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K at en Harke
En sa hiene wij samar snie tusken       en     ! Frijwat minder 

as Pietje P. ús tasein hie, mar hawar troch de hurde wyn like it 

dochs noch hiel wat en wiene de diken op guon plakken beho-

arlik glêd. Ik fyn snie altyd geweldich! Nei myn gefoel sjocht de 

wrâld der dan  krekt wat frediger út. In soarte fan rêst strielet 

it út, seker as je thús bliuwe kinne. As je mei sniebuien op in 

paad moatte is dat minder fansels. Mar klaaie moat wy mar net, 

want de measte minsken fûnen it in wolkomme ôfwikseling yn 

de Corona tiid.

Mar njonken de snie kaam der ek iis. Nei’t Sjouke it iis dik 

genôch fûn, mochten wy de iisbaan op. Mar der wie noch mear 

mooglik, want men koe ek de sletten út!  Dêrom wist men yn 

de rest fan Nederlân al rillegau te fertellen dat de ‘Tocht der 

Tochten’ wol trochgean koe. De beste stjoerlju stean altyd op 

de kaai is mij wolris ferteld en dat die no ek wol wer bliken. Sels 

de lanlike polityk makke him der drok om. Wopke Hoekstra 

moast sels sa nedich traine mei Sven Kramer. Ja iis wie der wis. 

Wat prachtige fiergesichten  as men troch doarpen ride (yn myn 

gefal yn in auto). It wiene betiden Anton Pieck eftige plaatsjes. 

Minsken knapten allegearre suver wer wat op yn dizze nuvere 

tiid.

Mar eilaas gong it doe te reinen.  En sa waarden de diken sjip-

peglêd en de iisbanen en sletten wer wetter. De snie koe noch 

in dei as twa folhâlde op guon plakken, mar de útslach wie yn it 

foar al beslikke fansels. Op nei it foarjier!!

Ja en de Corona is noch altyd ûnder ús. In faaie fijân dy’t om 

foarsichtichheid freget, want it ynintsjen is noch yn folle gong 

en bij lange nei net klear. Mar hawar der is ljocht yn de tunnel 

sille wij mar rekkenje, al is dat fansels in hurd gelach ast as sels-

stannige wol fan alles wolst, mar neat meist.

Hoe soe it aanst gean as de Corona ferslein is en elk yninte is? 

It docht mij in bytsje tinken oan de befrijing yn 1945. Myn heit 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a 

is 
de

 
w

ijk
ve

rp
le

eg
ku

nd
ig

e 
bi

j u
 in

 d
e 

bu
ur

t. 
Sa

m
en

 m
et

 h
aa

r z
or

gt
ea

m
 

W
itm

ar
su

m
 b

ie
dt

 zi
j a

lle
 so

or
te

n 
zo

rg
 

aa
n 

hu
is.

 Z
o 

ku
nt

 u
 la

ng
er

 th
ui

s b
lij

ve
n 

w
on

en
 o

f e
er

de
r u

it 
he

t z
ie

ke
nh

ui
s 

na
ar

 h
ui

s g
aa

n.
 

An
ne

m
ar

ie
 ko

m
t g

ra
ag

 v
oo

r e
en

 
vr

ijb
lij

ve
nd

 g
es

pr
ek

 b
ij 

u 
th

ui
s.

W
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a

Te
l.n

r.:
 0

51
5 

- 4
6 

18
 8

1
Te

am
W

itm
ar

su
m

@
th

ui
sz

or
gz

w
f.n

l
w

w
w

.m
ijn

an
to

ni
us

.n
l/t

hu
isz

or
g

W
ij 

st
aa

n 
24

 u
ur

 p
er

 d
ag

, 
7 

da
ge

n 
in

 d
e 

w
ee

k 
vo

or
 u

 k
la

ar
!

ve
rz

or
gi

ng
 &

 v
er

pl
eg

in
g 

| 
hu

lp
 in

 d
e 

hu
ish

ou
di

ng
 |

th
ui

sh
ot

el
 |

 th
ui

sz
or

gt
ec

hn
ol

og
ie

 |
 th

ui
sb

eg
el

ei
di

ng

2021 | 3 Koepel.indd   2 02-03-21   08:54



3

K at en Harke
En sa hiene wij samar snie tusken       en     ! Frijwat minder 

as Pietje P. ús tasein hie, mar hawar troch de hurde wyn like it 

dochs noch hiel wat en wiene de diken op guon plakken beho-

arlik glêd. Ik fyn snie altyd geweldich! Nei myn gefoel sjocht de 

wrâld der dan  krekt wat frediger út. In soarte fan rêst strielet 

it út, seker as je thús bliuwe kinne. As je mei sniebuien op in 

paad moatte is dat minder fansels. Mar klaaie moat wy mar net, 

want de measte minsken fûnen it in wolkomme ôfwikseling yn 

de Corona tiid.

Mar njonken de snie kaam der ek iis. Nei’t Sjouke it iis dik 

genôch fûn, mochten wy de iisbaan op. Mar der wie noch mear 

mooglik, want men koe ek de sletten út!  Dêrom wist men yn 

de rest fan Nederlân al rillegau te fertellen dat de ‘Tocht der 

Tochten’ wol trochgean koe. De beste stjoerlju stean altyd op 

de kaai is mij wolris ferteld en dat die no ek wol wer bliken. Sels 

de lanlike polityk makke him der drok om. Wopke Hoekstra 

moast sels sa nedich traine mei Sven Kramer. Ja iis wie der wis. 

Wat prachtige fiergesichten  as men troch doarpen ride (yn myn 

gefal yn in auto). It wiene betiden Anton Pieck eftige plaatsjes. 

Minsken knapten allegearre suver wer wat op yn dizze nuvere 

tiid.

Mar eilaas gong it doe te reinen.  En sa waarden de diken sjip-

peglêd en de iisbanen en sletten wer wetter. De snie koe noch 

in dei as twa folhâlde op guon plakken, mar de útslach wie yn it 

foar al beslikke fansels. Op nei it foarjier!!

Ja en de Corona is noch altyd ûnder ús. In faaie fijân dy’t om 

foarsichtichheid freget, want it ynintsjen is noch yn folle gong 

en bij lange nei net klear. Mar hawar der is ljocht yn de tunnel 

sille wij mar rekkenje, al is dat fansels in hurd gelach ast as sels-

stannige wol fan alles wolst, mar neat meist.

Hoe soe it aanst gean as de Corona ferslein is en elk yninte is? 

It docht mij in bytsje tinken oan de befrijing yn 1945. Myn heit 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a 

is 
de

 
w

ijk
ve

rp
le

eg
ku

nd
ig

e 
bi

j u
 in

 d
e 

bu
ur

t. 
Sa

m
en

 m
et

 h
aa

r z
or

gt
ea

m
 

W
itm

ar
su

m
 b

ie
dt

 zi
j a

lle
 so

or
te

n 
zo

rg
 

aa
n 

hu
is.

 Z
o 

ku
nt

 u
 la

ng
er

 th
ui

s b
lij

ve
n 

w
on

en
 o

f e
er

de
r u

it 
he

t z
ie

ke
nh

ui
s 

na
ar

 h
ui

s g
aa

n.
 

An
ne

m
ar

ie
 ko

m
t g

ra
ag

 v
oo

r e
en

 
vr

ijb
lij

ve
nd

 g
es

pr
ek

 b
ij 

u 
th

ui
s.

W
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

An
ne

m
ar

ie
 H

an
ne

m
a

Te
l.n

r.:
 0

51
5 

- 4
6 

18
 8

1
Te

am
W

itm
ar

su
m

@
th

ui
sz

or
gz

w
f.n

l
w

w
w

.m
ijn

an
to

ni
us

.n
l/t

hu
isz

or
g

W
ij 

st
aa

n 
24

 u
ur

 p
er

 d
ag

, 
7 

da
ge

n 
in

 d
e 

w
ee

k 
vo

or
 u

 k
la

ar
!

ve
rz

or
gi

ng
 &

 v
er

pl
eg

in
g 

| 
hu

lp
 in

 d
e 

hu
ish

ou
di

ng
 |

th
ui

sh
ot

el
 |

 th
ui

sz
or

gt
ec

hn
ol

og
ie

 |
 th

ui
sb

eg
el

ei
di

ng

2021 | 3 Koepel.indd   3 02-03-21   08:54



4

mei Alise? Wa no al it heechste liet sjonge binne de oergryslik 

grutske pake Jelle en beppe Harmke. 

Mar de earrebarre hie it mar drok, want hij moast ek nei Boal-

sert ta. Der waard op 9 febrewaris BJöRN SIEBREN TOlS-

MA berne. Hij is de soan fan Melvin (fan Piet en Irma) en 

Andrea. Ik ha heart dat  Björn Siebren ek al oanlis hat foar it 

omgean mei de lytse bal.  De grutske pake Piet en beppe Irma 

kinne sa oanslute by it koarke fan Jelle en Harmke, want hja  

sjonge ek it heechste liet fansels .

Ut namme fan de Koepel de hertlike lokwinsken foar de âlders 

en pake’s en beppe’s en oare famylje!

Ik makke niiskrekt in fergelyk mei de jierren direkt nei de 

be frijing yn 1945. Mar dat fergelyk giet net hielendal op fansels. 

Gean artysten no mei in auto of bus nei harren optredens, dat 

wie doe wol oars fansels. Myn heit en Wietse gongen op de fyts 

nei harren optredens. Yn myn heit syn gefal waard der in karke 

efter syn fyts bûn en dêr kaam in grutte kiste boppe op te stean 

mei it drumstel. Je kin je soks no net mear foarstelle, mar doe 

wie dat frij normaal. Sa docht mar wer bliken: tiden ha tiden! 

En sa moat wy der ek mar fan út gean dat nei de Corona tiid, 

grif wer bettere tiden oanbrekke.

Oant de folgjende Koepel

Wim

wie yn 1945 as evakuee yn 

Wytmarsum telâne kaam bij 

libbe Wop Hoogeveen dy’t 

doetiids yn de Bewaarskoal-

strjitte wennen. Sa learde hij 

ek (lytse) Wietse Hoogeveen 

kinnen. Al rillegau besletten 

de beide mannen om in muzi-

kaal twaspan te foarmjen. De 

Amerikanen wiene de befrij-

ers, dus mjitten de mannen 

harren in Ingelske namme 

oan en neamden harren ‘The 

Jolly Boys’. It waard in drok-

ke tiid foar de mannen, want 

oeral en nearne wiene feest-

jes en moast der muzyk komme. Nei fiif jier ûnderdrukking 

en ellinde woene de minsken ommers harren ferbiten enerzjy 

kwyt. De (lytse) mannen koene der in skoftke lang best fan 

libje. Soene aanst ek alle remmen los gean? We sille it belibje.

Mar njonken it waar en de Corona giet it libben gewoan troch. 

Sa kaam opp 2 febrewaris PIET VElDMAN te ferstjerren. 

Piet waard  op 3 oktober 1932  berne yn Warkum.  Tegearre 

mei syn frou  Jantsje Veldman – Sierkstra, dy’t op 16 july 2019 

ferstoar, wenne hij jierrenlang oan de Arumerwei. Ek wurke hij 

jierren bij doetiids de gemeente Wûnseradiel. Piet en Jantsje 

krigen twa bern, Wietske en Jan Jarich. Wy winskje de bern en 

bernsbern de krêft ta dit grutte ferlies te ferwurkjen.

Mar lykas bekend hat it libben twa siden, want njonken fertriet 

hat it ek de wrâld oan wille en lok. Sa waard op 3 febrewaris 

yn Hilaard, JISKA VAN DER WAl  berne. De grutske âlders 

binne Thedo van der Wal en Alise Zijlstra (fan Jelle en Harm-

ke). Ut betroubere boarne hearde ik al dat lytse Jiska in hiele 

moaie stim hat, dus wa wit komt der yn de takomst in duetsje 
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D B Witmarsum
Vereniging van Dorpsbelang Witmarsum. 

Geachte leden. 

Het zal u niet verbazen dat er achter de schermen, ondanks de 

corona, hard wordt doorgewerkt aan de lopende- en nieuwe 

zaken die op enigerlei wijze van invloed zijn op de leefomge-

ving in en rond Witmarsum. We noemen een paar; de sport-

zaal, het zwembad (en de parkeerproblemen in het seizoen), de 

haven, 4 mei, koningsdag,

enz. enz. 

Zo is ook de jaarvergadering 2020 er bij ingeschoten. Niet dat 

we dat niet graag zouden willen, en moeten, maar ook hier was 

het een vorm van uitstel en daarna een noodgedwongen afstel-

len.  En ook nu worstelen we met de vraag hoe we het in dit 

jaar zouden moeten doen. We komen hier zo spoedig mogelijk 

op terug. 

Bestuurlijk zijn er intussen ook enkele wijzigingen opgetreden. 

Zo heeft Joost Rosier te kennen gegeven dat hij het voorzit-

terschap niet langer kan combineren met zijn  werk en overige 

bestuursverantwoordelijkheden. Ook Berber Bonnema heeft 

om persoonlijke redenen afscheid genomen als zijnde bestuurs-

lid. Het spreekt voor zich dat wij beiden hartelijk danken voor 

hun werkzaamheden voor het Dorpsbelang.

Waar iemand de ploeg verlaat moet er ook weer iemand de 

plaats overnemen. Zo waren Pieter van der Zee en Eppie Otter 

al aangeschoven als aspirant-leden. In de januari vergadering 

heeft Roeland Waterlander zijn medewerking toegezegd. Alle 

3 zullen op de komende ledenvergadering worden voorgedra-

gen als bestuurslid. 
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Omdat met vertrek van Joost ook de voorzittersfunctie vacant 

kwam heeft Paul van Steijn dit tijdelijk op zich genomen, tijde-

lijk, omdat hij ook al het penningmeesterschap bekleed. Eppie 

Otter heeft voorlopig het secretariaat op zich genomen.  

Voor de mensen die hun contributie nog contant betalen, krij-

gen deze binnenkort een nota in de brievenbus. Hierop zal het 

contributiebedrag van vorig jaar én dit jaar staan. Wij verzoe-

ken u dan ook dringend om dit via de bank aan de vereniging 

over te maken. Wij kunnen i.v.m. de corona-maatregelen niet 

bij u aan de deur komen. Omdat het contant innen erg arbeids-

intensief is, vindt u tevens een schrijven om DB toestemming te 

geven om het jaarlijks automatisch te mogen afschrijven. U zou 

hiermee ons een hoop werk besparen. Bij voorbaat dank voor 

uw medewerking. 

Daar het bestuur bestaande uit deze 4 voornoemde leden wel 

erg krap is, doen we hierbij een beroep op de leden die op eni-

gerlei wijze een actieve bijdrage aan de vereniging zouden wil-

len leveren. Schroomt niet en meldt u aan. 

We kunnen ons voorstellen dat u met vragen of dringende 

zaken zit, of om wat voor reden met ons contact zou willen 

opnemen. Dit kan natuurlijk via de FaceBook- site van DB of 

onze website. Een andere mogelijkheid is door even te bellen 

met het secretariaat; 06.53.97.97.89. We staan u graag te woord. 

Dit geldt ook voor hen die geen lid (meer) zijn en zich wel aan 

willen melden. 

Namens het bestuur; Paul, Pieter, Roeland en Eppie.
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N atuurmonumenten
Hond aan de lijn is fijn

De winterkou is weer uit de lucht, het voorjaar staat voor de 

deur. We gaan straks weer massaal naar buiten, om te fietsen, 

te wandelen of de hond uit te laten. Natuurmonumenten is hier 

blij mee en verwelkomt bezoekers in haar natuurgebieden van 

harte. Uit het afgelopen jaar is gebleken dat de natuur hoger 

werd gewaardeerd dan ooit, wat geweldig nieuws is. Omdat het 

op momenten echter ook veel drukker is geworden, constate-

ren we ook meer ongeregeldheden. Dat is één van de redenen 

dat onze BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) tegen-

woordig met grotere regelmaat de gebieden van Natuurmonu-

menten bezoeken.

 

Dit geldt ook voor het Flietserbosk, wat volop wordt gebruikt 

door wandelaars en fietsers. Er wordt in het bos speciaal gecon-

troleerd op loslopende honden. Sommige mensen houden name-

lijk niet van honden en schrikken als er eentje enthousiast op ze 

afrent. Anderen zijn bang dat hun eigen hond in paniek raakt 

door andermans loslopende hond. Door je hond aan te lijnen 

laat je zien dat je hier begrip voor hebt en voorkom je irritaties.

 

Daarnaast verstoren loslopende honden de dieren in het bos. Er 

schuilen en wonen onder andere reeën, hazen en andere (zoog)

dieren in het Flietsterbosk. Vogels vinden er beschutting en 

broeden er in het voorjaar. Voorkom dat jouw hond deze dieren 

opjaagt en laat zien dat je een natuurliefhebber bent. Om je hond 

even lekker te laten rennen is er een speciaal hondenlosloopge-

bied in het Flietsterbosk, naast camping Mounewetter.

 

Hanneke Wijnja

Boswachter communicatie en beleven

Natuurmonumenten Friesland

S t. Ekspedysje Wytmarsum
Witmarsum treft elkaar met Hoi!

Op het moment van schrijven is ‘Hoi!’ al meer dan 760x beke-

ken! leuk om te zien dat zoveel mensen nieuwsgierig zijn naar 

ons programma op YouTube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. We 

zien aan de reacties en kijkcijfers dat ‘Hoi!’ gewaardeerd wordt. 

Hoi! Extra

Begin februari is het opeens winterweer. Sneeuw en ijs brengen 

mooie plaatjes met zich mee. Daar spelen we op in. We maken 

twee keer een Hoi! Extra. IJsmeester Sjouke Elgersma meet de 

dikte van het ijs, toen 4 cm. Zijn voorspelling dat de ijsbaan nog 

twee dagen nodig heeft om open te gaan komt uit. Dat vraagt 

om een extra opname vanaf de ijsbaan. 

Media-aandacht

Diverse media gaf aandacht voor het initiatief van een digitaal 

treffen in Witmarsum. Omrop Fryslân wist ‘Hoi!’ te vinden. 

Presentator Douwe Heeringa interviewde Anja Feenstra in het 

radioprogramma Op & Ut over het hoe, wat en waarom van 

‘Hoi!’. Mooi als we met ‘Hoi!’ verbinding leggen en anderen 

inspireren.

Opnames 2de ‘Hoi!’ vanaf 6 maart online

In de 2de ‘Hoi!’ zien we Gerben Gerbrandy, meester op school 

en creatief in muziek en tekenwerk. We treffen Thomas Bur-

ger van Klussenbedrijf Burger aan in zijn atelier, jong talent 

Yvonne Sieperda zingt de sterren van de hemel en Evert Zwier 

vertelt over It Ferline. De tweede aflevering van Hoi! is te zien 

vanaf 6 maart op YouTube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. 

Tips of vragen? 

Mail ons via hoi-wytmarsum@hotmail.com  

Oant sjen, tot Hoi!

Productieteam ‘Hoi!’: Anja Feenstra, Gerke Terpstra en Wim 

Beckers
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G raach Dien
GRAACH DIEN     (foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” 

der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan 

kin op famylje,  kunde of buorlju helpe wy graach.

Troch de faak feroarjende Corona-regels is it foar us net altyten 

like dúdlik wat wol en net mei. Wij moatte us der mar mei rêde. 

In mûle-kapke yn de auto fan de frijwilliger moat yn elts gefal 

mar wol. Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net 

oan twitter mar binne gewoan te

berikken op tillefoannummer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere.

As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje.. Wy kinne 

dan op tiid foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

-  Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it 

sikehûs

- Ferfier nei de fysiotherapeut

- Ferfier yn mar ek buten it doarp

- In boadskipke dwaan

- Gau efkes medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen 

mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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Rabobank
Coöperatiefonds: heb
je een leuk project?
Doe een aanvraag!
Twee uitkeringsrondes per
jaar. Deadline insturen
aanvraag 1 mei en 1 oktober. 

Meer informatie Rabobank.nl/lnwf
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B oekbesprekkings
‘Houten Boten Bouwers’ – Klaas Smit

Onlangs is het boek ‘Houten 

Boten Bouwers’ verschenen. Dit 

boek is geschreven door onze 

plaatsgenoot Klaas Smit. In dit 

boek beschrijft Klaas op geheel 

eigen wijze de bijzondere vak-

manschappen van 10 werfbazen, 

gespecialiseerd in het bouwen van 

houten schepen.

Klaas is al zijn hele leven gefasci-

neerd door houten boten. In dit 

boek gaat hij dan ook bij hen langs 

om te praten over hun karakters, hun leven, vakmanschap en 

traditie.

  

Op vragen zoals:Wie zijn die mannen die houten boten bou-

wen, onderhouden, repareren en restaureren? Waarom zijn 

ze ‘houtenbotenbouwers’ geworden en gebleven? Op welke 

manier zijn ze met houten schepen bezig en hoe is het om een 

werf draaiende te houden? wilde Klaas antwoorden hebben en 

dus ging hij bij 10 botenbouwers langs. Deze tien werfbazen 

zijn Bein Brandsma, Ed Jansma, Ivor van Klink, Henk van der 

Meulen, Martijn Perdijk, Pier Piersma, Peter Schouten, Jan en 

Jeroen Schreur en Roelof van der Werff. 

Als niet botenbezitter en kenner daarvan heb ik het boek met 

ontzettend veel plezier gelezen mag ik wel stellen. Klaas is 

er m.i. door zijn plezierige manier van schrijven  in geslaagd  

om zelfs niet botenbezitters, liefhebbers en kenners daarvan 

enthousiast te maken. Mogelijk dat dit ook komt doordat elke 

pagina de liefde voor hout en traditionele houten boten ademt. 
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enthousiast te maken. Mogelijk dat dit ook komt doordat elke 

pagina de liefde voor hout en traditionele houten boten ademt. 

Enig technisch inzicht in het bouwen is niet vereist bij het lezen 

van het boek. Het leest heel prettig. Een boek wat mij een zeer 

mooie en duidelijke inkijk in het leven en beleven van deze tien 

werfbazen heeft gegeven.

Het boek ‘Houten Boten Bouwers’ is geschreven door Klaas 

Smit. Het ontwerp en lay-out zijn prima verzorgd door Pieter 

van der Zee van Zeedesign. Het 279 tellende boek is te koop 

voor € 25,-- en is te bestellen via: info@smitpublicaties.nl. 

Het is de bedoeling dat Klaas, zodra de Corona dit toelaat, in 

de bibliotheek te Makkum een lezing over dit onderwerp zal 

verzorgen. Een aanrader!

Wim

‘Over leven in 2020’ troch Jan Boeijenga

Us doarpsgenoat Jan Boeijenga – hy 

wennet met Carin op’e lytse State 

yn’e Bewaarschoolstrjitte – is in tin-

ker. In tinker die’t wat er optocht hat 

diele wol mei oaren troch it skriuwen 

fan boeken. En dêryn is hy bysûnder 

produktyf. Syn lêste boek hat as titel 

‘Over leven in 2020’. Mei as ûndertitel: 

‘Een persoonlijke weg van een Klein 

Duimpje naar de toekomst’. Want Jan 

fielt him lykas Klein Duimpje yn it 

mearke. “Als ik mijzelf nu een Klein Duimpje noem, dan refe-

reer ik daarmee aan het feit dat ook ik nu moet leven in een 

samenleving en in een wereld met veel grotere fysieke ‘krach-

ten en machten’ buiten mij dan die van mijzelf.” Dêrnjonken 

hat hy it ôfrûne jier belibbe as wie it in mearke: “Is het allemaal 

echt gebeurd? En hoe loopt het af?” Hy doelt dan mei namme 

op it Coronafirus. Mar der binne ek oare saken wêr’t Jan noed 

oer hat. Bygelyks de wize wêrop wy mei elkoar en mei de ierde 
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omgean. Jan:“In dit boek maak ik mij druk over de kwaliteit 

van ons leven als mensen van nu. Zou de toekomst daarvan 

ons in de buurt kunnen brengen van …en ze leefden nog lang 

en gelukkig? Mijn nieuwsgierigheid stimuleert mij meer zicht 

te willen krijgen op wat er allemaal gebeurt in onze steeds hec-

tischer wordende samenleving.. Over het waarom van wat we 

doen en wat we geloven. Kunnen we het kwade daarin bestrij-

den en het goede voeden?” Hy is hoopfol oer it antwurd op de 

fraach dy’t hy yn it boek stelt. Mar dan moat der wol wat fûne-

minteel feroarje. En moate wy no begjinne. Mei as eftergrûn 

syn eigen libben, opfieding en ûnderfinings besteget hy omtin-

ken oan it yndividualisme, it leauwen, it hoopjen, de oandacht, 

it ôfhinkelik wêzen, emoasjes en gefoelens en gesach. Hy docht 

dat troch it beskriuwen fan dreamen, troch beskôgings en mei 

moaie illustraasjes, dy’t hy sels makket. In grutte rol spilet de 

illustraasje fan it ‘Irish Cross’ mei syn bysûndere symbolyk. 

Jan Boeijenga hat mei ‘Over leven in 2020’ in boek skreaun 

wat útnoeget om it der mei elkoar oer te hawwen. In boek wat 

dúdlik makket dat feroaring mei it each op ferbettering kin 

en moat. Mar dat wy der no mei begjinne moate. Oan de ein 

skriuwt hy: “Door mijn leven te leven ben ik me ten langen 

leste bewust geworden dat juist mijn subjectieve kanten mijn 

sterkste ‘krachten’ zijn. leven als mens is een lastige uitdaging 

met heel veel risico’s en kwetsbaarheden, zeker in de komende 

jaren. Zonder anderen en een positief dragende samenleving 

redden we het niet in ons eentje en ook niet met ons clubje 

waartoe we behoren.” 

Gerke

Over leven 2020 - Jan A. Boeijenga

125 siden mei illustraasjes, útjouwer: Elikser

Prys: € 14,50 yn’e de boekhannel of mei twa euro koarting by 

Jan Boeijenga, Bewaarschoolstrjitte 9, Wytmarsum
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Comfortabel wonen 
zonder energiekosten!

“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren 
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

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.
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D e Romkes
De Romkes 20 - Hûn poarter.

Aan pakeromke@hemelpoort.hl

Van readeromke@gmail.com

Hallo Pake Romke.

Nou, Pake Romke, dat is mooi hoor. Mochten we eindelijk 

weer naar school krijgen we ijsvrij want de meester kon niet 

op school komen. En het stomme was dat we nog niet eens op 

het ijs mochten. Stom hoor. En sneeuwballen maken wilde ook 

niet want de sneeuw wilde niet plakken. Maar op woensdag 

mochten we op de ijsbaan schaatsen, en dat was wel koel. 

Dalie had geen schaatsen, en er waren ook nergens noren die 

hem pasten maar Pake Ronnie had nog houtjes en die heeft hij 

scherp gemaakt en konden zo aan zijn naiks. 

Maar en toen lachten de andere jongens van de school hem uit. 

Maar dat duurde niet zo lang Pake hoor, want even later reesde 

hij ze allemaal voorbij. Sommigen vonden het maar een raar 

gezicht zoon zwarte grote jongen op schaatsen. 

Maar gelukkig konden we later ook de sloot op en dat was wel 

heffie, want toen hoefden we niet met de boot naar de boom. 

Maar er waren meer mensen op de sloot en dus konden we er 

niet heen want zouden ze ons geheim ontdekken. Dus hebben 

we gewacht tot iedereen weg was en zijn we toen heen gegaan. 

Maar ja toen was het ook al een beetje donker. 

Maar als je onder de grond in de tunnel bent is het altijd donker 

en weet je ook niet meer hoe laat het is. En zei Dalie ineens, we 

gaan terug want we moeten naar huis, en de zaklampen gaven 

ook niet zoveel licht meer. Maar toen hadden we een probleem, 

want Tuffie was weg. We hebben heel hard geroepen maar hij 

kwam niet. Toen zijn we maar naar de ingang terug gegaan. 

Maar daar was Tuffie ook niet maar wel Pake Ronnie. En was 

heel erg boos. En nou als de sodemieter naar huis zei pake, 

maar wij wilden niet zonder Tuffie. Nou toen werd pake nog 

bozer. Dus toen zijn Dalie en ik maar naar huis gegaan. Nou 

en heit was nog bozerder en had de jas al aan en moest ik naar 

beppe Ifke. Het was wel heel laat al pake Romke, en moest ik 

bij beppe slapen. Maar Pake Romke, toen ik de smorgens wak-

ker werd was Tuffie er nog niet en pake en heit ook niet.  En 

beppe zat te huilen aan de tafel. Ooh Pake Romke ik weet het 

even niet meer, het is net een rare droom, maar dan echt.

Doei Pake Romke.

Normaal soe hjir it antwurd fan Pake Romke stean, mar sa 

as jimme witte, en reade Romke net, skriuwt Pake Ronnie út 

namme fan syn ferstoane heit it replyk. Mar wat der no krekt 

bard is mei Pake en Romke syn heit dat kinne jim de kom-

mende moanne lêze. 
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Zet vrijdagavond 10 september aanvang 20.00 uur alvast in je 

agenda.

Entree wordt nog bepaald i.v.m. eventuele covid maatregelen. 

laten we hopen dat het door kan gaan.

Opgave: marijkebaarda@ziggo.nl

S t. Koepelconcerten
Uniek akoestisch optreden in de Koepelkerk Witmarsum

We hebben nog steeds te maken met de coronapandemie, een 

lockdown en een avondklok. We gaan er echter vanuit dat er in 

de loop van dit jaar een eind aan zal komen. Om u en onszelf 

alvast wat leuks in het vooruitzicht te stellen hebben we con-

tact opgenomen met de band “Smokin’ Beaver”. Het concert 

dat ze vorig jaar november zouden geven moesten we helaas 

annuleren, maar we hebben een nieuwe datum, n.l. vrijdag 10 

september 2021 om 20.00 uur in de Koepelkerk. 

De gelegenheidsformatie Smokin’ Beaver met meer dan 100 

jaar aan muziekervaring en een totaal van ruim 3.000 optre-

dens, is ongeveer 10 jaar geleden eigenlijk ontstaan als gele-

genheidsrock-popband vanwege de voorliefde voor al die 

goede songs uit de 60 ‘s en 70 ‘s. Dus een combinatie van Rock 

en Blues songs waarbij meerstemmige zang, melodie en rake 

gitaarsounds de hoofdrol spelen. Dat zijn deze mannen in een 

notendop. De band neemt je mee op een avontuurlijk gevari-

eerde reis door de wereld van de rock en popmuziek. Nummers 

waarbij een lichtje gaat branden “hé, die ken ik”! Repertoire 

waar je blij van wordt. Van The Rolling Stones, JJ Cale tot The 

Eagles, van The Who, Neil Young tot Jimi Hendrix. En van 

Chuck Berry, The Kinks tot The Beatles. Door de basic bezet-

ting van deze band (bass, drums, 2x gitaar) is het “less is more” 

principe van toepassing. De band geeft daardoor aan de vele 

bekende songs hun eigen, vaak verrassende twist!

De opstelling deze avond:

Arthur Bont – Drums & Vocals

Dirk Vermeij – Gitaar & Vocals

Jeroen Doppen – Gitaar & Vocals

Appie Folgerts – Bas & Vocals
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G eboren
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nlinfo@sprikkeurs.nl
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D e Laatste Eer”
Dorpsgenoten,

We weten allemaal dat de tijd niet stil staat. Soms gaat hij snel, 

maar hij kan ook tergend langzaam gaan. Toch komt er voor 

iedereen na elke dag weer een avond, een nacht en een nieuwe 

dag.

Tenminste… tot een tijd. Want we weten dat voor ieder mens 

eens een einde aan dit ritme komt. Eens komt ieder mens te 

overlijden.

Wanneer een dierbare is overleden, moeten er door de nabe-

staanden veel keuzes worden gemaakt. Zij moeten o.a. beslis-

sen over: begraven of cremeren, de rouwbrief en/of advertentie 

en de uitvaartplechtigheid.

Onze bode, dhr. Casper van Veen (0517-851909/06-46351620), 

wil u bij deze keuzes graag behulpzaam zijn. Hij kan u helpen 

bij de voorbereidingen van zowel begrafenis- als crematieplech-

tigheid. Ook kan hij de praktische zaken rond een uitvaart voor 

u regelen.

Dorpsgenoten die geen lid zijn van onze vereniging kunnen ook 

gebruik maken van de diensten van de bode. Voor hen wordt, 

naast de kosten van de uitvaart, een toeslag van 10% berekend 

met een maximum van € 275,-. Tevens wordt er huur berekend 

voor het gebruik van de materialen.

Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden 

van onze vereniging. Contributie voor alleenstaanden is € 15,- 

per jaar, voor een gezin betaalt u € 30,-. Hierbij zijn kinderen, 

mits ze zijn aangemeld, tot hun 18e jaar meeverzekerd.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met dhr. 

K. Kroontje, tel. 531963, of neem eens een kijkje op de website 

van de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl.

Mevr. Janny Koehoorn-Hoitsma is tijdelijk niet beschikbaar 

voor de uitvaartzorg.
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Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De laat-

ste Eer” 

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel. 0517-532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel. 0517- 531963)

Mevr. J. Joustra-Giliam secretaris (tel. 0517-532287)

Mevr. M. Brandsma-leijendekker lid

Dhr. J. Brouwer lid

L etters van Mounewetter
Midden in de coronapandemie zijn we inmiddels alweer bezig 

met het voorbereiden van het zwemseizoen 2021. Hierbij lopen 

we echter tegen een aantal uitdagingen aan.

De grootste  onzekerheid ligt hierbij in de vraag “mogen we 

open, zo ja, hoe mogen we open en wanneer?”

Ofschoon we er naar streven om gewoon op zaterdag 1 mei 

2021 open te gaan, is niets nog zeker en moeten we de besluiten 

van de regering afwachten.

Nu alles nog onzeker is kunnen we momenteel ook geen folder 

of flyer met relevante zaken als openingstijden, prijzen, lessen 

en dergelijke maken en zullen we het dit jaar anders moeten 

doen. We zullen dit jaar nog meer dan voorgaande jaren met 

onze gasten gaan communiceren via onze website: www.zwem-

badmounewetter.nl 

Wij verzoeken u dan ook om onze website goed in de gaten te 

houden.

Hopelijk kunnen we elkaar vanaf 1 mei weer begroeten in ons 

mooie zwembad Mounewetter.

Namens het bestuur en onze medewerkers hopelijk tot ziens

Roel Bijlsma, voorzitter.
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N ijLibben
Fanfare NijLibben yn coronatiid.

In ons bondsblad schreef Jan v.d. Roost (dirigent en compo-

nist) het volgende:

Weerbaarheid is juist een sterke eigenschap van de amateur 

muziek wereld. We hebben er vertrouwen in dat we na al deze 

ellende en onzekerheid een nieuwe bloeiperiode tegemoet 

gaan. Het wordt zeker niet gemakkelijk maar wel extra uitda-

gend en spannend. Dat is ook te lezen in het verhaal van Fokje 

en de bugel van Frearkje.

Tongersdei tejûn...

Tongersdei te jûn, de jûn fan Nijlibben.. Dat wienen de wurden 

fan myn omke, Rindert Baarda, doe ik jierren lyn by Nijlibben 

kaam te spyljen. Fanselssprekkend waard, de tongersdei tejûn, 

fan Nijlibben. Op dit stuit binne de tongersdei tejûns leech en 

stil, fanwege de Corona meie we gijn muzyk meitsje mei elkoar.

In skofke wie de tongersdei tejûn wer fan Nijlibben. Op ôfstân, 

it paste krekt. Mar de tongersdei tejûn wie wer fan Nijlibben! 

Oant 8 oktober.. dat wie oant no ta de lêste.. Gjin krystkon-

sert, gjin muzyk op 1e krystdei, gjin nijjierskonsert, gean sa mar 

troch... 

We hoopje gau wer muzyk te meitsjen, mei en foar elkoar. Dit 

kin allinich as we allegearre sûn binne en bliuwe. 

Groetnis, Fokje Baarda.

De bugel fertelt.

Al jierren lang reizgje ik nei de rippetysjejûnen, mar de de ear-

ste kear gong ik mei in 12 jierrich famke nei it “Kamphûs” oan 

de van Aylvawei. Hjir mocht ik hearre litte hok foar moai lûd 

der yn my siet. Ik stroffele sa no en dan wolris oer inkele muzi-

kale stjientsjes, mar dan krabbele ik oerein en besocht it wer 

op’e nij. Yn it skoft krigen de blazers thee/kofje as limonade en 

dan lei ik op’e stoel te wachtsjen oan’t it famke mei de oaren 

werom kaam. Mar tidens it skoft hearde ik ek faak muzyk fanút 

de lange gong. Ik frege my dan ôf wat dat wêze koe en fer-

naam hjir nei. Der stiet in piano en dêr spylje se foar de grap 

in stikje op wie dan it antwurd. letter wie myn spilersromte 

inkele kearen it Grifformearde tsjerkje yn it Oostend en dêrnei 

it “Heechhout”. Ik ha dêr mar in lyts skoftke mei myn bugel-

freonen spile mar moast al ridlik gau ôfskie fan harren nimme, 

want de grutte minsken seinen dat it in brassband waard en 

hjiryn docht mar ien bugel mei. 

Foar my bruts in spannende tiid oan, want fanôf doe moast 

ik alles allinnich dwaan. Wer in pear jier letter moast ik wer 

ergens oars hinne en dat wie de kroeg op it Kaatsplein. Eltse 

tongersdei waard ik de treppen optôge nei de boppeseal. Ik 

krige net allinnich mei in oare seal te dwaan, ek feroare de 

gearstalling fan it korps op’e nij, want se gongen wer oer op 

fanfare. De lêste jierren lit ik my nei de kantine fan camping 

Mounewetter bringe en doch mei myn “neven en nichtsjes” 

myn bêst mei elkoar moaie muzyk te meitsjen. Nei ôfrin fan de 

rippetysjes wurd ik wer kreas yn myn fertroude kofferke lein 

en oan de kant set. Foar myn spylster brekt dan de tredde helte 

oan. Ik liz dan te lústerjen nei de ferhalen dy’t eltsenien oan de 

bar te fertellen hat en der wurdt betiden omraak lake. Ik lit se 

mar wat gean, want ik hear har gauris sizzen dat net allinnich 

mei elkoar muzyk meitsjen wichtig is, mar ek de geselligens 

dêrom hinne. Dat foarmet in ienheid. Mar no is der al in tiid 

gjin sound of music. Stil en ferlitten liz ik op myn keamerke yn 

myn iepensteande koffer. Ik sjuch wat om my hinne en meitsje 

sa no en dan in praatsje mei myn fêste freon de lessenaar. Wat 

is der einliks oan de hân? Wy wurde nergens mear foar brûkt 

sei hy tsjin my. Ik antwurde dat ik wat oer in firus heard ha wat 

hiel besmetlik is en dat wy dêrom de lêste moannen noait mear 

op paad binne. De grutte minsken sizze dat wy net mear yn 

bedompte romtes ús wurk dwaan meie. Hoelang soenen wy hjir 

nog op ús keamerke bliuwe moatte fregen wy ús ôf. Wy waar-

den der súver in bytsje mankelyk fan. Doe fleure myn freon de 
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lessenaar ynienen op, want hy hie berjochten oer faksinearjen  

opfongen. Moai sei ik, hooplik nimme alle muzikanten dan gau 

in spuit want wêr ik sa nei útsjuch binne har dûnsjende fingers 

op myn ventielen en it ynstudearren fan in nij repertoire mei 

myn ynstrumint-kollega’s. Boppedat wol ik dêrneist wer graach 

oan it doarp myn bugelklanken hearre litte.  Foar my is dan fan 

blidens grif gjin “C” te heech.De “sy” dy’t altiid op my spilet, 

is Frearkje Wind.

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.

 

 
 
Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over: 
 

 Wonen in Aylvastate - Josina vd Schaaf, teamleider 06-46460136  
josina.vanderschaaf@patyna.nl 

 Zorg in Aylvastate - Esmé Baarda, locatieverpleegkundige 06-21334903 
esme.baarda@patyna.nl 

 Maaltijdvoorziening Aylvastate - Fokke Boschma/Benjamin Bartsma, kok 0517-531456 
keuken.aylvastate@patyna.nl 

 Thuiszorg Patyna Witmarsum en omgeving - Marina Rustenburg, wijkverpleegkundige  
06-83606917 marina.rustenburg@patyna.nl 
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 Rinze Bootsma en Enno Hofstra 
 zijn u graag van dienst met: 
  
 Particulieren 

- Verzorgen diverse aangiften  
 
Ondernemers 

         -      Administratieve ondersteuning 
         -      Verzorgen van uw boekhouding (o.a. Snelstart en Twinfield) 
         -      Verzorgen van uw salarisadministratie 
         -      Opmaken jaarrekening        
         -      Fiscale aangiften  
         -   Fiscale regelingen en adviezen 
         -      Ondersteuning bij het aanvragen van Corona maatregelen       
     

FISCAAL STERK – VERTROUWD WERK!!        

Snekerpoort 9 
8701 HK  Bolsward 
Tel. 0515-579405 
info@bootsmahofstra.nl 
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T ennisclub Witmarsum 
Op naar het nieuwe seizoen – Maak Kennis met Tennis

Nog een paar weken en dan barst het buitentennisseizoen weer 

los. Tenminste, daar gaan we vanuit. En daar kijken we ook 

enorm naar uit. Want wat zijn we blij in deze bijzondere tijd 

dat we kunnen tennissen en dat we een prachtige tennisbaan in 

Witmarsum hebben liggen. 

Tennis is één van de veiligste sporten -en wat ons betreft natuur-

lijk ook de leukste- die je in deze coronatijd kunt beoefenen! 

Nog even wachten tot het jaarlijks onderhoud weer afgerond is 

en dan mogen we begin april weer de baan op!

Maak Kennis met Tennis 

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen de kans bieden 

om ook kennis te maken met deze mooie, sportieve én coron-

aproof sport. Vandaar dat we dit voorjaar een leuk kennisma-

kingsaanbod voor iedereen hebben. 4 lessen van een professi-

onele trainer op de banen in Witmarsum, en dat voor maar 25 

euro! Te mooi om niet te proberen toch?

Heb je al eerder getennist  en wil je het weer oppakken en heb 

je zin in een opfrisser? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Je kunt 

gewoon lid worden en lekker gaan spelen. Of je kunt je ook 

aanmelden voor Maak Kennis met Tennis: geef aan dat je het 

opnieuw wilt oppakken en dan kijken we of we voor een groep-

je mensen een Opfriscursus van 4 lessen kunnen organiseren. 

Of, je kunt je als nieuw lid gewoon voor de reguliere lessen 

aanmelden.  Flink wat opties dus! Twijfel je, dan kun je altijd 

contact met ons opnemen en dan kijken we wat het beste past.

Tennisseizoen 2021

We weten op dit moment nog niet precies hoe het jaar eruit 

gaat zien. Of het lukt om net als andere jaren alle activiteiten 

K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier

Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur heeft besloten om de Algemene ledenvergadering 

van woensdag 10 maart 2021 te verplaatsen naar woensdag 31 

maart 2021 om 20.00 uur. De reden is de onzekere tijd vanwege 

het Coronavirus en de Algemene ledenvergadering van de 

KNKB die verplaatst is naar begin april 2021.

De datum van 31 maart 2021 is nog onder voorbehoud omdat 

op dit moment nog onzeker is of we straks weer fysiek mogen 

vergaderen. Als dat niet het geval is zullen we bezien welke 

alternatieven er zijn. Het blijft lastig. Alle leden ontvangen per 

e-mail een uitnodiging en de agenda.

Voorbereidingen nieuwe seizoen.

Ondanks het virus is het bestuur druk bezig met de voorberei-

ding van het nieuwe seizoen. De ledenvergadering, de wedstrij-

dagenda, het programmaboekje, de sponsoring en het werven 

van vrijwilligers voor het veld en de kantine vragen onder meer 

aandacht. Het bestuur heeft het wedstrijdprogramma voor 

2021 vastgesteld maar dat is uiteraard onder voorbehoud. We 

verwachten dat het, net als in 2020, weer een aangepast pro-

gramma zal worden. In april 2021 wordt het programmaboekje 

weer bezorgd. Helaas ook dit jaar geen koekactie.

Namens het bestuur,

Simon lemstra
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mailtje aan ons maken we een afspraak, gewoon vrijblijvend. 

Hoe leuk is het om straks weer lekker buiten te kunnen sporten 

en te tennissen en die ervaring delen we graag!

We wensen iedereen alvast een sportief en prachtig voorjaar!

Het bestuur van TCW 

Y n’t ferline
Wy sitte noch altyd yn it jier 1921, hûndert jier lyn, en wat barde 

der doe allegear. Yn in advertinsje foar de ferkeap stiet it folg-

jende: Koemelkerij te Witmarsum. Notaris   K. Gorter te Wom-

mels zal op Woensdag 12 Januari 1921, des avonds 7 uur, in het 

logement van wed. Meijer te Witmarsum, finaal verkoopen: Een 

HUIZINGE, waarin koemelkerij, aan de weg naar Pingjum, te 

Witmarsum, tot 12 Mei 1921 in huur bij Jan Smidstra. Het huis 

bevat 2 kamers, gang, veestalling en hooiberging, HOK, waarin 

veestalling; voorts ruime Hieminge. Bod ƒ 2655. Jan Smidstra 

sels die der 70 gûne by, en kocht it spultsje. It wie oan ‘ e Ping-

jumerstraat 15, dêr ‘ t no it terras fan Nice Flavour is. De lêste 

bewenners wienen Herke en Aaltsje Smidstra -Anema. 

Ek stiet de Bonga State te keap, dy wurdt op woansdei 11 jan-

newaris 1922 publyk ferkocht. Op 1 juny 1921 bestie it molkfa-

bryk 25 jier, en dat stie sa yn de krante: Witmarsum, 2 Juni. De 

Coöperatieve stoomzuivelfabriek alhier vierde gisteren haar 

25-jarig jubilé. Op het fabrieksgebouw wapperden de vlaggen, 

evenals op al de woningen van het fabriekspersoneel en op tal 

van particuliere woningen. Een fraai eerepoort aan den ingang 

van het gebouw riep den genoodigden het welkom toe. Die wer-

den eerst in de fabriek ontvangen, en ’s avonds is het feest op 

de zaal van de weduwe Meijer voortgezet. Ek wurdt de risping 

fan Jacob Adema, dy ‘ t op 30 - jierrige leeftiid ferstoarn is by 

te organiseren; de instuif, de jeugdactiviteiten, de lessen, toer-

nooien, competitie, enz. Dat is afwachten en we hebben goede 

hoop;  tennis blijkt een behoorlijk coronaproof sport te zijn. 

Zo hebben we vorig jaar ook op een veilige manier onze club-

kampioenschappen georganiseerd, met enthousiasme en crea-

tiviteit! We houden iedereen op de hoogte van onze planning 

en activiteiten in de Koepel en via Facebook.

Wat we wel weten is dat we sowieso kunnen tennissen en lessen 

en dat de banen beschikbaar zijn voor al onze leden om heerlijk 

buiten te sporten!

De Poiesz jeugdsponsoractie, help je mee?

We mogen dit jaar met TCW meedoen met de Jeugdsponsor-

actie van de Poiesz en daar zijn we ook enorm blij mee. Elke 

club of vereniging heeft een verlanglijstje. Bovenaan ons lijstje 

staat dit jaar de nieuwe opzet voor het jeugdtennis, met meer 

spelmomenten, activiteiten en tennisplezier voor de jeugd! De 

opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor Actie  kan ons helpen 

dit te realiseren. Wij vragen iedereen die onze vereniging en 

tennis een warm hart toedraagt, als ze boodschappen doen bij 

de Poiesz, de munten in onze koker te stoppen bij de Poiesz 

supermarkt in Witmarsum, daar help je al enorm mee.

 Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt 

van TCW, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door 

Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt 

ten goede aan de jeugd van onze vereniging. De Jeugd Sponsor 

Actie loopt van maandag 15 februari t/m 11 april 2021. Alvast 

heel erg bedankt! 

 

Contact en informatie

Natuurlijk is het altijd mogelijk lid te worden van TCW, dan 

kun je je inschrijven voor de lessen en deelnemen aan andere 

activiteiten. 

Informatie vindt je op de site of neem even contact op via info@

tennisclubwitmarsum of 06-51891216. Heb je wel zin, maar twij-

fel je nog? Kom dan een keertje meedoen;  met een belletje of 
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opbod ferkocht. It binne 6 perselen oan de Koudehuisterdijk, 2 

perseel sûkerbiten, 2 beane (twijfelaars), en 2 perseel ierappels 

( Reade Star, de Wetten en Borgers). Op de foto is te sjen, dat 

de bebouwing yn ‘e Bakkersteeg fierder trochrûn nei de feart. 

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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 Zwembad Mounewetter is voor het seizoen 2021 op  

zoek naar een:

                                      Kassamedewerker M/V

Wij zoeken een kandidaat die:

•	 2	vaste	dagen	per	week	beschikbaar	is;

•	 	Flexibel	inzetbaar	is	bij	drukte,	eventueel	ook	in	de	 

weekenden;

•	 Klantvriendelijk	is;

•	 Geen	9	tot	5	mentaliteit	heeft;

•	 Affiniteit	heeft	met	administratie;

•	 Bereid	is	om	schoon	te	maken;

•	 In	bezit	is	van	een	EHBO	diploma	of	bereid	is	deze	te	halen.

Wij bieden:

•	 Contract	voor	gemiddeld	16	uren	per	week;

•	 Salaris	conform	CAO	zwembaden;

•	 Vakantiegeld	en	vakantiedagen.

	Denk	je	dat	jij	de	aangewezen	kandidaat	bent	voor	deze	 

functie?

Stuur	je	motivatiebrief	met	CV	dan	voor	21	maart	naar	

info@zwembadmounewetter.com.
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de april Koepel moat uterlik 19 maart ynlevere wurde 
fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri 
de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2021 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oanslet-
ten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsum-
mers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings 
binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en 
wurdt troch ús tige op priis steld! 
Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201

Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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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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