openen. Een uniek stukje samen-

werking en offerbereidheid van de inwoners van Witmarsum 

e.o. Iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Het eerste dagelijks bestuur, dat ondersteunt door een alge-

meen bestuur, de kar in de beginjaren moest trekken, bestond 

uit de heren Jan Deelstra (voorzitter), Ulbe Hiemstra (pen-

ningmeester) en Martinus Leenstra (secretaris). De drie mus-

ketiers van het eerste uur.

Om de exploitatie op een verantwoorde manier rond te krijgen, 

werden er in de loop der jaren diverse initiatieven ontwikkeld 

om de inkomsten te vergroten en de uitgaven zo klein mogelijk 

te houden. 

Zo ontwikkelden de drie musketiers een plan om een camping 

te stichten. Ofschoon er door menigeen sceptisch tegen dit idee 

aan werd gekeken, bleek het toch een “succesformule”. Het 
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Y n’t ferline
De skuon wurde wer setten, en der wurde wer Sinteklaas fers-

kes songen. In protte minsken fine it in gesellige en waarme 

tiid, dêr ’ t eartiids dochs ek wol in soad fotografearre waard. 

Hjoed de dei rint elk mei in fototastel om op syn mobyl, mar 

eartiids waarden ek yn dizze tiid fan it jier in soad foto’s makke. 

Meastentiids binne se yn ‘e hûs of op skoalle, mar ek by de oan-

komst en by it gemeentehûs nommen. No ha wy wol foto’s fan 

Sinteklaas, mar dy fan jo, hawwe we der noch graach by. Dat, as 

jo aanst even tiid ha, nim dan noch ris even de âlde fotoboeken 

derby. En fine jo noch sa’n Sinteklaas of krystfoto, diel dy dan 

mei ús. Op de foto, sil sawat om 1958 makke wêze, Sinteklaas 

en swarte Pyt mei 

Johannes de Vries yn 

har fermidden. Ha 

jo hjir no ek in pear 

foto’s fan, ferjit se ek 

net oan it ferline te 

jaan.

Evert Zwier Ver-

lengde Oostend 17    

8748AP (532147), 

Geertje Verhoeve 

(531392),  Titia Banga 

(531572) of Wietske 

Sierkstra (532047)  

e-mail: evertzwier@

outlook.com 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de jannewaris Koepel moat uterlik 16 desimber 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 2022 
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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Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
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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

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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