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K at en Harke
Ek tusken         en    hat de hjerst syn yntree makke. Oan in moaie 

sinnige simmer is in ein kaam. De Ljochtkuier gie dit jier ek wer 

by it swimbad lâns en wy seagen de lege baden. It bad wurdt 

wer klear makke foar de winter. De frijwilligers sille wol wer 

yn it spier komme. Wat binne wy bliid mei en grutsk op harren. 

Elts jier wer sjocht it der yn “Mounewetter” nei de winter tige 

fersoarge út. Dit bad wurdt troch harren goed ûnderhâlden. Wy 

kinne net sûnder jimme. Tige tank foar jimme ynset!  Dit jildt 

ek foar Roel Bijlsma. Nei 45 jier nimt hy ôfskie as foarsitter fan 

“Mounewetter”. Hy is no 72 jier en wol mear tiid frijmeitsje 

om mei syn frou mei harren kamper op paad te gean. Al 30 jier 

wenje sy yn Frentsjer, mar al dy jierren komt hy mei in soad 

nocht nei Wytmarsum ta om saken foar it swimbad te regeljen. 

Mei troch syn ynset is “Mounewetter”ferneamd wurden. Fan 

20.000 besikers yn 1973 rint it no op nei maksimaal 70.000. Nei 

Corona wie dit ferline jier 50.000. En dat is foar personiel en 

besikers, wat romte oanbelanget, poerbêst. 

Wy winskje Bijlsma tige moaie reizen ta. Mar kom tuskentroch 

gesellich nochris nei ús swimbad. “Alde leafde rusket net!”                                                                                                               

Wie it de lêste kear wilens de Ljochtkuier ûnlijich waar, dizze 

kear kin it net better. It “Oktoberfest” kin droech en himmel 

ferrinne. It bier is net oan te slepen. In twadde bestelling is 

nedich. Drok is it yn’e tinte yn it wykein troch in programma 

mei fariaasje foar eltsenien. De tiid hâldt gjin skoft liket it wol.                                                                                                  

Dit is in lyts wike letter  ek sa. Wy witte allegeare wol dat 

kapsalon “Amarant”oerdei de doar iepen hat foar har klan-

ten. Doch binne der guon dy’t jûns let der noch hinne wolle. 

Dan sit de doar op slot en is it ljocht út. Mar ynbrekkers steane 

foar neat en ferniele it rút fan de doar. Knipt wurdt der no net.  

Sy komme net foar de kapsters mar foar de kassa. Margreet  

bliuwt sitten mei alle fernielings, ûnkosten en drokte om alles 
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Corlaine lok mei dit heuchlike barren. Wy hoopje dat sy yn 

sûnens opgroeie sil, mei jimme om har hinne. 

Sûnens kin ek ôfnimme. Dêr hat JAN ANEMA mei te krijen 

hawn. Op 2 oktober 2022 is hy yn Snits ferstoarn yn de âldens fan 

krapoan 80 jier. Hy wurdt berne yn Wytmarsum op 30 novim-

ber 1942 en is in neikommerke. Hy hat ien broer en 2 susters. 

Jan Anema giet yn Wytmarsum nei de iepenbiere skoalle, mar 

makket dy net ôf. Hy hat it hjir wol nei it sin, en it learen giet 

him wol aardich goed ôf. Doch fielt hy by himsels in sterke druk 

om heit te helpen op it lân. Dat docht er leaver as leare. Op it 

lân yn it spier wêze is syn wille en tier. Hat syn heit altyd mei 

hynders wurke, troch Jan wurdt der in trekker oanskaft. Hy hat 

sels letter noch in nije trekkerloads bouwe litten. Syn heit jage 

op wyld. Dy hat him meinommen en Jan de knepen fan it fak 

leart. Letter giet hy, waar as gjin waar, in pear oeren troch it lân 

rinne mei syn gewear. Anema hâldt rekken mei de regels, dy’t 

bij it jeien jilde. Hy is allinne bleaun. Nei it ferstjerren fan syn 

âlders bliuwe hy en syn suster Sietske tegearre yn harren âlder-

lik hûs wenjen. Jan bliuwt allinne oer as ek Sietske ferstjert. Nei 

in tiid fan ôfnimmende sûnens wurdt hy de lêste 4 jier leafdefol 

yn de Ielânen fersoarge. Wy winkje syn neibesteanden sterkte 

ta om dit ferlies te ferwurkjen.

De natuer begjint te feroarjen. De hjerstkleuren skitterje alwer, 

ek yn it bosk.

Hjerst. 

Kom, sei it bosk,                                                                                                                                            

hjoed litte wy alles los.                                                                                                                                             

Lit alles mar waaie,                                                                                                                                           

want soms is dat nedich                                                                                                                                 

om sterker yn it libben                                                                                                                                           

te stean.                                                                                                                                             

Oant de oare kear, Jelly.   

te regeljen. Alles is yn opskuor troch dizze ynbraak. Men moat 

fan in oar syn guod ôfbliuwe! Der is in tekoart oan personiel 

rûnom. Sels mar gau wurk sykje en jild fertsjinje bin ik fan 

betinken. En de skea kin sa ek fergoede wurde. Hoewol ‘t alle 

lijen hjirtroch net te beteljen is fansels.  Ek by de fuotbalkan-

tine fan Pim Mulier wurdt der in kassa meinaam. Ek dêr wol 

it glês wol stikken. Tips fan minsken dy’t wat sjoen of heart 

hawwe kinne dit trochjaan oan de plysje. Dit moat as it  kin sa 

gau as mooglik oplost wurde. Dan folget de straf op de sûnde!                                                                                                                                           

Men kin better jild oermeitsje nei in goed doel. It Maisdoalhôf 

hat al wer foar de 23e kear te besykjen west. Dêr is ôfrûne sim-

mer drok gebrûk fan makke. It moaie waar kin ek meispile ha 

fansels. Wie der ferline jier al in rekord bedrach fan 3400 euro  

opbrocht, dizze kear is it noch heger wurden. 3575 euro kin 

oermakke wurde nei de “Ronald McDonald Kinderhoeve”yn 

Beetstersweach. Sa kinne bern mei in beheining mei harren 

famylje ek genietsje fan in feestlike fakânsje. Foar harren in 

stik bûter yn’e brij.

Sint Maarten stie eartiids ree om  earme minsken te helpen. 

Dêr sjonge de bern grif wer fan op 11 novimber. Thús of op 

skoalle sil der wol wer in lampion yn elkoar nifelje wurde. Dan 

kinne sy mar wer mei ljochtsjes sjongend troch it doarp rinne. 

En de beleanning meinimme yn harren tas. It liket wol feest.

Feest wurdt it ek yn ús doarp, want op 19 novimber komt Sin-

terklaas hjir wer del mei syn Pieten. Wy kinne de Sinterklaze-

ferskes alfêst efkes oefenjen gean om dan folút mei sjonge te 

kinnen. Hy komt foar jong en âld! En nimt fêst wat foar ús mei. 

Wolkom, wy sjogge nei jimme út!                                          

Feest is it ek by Simon en Corlaine Lemstra. Op 24 septim-

ber 2022 binne sy wer pake en beppe wurden. Dizze kear ha 

PATRICK BRAAKSMA en harren dochter JUDITH LEM-

STRA in lyts famke krige mei de moaie namme JESKE. Grutte 

broer Finn sjocht gauris efkes yn’e widze fan syn suske.  Wat in 

rykdom is dit yn dizze húshâlding. Net te beteljen! Wy winskje 

heit en mem, broer Finn en fansels ek pake Simon en beppe 
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F AN DE REDAKSJE
(foar de wissichheit yn it nederlânsk)

 

Beste mensen,

Het gebeurt soms dat wij een berichtje in de brievenbus vinden 

met het verzoek dit in de Koepel te zetten.

Mocht dit het algemeen belang dienen en is er ruimte, dan kun-

nen wij het plaatsen. 

Echter, de naam van de afzender moet bij de redactie bekend 

zijn; we kunnen het eventueel zonder naam plaatsen.

U kunt de kopij aanleveren via de mail: redactie@dekoepel.frl

B asisschool De Utskoat
Op vrijdag 30 september kon na drie jaar het Floralia feest weer 

op school plaatsvinden! Dit keer stond de avond in het teken 

van het thema van de Kinderboekenweek Gi-ga-groen!” Onder 

leiding van Esther Ouderkerken en Marrit Kooyenga werd het 

feest met een dans -op het nummer “Gi-ga-groen!” van Kinde-

ren voor Kinderen- geopend.

Vervolgens werd iedereen door locatieleidster Ingrid Kram 

welkom geheten en uitgenodigd om het feest in school verder 

te vieren.

Binnen was de school feestelijk versierd en in de lokalen waren 

verschillende spelletjes te doen, waaronder touwtje-trek en 

grabbelen. Kinderen konden hun nagels laten lakken door oud-

leerlingen van de school of cake versieren. Naast deze jaarlijks 

terugkerende activiteiten was het mogelijk om een voederrol te 

maken of een pindaketting te rijgen voor de vogeltjes.

Alle juffen hadden met hun klas een voorstelling ingestudeerd. 

Deze werden voor alle ouders en belangstellenden uitgevoerd 

in het speellokaal. Het was weer een feest om naar te kijken! 

Complimenten voor alle kinderen en hun juffen!

Dit jaar was het ook weer tijd voor de Floralia planten en het 

bloemschikken. In het voorjaar hadden alle leerlingen zon-

nebloempitten meegekregen om te planten en een plantje om 

thuis op te kweken. ’s Ochtends hadden de groepen 3 t/m 8 

bloemstukjes gemaakt. De planten en bloemstukjes werden 

tentoongesteld tijdens het Floraliafeest. De jury, Nynke de 

Vries en Anneke Sinnema beoordeelde wie het mooiste bloem-

stukje had en welke plant het mooist opgekweekt was. Voor de 

hoogste zonnebloemen was er een oorkonde en voor de mooi-

ste planten en bloemstukjes waren per klas twee medailles te 

winnen.

Tijdens het feest werd er een verloting gehouden, waarbij er 

weer spectaculaire prijzen werden weggegeven! Alle prijzen 

zijn aangeboden door bedrijven in Witmarsum en omstreken! 

Ook hiervoor weer hartelijk bedankt! 

In het eetcafé was er voor iedereen wat lekkers, zoals zelfge-

maakte taarten, soep, snert, broodjes en verschillende zoete en 

hartige creaties. Deze heerlijkheden werden zoals elk jaar ver-

zorgd door alle ouders van de school. We willen alle ouders dan 

ook weer bedanken voor de verrassende lekkernijen dit jaar! 

Rond zeven uur werd het feest afgerond. We willen het hele 

team van De Utskoat, alle vrijwilligers en natuurlijk ouders en 

kinderen bedanken voor het gezellige feest! We hopen dat u 

volgend jaar ook weer aanwezig zult zijn tijdens de Floralia! 

Wij hebben er nu alweer zin in!

De Floraliacommissie

Oorkondes hoogste zonnebloem: 

Ane en Afke de Vries, groep 6&7

Fleur Huisman, groep 5

Tygo Dijkstra, groep 2
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Medailles mooiste planten 

Groep 1&2   Groep 3&4

1. Tess Zaagemans  1. Hidde Spoor

2. Jorn Boersma  2. Bente Hibma

Groep 5&6   Groep 7&8 

1. Tygo Berfelo  1. Rixt Menage

2. Bauke Kuipers  2. Jelger Ouderkerken

Medailles Bloemstukjes: 

Groep 3&4   Groep 5&6

1. Thomas van der Werf 1. Tygo Berfelo

2. Aniek van der Werf 2. Fleur Huisman

Groep 7&8

1. Annigje Rienstra

2. Egbert Spoor

M ouneboulers
Nieuws van de Mouneboulers

Ald-Wunseradiel toernooi 17 september; een ‘boppeslach’ 52 

deelnemers uit Schettens, Makkum, Exmorra, Burgwerd, Par-

regea, Pingjum, Lollum en Witmarsum. We moesten zo nu en 

dan even schuilen voor wat regenbuitjes, maar dat mocht de pret 

niet drukken. Veel gelachen en sportieve strijd, lekkere hapjes 

en drankjes. De dames van de kantine en pake en beppesizzers 

hadden het er maar druk mee Kortom een zeer geslaagde mid-

dag. De prijzen van Melktap de Hemmen uit Makkum, werden 

zeer gewaardeerd.

De prijswinnaars:

Heren

1. Sietse Haitsma Witmarsum 3 x W + 28 punten

2. Nico Dusink Burgwerd 3x W + 21 punten

3. Gerard Hovener camping 3 x W + 18 punten

4. Klaas Haitsma Witmarsum 3 x W 16 punten

5. Sijas Akkerman Lollum 3 x W + 15 punten

Dames:

1. Ellen v.d. Meulen Schettens 3 x W + 26 punten

2. Jennie Wiersma Burgwerd 3 x W + 21 punten

3. Meini Visser Schettens, 3 x W + 17 punten

4. Joukje van Abbema Schettens, 2 x W + 9 punten

5. Betty Popma Witmarsum, 2 x W + 7 punten

Aanmoedigingsprijs was voor Marijke Prins uit Parrega

15 oktober de dag van het Palingtoernooi. Op 1 regenbui 

na, waren de weergoden ons goed gezind. Het was weer een 

geslaagde middag met sportieve strijd en gezelligheid. 

De prijzen waren uiteraard de heerlijke ‘rikke iel’. En elke deel-

nemer van het toernooi kreeg een bosje paling mee naar huis.

Uitslag prijzen:

Heren: 

1. Bert van Meggelen 3x winst +18 punten

2. Jenco Sieperda, 3x winst + 16 punten

3. Rudy Nauta, 3x 

winst + 14 punten

Dames:

1. Nannie Haitsma, 3x 

winst + 18 punten

2. Reinette Nooit-

gedagt, 3x winst +11 

punten

3. Geke Poortstra, 2x 

winst + 3 punten
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Z angworkshop
SCHEPPINGSGAVE EN POPKOAR

ZANGWORKSHOP “IEDEREEN KAN ZINGEN”

Chr. Gemengd Koor Scheppingsgave en Popkoar Witmarsum 

organiseren samen een zangworkshop 

op zaterdag 5 november a.s. 

De zangworkshop wordt gehouden in De Hoekstien, van Ayl-

vaweg 37 te Witmarsum. Inloop is vanaf 9.30 uur. De workshop 

duurt van 10.00 – 15.30 uur. 

De workshop wordt gegeven door Froukje de Wit, dirigente 

van het Popkoar. “Ik werk op een onalledaagse manier zodat je 

kunt ervaren wat het is om je vrij te voelen, geluid te maken en 

samen te merken hoe verbindend muziek is”, aldus Froukje de 

Wit. Eise Hille Ris Lambers zal op de piano het zingen begelei-

den. Meedoen kan door iedereen, die van zingen houdt.

Als u deze Koepel ontvangt is de deadline voor deelname aan 

de workshop al geweest. Komen luisteren op zaterdag 5 novem-

ber a.s. om 16.00 uur in de Hoekstien kan misschien nog wel. 

Hartelijk welkom om te komen luisteren. 

Donaties Scheppingsgave:

De verzoeken om uw donatie voor Scheppingsgave worden 

eind oktober in uw brievenbus bezorgd. Wilt u uw bijdrage via 

de bank aan ons overmaken. Alvast bedankt. Uw steun wordt 

zeer op prijs gesteld.

 

   
   
  Dry Needling    Medische fitness 
  Functionele osteopathie  Bedrijfsfitness 
  Manuele therapie   Streetdance 4 Kids & Teens 
  Oedeemtherapie   Peuter- & kleuterdans 
  Medische training   Spinning 
  Medical taping     
  Covid-19 herstelzorg   
  Hydrotherapie     
 
Bel 0517-531901 voor het maken van een afspraak of kijk voor meer informatie 

op fysiowitmarsum.nl 
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Y nstjoerd
Achte redaksje. 

Tidens myn besite oan kapsalon Amarant, ha ik jim krantsje 

lêzen en fûn in ynteressant artikel oer Mukkes Lemstra. Myn 

mem kaam fan Wytmarsum en wie yn it selfde jier berne en 

kaam tagelyk mei Mukkes op de legere skoalle. Juffer en mas-

ter ha mei him net de bêste tiid hawn. Hy wie dwers en helle alle 

dagen wol wat út, faak mei spektakel.  Hy wie al jong izer sterk 

en mocht graach mei syn maten wrakselje, wat foar syn maten 

faak net noflik wie. Hy waard sa sterk as in beer en wie foar de 

Duvel net bang, allinne fan tonger en ûnwaar. Hy miende dat 

dat syn dea wurde soe. Yn Wytmarsum wie ris in jongkeardel 

op in snein op strjitte deaslein troch in tongerslach. Syn beide 

maten rekken allinne tsjin de grûn. De  ring fan it slachtof-

fer wie smolten en dat beeld hie Mukkes ek foar him. Hy koe 

pûr bêst keatse en hat tidens merkewedstriden ferskate keats-

ballen wei slein. As de perken op it noardein fan de Finne, it 

keatsfjild, leinen stie der op de súdkant in grut braakhok dêr 

koe hy rejaal oer hinne slaan en soms ek noch oer de pleats 

dy’t der efter stie. Der moast dan in nije bal yn it spul, want dy 

oare wie net te finen. Wiene de perken op it súdein, dan koe 

de boer fan de pleats dy’t boppe de boppe stie, de sinneblinen 

mar foar de ruten dwaan, oars fleagen der guons oan diggels.                                                                                                                                         

Op earste klas partijen yn it ferline wie der altyd in lang skoft 

foardat de finale begong. De kastelein moast dan syn slach 

slaan. Yn dat skoft wie der dan faak in komyk of sterke atleet 

dy’t syn krêften sjen liet. Op in kear demonstrearre in sterke 

kearel syn krêften. Hy koe mei in stoel op de kin oer it keatsfjild 

rinne sûnder syn hannen te brûken. Sy grutste akt wie om mei 

in lange pols dat selfde te dwaan. Mukkes gong de pleats yn en 

kaam mei in lange ljedder op it fjild en sette dy ek op syn kin 

en rûn ek mei dat gefal oer it fjild as wie it neat. Nei ôfrin gong 

de komyk dan mei de pet rûn, mar dy kear koe dy man wol 

opkrasse en naam Mukkes dat oer.

Myn heit Sjoerd Reinders Politiek en Jan Doekes Anema moas-

ten har deselfde dei yn 1917, as soldaat melde yn in kazerne yn 

it Gooi. Dy dei kaam Mukkes dêr ek. No dat ha de sergeanten 

witten. Alles wat him opdroegen waard mislearre, want hy woe 

net yn tsjinst en prebeare fan alles om der foar wei te kommen. 

Tidens it marsjearen brûkte hy grif de ferkearde foet en dan 

rûn alles yn de hobbel. De sergeanten waarden der gek fan.                                                                                                   

Jûns siet hy regelmjittich yn in hege daksgoate, mei 

oan syn geweer in stik touw en hy woe dan fiskje.                                                                                                                                          

 Op in kear waard hy troch de kaptein straft fan eat wat 

hy net dien hie. Hy is nei syn keamer flein en hat syn bajo-

net út syn soldate kiste helle en is flokkend en skellend nei 

de keamer fan de kapitein flein en hat mei ien grutte klap 

syn bajonet troch de kaptein syn syn tafel slein mei de mei-

dieling: “wa is de folgjende”. Hy waard fêst setten en twa 

wike letter nei hûs stjoerd. Doe’t hy Yn Dútslân siik rekke 

waard der op keatswedstriden ek mei de pet rûn gongen, 

om him finansjeel te stypjen.  Syn suster Anne trouwde mei 

Marten Doekes Anema en sy ha op de Harnserdyk wenne.                                                                                                                               

Marten hat fan it begin ôf mei holpen oan de nije Ofslútdyk. Hy 

waard dêr opsichter of as hjir sein stokjesbaas. Fan syn earste 

wyklean dêr hat hy in gloednije Fongers fyts kocht.  Syn frou 

Anne waard stôk doof en krige doe de bijnamme Dove Anne.

Reinder Politiek, Kimswert.
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V erhuizing
Op 2 december zullen wij na ruim 45 jaar Witmarsum  

verlaten.

Wij verhuizen naar Enschede, waar onze twee jongste 

kinderen, Renske en Tijmen wonen. Een kleiner huis en 

een veel kleinere tuin.

Wij wensen Vincent en Cynthia en hun kinderen veel geluk 

op onze plek.

We zeggen via dit bericht per die datum alle lidmaatschap-

pen en donaties op.

Ada Foks en Johan Verheggen.

B etanke
We zijn dankbaar voor alle kaarten en berichtjes 

die we ontvingen bij het ziekbed en overlijden van

TJALLING WIERSMA

Ze geven ons kracht om door te gaan.

Marrigje Wiersma-Adema
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Thuis als het kan, in het ziekenhuis 
als het moet. Welke zorg u ook nodig 
heeft, wij zijn er voor u. Antonius, 
voorheen Thuiszorg Zuidwest 
Friesland, biedt alle soorten  
zorg aan huis, zoals verpleging, 
persoonlijke verzorging, nachtzorg 
én gespecialiseerde zorg. 

Dankzij de korte lijnen met ons 
ziekenhuis kan er thuis heel veel.  
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen 
we u in ons ziekenhuis in Sneek. 

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis 
kunt blijven wonen óf eerder uit het 
ziekenhuis weer naar huis kunt. 

Annemarie Hannema is 
wijkverpleegkundige in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorg-
team Witmarsum is er voor u en uw 
naasten. Annemarie komt graag bij u 
langs voor een vrijblijvend gesprek. 
Want ook u verdient optimale zorg, 
precies op maat.

  0515 - 46 18 81     

 TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl

    mijnantonius.nl/thuiszorg

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan 
voor u klaar!
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D oopsgezinde gemeente
Dialoog tafel over geweld en agressie

Doopsgezinde Kerk, Witmarsum (hoek Arumerweg en Menno 

Simonsstrjitte)

Woensdag 2 november 20.00 uur

Overal om ons heen horen we verhalen over geweld van men-

sen tegen mensen – en dieren, en de natuur. Het is wereldwijd 

geweld, maar ook in ons dagelijks leven komen we ook op vele 

manieren geweld tegen. In het verkeer, of als je bestolen wordt, 

als iemand je uitscheldt of negeert, als iemand je aanraakt als 

je dat niet wilt, als je niet gehoord wordt. Vele situaties waarin 

we soms belaagd worden, en soms ook zelf dader zijn (en daar 

later weer last van hebben). Het zijn kleine en grote voorvallen, 

soms heel indrukwekkend en ingrijpend.

Nog maar kortgeleden was ik op de fiets onderweg. Ik kwam 

langs een weg waar geasfalteerd werd. Er was met rijplaten een 

soort parallelweg gemaakt, maar die was voor al het verkeer, 

ook voor de kranen. Verkeersregelaars regelden wie kon rij-

den. Toen ik er aan kwam was er een kraan bezig op het begin 

van die parallelweg. Ik zei goedemiddag en toen ik hoorde dat 

ik even geduld moest hebben, zei ik ‘dan wacht ik even’. De 

verkeersregelaar ‘schrok’ van mijn reactie, want – zo zei hij – 

meestal krijgt hij een scheldtirade over zich.

Je kunt op vele manieren reageren op al die verhalen om je 

heen. Zelf ook geweld gebruiken, of de krant niet meer lezen 

en op tv alleen de ‘leuke’ programma’s kijken. Je kunt ook met 

elkaar in gesprek gaan, je verhaal vertellen, luisteren naar een 

ander die vertelt. Het format van de dialoogtafel is daar heel 

geschikt voor. Het is een geweldloze manier van met elkaar in 

gesprek gaan. We luisteren naar elkaars verhalen en bedanken 

elkaar voor het delen.  Soms zijn we er even stil van, en een 

andere keer stellen we een vraag uit nieuwsgierige medemense-

lijkheid, zonder oordeel. Dit past precies bij een doopsgezinde 

gemeente, die deze activiteit organiseert.

Na het delen van de verhalen bedenken we samen hoe het zou 

zijn ‘als alles kon’ in de ‘ideale’ wereld. Kunnen we vanuit dat 

dromen ontdekken hoe we wel bij machte zijn om een stap naar 

meer geweldloos samenleven kunnen zetten? Wat we daaraan 

wel bij machte zijn te doen?

De dialoogtafel werkt altijd met een stelling, niet een waarheid, 

maar een uitspraak om het gesprek te prikkelen. Voor deze 

keer is de stelling: Geweld hoort er nu eenmaal bij, daar kan ik 

niets aan veranderen

De dialoogtafel kent meerdere rondes. Voor deze avond pas-

sen we dat iets aan:Aan de tafel wordt eerst geluisterd naar de 

mensen die daar zitten. Als u aan dat gesprek mee wilt doen, 

kunt u zich opgeven bij: Flora Visser, flora.visser@gmail.com 

of 0515-232415

Na de eerste luisterrondes trekken we het gesprek breder. 

Anderen kunnen ook meepraten, in dezelfde luisterende en 

delende sfeer. We hopen op een zinvolle avond met elkaar!

Tijd: woensdag 2 november 20.00 uur

Plaats: doopsgezinde kerk, hoek Arumerweg en Menno Simons-

strjitte, Witmarsum

Er is koffie en thee.
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D oopsgezinde gemeente
Dialoog tafel over geweld en agressie

Doopsgezinde Kerk, Witmarsum (hoek Arumerweg en Menno 

Simonsstrjitte)

Woensdag 2 november 20.00 uur

Overal om ons heen horen we verhalen over geweld van men-

sen tegen mensen – en dieren, en de natuur. Het is wereldwijd 

geweld, maar ook in ons dagelijks leven komen we ook op vele 

manieren geweld tegen. In het verkeer, of als je bestolen wordt, 

als iemand je uitscheldt of negeert, als iemand je aanraakt als 

je dat niet wilt, als je niet gehoord wordt. Vele situaties waarin 

we soms belaagd worden, en soms ook zelf dader zijn (en daar 

later weer last van hebben). Het zijn kleine en grote voorvallen, 

soms heel indrukwekkend en ingrijpend.

Nog maar kortgeleden was ik op de fiets onderweg. Ik kwam 

langs een weg waar geasfalteerd werd. Er was met rijplaten een 

soort parallelweg gemaakt, maar die was voor al het verkeer, 

ook voor de kranen. Verkeersregelaars regelden wie kon rij-

den. Toen ik er aan kwam was er een kraan bezig op het begin 

van die parallelweg. Ik zei goedemiddag en toen ik hoorde dat 

ik even geduld moest hebben, zei ik ‘dan wacht ik even’. De 

verkeersregelaar ‘schrok’ van mijn reactie, want – zo zei hij – 

meestal krijgt hij een scheldtirade over zich.

Je kunt op vele manieren reageren op al die verhalen om je 

heen. Zelf ook geweld gebruiken, of de krant niet meer lezen 

en op tv alleen de ‘leuke’ programma’s kijken. Je kunt ook met 

elkaar in gesprek gaan, je verhaal vertellen, luisteren naar een 

ander die vertelt. Het format van de dialoogtafel is daar heel 

geschikt voor. Het is een geweldloze manier van met elkaar in 

gesprek gaan. We luisteren naar elkaars verhalen en bedanken 

elkaar voor het delen.  Soms zijn we er even stil van, en een 

andere keer stellen we een vraag uit nieuwsgierige medemense-

lijkheid, zonder oordeel. Dit past precies bij een doopsgezinde 

gemeente, die deze activiteit organiseert.

Na het delen van de verhalen bedenken we samen hoe het zou 

zijn ‘als alles kon’ in de ‘ideale’ wereld. Kunnen we vanuit dat 

dromen ontdekken hoe we wel bij machte zijn om een stap naar 

meer geweldloos samenleven kunnen zetten? Wat we daaraan 

wel bij machte zijn te doen?

De dialoogtafel werkt altijd met een stelling, niet een waarheid, 

maar een uitspraak om het gesprek te prikkelen. Voor deze 

keer is de stelling: Geweld hoort er nu eenmaal bij, daar kan ik 

niets aan veranderen

De dialoogtafel kent meerdere rondes. Voor deze avond pas-

sen we dat iets aan:Aan de tafel wordt eerst geluisterd naar de 

mensen die daar zitten. Als u aan dat gesprek mee wilt doen, 

kunt u zich opgeven bij: Flora Visser, flora.visser@gmail.com 

of 0515-232415

Na de eerste luisterrondes trekken we het gesprek breder. 

Anderen kunnen ook meepraten, in dezelfde luisterende en 

delende sfeer. We hopen op een zinvolle avond met elkaar!

Tijd: woensdag 2 november 20.00 uur

Plaats: doopsgezinde kerk, hoek Arumerweg en Menno Simons-

strjitte, Witmarsum

Er is koffie en thee.
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D e geast fan it Wythûs 
(tekst Wim Beckers & yllustraasje Gert Jan Veenstra)

 

Haadstik 6: Trynke en Piter

As Gjalt wat bekommen is fan syn kelder aventoer moat er fan 

mem boadskippen dwaan. Iderien yn it doarp skynt alles oer 

him te witten, hoe oars wie dat yn Ljouwert! Yn de winkel komt 

er Trynke wer tsjin. As it tsjuster ynfalt giet Gjalt syn twadde 

nacht yn...

“Gjalt! Gjalt wekker wurde!”

“Hu wat? Moat ik der no al ôf? Ja mem, ik kom der oan.”

Sjit, ik bin yn sliep fallen, myn opdracht is folslein yn it wetter 

fallen. Hawar dan fannacht mar.

“Gjalt!”

“Ja ja, ik kom der oan! Wat in haast sis, ik ha dochs fakânsje.”

“Trynke is der!”

Trynke is der? Wa is Trynke? O nee, no al!

Gau klaait er him oan en wasket him yn sân hasten wat om’e 

holle. As er yn’e keuken komt sit Trynke al pontifikaal by de 

tafel.

“Doei!”

Dêr hast har wer mei har “doei”, tinkt Gjalt.

Hy is net sa’n moarnsminske. Hy set altyd langsum útein en hat 

it mier oan minsken dy’t moarns betiid tefolle tsjin him sizze.

“Ek moarn”, is it ienichste wat er ôf kin.

“Men moat de dei safolle mooglik meinimme, dus ik tocht ik 

gean mar op tiid nei dy ta.”

Och hea, ek noch sa’n typke. Hy plôket de dei ek wol, allinnich 

set dy justjes letter yn.

“Ik ha’t hûntsje ek mei naam. Hy hyt Rak¬kertje”

“Rakkertje?”  freget Gjalt ûnferskillich.

“Oh dat is sa’n pop he. Hy docht alles wat ik sis.”

Mem hat in pear stikjes bôle en in kopke tee foar him klear set 

en dat giet der wol yn.

Trynke set ûnderwilens útein mei har libbensferhaal, wêrby se 

oer Aken en Keulen giet.

It ienichste dat er heart is dat sy de dochter is fan de ûnderwizer 

fan syn nije skoalle. No dan hat se dat wize net fan in frjemd, 

want ûnderwizers binne meastentiids ek fan dy ûnferbid¬like 

better witters.

“Giest mei nei bûten ta?” freget Trynke.

Wel ja, wêrom ek net, kin er Rakkertje ris besjen.

As se tegearre troch de gong nei bûten rinne is Trynke alwer 

oan’t wurd.

Hoe is’t dochs mooglik dat guon minsken moarns betiid al 

safolle wurden út’e mûle krije kinne.

Rakkertje blykt gjin “tje” te wêzen, mar in folwoeksen bouvier, 

dy’t men gerêst Rakker neame mei.

“Hast it Monumint wolris besjoen? Eins heart dat by jimme 

hûs.”

It Monumint? O, se bedoelt grif it Monumint fan Minne Simens, 

tinkt Gjalt.

“Kom mar mei, it is mar trije hûndert meter fan jimme hûs ôf.”

Tegearre mei de hûn rinne se rjochting Monumint.

Trynke wit te fertellen dat dêr eartiids in tsjerke stien hat foar 

Minnisten.

“Hoi!”

Gjalt wurdt der suver kjel fan. Efter harren stiet ynienen in 

jonge.

“Hoi Piter”, seit Trynke.

Piter? Dit moat wol de Piter fan dy Douwe wêze, want Piter is 

foars út’e kluten woeksen, lykas syn heit.

“Us heiten wiene froeger maten”, seit Piter.

“Ja, dat wit ik. Ik bin Gjalt, mar dat silsto wol witte tink?”

“Ja, dat hat ús heit al sein nei’t er jimme troffen hie yn’e snack-

bar. Mei ik mei jimme meidwaan?”

“Jawis wol”, seit Trynke, foardat Gjalt wurden fine kin foar in 

antwurd.
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D e geast fan it Wythûs 
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It Monumint? O, se bedoelt grif it Monumint fan Minne Simens, 

tinkt Gjalt.

“Kom mar mei, it is mar trije hûndert meter fan jimme hûs ôf.”

Tegearre mei de hûn rinne se rjochting Monumint.
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“Do fynst it wol goed no Gjalt?”

Ja, Gjalt fynt it wol goed, hy kin ek min oars fansels.

“Dit is no it Monumint fan Minne Simens”, seit Trynke as se 

foar in keunstich makke stiennen tinkstien steane.

“Der wurdt ek wolris sein dat der in geheime gong wêze moat 

tusken jimme hûs en it Monumint”, seit Piter.

Gjalt is op syn iepenst.

“Mar se ha nea wat fûn, dus dat sil wol in fabel wêze.” follet 

Trynke oan.

“Fertel my nochris wat oer dy gong”, dringt Gjalt oan.

Mar der is neffens Trynke neat mear te fertellen, om’t dy gong 

dochs net bestiet.
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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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wij het bericht dat deze opvolger ons niet verder kon helpen 

kort voor de start van het seizoen. Alle hens aan dek deze keer. 

Uiteindelijk hebben we een aantal mensen gevonden die ons 

in eerste instantie even uit de brand willen helpen en dus tijde-

lijk de lessen verzorgen. Uiteraard zijn we niet helemaal geluk-

kig met deze oplossing, maar het bestuur en onze leden zijn er 

maar wat blij mee dat deze bereidheid er nog steeds is. Hierbij 

willen wij u nogmaals vragen om met ons mee te willen kijken 

naar een mogelijke nieuwe trainer of trainster voor de gymnas-

tieklessen. Wij zouden het zeer op prijs stellen, als ook u eens 

binnen uw kenniskring een balletje op zou willen gooien.

Over het algemeen zijn alle groepen gelijk gebleven qua groeps-

grootte, met uitzondering van de freerunning. Hier is het leden-

tal terug gelopen naar 2 leden en 2 op proef. Vooralsnog geven 

wij deze 2 leden nog les en hopen dat er toch nog wat meer  

belangstelling voor is.

Onze oudere damesgroep is al jarenlang een stabiele factor op 

de woensdagmorgen van 09:00 t/m 10:00. Ondanks de stabiliteit 

van deze groep, zouden ook zij het fijn vinden om wat nieuwe 

medegymnasten te verwelkomen. Natuurlijk mag de midden-

groep qua leeftijd niet ontbreken. Zowel de vrouwen als de 

heren trainen wekelijks een uurtje op de vrijdag. Dames om 

19:30 en de heren vanaf 20:30. Kom eens kijken en draai eens 

een proefles zou ik zeggen.

Op 7 oktober leek Witmarsum vanuit de lucht wel een grote 

stad naar ik heb vernomen. Witmarsum was verlicht door de 

Ljochtkuier. Ook wij hebben ons steentje bijgedragen aan deze 

activiteit, door de inzet van Amarens Hofstra en een groot aan-

tal leden. Zij traden op in de gymzaal met een Glow in the Dark 

feest. Aan het begin van de avond lag hier de weg dan ook 

bezaaid met Glow in the Dark sticks. Gelukkig voor ons heb-

ben we dit niet hoeven op te ruimen, want aan het eind van het 

feest was de weg leeg. Dank aan alle mensen die hebben mee-

gewerkt en dank aan de bezoekers.

H oi! 15
Afgelopen zomer waren we in het maïsdoolhof van de familie 

Tolsma. We spraken Margriet Tolsma over het ontstaan van dit 

mooie initiatief, een aantal jaar geleden bedacht door dochter 

Anneke Tolsma. 

Witmarsum is in beweging. Na 2 coronajaren vierde het Okto-

berfest haar 10 jarig jubileum. We spreken Cees Jellema, voor-

zitter van het bestuur Oars as Oars, over de organisatie en wat 

hier allemaal bij komt kijken. 

Versierde buurten en muziek met het thema feest bij de Ljocht-

kuier van 7 en 14 km door Witmarsum. Daar was Hoi! natuur-

lijk ook bij. Wij, Witmarsumers, waren al flink in beweging. 

De officiële opening van het nieuwe schoolplein, de speel- en 

beweegtuin is een feit. Het ziet er geweldig mooi uit. 

Hoi! 15 is online per 4 november. Te zien op YouTube kanaal 

‘Witmarsum in beeld’.

Oant sjen, tot Hoi!

Gerke Terpstra, Jannita van der Veer, Wim Beckers en Anja 

Feenstra

G ym. ver. V&O 
De kop is eraf. Daar waar de zomeractiviteiten zijn beëindigd, 

zijn de winteractiviteiten weer gestart. Als bestuur dachten wij 

gedurende onze zomerstop alles redelijk op de rit te hebben. 

In de merke Koepel schreef ik u dat we vergevorderde gesprek-

ken hadden met een opvolgster voor Selma Hibma, en deze 

zou ook tijdelijk Amber Zaagemans vervangen. Helaas kregen 
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Als bestuur zien wij een grote groep oud leden waarvan de kin-

deren wel lid zijn.

Wij dachten als bestuur dat het mogelijk ook interessant zou 

zijn voor deze categorie.

Via deze Koepel willen wij dan ook een oproep doen aan de 

18+ categorie!

Misschien heb je vroeger geturnd en wil je dit weer oppakken 

of wil je graag leniger worden, spieren trainen en heb je geen 

zin om dat in weer en wind buiten te doen? 

Hoe ziet zo’n les er uit? We gaan werken aan conditie, verster-

ken van de spieren, evenwicht en lenigheid. Hierbij gebruiken 

we onze toestellen, een trainster en de gymzaal. Iedere week 

een nieuwe uitdaging om te overwinnen. De lessen willen wij 

verzorgen op de maandag van 19:00 tot 20:00. Spreekt je dit 

aan? Geef je dan op voor een proefles welke wij na de herfst-

vakantie willen gaan verzorgen.

Op woensdag 9 november is onze jaarlijkse vergadering in het 

MFC ’t Fliet.

De aanvang is om 20:00 Graag tot dan.

Om reeds voor te sorteren op de toekomst willen wij u ook 

vragen of er belangstelling is voor een bestuursfunctie nu of in 

de toekomst. U kunt dit aangeven via onderstaande mailadres 

of even 1 van onze bestuursleden raadplegen.

Lijkt het je leuk om op gymnastiek, freerunning of de spring-

roep te gaan, neem dan even contact op voor een vrijblijvende 

proefles via: gymnastiekverenigingveno@gmail.com of even 

contact via 1 van de bestuursleden.

Graag tot een volgende keer of op de jaarvergadering.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra 
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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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Als bestuur zien wij een grote groep oud leden waarvan de kin-

deren wel lid zijn.

Wij dachten als bestuur dat het mogelijk ook interessant zou 

zijn voor deze categorie.

Via deze Koepel willen wij dan ook een oproep doen aan de 

18+ categorie!

Misschien heb je vroeger geturnd en wil je dit weer oppakken 

of wil je graag leniger worden, spieren trainen en heb je geen 

zin om dat in weer en wind buiten te doen? 

Hoe ziet zo’n les er uit? We gaan werken aan conditie, verster-

ken van de spieren, evenwicht en lenigheid. Hierbij gebruiken 

we onze toestellen, een trainster en de gymzaal. Iedere week 

een nieuwe uitdaging om te overwinnen. De lessen willen wij 

verzorgen op de maandag van 19:00 tot 20:00. Spreekt je dit 

aan? Geef je dan op voor een proefles welke wij na de herfst-

vakantie willen gaan verzorgen.

Op woensdag 9 november is onze jaarlijkse vergadering in het 

MFC ’t Fliet.

De aanvang is om 20:00 Graag tot dan.

Om reeds voor te sorteren op de toekomst willen wij u ook 

vragen of er belangstelling is voor een bestuursfunctie nu of in 

de toekomst. U kunt dit aangeven via onderstaande mailadres 

of even 1 van onze bestuursleden raadplegen.

Lijkt het je leuk om op gymnastiek, freerunning of de spring-

roep te gaan, neem dan even contact op voor een vrijblijvende 

proefles via: gymnastiekverenigingveno@gmail.com of even 

contact via 1 van de bestuursleden.

Graag tot een volgende keer of op de jaarvergadering.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra 

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
Mijn naam is Jan Boeijenga en 

woon sinds 2007 in Witmarsum. Ik 

ben 81 jaar en heb in het onderwijs, 

in de psychologie en in de zorg 

gewerkt. Als hobbyist heb ik vanaf 

2009 een aantal boeken geschre-

ven. De redactie van De Koepel 

en ik zijn overeengekomen met 

ingang van december 2022 een korte ‘overpeinzing’ van mij in 

ons Witmarsum-er informatieblad te plaatsen. Zowel de redac-

tie als ik zijn benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Ik ben 

bereikbaar via ‘janboeijenga@icloud.com’

Over de zin van ons leven

Heeft het zin ons daarover druk te maken? Zo ja, waarover 

hebben we het dan?

Dit woordje ‘zin’ kan zoveel betekenen. Als Friezen zeiden we 

vroeger tegen elkaar: “Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje.” 

Punt! Discussie gesloten? 

Deze oude wijsheid hangt nu als een tegeltjeswijsheid bij mij 

aan de muur. In onze snelle gedigitaliseerde wereld moeten we 

zelf de zin van ons leven kiezen. We noemen dat nu ‘vrijheid’. 

Helaas geeft dat geen zin maar druk aan ons leven.

De vroegere traditionele ‘plichtverdeling’ tussen mannen, 

vrouwen en kinderen gaf dat min of meer wel. We waren ons 

daarvan bewust en dus hielden we ons daaraan. Meestal ten-

minste. Daardoor wisten we onze ‘plaats’ en hoe met elkaar om 

te gaan. Die tijd is nu definitief voorbij. Nu kunnen (of moeten) 

we ons door onze rechten laten leiden. Je zou dat individuele 

zingeving kunnen noemen. Dat is waardevol. Maar geeft het 

wat we zoeken?

2022 | 10 Koepel.indd   262022 | 10 Koepel.indd   26 01-11-2022   13:3401-11-2022   13:34



27

Vroeger zei mijn vader wel eens ‘De kerk moet in het dorp blij-

ven’. Ook een ouderwetse wijsheid die ons zegt dat we als men-

sen altijd afhankelijk zijn van elkaar en dat we daarom moeten 

willen luisteren naar het gezag van wijsheid, liefde en waarheid. 

Dat geeft zekerheid en zin aan het leven. Ons afhankelijk-zijn 

wordt daardoor onze kracht. Zonder een collectief geloof in 

hogere waarden staan we kwetsbaar in het leven. Voor mijn 

gevoel ligt hierin nu onze huidige opgave. In Oekraïne is die 

opgave: de Russen bestrijden! De onze bestaat uit zo nu en dan 

even de materiële wedloop stoppen en de stilte zoeken, naar je 

hart luisteren. Durven geloven in wie je bent. Je dromen serieus 

nemen en aandacht hebben voor jouw omgeving en de ander. 

Er is dus zeker hoop op zingeving vanuit eigen hart en bewust-

zijn.  

Y nstjoerd
Mijn naam is Jan Boeijenga en 

woon sinds 2007 in Witmarsum. Ik 

ben 81 jaar en heb in het onderwijs, 

in de psychologie en in de zorg 

gewerkt. Als hobbyist heb ik vanaf 

2009 een aantal boeken geschre-

ven. De redactie van De Koepel 

en ik zijn overeengekomen met 

ingang van december 2022 een korte ‘overpeinzing’ van mij in 

ons Witmarsum-er informatieblad te plaatsen. Zowel de redac-

tie als ik zijn benieuwd naar wat jullie daarvan vinden. Ik ben 

bereikbaar via ‘janboeijenga@icloud.com’

Over de zin van ons leven

Heeft het zin ons daarover druk te maken? Zo ja, waarover 

hebben we het dan?

Dit woordje ‘zin’ kan zoveel betekenen. Als Friezen zeiden we 

vroeger tegen elkaar: “Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje.” 

Punt! Discussie gesloten? 

Deze oude wijsheid hangt nu als een tegeltjeswijsheid bij mij 

aan de muur. In onze snelle gedigitaliseerde wereld moeten we 

zelf de zin van ons leven kiezen. We noemen dat nu ‘vrijheid’. 

Helaas geeft dat geen zin maar druk aan ons leven.

De vroegere traditionele ‘plichtverdeling’ tussen mannen, 

vrouwen en kinderen gaf dat min of meer wel. We waren ons 

daarvan bewust en dus hielden we ons daaraan. Meestal ten-

minste. Daardoor wisten we onze ‘plaats’ en hoe met elkaar om 

te gaan. Die tijd is nu definitief voorbij. Nu kunnen (of moeten) 

we ons door onze rechten laten leiden. Je zou dat individuele 

zingeving kunnen noemen. Dat is waardevol. Maar geeft het 

wat we zoeken?
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L jochtkuier Witmarsum
Beste Witmarsumers,

Wat hadden we op vrijdag 7 oktober een geweldig feest. Niet 

alleen het hele weekend met de Oktoberfest-activiteiten in de 

grote tent van jubilerende stichting ‘Oars as Oars’, maar ook de 

tweede editie van de Ljochtkuier in Witmarsum was een groot 

succes.

De Ljochtkuier had dit jaar als thema FEEST! De wandelaars 

gingen ook werkelijk van feestje naar feestje. Door de schuur 

van ‘boer Jouke’, door de ‘carnavals’-kantine van de camping, 

het zwembad, de molen en de gymzaal, waar een sprankelend 

‘glow in the dark’ feest gaande was met jonge gymnasten en 

dansers. Ook de buurten op de route hadden originele en sfeer-

volle eigen feesten gecreëerd. 

Naast het organiserend comité hebben vele Witmarsumers ‘uit-

gepakt’ om de wandelaars te verrassen. Ook vrijwilligers, zoals 

verkeersregelaars en opbouwers en opruimers van alle lichtjes 

en installaties waren onmisbaar. Net als sponsors, bedrijven uit 

het dorp, stichtingen en de gemeente Súdwest-Fryslân die deze 

sportieve én verbindende wandeling een warm hart toedragen.

Voor ons een goed moment om terug te blikken en alle dorps-

genoten, sponsors en deelnemers nogmaals te bedanken voor 

hun betrokkenheid, enthousiaste inzet en creativiteit!

De Ljochtkuier-commissie,

Freek Algra, Gerben Ger-

brandy, Aukje Hibma, Sjors 

Huisman, Sjoerd Atze de 

Jong, Karin Jorna, Marleen 

Pennewaard

28

O ktoberfest 2022.
Na 3 jaar wachten konden we eindelijk los met het 10e Okto-

berfest 2022. Het was niet dat we die 3 jaren stil hebben gezeten, 

maar als het dan eindelijk zover is blijft het altijd weer de vraag 

of er genoeg bezoekers komen om uit de kosten te komen. Ook 

wij ontkwamen niet aan het feit dat alles met meerdere procen-

ten duurder is geworden en dat we daarom behalve de entree-

prijzen ook de consumptieprijzen moesten verhogen. Ondanks 

dat, konden we alles op een aanvaardbaar niveau houden. En 

aan de reacties te horen hadden we hier geen verkeerde beslis-

sing genomen. 

De vrijdag werd afgetrapt door de Ljochtkuier. Viel de eerste 

Witmarsumer aflevering van deze wandeltocht nog in het water 
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O ktoberfest 2022.
Na 3 jaar wachten konden we eindelijk los met het 10e Okto-

berfest 2022. Het was niet dat we die 3 jaren stil hebben gezeten, 

maar als het dan eindelijk zover is blijft het altijd weer de vraag 

of er genoeg bezoekers komen om uit de kosten te komen. Ook 

wij ontkwamen niet aan het feit dat alles met meerdere procen-

ten duurder is geworden en dat we daarom behalve de entree-

prijzen ook de consumptieprijzen moesten verhogen. Ondanks 

dat, konden we alles op een aanvaardbaar niveau houden. En 

aan de reacties te horen hadden we hier geen verkeerde beslis-

sing genomen. 

De vrijdag werd afgetrapt door de Ljochtkuier. Viel de eerste 

Witmarsumer aflevering van deze wandeltocht nog in het water 
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voor de zondagmorgen. De kerkgangers werden ontvangen 

met koffie en cake, en na afloop werd er nog even nagepraat 

onder het genot van……

De invulling van de zondagmiddag blijft bij ons altijd voor 

enige hoofdbrekens zorgen. Na ampel beraad werd besloten 

om een bingo te organiseren, maar dan wel een OarsAsOars-

bingo. Ook hier was de belangstelling boven verwachting en 

moeste er tafels worden bijgeschoven. Een optreden van Gré 

Parelmoer werd kort tevoren afgezegd i.v.m. corona. Omdat 

we als organisatie wel meer dan eens te maken hebben gehad 

met artiesten die kort van te voren af gezegden wisten we op 

het laatste moment het alter ego van Wim Drenth, t.w. Evert 

Baptist naar Witmarsum te halen. En niet zonder succes, want 

nog dagenlang spookte het “gehaktballen lied” ons door het 

hoofd. 

Al met al passeerden meer dan 3000 mensen de toegangspoort-

jes, zodat we met meer dan een goed gevoel op zondagavond 

de tent dicht konden knopen en ons weer gaan richten op het 

11e Oktoberfest in 2023.

Al met al kijken we terug op een bijzonder geslaagd jubileum-

feest. En willen wij jullie als bezoekers hartelijk dank zeggen 

voor de aanwezigheid. Het is echter onmogelijk om dit draai-

ende te houden zonder al die vrijwilligers. Het is gaat te ver om 

ze hier allemaal bij naam te noemen maar met jullie gaan we 

nog een feestje bouwen. 

Voorts kloppen we ons zelf graag op de borst, omdat we het 

grootste tentfeest van Fryslân zijn wat geen beroep doet, en 

nooit gedaan heeft, op de diverse subsidiepotjes. ‘Wy rêde ús 

sels wol!’

Desalniettemin, kunnen wij niet zonder een materiële bijdrage 

van de onderstaande bedrijven: Heeringa Bouw, Mts Politiek, 

Klaas en Ineke Haitsma, Afke Huitema, LMB Kuipers, Zee-

design, Klaas Jan Haitsma, Deinum Rijplaten, Hofstra Bouw, 

door hevige regenval, zo werd de 2e editie een groot succes 

met een lange en kortere route om en door het dorp. Onze 

complimenten gaan uit naar de organisatie en alle buurten en 

bewoners die er een ongelooflijk ‘barren’ van hebben gemaakt. 

Alle wandelaars werden uitgeleide gedaan door de troubadour 

Jan Nauta.

Voorgaande jaren kregen we wel eens de opmerking dat op 

zaterdagavond wel erg veel jongeren waren (lees: 12 - 16 jari-

gen) waardoor de  woorden kinderopvang en kindercrèche 

regelmatig vielen. Dit heeft ons doen besluiten om voor de 

zaterdagavond een minimumleeftijd in te stellen van 16 jaar. 

Dit weerhield de 16-minners er echter niet van om naar het 

Oktoberfest te komen. Zij kwamen massaal af op Joop Obama 

& the Presidents die het podium betraden op deze avond.

De zaterdagmiddag was voor de nóg jongeren. De Oktoberfest 

Jeugdcommissie had Circus Salto weten te strikken. En deze 

wist de jongsten (en veel ouders) te boeien met hun grappen en 

grollen. Natuurlijk waren de schminksters ook weer aanwezig 

en blijkt ieder jaar weer dat het springkussen bij iedereen in de 

smaak valt.

En zo kwamen we bij de zaterdagavond. Even liepen we ons 

achter de oren te krabben of we wel een goede beslissing had-

den genomen om de minimumleeftijd op 16 jaar te houden 

want je blijft rekenen. Immers minder mensen = minder entree-

geld. Maar anderzijds waren we er ook wel gerust op, omdat 

in de voorverkoop al 1350 kaarten waren verkocht. De tent 

liep uiteindelijk zover vol dat rond 02.00 uur nog een beroep 

moest worden gedaan op de reserve voorraad bier van Beuker 

Events. En, wat minstens zo belangrijk is, de avond verliep zon-

der noemenswaardige onregelmatigheden. 

De nachtwakers hadden hun beste beentje voorgezet en had-

den er voor gezorgd dat alles klaar stond voor de kerkdienst 
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voor de zondagmorgen. De kerkgangers werden ontvangen 

met koffie en cake, en na afloop werd er nog even nagepraat 

onder het genot van……

De invulling van de zondagmiddag blijft bij ons altijd voor 

enige hoofdbrekens zorgen. Na ampel beraad werd besloten 

om een bingo te organiseren, maar dan wel een OarsAsOars-

bingo. Ook hier was de belangstelling boven verwachting en 

moeste er tafels worden bijgeschoven. Een optreden van Gré 

Parelmoer werd kort tevoren afgezegd i.v.m. corona. Omdat 

we als organisatie wel meer dan eens te maken hebben gehad 

met artiesten die kort van te voren af gezegden wisten we op 

het laatste moment het alter ego van Wim Drenth, t.w. Evert 

Baptist naar Witmarsum te halen. En niet zonder succes, want 

nog dagenlang spookte het “gehaktballen lied” ons door het 

hoofd. 

Al met al passeerden meer dan 3000 mensen de toegangspoort-

jes, zodat we met meer dan een goed gevoel op zondagavond 

de tent dicht konden knopen en ons weer gaan richten op het 

11e Oktoberfest in 2023.

Al met al kijken we terug op een bijzonder geslaagd jubileum-

feest. En willen wij jullie als bezoekers hartelijk dank zeggen 

voor de aanwezigheid. Het is echter onmogelijk om dit draai-

ende te houden zonder al die vrijwilligers. Het is gaat te ver om 

ze hier allemaal bij naam te noemen maar met jullie gaan we 

nog een feestje bouwen. 

Voorts kloppen we ons zelf graag op de borst, omdat we het 

grootste tentfeest van Fryslân zijn wat geen beroep doet, en 

nooit gedaan heeft, op de diverse subsidiepotjes. ‘Wy rêde ús 

sels wol!’

Desalniettemin, kunnen wij niet zonder een materiële bijdrage 

van de onderstaande bedrijven: Heeringa Bouw, Mts Politiek, 

Klaas en Ineke Haitsma, Afke Huitema, LMB Kuipers, Zee-

design, Klaas Jan Haitsma, Deinum Rijplaten, Hofstra Bouw, 

door hevige regenval, zo werd de 2e editie een groot succes 

met een lange en kortere route om en door het dorp. Onze 

complimenten gaan uit naar de organisatie en alle buurten en 

bewoners die er een ongelooflijk ‘barren’ van hebben gemaakt. 

Alle wandelaars werden uitgeleide gedaan door de troubadour 

Jan Nauta.

Voorgaande jaren kregen we wel eens de opmerking dat op 

zaterdagavond wel erg veel jongeren waren (lees: 12 - 16 jari-

gen) waardoor de  woorden kinderopvang en kindercrèche 

regelmatig vielen. Dit heeft ons doen besluiten om voor de 

zaterdagavond een minimumleeftijd in te stellen van 16 jaar. 

Dit weerhield de 16-minners er echter niet van om naar het 

Oktoberfest te komen. Zij kwamen massaal af op Joop Obama 

& the Presidents die het podium betraden op deze avond.

De zaterdagmiddag was voor de nóg jongeren. De Oktoberfest 

Jeugdcommissie had Circus Salto weten te strikken. En deze 

wist de jongsten (en veel ouders) te boeien met hun grappen en 

grollen. Natuurlijk waren de schminksters ook weer aanwezig 

en blijkt ieder jaar weer dat het springkussen bij iedereen in de 

smaak valt.

En zo kwamen we bij de zaterdagavond. Even liepen we ons 

achter de oren te krabben of we wel een goede beslissing had-

den genomen om de minimumleeftijd op 16 jaar te houden 

want je blijft rekenen. Immers minder mensen = minder entree-

geld. Maar anderzijds waren we er ook wel gerust op, omdat 

in de voorverkoop al 1350 kaarten waren verkocht. De tent 

liep uiteindelijk zover vol dat rond 02.00 uur nog een beroep 

moest worden gedaan op de reserve voorraad bier van Beuker 

Events. En, wat minstens zo belangrijk is, de avond verliep zon-

der noemenswaardige onregelmatigheden. 

De nachtwakers hadden hun beste beentje voorgezet en had-

den er voor gezorgd dat alles klaar stond voor de kerkdienst 
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O pen dag Beweegplekken
                        

Tegelijk met burendag organiseerde Sportdorp Wytmarsum op 

zaterdag 24 september j.l. de Open dag voor de nieuwe beweeg- 

en ontmoetingsplekken in Witmarsum. Onder het motto ‘bewe-

gen is gezond en ontmoeten is leuk’. Wethouder Bauke Dam 

van gemeente Súdwest Fryslân verrichtte de aftrap, samen met 

de dorpsiconen Pim Mulier en Gysbert Japicks. De winst van 

de open dag was vooral dat bewoners van jong tot oud ken-

nis maakten met de mogelijkheden van de toestellen op de 

drie beweegplekken. Deze zijn openbaar toegankelijk op het 

schoolplein van de basisscholen, bij de speeltuin op It Griene 

Plak en bij Woonzorgcentrum Aylva State. Met op iedere plek 

eigen toestellen verdeeld voor de jeugd, algemeen gebruik en 

ouderen, die stuk voor stuk ook voor algemeen gebruik en de 

jeugd te benutten zijn. En overal zijn er bankjes gekomen om 

‘het er over te hebben’.

Wethouder Dam benadrukte het belang van ‘de mienskip’, 

dat mensen elkaar blijven treffen en samen dingen oppakken. 

Gemeente Súdwest Fryslan heeft bewegen in de openbare 

ruimte als prioriteit benoemd. Gysbert Japicks, de voormali-

ge schoolmeester van Witmarsum, zag dat in zijn tijd, 400 jaar 

geleden, genoeg bewogen werd. Er was veel fysieke arbeid, 

maar niet iedereen ging naar school. Tegenwoordig gaat een 

ieder naar school maar mag er weer veel meer bewogen wor-

den, op deze plekken of bij de sportverenigingen. Pim Mulier 

de in Witmarsum geboren sport-icoon, deelde zijn levensmotto 

dat sport en bewegen hét middel voor een goede ontwikkeling 

van lichaam en karakter is. Dat gold in zijn tijd en nu nog steeds.

Het tot stand komen van de beweegplekken is een ‘legacy’, 

oftewel een blijvend resultaat, uit het Culturele Hoofdstad 

jaar 2018. Het Ekspedysje Wytmarsum project onder de naam 

‘Witmarsum in beweging’ is tot stand gekomen met kinderen 

van onze basisscholen veel vrijwilligers en financiële steun van 

Sneek Recycling, Toneelvereniging Surprise, Beuker Events, 

EHBO en Truida Sluiman.

Hartelijk dank allen, en we hopen ook in de toekomst weer een 

beroep op jullie te mogen doen!

Mocht u ondanks alles nog een idee hebben om het Oktober-

fest nog meer flair te geven, dan staan we open voor al uw sug-

gesties.

Nogmaals, 1000 maal dank en tot het 11e Oktoberfest op 13, 14 

en 15 oktober 2023.

Cees, Anneke, Eppie, Leslie, Egbert, Jan, Niels en Egbert-Jan.

Z onnebloem Witmarsum.
Maandag 12 DECEMBER 2022 is er weer een gezellige och-

tend in het kerst versierde Groencentrum van Witmarsum van 

9.45 tot 11.30.

Het Groencentrum Witmarsum is ook dit jaar weer gastlocatie 

voor de Zonnebloemgasten van Witmarsum.

Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers is het 

gezellig om na een lange tijd weer bij elkaar te zijn en wat bij 

te praten. Ook is er gelegenheid om door het Groencentrum te 

wandelen en ideeën op te doen voor de komende kerstdagen.

Kosten zijn 5 euro per persoon.

Opgave t/m 05 december 2022.

Informatie en opgave bij: Fokje Bouma  tel. 0517-532244 en 

Jelly Fokkema tel. 0517-531830
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Wethouder Dam benadrukte het belang van ‘de mienskip’, 

dat mensen elkaar blijven treffen en samen dingen oppakken. 

Gemeente Súdwest Fryslan heeft bewegen in de openbare 

ruimte als prioriteit benoemd. Gysbert Japicks, de voormali-

ge schoolmeester van Witmarsum, zag dat in zijn tijd, 400 jaar 

geleden, genoeg bewogen werd. Er was veel fysieke arbeid, 

maar niet iedereen ging naar school. Tegenwoordig gaat een 

ieder naar school maar mag er weer veel meer bewogen wor-

den, op deze plekken of bij de sportverenigingen. Pim Mulier 

de in Witmarsum geboren sport-icoon, deelde zijn levensmotto 

dat sport en bewegen hét middel voor een goede ontwikkeling 

van lichaam en karakter is. Dat gold in zijn tijd en nu nog steeds.

Het tot stand komen van de beweegplekken is een ‘legacy’, 

oftewel een blijvend resultaat, uit het Culturele Hoofdstad 

jaar 2018. Het Ekspedysje Wytmarsum project onder de naam 

‘Witmarsum in beweging’ is tot stand gekomen met kinderen 

van onze basisscholen veel vrijwilligers en financiële steun van 

Sneek Recycling, Toneelvereniging Surprise, Beuker Events, 

EHBO en Truida Sluiman.

Hartelijk dank allen, en we hopen ook in de toekomst weer een 

beroep op jullie te mogen doen!

Mocht u ondanks alles nog een idee hebben om het Oktober-

fest nog meer flair te geven, dan staan we open voor al uw sug-

gesties.

Nogmaals, 1000 maal dank en tot het 11e Oktoberfest op 13, 14 

en 15 oktober 2023.

Cees, Anneke, Eppie, Leslie, Egbert, Jan, Niels en Egbert-Jan.

Z onnebloem Witmarsum.
Maandag 12 DECEMBER 2022 is er weer een gezellige och-

tend in het kerst versierde Groencentrum van Witmarsum van 

9.45 tot 11.30.

Het Groencentrum Witmarsum is ook dit jaar weer gastlocatie 

voor de Zonnebloemgasten van Witmarsum.

Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers is het 

gezellig om na een lange tijd weer bij elkaar te zijn en wat bij 

te praten. Ook is er gelegenheid om door het Groencentrum te 

wandelen en ideeën op te doen voor de komende kerstdagen.

Kosten zijn 5 euro per persoon.

Opgave t/m 05 december 2022.

Informatie en opgave bij: Fokje Bouma  tel. 0517-532244 en 

Jelly Fokkema tel. 0517-531830
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N ieuws van Nij Libben
Dat je met muziek een verhaal kunt vertellen dat wisten we al. 

Maar het verhaal vertolkt op de accordeon van de Oekraïense 

accordeonist Oleg Lysenko heeft diepe indruk gemaakt op de 

aanwezigen tijdens het  goudenlandfestival in de Koepelkerk 

op 10 september. 

Het was voor ons het eerste optreden na de vakantie. Samen 

met een klein koor en accordeonist een prachtige combinatie.

Een aantal uren voor dit concert werden we verrast door het 

optreden van het Nij Talinten Orkest.

De Nije Talinten die van het samen musiceren hebben geproefd 

weten van geen ophouden. Een van hen: “Ik heb nu de leukste 

hobby die er is”.

Ook in de regio Bolsward start op 8 november een Nij Talinten 

Orkest. Wilt u meer weten en de flyer gemist dan hierbij nog 

de gegevens.

Startdatum: dinsdag 8 november 2022

Vervolg: iedere week op de dinsdagavond

Tijd:  19.30 – 21.30 uur

Locatie:  MFC De Mande, Tramstrjitte 2A 8771 RS  

  Nijland

Kosten: € 125,- (te betalen na de eerste repetitie)

Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij:

Willem Veninga, 06 – 82184621 of mail naar nijtalintorkest@

gmail.com

Kijk ook eens op https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of 

www.nijtalintorkest.nl.

Muziek hoort bij een evenement. Zo hebben we opgetreden bij 

de triatlon Witmarsum op 11 september en de ljochtkuier op 7 

oktober.

Concert

De tijd gaat snel want op zondag 18 december staat het kerst-

concert op het programma in de koepelkerk. Wij beginnen om 

subsidies, fondsen en bijdragen van instanties en bedrijven. Nu 

komt het er op aan dat bewoners van Witmarsum hun schroom 

overwinnen en gebruik gaan maken van de geboden beweeg- 

en ontmoetingsmogelijkheden. Aan Sportdorp Wytmarsum zal 

het niet liggen. Deze commissie van Dorpsbelang heeft samen 

met de gemeentelijke buurtsportcoach op zich genomen met 

clinics het gebruik te stimuleren. Omdat Janny Yntema en Mar-

leen Pennewaard de commissie Sportdorp Wytmarsum verla-

ten en de commissie van belang blijft wordt naarstig gezocht 

naar opvolgers.

Toelichting of nadere info:

Janny Yntema Sportdorp Wytmarsum  0612328305
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Nu is een correspondent van “De Koepel” erachter gekomen 

dat er ook een groepje criminelen op de hoogte is van de geld-

zakken. Maar de Informatie-Piet heeft al maatregelen geno-

men en heeft een Witmarsumer ingeschakeld die ervaring heeft 

met dit soort snotbongels. Zal deze er voor zorgen dat ‘se gjin 

sint krije’ van de Sint?

Op zaterdag 19 november zullen we het beleven op de Landtong 

rond 13.30 uur. Als Sinterklaas zijn kapitaal niet in verkeerde 

handen valt gaan we daarna in optocht en zingend naar ‘De 

Hoekstien’. Voor die tijd worden er weer kleurplaten gebracht 

en gehaald bij de beide basisscholen. Degene, die om wat voor 

reden geen kleurplaat hebben gekregen, kan deze uitprinten 

van de Facebooksite Sinterklaas in Witmarsum, of kijk even op 

de site van Dorpsbelang. In dit geval kun je hem inleveren bij 

Eppie op de Pingjumerstraat 20.

Kom je ook?

De Communicatie Piet.

15.30 uur. De kerk is om 15.00 uur open Wij bieden u, samen 

met de Friese troubadour Gurbe Douwstra, een veelzijdig 

muzikaal programma. Hierbij van harte uitgenodigd.

Oudijzer

In tegenstelling tot eerder berichten wordt het oudijzer opge-

haald in april 2023. Blijf sparen en vergaren. Bijvoorbaat dank

Wilt u meer weten over onze vereniging of hebt u vragen neem 

dan contact op met de voorzitter van de vereniging Willem 

Veninga 0517-531635.

S interklaas intocht
Hij komt:……………………………..19 november!

Jazeker, lieve jongens en meisjes, Sinterklaas is alweer onder-

weg vanuit Spanje om ook jullie in Witmarsum blij te maken. 

De oude stoomboot heeft op een Spaanse helling weer de nodi-

ge reparaties ondergaan om veilig met alle Pieten en pakjes het 

ruime sop te kiezen van Spanje naar Nederland. Dat had nog 

wel wat voeten in de aarde want er zijn er steeds meer kinder-

tjes in Nederland en die willen allemaal een kadootje van de 

Sint, en nog liever meer dan één. Daarom heeft de Spaanse 

keuringsdienst van stoomboten besloten dat niet alle pakjes 

meegenomen kunnen worden, omdat de stoomboot daar te 

klein voor is. Het advies aan Sinterklaas is en was, dat hij zijn 

pinpas maar mee moet nemen. 

Maar de zeer oude goedheiligman is niet echt thuis in het digi-

tale tijdperk en betaald het liefst de kadootjes contant in de 

winkel. Dat betekent natuurlijk dat er nogal wat munten en 

eurobiljetten mee op de boot moeten. En zo is ons ter ore geko-

men dat er op de stoomboot 2 grote zakken met geld meevaren. 
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60 bezoekers en de muzikanten was de kerk mooi vol.

Al met al een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vat-

baar.

Namens de organisatie van de Streekmarkt en Stichting Gou-

den Land. 

M. Baarda

Y n’t ferline
Wy wiene bleaun by de emosjonele oprop yn de nederlânsk 

skreaune Amerikaanske krante “ De Volksvriend “, dêr ‘t it 

folgjende yn stie:”In de Franeker Courant staat een verzoek 

om hulp aan den kaatser Hendrik Lemstra, eertijds bekend 

onder de naam van “Mukkes” en woonachtig te Witmarsum. 

Thans ligt deze sportman reeds geruime tijd in een sanatorium 

te Crefeld (Duitsland). In zijn ellende komt hij vragen, of er niet 

enkelen zijn, die hem een kleine versnapering willen sturen. Hij 

schaamt zich zo te moeten bedelen, maar zijn moeder kan hij 

niet vragen, omdat deze het niet kan missen.”Nooit, zo schrijft 

hij triest, zal ik weer met jullie kaatsen en op de kaatsvelden 

verschijnen, nooit zal ik jullie weerzien. Mukkes was een flink 

gebouwd persoon en woog indertijd 170 pond thans …..slechts 

80! Wie er iets voor gevoelt deze ongelukkige stakker iets te 

zenden, stuur de gift aan de heer J. Vlietstra te Franeker, pen-

ningmeester van de Vereniging Kaatsers. Of aan onderge-

tekende, die uw gave ten spoedigst zal overmaken. Ysbrand 

Menage   Rock Rapids, Iowa.

Troch dizze oproppen komt der genôch jild op it kleed,  om 

Hindrik nei hûs te heljen.

Mar foardat er thús komt, slacht it needlot hjir nochris ta yn it 

gesin. Op 18 augustus komt syn jongste suster Jenne te stjer-

O pen Monumentendag
Verslag Open Monumentendag 10 september 2022 in Witmar-

sum en Pingjum

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag. Het weer was 

prachtig en alle evenementen zijn goed bezocht.

Het begon ’s ochtends om 10.00 uur met de streekmarkt. Zo’n 

20 marktmeesters hadden de kramen gevuld met de meest uit-

eenlopende producten. Biologische zuivel, groenten, fruit, krui-

den voor de moestuin, honing, schapenvachten, zelf gemaakte 

sieraden en kaarten, brood van mevrouw de Molenaar, droge 

worst en kaas, dranken en likeuren, klankschalen en een ijsco-

kar. Verder was er een informatiestand van het Gouden Land, 

een stand van de Doopsgezinde Gemeente en een tent, waarin 

kinderen konden schilderen. Hier maakten zeker 50 kinderen 

gebruik van. Alle materiaal voor het schilderen was op.

Zo’n 400 – 500 mensen bezochten de markt. “s Middags om 

14.00 uur was er de presentatie van het boek van “Oergraan 

tot Mennobrood”. Inmiddels speelde er bij de Koepelkerk een 

orkest van nieuwe instromers in de hafabra. In de 4 kerken, die 

open waren, liep het de hele dag gestaag door met bezoekers. 

Bezoekers, die alle 4 kerken bezochten konden met een volle 

stempelkaart een kleine attentie krijgen.

Een handjevol mensen ging op pad met de aangeboden wandel-

routes door het dorp Witmarsum of over de Pingjumer Gulden 

Halsbân.

Om 16.00 uur was er in de Koepelkerk heerlijke Borstjstj en 

tomatensoep te koop met een broodje van mevrouw de Mole-

naar. De opbrengst van deze actie was voor de Stichting Oekra-

iners in Nederland. Er is een mooi bedrag van € 350,00 over-

gemaakt naar deze stichting. De meeste mensen, die om soep 

kwamen, kwamen ook om te genieten van het prachtige concert 

door de Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko, muziekvereni-

ging Nij Libben en het koortje “In protte wille”. Met ongeveer 
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A genda
5 november

Zangworkshop Scheppingsgave en Popkoar Wytmarsum

10.00 uur, Aylva State, De Ontmoeting

8 november

Kaartclub Elk Wat Wat Wils

19.45 uur, Fair Sound, De Túnen 12

9 november

Jaarvergadering V&O

20.00 uur, MFC It Fliet

15 november

Vrouwen van Nu

14.00 uur, kantine MFC It Fliet, de heer Visser houdt een lezing 

over uithangborden en gevelstenen

18 november

Tennisclub Witmarsum

Wintertoernooi

19 november

Intocht Sinterklaas

13.30 uur bij de landtong

22 november

Kaartclub Elk Wat Wat Wils

19.45 uur, Fair Sound, De Túnen 12

ren, noch mar 13 jier âld. 

Op 5 novimber stiet it 

folgjende berjocht yn de 

Franeker Courant:” De 

poging onlangs aange-

wend om Hendrik Lem-

stra (Mukkes), die wegens 

een ernstige ziekte te Cre-

feld in het ziekenhuis lag 

weer thuis te brengen, zijn 

schitterend geslaagd. Per 

zieken-auto is hij eerst 

van Crefeld naar Nijme-

gen getransporteerd en 

vandaar naar Witmarsum. 

Ondanks de lange reis kan 

de toestrand niet ongun-

stig genoemd worden. Men 

kan zich de blijdschap van 

de moeder voorstellen”. 

Mar dat syn sûnens net 

ûngeunstich neamd waard, 

wie mar skyn. Want in wike 

letter om 5 oere middeis, 

op 8 novimber 1922 komt der in ein oan it libben fan Mukkes.  

Op de foto Hendrik Lemstra “ Mukkes “, yn keatskostúm, mei 

syn medaljes om ‘e mul en de sulveren Jan Bogstra kuierbal om 

‘e nekke. Dizze bal hie er op de Jong Nederlân Partij yn 1917 te 

Wergea wûn, mei Teade Zijlstra en Jan Annes Reitsma.

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
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A genda
5 november

Zangworkshop Scheppingsgave en Popkoar Wytmarsum

10.00 uur, Aylva State, De Ontmoeting

8 november

Kaartclub Elk Wat Wat Wils

19.45 uur, Fair Sound, De Túnen 12

9 november

Jaarvergadering V&O

20.00 uur, MFC It Fliet

15 november

Vrouwen van Nu

14.00 uur, kantine MFC It Fliet, de heer Visser houdt een lezing 

over uithangborden en gevelstenen

18 november

Tennisclub Witmarsum

Wintertoernooi

19 november

Intocht Sinterklaas

13.30 uur bij de landtong

22 november

Kaartclub Elk Wat Wat Wils

19.45 uur, Fair Sound, De Túnen 12

ren, noch mar 13 jier âld. 

Op 5 novimber stiet it 

folgjende berjocht yn de 

Franeker Courant:” De 

poging onlangs aange-

wend om Hendrik Lem-

stra (Mukkes), die wegens 

een ernstige ziekte te Cre-

feld in het ziekenhuis lag 

weer thuis te brengen, zijn 

schitterend geslaagd. Per 

zieken-auto is hij eerst 

van Crefeld naar Nijme-

gen getransporteerd en 

vandaar naar Witmarsum. 

Ondanks de lange reis kan 

de toestrand niet ongun-

stig genoemd worden. Men 

kan zich de blijdschap van 

de moeder voorstellen”. 

Mar dat syn sûnens net 

ûngeunstich neamd waard, 

wie mar skyn. Want in wike 

letter om 5 oere middeis, 

op 8 novimber 1922 komt der in ein oan it libben fan Mukkes.  

Op de foto Hendrik Lemstra “ Mukkes “, yn keatskostúm, mei 

syn medaljes om ‘e mul en de sulveren Jan Bogstra kuierbal om 

‘e nekke. Dizze bal hie er op de Jong Nederlân Partij yn 1917 te 

Wergea wûn, mei Teade Zijlstra en Jan Annes Reitsma.

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
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 18 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 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, it earste wykein fan de nije moan-
ne.

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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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 18 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 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, it earste wykein fan de nije moan-
ne.

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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