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Wijkverpleegkundige Annemarie Hannema
Tel.nr.: 0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Annemarie komt graag voor een
vrijblijvend gesprek bij u thuis.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Annemarie Hannema is de
wijkverpleegkundige bij u in de
buurt. Samen met haar zorgteam
Witmarsum biedt zij alle soorten zorg
aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis gaan.

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

K at en Harke
It nije jier is ek útein set tusken

en

. Ik hoopje dat jimme

dochs noch wat moaie feestdagen mei jimme dierberen trochbrocht hawwe, al dan net ferdield oer in pear dagen.
Allinne hiene wy it nije jier graach fiere wollen sûnder Corona,
mar as ik dit nijs skriuw is Nederlân wer yn in lockdown, it lân
sit wer op slot. It fielt as binne we wer werom by ôf. Corona hat
ús goed yn de besnijing. Winkels en skoallen moatte wer ticht,
wat foar in soad oanpassingen en fleksibelens ferget en soarget
foar in soad ûnsekerheid. Der wurde hiele diskusjes fierd, wat
is goed en wat is fout, de plicht fan it dragen fan de mûlekapkes, it faksin, nimme we’m wol as net…we kinne mei syn allen
net mear om Corona hinne, mar de minsken binne ek ‘Corona’
wurch. We misse de sosjale kontakten, it ferieningslibben en
dat set de libbenskwaliteit ûnder druk. We sjogge iensumens
by de âlderen. Ek minsken út ús doarp binne troffen troch
Corona, bewenners en fersoargers fan Aylvastate en Wonen bij
September. Wy as redaksje winskje eltsenien in protte sterkte
ta.
It jier 2020 sille wy net gau ferjitte, sa binne der ek ferskate nije
wurden ûntstien; it nije normaal, kuchskerm, selsquarantaine,
‘raam’ besite, blokjesjierdei en ‘anderhalvemetersamenleving’
is ít wurd fan 2020 wurden.
Thúswurkje, it begjint wat te wennen, mar we misse de kollega’s, fergaderje online, it is moai dat it kin, mar is hiel oars
as fysyk mei innoar praten. Mar we sille noch efkes folhâlde
moatte en dreame oer bettere tiden. Wim Beckers, John Boonstra, Jan Ottevanger en Klaas Hoekstra ha in prachtich nij liet
makke; ‘De loft sit fol mei dreamen’ is in liet oer it lokkige
gefoel wat je krije kinne fan lytse dingen lykas it lûd fan de wyn,
de rook fan it gers en de fûgels dy’t frij fleane troch de loft en
3
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dy’t lykas de natoer harren nearne wat fan oanlûke. As je it mar
sjen wolle, dan sit de loft fol mei dreamen.
We sille meiinoar noch folhâlde moatte en dreame fan bettere
tiden. Pas goed op jo sels en inoar.
Ik slút ôf mei in gedicht (bron: gedachten-gedichten, oerset nei
it Frysk)
Op wei nei de takomst, is it mar ien tel
Want de tiid stiet net stil, mar nimt ús mei
Nei in hiel nij jier
Us soargen en fertriet, blydskip en ferwachting
Hoop en ferantwurdlikens
Wurde as fansels meifierd
Oer de drompel fan de tiid
It nije jier yn
Oant de oare kear,
Betty

4

2021 | 1 Koepel.indd 4

05-01-21 10:22

G raach dien
(voor iedereen)
Ook in 2020 heeft “Graach Dien” voor hulp gezorgd aan de
inwoners van Witmarsum; niet alleen ouderen, iedereen die
hulp nodig is en geen beroep kan doen op familie, kennissen of
buren helpen wij graag.
Door de steeds wisselende Corona-maatregelen is het voor vervoer naar het ziekenhuis vaak onduidelijk geweest of dit wel
mocht per auto van onze vrijwilligers. We hebben geprobeerd
dit zo veilig mogelijk te doen.
Wij hebben geen web-side, face-book, doen niet aan twitter
maar zijn gewoon te bereiken op telefoonnummer:

06-52046445
op alle werkdagen tussen 9 en 10 uur.
Als het mogelijk is minstens 2 dagen vooraf bellen. Wij kunnen
dan op tijd voor een vrijwilliger zorgen.
Wij zijn er voor
-	vervoer en begeleiding voor bezoek/behandeling in het
ziekenhuis
-

vervoer naar de fysiotherapeut

-

vervoer binnen maar ook buiten het dorp

-

met spoed halen van medicijnen bij de dokter

-

bezoek aan de dokter, de kapper enz.

-

een boodschapje doen

-

hulp bij een klein (naai)klusje

De hulp is gratis; alleen moeten wij een kosten-vergoeding vragen.
5
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Dit is 2 euro binnen het dorp en voor vervoer buiten het dorp
25 cent per kilometer, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.
Meer weten? bel dan:
Ale Kuperus (0517) 531292

N ij Libben
Geen kerstklanken
Door de op 14 december afgekondigde lockdown volgde er
voor ons het moeilijke besluit om 1e kerstdag in de vroege morgen niet te spelen. In overleg als bestuur en tevens op advies
van onze bond, de KNMO, was dit voor ons de logische beslissing. Voor jullie als inwoners voelde dit vast vreemd, om op 1e
kerstdag niet met kerstklanken wakker te worden, maar in deze
tijd is gezondheid nog belangrijker dan anders. Dit jaar hopen
wij na de lockdown weer te kunnen gaan repeteren en richting
de zomer in het dorp weer van ons te kunnen laten horen.
Oudpapier
Zoals beloofd het vervolg regeling oud-papier in Sudwestfryslan
De datum van de beslissing voor de betrokken verenigingen is
uitgesteld tot 1 juli 2021
De betrokken verenigingen krijgen een prijsgarantie van 100%
over 2021 van het afgelopen jaar. De wethouder gaat met de
betrokken verenigingen in gesprek om tot een (voorlopige )
oplossing te komen.
Wij wachten verdere ontwikkelingen af.
6
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Blaasklas

-

Basisschool De Utskoat heeft aangegeven dat ze willen starten
met een blaasklas. Alle 19 leerlingen krijgen op woensdagmorgen 15 weken lang les. Deze lessen zullen worden gegeven door
Andries Kramer.
Wij hopen dat we veel leerlingen enthousiast kunnen maken
voor het spelen op een blaas of slaginstrument.
Tenslotte
De muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke natuur niet buiten kan. (aldus de chineese filosoof Conficius)
Het afgelopen jaar hebben we bijna niet samen kunnen spelen. Ook onze optredens konden niet doorgaan. Bedankt dat
u ons bent blijven steunen. Laten we nieuwe moed verzamelen
voor het komende jaar hoe we de muziek weer kunnen oppakken. Namens ons allen wensen wij u, donateurs, luisteraars en

-

belangstellenden een gezond 2021.

s

Wilt u meer weten of hebt u vragen neem dan contact op met
de voorzitter van de vereniging Willem Veninga 0517-531635.
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K nutselclub
Mededeling
Helaas gaat de knutselclub voor de kinderen van groep 5 tm 8
i.v.m. corona ook in januari nog niet beginnen!
Volgend jaar krijgen jullie weer een briefje op school en kunnen jullie je weer opgeven voor een creatieve winter! We hopen
op jullie begrip!
Leiding knutselclub Witmarsum
7
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W onen bij September
Top 10-notering Wonen bij September op ZorgkaartNederland
Bij Wonen bij September vinden ouderen met dementie een
nieuw thuis. In de kleinschalige woonhuizen staan liefde, aandacht en betrokkenheid centraal. Als bekroning op de warme
zorg die September geeft, is de zorgorganisatie gewaardeerd
door Patiëntenfederatie Nederland met een nominatie in de
top 10 van ZorgkaartNederland. Dit betekent dat September
met een 8,8 en 135 waarderingen tot de 10 best gewaardeerde
‘verpleeghuizen’ in Nederland behoort. Een bijzonder mooie
vermelding waar Wonen bij September ontzettend trots op is.
Bij September wonen ouderen met dementie, die niet meer
in staat zijn zelfstandig te wonen. Zij zoeken gezelligheid en
geborgenheid en zetten hun leven graag voort zoals zij dat
gewend zijn. Liefde, aandacht en betrokkenheid staan centraal bij Wonen bij September. Naast een eigen appartement
zijn er gezamenlijke woonkamers, grote eettafels en een grote
woonkeuken. Er wordt met elkaar geleefd, gekookt, een spelletje gedaan of samen in de tuin gewerkt. De woonkamer heeft
openslaande deuren naar tuin en terras, zodat de bewoners de
vrijheid hebben om naar buiten te gaan.
Trots op de waardering
“Wij zijn blij dat de bewoners en hun verwanten van onze kleinschalige woonhuizen voor ouderen met dementie, ons zo waarderen. Bedankt daarvoor! We geloven in de kracht van thuis.
Thuis is meer dan een huis, het is een gevoel. Dit maakt dat wij
zorg willen leveren op de plek waar iemand zich thuis voelt.
Wanneer dit niet in het eigen huis kan, creëren wij waar mogelijk een thuis. Dat doen we met Wonen bij September. Huizen
waarin liefde, aandacht en betrokkenheid centraal staan. En
8
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niet het systeem, maar de behoefte van de mens bepalend is. We
doen er alles aan om bewoners iedere dag weer een fijne dag te
bezorgen”, aldus Michiel van Putten, oprichter van Wonen bij
September.

d

n

d

Top 2020 ZorgkaartNederland
Elk verpleeghuis met dertig of meer waarderingen in 2020 deed
automatisch mee om een plek in de ZorgkaartNederland Top
2020. De Top 2020 is het totaal van top 10 vermeldingen in vier
categorieën: wijkverpleging, verpleeghuizen, ziekenhuizen en
klinieken. De waarderingen van de verschillende woonhuizen
van September zijn bij elkaar opgeteld en hier is een gemiddelde uit gekomen. Hierin is geen onderscheid gemaakt in nummer 1 en 10.
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P atyna
Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over:		
Wonen in Aylva State Josina van der Schaaf Teamleider 0517 531456
Josina.vanderschaaf@patyna.nl
Zorg in Aylva State Esmé Baarda Locatie verpleegkundige 06 21334903
Esme.Baarda@patyna.nl
Maaltijdvoorziening Aylva State Fokke Boschma/Benjamin Bartsma
0517-531456 Keuken.aylvastate@patyna.nl
Thuiszorg Patyna Marina Rustenburg Wijkverpleegkundige 06 83606917
Marina.Rustenburg@patyna.nl

B edankt
Bedankt voor de bezoekjes vele kaartjes , bloemen etc.
die ik kreeg tijdens mijn verblijf en thuiskomst vanuit
Lyndenstein Beetsterzwaag .
Het heeft mij en Dieuwke enorm gesteund om door deze
zware periode heen te komen.
Jan Brouwer De Krite 5 Witmarsum
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W interblommen
(bylden fan eartiids)
Efter mika rútsjes fersline lange tongen
mei ham en gram de turf en it ekstra blok hout.
Oplôgjend fjoer en triljende lucht,
hyt sjongend wetter yn ’e tsjettel.
Yn ’e keuken is de rook fan sjippe
alle oare geuren de baas
en reade wankjes lykje op poetste apeltsjes
troch de wyklikse waskbeurt yn ’e tobbe.
Moarnsier, krekt wekker, fine sykjende
eagen gjin helder blauwe loft
mar in iistafriel fan blommen,
skildere mei ’t pinsiel fan froast.
In bewyske snie, wiske tusken skreven
fan ’t panstrutsen dak, hat de tsjokke
oerklaaide tekken oerdutsen.
Ien rjocht, twa averjocht, grôtskerl, ajour
en mûzetosk om hals en earmsgat
jout kasjet oan de boarstrok.
Keunstwurkje fan jaegerjern,
waarmte joust om lea en gat.
Janke Nicolai
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B edankt
Hjirby wolle wy eltsenien hertlik tank sizze foar it meilibjen
tydens syn sykte en nei it ferstjerren fan myn man, ús heit en pake

Lammert Hilarides
Safolle kaarten en moaie wurden, it hat ús goed dien.
Tine Hilarides-Steensma
Bern en pakesizzers

		

De waarme belangstelling en it meilibjen,
alle minsken dy’t west binne om ôfskie te nimmen,
de kaarten, blommen en tillefoantsjes nei it ferstjerren
fan myn frou, ús mem, beppe en oerbeppe
		

Janke v.d. Sluis-Reitsma

hat ús tige goed dien. Hertlik tank dêrfoar.
Geert v.d. Sluis,
bern en bernsbern
12
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Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens.
Onder praktische begeleiding, van het
initiatief tot het ontwerp, bij de
aanvraag van uw vergunningen en de
technische realisatie.

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht.
Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080
13
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D e Romkes 18 - Gnoe?
It ferfolgferhaal fan it jonkje Romke, dy oer en wer mailt mei
syn ferstoarne oerpake. Syn pake Ronnie beatwurded syn mail
as wie it syn oerpake.
Yn it lêste berjocht lit hy oan syn oerpake witte in frjemd lûd
heard te hawwen yn it bosk. Pake hat it wol yn e kuer dat it
mantsje nijsgjirrich genôch is om him neat oan te lûken fan syn
warskôgings.
Aan: pakeromke@hemelpoort.hl
Van: readeromke@gmail.com
Hallo Pakeromke.
Ben ik weer. Nou pake Ronnie we zijn weer bij het gat geweest
hoor. En we konden er nu wel een heel eind in komen maar
opeens was het gat te klein maar Tuffie kon er wel door. En
we hoorden niks skriemen hoor. Nou ja, even later wel, maar
dat was van Tuffie. We dachten dat hij nooit er weer uit zou
komen want het duurde heeeeeel lang. Zolang dat heit en pake
al kwamen kijken waar we bleven want het was al donker. En
ze waren heel boos. Maar we wouden niet naar huis want ik
wou niet zonder Tuffie naar huis en heit en pake konden toch
niet bij ons komen want die stonden aan de andere kant van de
sloot. Maar later kwam Tuffie terug met een heel groot doodshoofd en een hoorn er aan. Volgens Dalie was het een stuk kop
van een gnoe, maar volgens pake hebben die hier nooit geleefd.
Maar nou mogen we er van heit niet meer komen maar daar
trekken we ons lekker niks van aan.
Nou pake ik vertel het volgende keer wel.
doei hoor.
Aan: readeromke@gmail.com
Van: pakeromke@hemelpoort.hl
14
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Hoi Reade Rakker.
Bliksem Piebe, haw ik dy noch sa warskôge der net te kommen,
mar ja dochs dwaan no. Dy dwersichens sil wol yn de genen
sitte. Mar wat hat it foar nut om sa let noch ûnderweis te wêzen.
Kinst lykernoch ek moarns útein sette. Mar oan de oare kant is
it dy te priizgjen dats’t net sûnder hûn nei hûs ta setten bist. Mar
dat dyn heit en pake it tin troch de broek rûn omdat jimme foar
it tsjuster net thús wiene. Mar lykernôch bliuwt it útsjen dêr by
dy skriemersbeam. Mar wat jimme der fûn hawwe kin net oars
as fan in ienhoarn wêze. It ferhaal giet dat der ek in ien as oare
tunnel rinne moat. Mar tink der om, want dat sil wol ûnder
wetter stean. En as jimme gjin ljocht der by hawwe kinne jim
der wol fersûpe. Dus, soargje dast in stik touw mei nimst. No
ja, sykje it ek mar ût, mar ik lit dy al witte dat ik hjir noch gjin
ferlet fan dy haw.
Moast my tasizze dast der goed om tinkst, ek om Tuffie.
Dyn Pake Romke.
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Comfortabel wonen
zonder energiekosten!
Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen,
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning.
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.
“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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V ogelwacht Witmarsum
Na ampel beraad heeft het bestuur van de vogelwacht er voor
gekozen om de filmavond te laten vervallen. De filmavond was
oorspronkelijk gepland op maandag 8 februari. Gelet op de
huidige maatregelen die de regering m.b.t. de coronapandemie
heeft getroffen komt deze dag o.i. te snel. Aangezien het ook
daarna nog ongewis is leek het ons daarom beter er voor dit
jaar maar vanaf te zien. Helaas !
Wat nog wel in de planning staat is de ledenbijeenkomst. Deze
is gepland op maandag 8 maart. De leden krijgen daarvan nog
nader bericht via de mail of thuis bezorgd. Die vergadering is
dit jaar gepland in de kantine van de camping. De aanvang is
om 20.00 uur.
Mochten de ontwikkelingen rond de coronapandemie dusdanig zijn dat de ledenvergadering niet kan worden gehouden,
dan krijgen de leden de kans om schriftelijk te reageren op de
stukken die worden toegezonden.
Graag maken we in dit schrijven ook gebruik van de mogelijkheid om op de volgende zaken te wijzen:
-
Jeugdleden tot 17 jaar hoeven geen contributie te betalen.
Heeft de natuur altijd al je interesse en vind je het fijn om
het veld in te gaan dan ben je van harte uitgenodigd om lid te
worden
- Wilt u het werk om de weidevogelstand te beschermen en zo
mogelijk weer uit te breiden steunen, dan kunt u dat momenteel via meerdere acties doen. We willen u er twee onder uw
aandacht brengen:
• Weideweelde, een project waarbij boeren de extra inkomsten
die ze voor de melk krijgen investeren in natuurbeheer, zodat
16
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vogels daar meer kans hebben.
• Agrarisch Natuurfonds. De stichting die dit fonds beheert
koopt voor het geld wat ze ontvangen grond wat ze vogelvriendelijk inrichten en het vervolgens verhuren. De huurder
verplicht zich er vervolgens toe het land zo in stand te houden
dat weidevogels daar goed gedijen.
Tot slot een oproep van onze penningmeester om de contributie van € 7,50
binnenkort weer over te maken op rek. NL73 RABO 0114 0794
71 t.n.v. de Vogelwacht Witmarsum e.o.
Het bestuur

Gastouderbureau Voel je Thuis, Bolsward
Het is al spannend genoeg om
de zorg van uw kind aan een
ander over te dragen en u wilt
daarbij natuurlijk verzekerd
zijn van veiligheid, professionaliteit en liefdevolle aandacht.
Gastouderopvang is een flexibele en huiselijke vorm van
kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. De opvang kan plaats vinden bij de
gastouder of bij de ouder thuis. Bij gastouderopvang gaat het om buitenschoolse
opvang, dagopvang, avond opvang en weekend opvang.
Bent u op zoek naar een plek waar u kind veilig is en persoonlijke aandacht
krijgt, plezier kan maken, en kiest u daarnaast voor opvang die het beste bij uw
eigen gezinsleven past. Kies dan voor gastouderopvang via Gastouderbureau
Voel Je Thuis.
www.gobvoeljethuis.nl - 0515-579080 - info@gobvoeljethuis.nl
17
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S interklaas intocht.
Zelden zal de intocht van de goedheiligman zoveel voeten in
de aarde hebben gehad als die van 2020. De datum hadden we
al lang, nl. net zo als andere jaren, een week na de landelijke
intocht. Maar om voor een vergunning in aanmerking te komen
drong het gemeentebestuur aan om alle intochten in de gemeente op dezelfde datum te laten plaatsvinden, t.w. tegelijk met de
landelijke. Dat het een kwestie van passen en meten zou worden
om de inmiddels welbekende reden hadden we ook wel door.
Maar dat de ideeën zo vaak herzien moesten worden, was voor
ons ook een uitdaging.
Een bijeenkomst in een grote zaal of anders zat er sowieso niet
in, dus werd besloten om de Sint maar bij de kinderen te laten
komen. Het idee om de Sint met een klein gevolg per trein door
alle straten te laten rijden werd in kannen en kruiken gegoten.
Echter corona meende weer roet in het eten te moeten gooien.
In allerijl werd een plan F gesmeed. Echter de op zee dobberende Sinterklaas hield voet bij stuk: hij moest en zou per trein
in Witmarsum arriveren!
Als intochtcommissie hadden we ook wel in het snotje dat een
trein met Sint en Pieten veel opzien zou baren en alsnog veel
mensen zouden samendrommen bij het zien van de Spanjaarden. Het waren André en Marjan die namens “Fair Sound” de
helpende hand kwamen toesteken. Zij stelden hun opslagruimte beschikbaar om de goedheiligman te ontvangen, inclusief
trein. In allerijl werd alles in gereedheid gebracht, immers het
liedje voor de Sint uit de handen van Sipke de Boer en Germ
Gerbrandy was al klaar inclusief de bijbehorende danspasjes.
Dit laatste als uitdaging voor de jeugd (en ouders) om dit na te
doen en via TikTok de wereld in te sturen.
A fijn, de 14e november kon de de drukbezette baas exact op
tijd met trein en al Witmarsum binnen komen, echter niet opgewacht door de lokale jeugd, maar door een handjevol mensen
18
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om het e.e.a. in goede banen te leiden. Maar wel gadegeslagen
door de plaatselijke bevolking via een live stream op You-Tube.
Al met al kan er toch teruggekeken worden op een geslaagde
“Sinterklaas intocht”

e

We willen een ieder die op wat voor manier dan ook mee heeft

e

geholpen aan deze Sint-ontvangst, dan ook van harte bedan-

-

ken.
Een woord van speciale dank gaat uit naar André en Marjan
Bos en hun Fair-Sound Crew. Aan wie we ook veel dank zijn
verschuldigd zijn Hottie Spyksma en Jelly Fokkema. Al meer

.

dan 20 jaar hebben zij er voor gezorgd dat Sinterklaas en Pieter-

r

mannen (M/V) er onberispelijk bij lopen. Zij dragen de stokjes

t

-

n

n
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over aan een nieuwe generatie. Nogmaals onze hartelijke dank
en allen veel geluk en gezondheid in het voor ons liggende jaar.
“Yntochtkommisje Wytmarsum”

Y n’t ferline
Tige tank foar jimme belangstelling foar ús wurk en de finansjele stipe! Ek yn 2021 binne wy bliid mei alles wat weardefol is
foar ús doarp Wytmarsum. Elkenien in goed en sûn 2021 tawinske. Wat ús dan dochs fernuveret is, dat op ynternet moaie âlde
foto’s fûn wurde, fan it doarp en har bewenners. Dan freegje ik
my ôf, kinne dy ek net nei ús trochstjoerd wurde.
Wy sille ris sjen wat der hûndert jier lyn yn Wytmarsum barde.
Hindrik Topma, de smid dy ‘ t de saak yn 1919 kocht hat fan
Jacob Broekstra, siket in feint, want dy ‘t by him wurket moat
yn tsjinst. Jacob Broekstra wurdt stoomboat ûndernimmer en
wennet dan yn Dokkum. De bruorren Werkhoven fan mei it
motormerk Blachburne, dizze 4 pk kin foar ƒ1600 levere wurde.
Foar hûndert gûne mear, hast der wol in lampe, hoarn en in
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mjitter by dêr’tst op sjen kinst hoe
hurd oft dy ryd. De skilder Cornelis Rauwerda hat it nei alle gedachten drok, hy siket hommels in feint.
Op 20 septimber is it prinzedei,
mar op 21 septimber hâlden se hjir
in feestdei. Wat de reden foar dy
datum west hat, is by ús in riedsel. Der wurdt in Histoaryske en
Allegoaryske Optocht hâlden: fan
10 oere binne der folkspul, draaimûne, poppekast, tableaux
ensafierder. De jûns is de werhelling fan de optocht mei fakkels en Bingaalsk fjoer. No sieten wy noch efkes mei it wurd
tableaux, mar dat blykt in libbene útbylding fan in skilderij te
wêzen. Oare kear dogge we noch ris in weromsjen yn it jier
1921. Hjirby in advertinsje út it jier 1921.
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

D orcas voedselactie
De actie die, als alternatief voor de jaarlijkse voedselactie in
november, is gehouden voor Dorcas heeft het prachtige bedrag
van € 1750,- opgebracht! Dit bedrag is goed voor 116 voedselpakketten. Heel fijn dat we vanuit Witmarsum en omstreken zo’n mooi bedrag naar Dorcas kunnen overmaken voor dit
mooie project.
Namens de ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente
‘Trijeris Ien’, heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!
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F an de redaksje
Freonen fan de Koepel
Hjirbij in herinnering foar al ús koepelfreonen om ynkoarten
de jierliks taseine bydrage oer te meitsjen.
Yn jannewaris wurdt jimme in mail of brief tasjoerd mei it
freonenûmer.

x

Graach dit nûmer fermelde as de frijwillige bydrage oermakke

-

wurd. Us bankrekkennûmer is: NL23RABO 03715 56 201

d

Mochten jimme automatysk oermeitsje, beskôgje dan dizze

e

mail/brief as net skreaun.
Mei jimme stipe, hoopje we it doarpsnijs ek dit jier wer bringe
te kinnen.
Alfêst tige tank, Feikje

e

a

Kopydata 2021
Febrewaris : 22 jannewaris
Maart

: 19 febrewaris

April		

: 19 maart

n

Maaie

: 16 april

g

Juny		

: 21 maaie

Merke

: 2 july

Septimber

: 20 augustus

Oktober

: 17 septimber

Novimber

: 22 oktober

Desimber

: 19 novimber

e

Jannewaris : 16 desimber
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Trekkerdei Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de febrewaris Koepel moat uterlik 22 jannewaris ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2021
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings
binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en
wurdt troch ús tige op priis steld!
Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre?
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?
Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing,
ma
dan maken
we vooraf een 3D-ontwerp.
Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland.
Proﬁteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l
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