
1

De Koepel
73e JIERGONG  

    no. 11, desimber 2022

Doarpskrante foar  
Wytmarsum en omkriten

Redaksje: 

Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Gerke Terpstra

2022 | 11 Koepel.indd   12022 | 11 Koepel.indd   1 29-11-2022   08:3829-11-2022   08:38



K at en Harke
Alwer de lêste moanne fan it jier 2022 as it      en       nijs by 

jimme op de doarmatte falt.

Wêr bliuwt dy tiid…de tiid hâldt gjin skoft…it wurdt heech 

tiid…by de tiid wêze…troch de tiid komme…tiid is jild…gjin 

soargen foar de tiid…de tiid oan himsels ha…sa kin ik noch wol 

efkes trochgean.  

Mar sa is it  foar in protte minsken in drege en ûnsekere tiid mei 

de ferskriklike hege enerzjyprizen - lokkich kinne se in enerzjy-

taslach oanfreegje- mar wat te sizzen fan de boadskippen yn de 

supermerk? We moatte meiinoar mar wat op inoar passe en nei 

inoar omsjen, in bytsje oandacht en waarmte is hiel wichtich yn 

dizze tiid….de tiid sil it leare…

Mei Sint Maarten sit ik altiid yn de foarkeamer fan ús hûs, want 

wy ha gjin gebrek oan jonkjes en famkes dy’t de prachtigste 

ferskes by ús foar de doar sjonge en de iene hat noch in moai-

ere lampion dan de oare. Mar wy hiene dit jier wol in hiele 

bysûndere gast; stiet der samar in prachtich hynder, behongen 

mei ljochtsjes foar de doar, it hynder bleaf rêstich stean doe’t 

it jonkje en famke harren ferske songen. Ik wie der efkes stil 

fan…

It Sinterklaasfeest yn Wytmarsum is elts jier ek wer in grut spek-

takel foar jong en âld. Der is wer in prachtige klip opnommen ; 

do krijst gjin sint fan my! In hit! Ik hoopje dat jimme allegear al 

wat lekkers of in lyts kadootsje yn jimme skuontsje krigen ha. 

No 5 desimber noch ôfwachtsje oft jimme winsken útkomme en 

as jimme wol leaf west ha. De tiid sil it leare….

Aylva State en Wytmarsum moast ôfskied nimme fan 2 bewen-

ners. Op 19 oktober l.l. is ferstoarn JOUKE TILSTRA, berne 

op 4 april 1925 yn Wûns, troud west mei Hiltje Valkema. Yn de 

advertinsje stie: “foar alles is in oere, foar alles is in tiid…alles 

giet nei’t selde plak, mei as sûnder striid.”
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S cheppingsgave
Op 5 november heeft Scheppingsgave samen met het Popkoar 

een “sjongdei” georganiseerd in de Hoekstien. De dirigent van 

het popkoar , Froukje de Wit, had de leiding deze dag. Vanaf 

half tien was er een inloop met koffie en zelfgebakken taart of 

cake. Er hadden zich zo’n 40 mensen opgegeven, waarvan het 

grootste deel koorleden waren. Froukje gaf eerst een workshop 

over de ademhaling tijdens het zingen; daarna gingen we zo’n 

achttal liederen instuderen. Gelukkig waren de meeste bekend 

bij de koorleden. We werden op de piano begeleid door Eise, 

de zoon van Froukje. Met een onderbreking voor een kop kof-

fie gingen we tot een uur of half één door met oefenen. Daarna 

was er een goedverzorgde lunch met soep, broodjes en fruit. 

Na de lunch gaf Froukje weer een workshop over de overgang 

van gewone zangstem naar de kopstem. Toen de liederen weer 

oefenen tot half vier en na een drinkpauze kwamen de belang-

stellenden binnen om onze zangpogingen te beluisteren. Dat 

viel wel goed in de smaak. Al met al een leerzame en gezellige 

sjongdei! Tevens een goede samenwerking van de koren. Wel-

licht levert het ook nog nieuwe leden op voor beide koren.

Op 5 december bestaat koor Scheppingsgave 95 jaar! Omdat 

we vijf jaar geleden al een groots opgezet jubileumprogramma 

hebben georganiseerd, willen we het deze keer wat beschei-

dener houden. Natuurlijk zullen we er op onze repetitieavond 

van 6 december aandacht aan besteden, maar pas volgend jaar 

maart zullen we een jubileumconcert organiseren in de Koe-

pelkerk. Dus onthoud de datum 5 maart 2023! Tegen die tijd 

ontvangt u nog wel een uitnodiging.

Als een koor 95 jaar bestaat, moeten er ook leden zijn die al 

heel lang lid van Scheppingsgave zijn. Inderdaad is er een zes-

tal trouwe leden waarvan sommige al meer dan 50 jaar lid zijn; 

en nog steeds kunnen ze hun stem goed laten horen. Ook daar 

wil het bestuur op 5 maart aandacht aan besteden. Bovendien 

is onze dirigent Jannie Kramer volgend jaar september 25 jaar 

Talibbe nei syn 100e jierdei, moasten de bern, pake- en oer-

pakesizzers  nei 2 dagen ôfskied nimme fan harren heit JACOB 

(JAPPIE) REINSMA, berne 29 oktober 1922 yn Arum, fer-

stoarn op 31 oktober 2022. Jappie wie 64 jier troud mei Trijntje 

Nadema.

Wy winskje de bern, pake- en oerpakesizzers fan de hear Tilstra 

en de hear Reinsma in protte sterkte mei dit grutte ferlies. 

Ast’my dan nedich hast, sikest hâldfêst, ast net fierder doarst

Slút dan dyn eagen, wês eefkes stil, sjoch yn dyn hert en wit dat 

ik dêr wêze sil

Wês ek net tryst, ’t is sa’t it heart, dat al wa’t libbet ienris stjert

Mar leau my mar, ik mien oprjocht, gjin inkeld libben, lang of 

koart, is om ‘e nocht

Dus as ’t myn tiid is, gûl net lang om my, bin net fier fuort, ‘k 

bliuw altyd ticht by dy

Sit yn dyn wêzen, ‘k sit yn dyn bloed…bist myn bloed

Ferjit dat nea, myn bern, dan komt grif alles goed…

(Bron:Gurbe Douwstra)

Yn desimber sjogge wy faaks wer efkes werom it jier del, in jier 

mei moaie mominten, mar ek mei mindere dagen. Mei fertriet 

en tsjinslach, in jier mei in trien en in laits. Mar desimber is ek in 

moanne fan ljochtsjes, kerskes , krystbeam, gesellich by innoar 

wêze. As redaksje winskje wy jimme gesellige en leafdefolle 

krystdagen. 

Bliuw dy ferwûnderjen, lit dy oerdonderje, sjoch yn it deistige, 

it bysûndere…(bron: Huub van der Lubbe, oerset nei it Frysk)

Oant de oare kear,

Betty
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verbonden aan Scheppingsgave. We zijn enorm blij met haar 

leiding en enthousiasme.

Scheppingsgave werkt 24 december mee aan de Kerstnacht-

dienst in de Koepelkerk o.l.v. ds. Bakker uit Stiens. Een aantal 

koorleden zal in deze dienst hun medewerking verlenen in de 

vorm van lezing of gedicht. En het koor vult de dienst verder 

muzikaal in met begeleiding op de piano van Maarten Smit en 

het kerkorgel wordt bespeeld door Tjit Koopmans. Natuur-

lijk met samenzang van de gemeente. Na afloop van de Kerst-

nachtdienst kan men nog wat napraten onder het genot van een 

beker glühwein of chocolademelk, wat tegenover de Koepel-

kerk wordt aangeboden.

U komt toch ook?!

V rouwen van Nu 
Na vele jaren komt er een einde aan de afdeling Witmarsum en 

omstreken van Vrouwen van Nu. Dat is erg jammer, maar het 

ledental loopt terug en er zijn geen opvolgsters te vinden voor 

de aftredende bestuursleden.  We hebben mooie herinneringen 

aan de gezellige en leerzame middagen en avonden die we heb-

ben gehad. Maar ‘tiiden hawwe tiiden’. Gezamenlijk met onze 

leden hebben we besloten om er een punt achter te zetten. We 

bedanken iedereen die een rol van betekenis heeft gespeeld in 

de lange geschiedenis van onze afdeling. In december komen 

we nog één keer bij elkaar en dan valt het doek.

Bestuur Vrouwen van Nu Witmarsum en omstreken
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Meubelspuiterij  Zuidwest Friesland 

 

Wilt u een nieuwe frisse keuken voor een aantrekkelijke prijs 

Laat uw folie los , of heeft de keuken een verkoop update nodig 

Wij spuiten keukens vakkundig over met een verbluffend resultaat 

 

 
We regelen alles en komen graag geheel vrijblijvend langs voor een offerte. 

Meubelspuiterij zuidwest Friesland   info@meubelspuiterijzuidwestfriesland.nl 

Van Osingaweg 72  8744 EX  Schettens   06-40371223 
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D e Geast fan it Wythûs
Haadstik 7

DE TREDDE NACHT

(tekst: Wim Beckers & yllustraasjes: Gert-Jan Veenstra)

Trynke en har hûntsje Rakker komme op besite en Gjalt komt 

yn de kunde mei Piter. Mei syn allen gean se it monumint fan 

Menno Simons besjen.

“Ik ha in leuke dei hân”, seit Gjalt as er de piama oandocht. 

“Trynke en Piter ha my Wytmarsum sjen litten en in protte 

ferhalen fertelt.”

“Sjochst wol. Wy ha hjir in bêst plak yn Wytmarsum”, seit heit.

No, hy koe yndied wolris gelyk ha; Piter is in aardige jonge en 

Trynke falt, al is se dan ek in famke, genôch mei.

Hy is der klear foar, noch mear klear as de ôfrûne nacht. De 

wekker, dy’t er ûnder syn kessen lein hat sil om kertier foar 

tolven skilje en de bûslampe docht it.

Hy jout him del, mar kin mar net rjocht yn sliep komme. As 

om kertier foar tolven de wekker giet, hat er ek noch gjin wink 

yn’e eagen hân.

No begjint it wachtsjen.

Sa no en dan heart er wat lûden, mar net dy lûden dêr’t hy op 

wachtet.

Dan lit de stuoltsjeklok tolve slaggen hearre. As de lêste slach 

noch neigalmet heart er wat.

Datselde geheister as er yn syn dream hearde.

Hy sjit yn’e klean, pakt de bûslampe en docht hoeden de sliep-

keamersdoar iepen. Yn’e neare nacht giet er de trep del. Hy 

hat him foarnommen om syn bûslampe allinnich mar yn need 

te brûken.

Healwei de trep bliuwt er efkes stean en harket. It geheister hat 

plak makke foar in sêft gûlen. Eltse stap op’e treppen mjit er út, 

mar dochs lit elke trime in heislik lûd hearre. Uteinlik is er dan 

yn’e gong belâne.

It swit brekt him wer oan alle kanten út.

Op’e taast giet er fierder om de goeie doar te finen, de doar fan 

de kelder. Dat is no makliker, want hy hat de saak goed ûnder-

socht, dus dat kin net misse.

Dêr is, njonken it gûlen no ek it gekras te hearren.

Syn hert giet as in wyldeman, mar hy hâldt de kop derfoar.

Hiel foarsichtich draait er de knop fan’e doar om en triuwt him 

iepen.

No moat er útsjen.

Earst de hege drompel oer en dan de trep ôf.

It gûlen en it gekras binne no dúdlik te hearren. It komt fan’e 

kant dêr’t it kastje stiet, dat er juster tsjin’e muorre oan skood 

hat.

Gjalt krûpt oer de smoarge grûn, by eltse taast fielt er de krob-

ben ûnder syn hannen wei krûpen.
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Hy is no hast by de hoeke en sjocht no ek in flau skynsel. Mei 

it hert yn’e kiel kipet er mei de holle om’e hoeke. It skynsel is 

te flau om ek mar wat te werkennen, al heart er noch altyd de 

lûden.

Gjalt byt op’e tosken en fljocht ynienen oerein en docht de bûs-

lampe oan.

Mar tagelyk as hy dat docht, is der gjin lûd mear.

It is stil, heislik stil.

Op syn iepenst rint Gjalt nei it kastje ta en ûntdekt dat dy wer 

skeef stiet. Der is fier¬ders, útsein wat stof wat fan’e muorre nei 

ûnderen dwarrelt, neat bysûnders te sjen.

Hoe kin dat no?, tinkt Gjalt.  Ik bin der wis fan dat ik dat kastje 

tsjin’e muorre oan skood ha. Der moat hjir dus wat wêze of 

west ha.

Hy begrypt der neat mear fan en nimt him dan ek foar om moarn 

opnij de boel te ûndersykjen; hy sil en moat dit riedsel oplosse.

Hy is der noch net rjocht út as er Piter en Trynke fan syn aven-

toer fertelle sil. Miskien laitsje se him wol út. Mar miskien wolle 

se him ek wol helpe. Earst noch mar ris in nachtsje oer sliepe, 

tinkt er, al is’t dan mar in heal nachtsje.

Like hoeden as er kaam, giet er wer werom nei syn sliepkeamer. 

Syn klean binne smoarch wurden yn’e kelder en syn gesicht fielt 

oan as skuorpapier. It stof is troch it swit yn syn gesicht bebiten.

Mei wat wetter wasket er it stof fan syn gesicht ôf, sadat hy der 

wer wat op troch kin.

De bûslampe leit hy, foar alle wissichheid, wer binnen hân berik.

As er it kessen ienris fielt, falt er as in blok yn sliep.

Sa djip dat er in sêft gûlen net mear heart.

Wurdt fuortset

 

   
   
  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     
 

Per 1 januari verhogen we de tarieven voor de fitness. Sluit vóór 31 
dec. 2022 een nieuw abonnement af tegen het oude tarief!   
U kunt ons ook raadplegen voor de fysiovergoedingen in 2023. 
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M ouneboulers
Nieuws van de Mouneboulers

Het laatste toernooi van het seizoen; het Snerttoernooi. Wat 

hebben we weer een prachtige dag beleefd. De dag begon wat 

nevelig, maar ‘s middags kwam het zonnetje toch nog even 

om de hoek kijken. 26 spelers waren aanwezig, waarvan ook 1 

gast, Dina Bisschop die graag een balletje wilde meegooien. En 

ons erelid Jellie Elzinga en haar man Siem en Henk en Clarie 

Waterlander waren onze gasten. Later op de dag kwam Wiepie 

Oenema (van de Stiekema Stoker, sponsor van aanmoedigings-

prijzen tijdens de toernooien) ook nog even gezellig aanschui-

ven.

We begonnen de dag traditioneel met koffie/thee en oranje-

koek.

Daarna 1 ronde jeu de boules spelen. Hierna even wachten tot 

iedereen klaar was en toen aan tafel voor de heerlijke snert, 

gemaakt door Reinette Nooitgedagt, met roggebrood en spek 

en lekkere broodjes. Bijna iedereen ging voor een 2e kopje 

snert, dat zegt genoeg. Na het snert eten, werden de prijzen 

voor de zomercompetitie uitgereikt. De uitslag is als volgt:

Dames:

1. Geke Poortstra met 323 punten

2. Hieke Keuning met 284 punten

3. Antje Cuperus met 234 punten

Heren:

1. Klaas Haitsma met 357 punten

2. Gerard Hovener met 349 punten

3. Bert van Meggelen met 329 punten

4. Rudy Nauta met 312 punten

5. Sietse Haitsma met 290 punten

Daarna nog eventjes uitbuiken en door voor de 2e ronde en 

later nog een 3e ronde.

Na nog even een drankje werd er over gegaan tot de prijsuitrei-

king van het Snerttoernooi 2022!

Bij de heren moesten Anno de Roos en Gerard Hovener over-

gooien voor de 2e en 3e prijs.

Uitslag Heren:

1. Sjoerd Nooitgedagt 3x W + 16 punten

2. Anno de Roos 2x W + 8 punten

3. Gerard Hovener 2x W + 8 punten

Uitslag Dames:

1. Betty Popma 3 x W + 18 punten

2. Jellie Joustra 2x W + 17 punten

3. Meini Visser 2x W + 13 punten

De gevulde emmertjes van de Poiesz werden zeer gewaardeerd 

als prijs.

Jellie Elzinga heeft een nieuwe wisselbeker beschikbaar gesteld 

voor dit toernooi en deze mocht Betty Popma in ontvangst 

nemen.

Namens het bestuur willen we iedereen bedanken die deze dag 

weer tot een zeer geslaagd toernooi heeft gemaakt!
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Eind jaren ‘60 hebben de heren Leenstra, 
Hiemstra en Deelstra zich ingezet om een 
zwembad te realiseren voor de toenmalige 
gemeente Wûnseradiel. Zĳ  hebben het 

eerste bestuur van de stichting 
Zwembad Witmarsum e.o. 

gevormd. Het geld voor de 
bouw is opgebracht door de 

Aktie Witmarsumer Gemeenschaps 
Bĳ dragen. Bewoners uit Witmarsum en 
omliggende dorpen hebben per inwoner 
40 gulden bĳ eengebracht. Wat resulteerde 
in een bedrag van fl . 65.000,00. Zo kon in 
1972 begonnen worden met de bouw van het 
zwembad en op 19 mei 1973 kon de eerste 

duik worden genomen.  

Om de exploitatie op een verantwoorde 
manier rond te krĳ gen zĳ n er in de loop der jaren 

verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo is in het jaar 
1976 camping Mounewetter gesticht. Dit 
bleek een succesformule. Het succes 
werd zelfs zo groot dat het voor 
het dagelĳ ks bestuur, welke 
bestaat uit vrĳ willigers, niet 
meer mogelĳ k was om dit op 
een verantwoorde manier 
te exploiteren. In het 
jaar 1999 is er dan ook 
besloten om de camping 
te privatiseren. 

Het zwembad werd in 
2015 uitgebreid met een 
waterspeeltuin, welke 
samen met de duikplanken, 
de glĳ banen en het in 2020 
vernieuwde peuterbad de 
publiekstrekkers zĳ n.  

Zwembad

505050505050505050505050505050505050505050
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In 2023 bestaat het 
zwembad alweer 50 

jaar en wat zĳ n wĳ  hier 
als gemeenschap trots op. 

Gedurende het seizoen zullen 
er meerdere feestelĳ ke 

activiteiten worden 
georganiseerd. 

Om rendabel te blĳ ven voor de toekomst 
staan wĳ  voor een groot project, namelĳ k de 
energietransitie. Wĳ  willen als zwembad van 

het gas af. Dit gaan wĳ  realiseren met 3 warm-
tepompen en 250 zonnepanelen. Mede door 

onze vrĳ willigers hopen wĳ  dit voor de 
opening van het seizoen 2023 gereali-

seerd te hebben. 
Zie achterzĳ de voor onze 

DONATIE ACTIE.

ENERGIETRANSITIE: 
ZWEMBAD MOUNEWETTER 

VAN HET GAS AF!
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Nu het zwembad voor deze zeer 
grote investering staat om van 

het gas af te gaan vragen wĳ  
jullie, inwoners van Witmarsum en 

omstreken, om hulp. Na het ontvangen van een 
aantal subsidies uit diverse hoeken moet er 
nog ongeveer € 275.000,00 bĳ een gebracht 
worden. Een deel hiervan willen wĳ  ophalen 
met een donatie actie.

Vanaf december 2022 komen wĳ  bĳ  u aan 
de deur met een donatiebus en QR code 

(deze staat ook hiernaast vermeld). Tevens is het 
mogelĳ k om een donatie te doen via de bank op ons 

rekeningnummer NL48RABO0371504244 onder vermelding 
van donatie. Op onze website kunt u een donatieknop vinden en dan 
via IDeal een bedrag overmaken. 

Als u de gift via de bank of QR 
code overmaakt, dan is deze, in 
bepaalde gevallen, ook nog 
eens fi scaal aftrekbaar omdat 
Zwembad Mounewetter een 
ANBI status heeft.

Op naar een zonnige 
toekomst voor ons mooie 
zwembad!

Met vriendelĳ ke groet,
Bestuur van Zwembad 
Mounewetter

Zwembad
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N ieuws van Nij Libben
Wij nodigen u uit voor ons kerstconcert o.l.v dirigent Andries 

Kramer op zondag 18 december. Het concert is in de Koepel-

kerk. We beginnen om 15.30 uur. De kerk is om 15.00 uur open

Medewerking wordt verleend door de Fryske Sjonger-lietskri-

uwer Gurbe Douwstra. Dit zou vorig jaar al plaats vinden maar 

door de corona kon het niet doorgaan.

Deze keer hebben we een veelzijdig repertoire samengesteld 

en willen we u laten genieten van mooie fanfare muziek waar-

onder Victory uit BOMMEN BEREND van Jan de Haan. Dit 

stuk is geschreven ter gelegenheid van de herdenking de bezet-

ting en herovering van Coevorden en het beleg van Groningen 

in het rampjaar 1672.

Nog een prachtig muzikaal werk wat u kunt beluisteren is 

DOMUS van Jan Van der Roost. Het begint met een prachtige 

koraalmelodie in het saxofoonregister, gevolgd door een uit-

voeriger geïnstrumenteerde versie. Daarna wordt het melodi-

sche materiaal gevarieerder - met een paar verrassende harmo-

nische wendingen. Aansluitend komt een pittig allegro aan bod 

met beurtelings speelse en melodische thema’s, die vooral in de 

saxhoorns te horen zijn. Een contrapuntisch (meer stemmig) 

uitgewerkte passage - door de volledige saxofoongroep naar 

voren gebracht - bereidt de luisterrijke apotheose voor, waar-

bij de koraalmelodie wordt aangevuld met het allegro-thema.

Ook staan op het programma mooie fanfarenummers in kerst-

sfeer. Gurbe gaat zowel solo als ook met begeleiding van Nij 

Libben een aantal liederen laten horen.

Zeker de moeite waard dit concert bij te wonen.

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.

2022 | 11 Koepel.indd   162022 | 11 Koepel.indd   16 29-11-2022   08:3829-11-2022   08:38



17

N ieuws van Nij Libben
Wij nodigen u uit voor ons kerstconcert o.l.v dirigent Andries 

Kramer op zondag 18 december. Het concert is in de Koepel-

kerk. We beginnen om 15.30 uur. De kerk is om 15.00 uur open

Medewerking wordt verleend door de Fryske Sjonger-lietskri-

uwer Gurbe Douwstra. Dit zou vorig jaar al plaats vinden maar 

door de corona kon het niet doorgaan.

Deze keer hebben we een veelzijdig repertoire samengesteld 

en willen we u laten genieten van mooie fanfare muziek waar-

onder Victory uit BOMMEN BEREND van Jan de Haan. Dit 

stuk is geschreven ter gelegenheid van de herdenking de bezet-

ting en herovering van Coevorden en het beleg van Groningen 

in het rampjaar 1672.

Nog een prachtig muzikaal werk wat u kunt beluisteren is 

DOMUS van Jan Van der Roost. Het begint met een prachtige 

koraalmelodie in het saxofoonregister, gevolgd door een uit-

voeriger geïnstrumenteerde versie. Daarna wordt het melodi-

sche materiaal gevarieerder - met een paar verrassende harmo-

nische wendingen. Aansluitend komt een pittig allegro aan bod 

met beurtelings speelse en melodische thema’s, die vooral in de 

saxhoorns te horen zijn. Een contrapuntisch (meer stemmig) 

uitgewerkte passage - door de volledige saxofoongroep naar 

voren gebracht - bereidt de luisterrijke apotheose voor, waar-

bij de koraalmelodie wordt aangevuld met het allegro-thema.

Ook staan op het programma mooie fanfarenummers in kerst-

sfeer. Gurbe gaat zowel solo als ook met begeleiding van Nij 

Libben een aantal liederen laten horen.

Zeker de moeite waard dit concert bij te wonen.

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.

2022 | 11 Koepel.indd   172022 | 11 Koepel.indd   17 29-11-2022   08:3829-11-2022   08:38



18

Y nstjoerd
Boek Van Oergraan tot Mennobrood beleeft tweede druk!

De eerste druk van het boek Van Oergraan tot Mennobrood 

was half november uitverkocht!!! Medio december verschijnt 

daarom de tweede druk en komen ook de Engelse en Duitse 

vertalingen uit. Auteur Klaas Smit en vormgever Pieter van 

der Zee hebben er een mooie en toegankelijke uitgave van 

gemaakt. Initiatiefnemer Menno de Vries geeft aan: “Het is 

lekker leesbaar geworden en het inspireert velen. Het boek 

vertelt over de reis van het graan door de eeuwen heen en hoe 

je in de praktijk duurzamer kunt leven. Het verhaalt tevens het 

gedachtengoed van ons als Mennonieten.”

Vertalingen van het boek in het Engels en Duits. Vele men-

nonieten uit het buitenland en andere geïnteresseerden komen 

jaarlijks in Witmarsum en gaan naar de doopsgezinde kerk, 

het contourenkerkje en het monument. Ook het schuilkerkje 

in Pingjum bezoeken ze dan. Fondsenwerver Jac Konig zegt 

dat deze pelgrimgangers en toeristen het oergraan verhaal nu 

in boekvorm mee naar huis kunnen nemen. Daarnaast zullen 

bijna 1000 vertaalde boeken de Mennonite World Conference 

over de wereld zijn weg vinden. Een leuke reactie kwam van 

iemand die het Engelstalige boek graag cadeau wilde doen aan 

een vriend in Canada.

Nog niet in uw bezit? Een leuk kerstcadeau? Het boek Van 

Oergraan tot Mennobrood kost 10 euro. Het boek is verkrijg-

baar bij Mevrouw de Molenaar en via de mail te bestellen bij de 

doopsgezinde gemeente de Lytse Streek dg.delytsestreek@out-

look.com , graag met vermelding van aantallen en bezorgadres.

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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vertalingen uit. Auteur Klaas Smit en vormgever Pieter van 

der Zee hebben er een mooie en toegankelijke uitgave van 

gemaakt. Initiatiefnemer Menno de Vries geeft aan: “Het is 

lekker leesbaar geworden en het inspireert velen. Het boek 

vertelt over de reis van het graan door de eeuwen heen en hoe 

je in de praktijk duurzamer kunt leven. Het verhaalt tevens het 

gedachtengoed van ons als Mennonieten.”

Vertalingen van het boek in het Engels en Duits. Vele men-

nonieten uit het buitenland en andere geïnteresseerden komen 

jaarlijks in Witmarsum en gaan naar de doopsgezinde kerk, 

het contourenkerkje en het monument. Ook het schuilkerkje 

in Pingjum bezoeken ze dan. Fondsenwerver Jac Konig zegt 

dat deze pelgrimgangers en toeristen het oergraan verhaal nu 

in boekvorm mee naar huis kunnen nemen. Daarnaast zullen 

bijna 1000 vertaalde boeken de Mennonite World Conference 

over de wereld zijn weg vinden. Een leuke reactie kwam van 

iemand die het Engelstalige boek graag cadeau wilde doen aan 

een vriend in Canada.

Nog niet in uw bezit? Een leuk kerstcadeau? Het boek Van 

Oergraan tot Mennobrood kost 10 euro. Het boek is verkrijg-

baar bij Mevrouw de Molenaar en via de mail te bestellen bij de 

doopsgezinde gemeente de Lytse Streek dg.delytsestreek@out-

look.com , graag met vermelding van aantallen en bezorgadres.

 
 

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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H oi! 16
Op de bok, een vogelnestje, koprol of tijgeren over de mat. We 

nemen een kijkje bij de kleutergymles van juf Esther Hofstra 

en assistent Jantine Spoor. Wat gebeurt er allemaal in onze 

gymzaal? Anneke de Valk, bestuurslid van V&O, vertelt over 

de dagelijkse activiteiten in de gymzaal. Jong en oud zijn in 

beweging. André en Marjan Bos vangen opnieuw vluchtelin-

gen uit Oekraïne op. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat komt 

er allemaal bij kijken? We zijn erg benieuwd en gaan langs om 

kennis te maken. We treffen Marrit Kooijenga en Amarens 

Hofstra, zij dansen de sterren van de hemel. Na het theaterstuk 

‘Wy jouwe gjin krimp’ werd het dansvuurtje verder aangewak-

kerd. In de recent uitgebrachte videoclip ‘De lèste jûn’ zijn de 

dames te zien. De dames trainen heel wat uurtjes per week en 

doen mee met wedstrijden op hoog niveau. 

Hoi! 16 gaat in december online op YouTube kanaal ‘Witmar-

sum in beeld’. We melden dit op Facebook en met nieuwe Hoi! 

posters in Witmarsum.

Oant sjen, tot Hoi!

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

Feenstra   
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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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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!

Y n’t ferline
Wy hawwe it oer Hendrik Lemstra “ Mukkes “, syn famylje en 

libben hân mar noch net oer syn keatsen. Gelokkich hat der 

eartiids ien west dy ‘t hjiroer in stik yn ‘e krante skreaun hat, 

dêr ‘t wy fan sitearje.In namme út in noch net sân âld ferline, 

mear as wurdich om, al is it dan mar foar in momint, wer lib-

bene keats skiednis te wurden.Lemstra kaam sa goed as tagelyk 

op mei Teade Zijlstra en Jan A. Reitsma. Hy wie justjes âlder, 

wûn derom net de freule mei dizze doarpsgenoaten, mar wol 

de Jong Nederlan yn 1917 te Wergea. De trije Wytmarsumers 

wienen dêr te Wergea hear en master. Om ‘e prizen krigen de 

Rypsters 22 en de Peinjumers mar 20 punten. Lemstra fertolke 

yn dit partoer de rol fan efterynse. Hy koe lykwols ek foaryn 

en foar bêst op. 

Yn dizze lêste funksje keatste hy yn 1918 op de P.C. mei Rein-

der Zaagemans en Catrinus Werkhoven. Yn de finale ferlearen 

sy op 5-5 mei 3 bûtenslaggen van H. Westerhuis, R de Jong en 

P. Hiemstra. Datselde jier 1918 wûn hy earste prizen te Snits, 

Berltsum, Wytmarsum en Littens. 

Yn 1919 kaam hy mei Jan Reitsma en de 17-jierrige Ids Jousma 

te keatsen. De earste de beste snein te St. Japik, wie it al gelyk 

rekke en Wurdum, Harns, de Rengersdei (foar it earst in gou-

den horloazje) en Menaam kamen der efteroan. Dêr tuskenyn 

noch Tsjummearum 1e mei Sytze A. Kooistra en Rein Zaage-

mans; Kimswert 1e mei Jan A. Reitsma en Rein Zaagemans; 

Frjentsjer 1e mei Teade Zijlstra en Rein Zaagemans. Acht kear 

wûn Mukkes dus de earste priis, yn it jiers klassemint komt hy 

as 4e.  

Mar al yn 1920 tekene by him in tebekfal ôf, dit hie wierskynlik 

al te krijen mei syn sykte, en yn 1921 rekke hy op ‘e eftergrûn. 

Hoe ‘t it fierder gong mei him, dêr hawwe wy it al wiidweidich 

oer hân. Yn de top ivige keatsklassemint, komt er mei 19 earste, 

7 twadde en 17 tredde prizen op 88 punten. Op de foto de Ver-
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lengde Oostend 

om ein 47 begjin 

1948 hinne, hjir 

wenne op nûmer 9 

de mem fan Hen-

drik Lemstra dy 

‘t ferstoar op 30 

maart 1944.

Minsken as jimme 

no ek mei sa wat 

sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geertje 

Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com

A genda
6 december Kaartclub Elk Wat Wat Wils 19.45 uur, FairSound, 

De Túnen 12

7 december KBO/PCOB 14.00 uur, KC Het Anker, Buren 18, 

Makkum. Met als gastde heer Jan Tijsma uit Oudemirdum, 

landschaps-natuurfotografie‘Wees zuinig op de Natuur’

12 December Met de Zonnebloem naar het Groencentrum

9.45 – 11.30 uur, gezellige ochtend in de kerstsfeer van het 

Groencentrum Witmarsum. Informatie en opgave bij: Fokje 

Bouma (0517-532244) of Jelly Fokkema 0517-531830)

17 december Trekker-ljochttocht

18 december Kerstconcert Nij Libben

15.30 uur, Koepelkerk. Met medewerking van Gurbe Douwstra

20 december Kaartclub Elk Wat Wat Wils

19.45 uur, FairSound, De Túnen 12

20 december Slotmiddag Vrouwen van Nu

14.00 uur, Dielshûs Wommels. 

24 december Kerstnachtdienst 21.30 uur, Koepelkerk. Met 

medewerking van het koor Scheppingsgave

4 januari KBO/PCOB 14.00 uur, KC Het Anker, Buren 18, 

Makkum. Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie

2022 | 11 Koepel.indd   242022 | 11 Koepel.indd   24 29-11-2022   08:3829-11-2022   08:38



25

lengde Oostend 

om ein 47 begjin 

1948 hinne, hjir 

wenne op nûmer 9 

de mem fan Hen-

drik Lemstra dy 

‘t ferstoar op 30 

maart 1944.

Minsken as jimme 

no ek mei sa wat 

sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geertje 

Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com

A genda
6 december Kaartclub Elk Wat Wat Wils 19.45 uur, FairSound, 

De Túnen 12

7 december KBO/PCOB 14.00 uur, KC Het Anker, Buren 18, 

Makkum. Met als gastde heer Jan Tijsma uit Oudemirdum, 

landschaps-natuurfotografie‘Wees zuinig op de Natuur’

12 December Met de Zonnebloem naar het Groencentrum

9.45 – 11.30 uur, gezellige ochtend in de kerstsfeer van het 

Groencentrum Witmarsum. Informatie en opgave bij: Fokje 

Bouma (0517-532244) of Jelly Fokkema 0517-531830)

17 december Trekker-ljochttocht

18 december Kerstconcert Nij Libben

15.30 uur, Koepelkerk. Met medewerking van Gurbe Douwstra

20 december Kaartclub Elk Wat Wat Wils

19.45 uur, FairSound, De Túnen 12

20 december Slotmiddag Vrouwen van Nu

14.00 uur, Dielshûs Wommels. 

24 december Kerstnachtdienst 21.30 uur, Koepelkerk. Met 

medewerking van het koor Scheppingsgave

4 januari KBO/PCOB 14.00 uur, KC Het Anker, Buren 18, 

Makkum. Gezamenlijke nieuwjaarsreceptie

2022 | 11 Koepel.indd   252022 | 11 Koepel.indd   25 29-11-2022   08:3829-11-2022   08:38



26

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, 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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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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