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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
“April doet wat hij wil”. Dit is ek tusken

en

te fernimmen.

De iene dei rinne jo yn’e sinne mei de koarte broek, de oare
deis mei de winterjas oan en de mûtse op. It waar is noch hieltyd
wikseljend. Wis is dat de temperatueren in kear omheech gean
sille. Piet P. hâldt ús wol op’e hichte. Sa is it ek mei de regels
wat Corona oanbelanget. Ek dy stean net fêst mar wurde oanpast oan it tal besmettingen. Ek dêr sille wy rekken mei hâlde
moatte. De regel fan oardel meter ôfstân fan inoar is tige wichtich. Sa besykje wy Corona bûten de doar te hâlden. It is krekt
as steane wy oan wjerskanten fan in sleat mei in brechje tusken
ús yn. Dêr oerhinne rinne mei net, wat wy dochs wol graach
dwaan wolle. Dizze regel is ta beskerming fan ús makke. Dit
docht my tinken oan it brechje, eartiids by ús thús. Wy koene op
2 manieren ús hiem op en ôf komme. It brede paad wie tusken
de homeiepeallen troch. Dit wie ek it paad fan it hynder en de
wein. It smelle paadsje rûn wat nei ûnderen nei it brechje ta. It
wie 2 tegels breed en oan wjerskanten dêrfan leine 2 djippere
sânslinkjes. Wy mochten fan ús heit en mem dêr út noch yn net
fytse. Mar doe’t middeis nei it waarm iten myn buorjonges en
-famkes de fytsbel brûkten om oan te jaan dat sy deroan kamen
om mei inoar wer nei skoalle te fytsen, wie ik te hastich. Ik fytste
dit paadsje del, mar... de straf komt nei de sûnde. Myn foartsjil
belâne neist it paad yn it slinkje en ik rôle sa de sleat yn. Op it
gebalt fan al dy bern kaam ús heit nei bûten draven. Hy hat my
út’e sleat fiske en mei yn’e hûs naam. De oare bern moasten op
skoalle mar efkes sizze dat ik wat letter kaam. Heit hat my op
syn fyts nei skoalle brocht mei drûge klean om it liif. Ik wie dêr
de held fan de dei! Mar letter kaam thús myn straf. Ik moast
fjirtjin dagen lang elke dei twa kear hinne en wer sa’n 3 kilometer rinne. Lokkich krige ik út it sicht fan heit en mem gauris in
lift. Allinne moast ik wol elke kear traapje mei myn goeddogger efterop. Ek dizze regel wie ta beskerming fan ús wit ik no.
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“Hoi!” sizze dogge wy no ek minder faak. Wy komme minder
minsken tsjin ûnderweis. Dochs kinne wy troch filmkes fan
“Hoi!”digitaal mei ferskate bewenners fan Wytmarsum yn’e
kunde komme. Dit is tige nijsgjirrich. Sa ha ik nea witten dat
Tjerk Goslinga prachtige skilderijen makket mei diamant painting. Dizze technyk om mei lytse baltsjes te fervjen is nij foar
my. Fan ferskate doarpsgenoaten komt men no mear te witten
oer wurk en hobby’s. Ik wit no ek dat bygelyks Thomas Burger
neist syn wurk in poerbêste portretskilder is. Syn beide soannen
Sander en Mark pronkje, skildere troch harren heit, no oan de
muorre. Sa winskje wy Jelmer de Vries in soad sukses ta om syn
HAVO diploma te heljen oan it Marne College yn Boalsert. Hy
jout ek oan syn freonen yn dizze Coronatiid te missen. Der binne
no 3 filmkes makke. It smakket nei mear en dy komme der lokkich ek. Gean sa mar op deselde foet troch bin ik fan betinken.
Hjir hawwe wy ferlet fan. Tige de muoite wurdich om te besjen.
By omrop Fryslân is it ferske fan Wim Beckers te belústerjen oer de gesellige tiid yn “De Gekroonde Roskam” fan
Wytmarsum. Spitigernôch is dy tiid no ta in ein kaam.
Swimbad “Mounewetter”iepenet straks wol wer har doarren
as de regels dit talitte. De meiwurkers binne drok dwaande
mei de tarissing dêrta. Sterkte mei dit alles yn ek foar jimme in
drege en ûnwisse tiid. Wy sjogge allegearre út nei ferromming
fan de regels, mar it moat wol ferantwurde wêze.
Nei myn skriuwen kinne der fansels noch feroaringen komme.
Mar efkes ôfwachtsje. Ik winskje jimme allegearre sûnens ta
en in soad moai waar om wer ris efkes bûten te wêzen en fan
waarmte en sinne te genietsjen.
Maitiid
Litte wy de blomkes bûten sette
en genietsje fan it libben.
Oant de oare kear, Jelly.
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K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier

r

e

e

.

Bestuurswisselingen.
De kaatsvereniging is al enige tijd op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Die is gevonden in de persoon van Klaas van der
Vlugt. Klaas is een ervaren bestuurder en een echte kaatsliefhebber. Hij heeft eerder het voorzitterschap vervuld. Het
bestuur is erg blij met de komst van Klaas. Daarnaast is Simon
Lemstra als secretaris afgetreden. Myriam de Ruiter is de nieuwe secretaris, zij was al bestuurslid. De benoeming van Klaas
zal in de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden worden
voorgelegd.

-

n

n

Start seizoen: wel kompetitiekaatsen,

nog geen ledenpartij

voor senioren
Helaas is het tot 4 juni 2021 niet mogelijk om kaatswedstrijden
te organiseren. Dit betekent dat onze eerste ledenpartij van
zondag 2 mei 2021 is afgelast. De tweede ledenpartij, gepland
met Pingjum op zaterdag 22 mei 2021, gaat dus in principe ook
niet door tenzij er zich positieve ontwikkelingen voor doen wat
betreft het coronavirus. Wel is het kompetitiekaatsen mogelijk

a

(2 tegen 2 met een perk tussenruimte). Het kompetitiekaatsen

n

start op donderdag 6 mei. De organisatie is in handen van Sander Elgersma en Melvin Tolsma (heren) en Esther Brandsma
(dames). Esther heeft de taken overgenomen van Anita Baarda. Het bestuur bedankt Anita voor haar inzet in de afgelopen
jaren. Gelukkig kan de jeugd wel gewoon kaatsen.

Het bestuur.
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L etters van Mounewetter
Ondanks de nog onzekere tijden i.v.m. het coronavirus is er door
onze onmisbare vrijwilligers hard gewerkt om het zwembad in
gereedheid te brengen voor de opening op 3 mei a.s.
Heel erg bedankt. Het zwembad is er klaar voor!!
Helaas kunnen we door de geldende strenge maatregelen nog niet
open voor al onze badgasten, maar alleen voor de jeugd t/m 12 jaar
en in het bezit van het A-diploma.
Wel moet er, net als vorig jaar, van tevoren worden gereserveerd.
Kijk voor de laatste berichten over de ander leeftijdsgroepen op
onze website.
De zwemlessen en aquafun mogen gelukkig wel doorgaan. Deze
beginnen resp. op vrijdag 7 mei (Aquafun en Brevet) en maandag
10 mei (de overige zwemlessen). Aanmelden voor het C-diploma is
nog mogelijk via info@zwembadmounewetter.com De openingstijden zijn voorlopig van maandag t/m vrijdag van 14.30 – 16.30 uur. Er
is dan ook gelegenheid tot het kopen van de abonnementen.
Hopelijk worden de overige maatregelen halverwege mei versoepeld en zien we iedereen weer in ons zwembad.
Tip: volg ons op facebook en houd onze website www.zwembadmounewetter.nl in de gaten. Zodra de omstandigheden wijzigingen
zal dit hierop kenbaar worden gemaakt.
Bestuur stichting Mounewetter
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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S cheppingsgave
Hoog tijd om weer eens iets van ons koor te laten horen. Al is er
op zanggebied niet zoveel te melden. We zitten nog steeds thuis
en het is onduidelijk wanneer we weer mogen repeteren. De
besmettingscijfers gaan nog steeds omhoog. De enige remedie

t

lijkt af te wachten tot de meeste mensen zijn gevaccineerd. Het

r

is vooral moeilijk voor de horeca en winkels, die al maanden-

.

lang niets verdienen en voor de mensen, die wel ziek werden of
zelfs naasten verloren aan covid 19. Dan is het niet met elkaar
kunnen zingen ook maar weer betrekkelijk. En alleen zingen
kan altijd.
Vorig jaar dachten we dat we het programma voor 4 en 5 mei

g

wel in 2021 zouden kunnen uitvoeren, maar dat is helaas niet

s

mogelijk. We gaan ervan uit dat we het moeten verschuiven

-

naar mei 2022.
We kregen een bericht van het comité 4 en 5 mei omdat we
Witmarsum vorig jaar hadden aangemeld voor een Vrijheidsmaaltijd. De coronamaatregelen staan niet toe dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom wordt er dit jaar een
alternatief opgediend: de Vrijheidsmaaltijdsoep. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt dat de Vrijheidsmaaltijdsoep aan
zoveel mogelijk tafels wordt opgediend zodat er ondanks de
maatregelen toch getoost kan worden op de vrijheid. Men heeft
Yvette van Boven gevraagd om het recept voor de Vrijheidsmaaltijdsoep van 2021 te ontwikkelen. Het is een heerlijk recept
voor een vegetarische groentesoep (zie website www.4en5mei.
nl). Maar het is vooral een ideale voedingsbodem voor een
goed gesprek over vrijheid en onvrijheid.
Als Scheppingsgave wilden we graag ons steentje bijdragen om
aan deze soepactie bekendheid te geven en om zoveel mogelijk
mensen van deze soep te laten genieten. In samenwerking met
de keuken van Aylva State en Mevrouw De Molenaar is een
7
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leuke actie bedacht. Inmiddels heeft u via een huis-aan-huis
flyer de vegetarische groentesoep en lekkere broodjes kunnen
bestellen.
We hopen dat hier in grote getale gebruik van gemaakt is. Als
u deze Koepel krijgt weten we hoeveel soep er gekookt en hoeveel broodjes er gebakken moeten worden. Bij de soep en de
broodjes zitten een paar kaartjes met gespreksvragen om tijdens de maaltijd het gesprek aan te gaan over vrede en vrijheid.
Ook zit er een quiz bij over het koor. De antwoorden kunt u
inleveren bij Tjit Koopmans, Schoolplein 1 of bij M. Baarda,
van Aylvaweg 60. Doe dit voor 20 mei a.s. Onder de goede
inzendingen wordt een bon van mevr. De Molenaar verloot.
Op 5 mei a.s. kunnen de soep en de broodjes opgehaald worden bij de korenmolen De Onderneming tussen 14.00 en 17.00
uur. Graag gebruik maken van de ingang aan het parkeerterrein van “Mounewetter”.
Als u geen soep en broodjes hebt besteld vindt u hiernaast ook
het recept van de Vrijheidsmaaltijdsoep, zodat u het ook zelf
kunt klaar maken en toch een toast kunt uitbrengen op de vrijheid.
Vrijheidsmaaltijdsoep in legervoertuigen
Bevrijdingsfestival Fryslân gaat In samenwerking met de Seniorenbond en maaltijdservice VanSmaak op 5 mei bij 10.000 senioren en zorgmedewerkers in Fryslân de Vrijheidsmaaltijdsoep
bezorgen. Dit wordt grotendeels gedaan met legervoertuigen
die separaat van elkaar de soep bezorgen in de provincie. Om
toeloop van publiek te voorkomen wordt niet bekend gemaakt
wanneer de voertuigen naar welke plaats rijden. Ze zullen ook
Witmarsum aandoen. Met historische én moderne voertuigen
van Keep Them Rolling en Defensie wordt de soep verspreid.
De Vrijheidsmaaltijdsoep is een landelijk alternatief voor de
gezamenlijke maaltijden die in voorgaande jaren aan ouderen
werd aangeboden. Omrop Fryslân doet de hele dag verslag op
radio en televisie.
Het bestuur van Scheppingsgave
8
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Bevrijdingsdag vieren we in het hele land met de Vrijheidsmaaltijd. Chef
Yvette van Boven bedacht deze Vrijheidsmaaltijdsoep speciaal voor 5
mei 2021. Maak een portie voor je familie, vrienden en/of buren. Geniet
van de soep tijdens een goed gesprek over vrijheid en deel het met
#vrijheidsmaaltijd. Zo zijn we toch een beetje samen.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN
60 ml (of 4 eetlepels) olijfolie
150 gram (ongeveer 1 stuk) prei, in ringen
2 knoflookteentjes, fijngehakt
1 eetlepel kerriepoeder
300 gram bloemkoolrijst
200 gram vastkokende aardappel,
geschild en in blokjes
1 blik (400 ml) kokosmelk

-

f

t

n

750 ml groentebouillon
150 gram doperwten
300 gram bladspinazie
150 gram kleine broccoliroosjes
3 bosuien fijngesneden in ringetjes
(Zee)zout
Versgemalen zwarte peper

De soep is extra lekker met toppings!
Bekijk de suggesties op vrijheidsmaaltijd.nl.

BEREIDINGSWIJZE
1.

Verhit de olie in een grote pan en fruit daarin op middelhoog vuur de preiringen, knoflook en kerriepoeder, tot de prei glazig is en felgroen.

2. Roer de bloemkoolrijst en aardappelblokjes erdoor en zet ze even aan.
3. Blus af met de kokosmelk, breng aan de kook en giet de bouillon erbij. Laat de soep nu,
zonder deksel, 20 minuten zacht koken tot de aardappel met een houten lepel langs de
rand van de pan makkelijk te breken is.
4. De soep moet nu wat zijn ingedikt door de bloemkoolrijst en aardappelblokjes. Is hij nog
te dun, kook hem dan nog een minuut langer op hoog vuur in. Is hij naar uw smaak juist
te dik, giet er dan nog een plensje water bij
5. Voeg dan de doperwten, bladspinazie en de broccoli toe en gaar die nog 6 minuten
mee. Roer de bosui erdoor en breng de soep op smaak met zout en peper.
bekijk de kookvideo op
vrijheidsmaaltijd.nl.

n

Foto: Oof Verschuren

p

#vrijheidsmaaltijd

www.vrijheidsmaaltijd.nl
9
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N ij Libben Nieuws
Bedankt
Windmolenpark A7 BV voor de bijdrage aan onze ledenwerfactie. Hiermee kunnen we een aantal doelgerichte activiteiten organiseren.
Dank ook aan de stichting “Het Nut” voor een bijdrage aan ons
jeugd project op de basisschool.
Zodra dit mogelijk is krijgen 19 leerlingen van de basisschool
De Utskoat 15 weken lang muziekles. Deze lessen worden
gegeven door onze dirigent Andries Kramer.
Zaterdag 19 juni - Oud IJzer Aktie – Oud IJzer Aktie – Oud
IJzer Actie
Op zaterdag 19juni is onze jaarlijkse oudijzer actie. Vanaf 09.00
uur kunt u het oudijzer op de stoep zetten. Liefst niet eerder
want er zijn meerdere kapers op de kust. In de loop van de morgen komen we langs om het op te halen. Alvast bedankt voor
het sparen en vergaren. Heeft u erg veel oud ijzer, stuur dan een
e-mail naar Foppe v.d.Velde. Mail adres: f.v.d.velde@ziggo.nl
Vervolg leden stellen zich voor. Deze keer het gezin Veninga
Mei syn fjouweren bij het korps
Houkje:
Ik tink dat ‘t yn 1978 wie dat ik op blokfluitles gong. Nei in jier
les kaam Hendrik Katstra mei wat ynstruminten lâns.
Der wiene doe in oantal learlingen fan de blokfluit klas dy’t in
ynstrumint mei nei hûs krigen en les krigen op in kornet. Dat
like mij ek machtich moai!
Mar eilaas tige spitich, ik hearde net bij de learlingen dy’t in
ynstrumint krige en moast dus fjirder op myn blokfluit.( Ik
tink dat de meast talintfolle blokfluiters in ynstrumint fan “Nij
Libben”krigen) Sa barde it noch in paer kear dat Hendrik Katstra lâns kaam , mar hieltyd krige ik gjin ynstrumint. Ik hearde
10
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by de lésten fan de klas dy in “toeter” krigen.
Om mij noch ekstra te motivearjen waard der troch de blokfluit
juf ik noch bij sein: “Meist it wol prebearje mar it wurd neat”
Doe ha ik tocht; ik sil sjen litte dat it wol wat wurd en no sa’n
40 jier letter blaas ik noch mei in protte nocht bij Nij Libben.
Willem:
As jonkje fan njoggen mocht ik bij Wilhelmina yn Easterein
begjinne op trompet. Wat no net foar te stellen is, de muzyk
skoalle hie gjin plak, der wie in wachtlist foar learlingen. Dat
it earste jier krige ik, tagelyk mei noch âlve les fan de dirigent.
Nei in jier wie der plak en krigen we tegearre les fan in leraar.
Alle diploma’s ha ik dêrnei helle.
Yn 1991 mocht ik de tsjinstplicht ferfolje en waard ik oproppen
foar de luchtmacht. Nei een koarte oplieding tot soldaat kaam
ik bij it tamboerkorps fan de luchtmacht en bin ik oerstapt op

r

de bugel. In prachtich moaie tiid haw ik dêr hân mei ferskate en

-

leuke optredens. Under oare Prinsjesdag, trip nei Parys, wike

r

yn Ierlan en nei Ramstein yn Dútslân.

n

t

Yn 1995 bedarre ik bij Nij Libben yn Wytmarsum. Hjir ha ik
Houkje kinnen leard, binne wy trouwd en kamen Grieta en
Hilde op ‘e wrâld. Yn de tuskentiid spylje ik hjir ik al wer 26
jier mei in soart nocht en mei ik ek as foarsitter mei de oare
bestjoersleden de feriening yn goeie banen liede.
It ôfrûne nuvere jier hawwe wij net folle spylje kinnen. Sadree
wij wer meie sille we wer fan ús heare litte.
Grieta:
Yn groep 6 fan de basisskoalle mocht ik begjinne op de bugel.
Dit gong al gau hiel aardich en ik mocht meispylje yn it jeugdkorps. Nei twa jier haw ik myn diploma A helle en kaam ik bij

k

Nij Libben. Mei heit en mem gong ik nei it korps. Prachtich fûn

j

ik dat. Al gau frege ek it Frysk jeugd fanfare orkest as ik mei

-

dit orkest mei spylje woe, allegearre jonge minsken dy’t mei syn
allen moaie muzyk meitsje kinne mar der is ek in soad tiid foar
11
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ûntspanning en wille. Stúdzjewykeinen, konserten yn België,
Dútslân en troch hiel Nederlân. Bij Nij Libben hawwe we mei
de jeugd in moaie groep en in soad wille mei inoar. Ik hoopje
dizze hobby noch lang dwaan te kinnen.
Hilde:
Doe’t ik njoggen wie, fûn ús heit dat ik wol in sopraan saksofoan hawwe koe, foar mij in prima kar. Al wiene de earste klanken út dit ynstrumint net sa best, it die mij sear oan de earen.
Lokkich wurde dit al gau better. Ik kaam ek bij it jeugdkorps
en nei myn A-diploma bij Nij Libben. Myn earste konsert wie
gelyk in konkûrs, ik wie noch sa lyts dat de fuotten net bij de
grûn koene. Nei een oantal jierren bin ik fia myn lerares Jantsje
Westra bij it Frysk fanfare orkest bedarre. In fantastysk orkest
en ik haw dêr in soad leard. Troch myn stúdzje hie ik hjir jammer genôch net mear tiid foar en ik bin hjir tydlik stoppe. Bij
Nij Libben ha ik it nei myn sin. De sopraan saxofoan is foar mij
it ynstrumint. Solo spylje fyn ik moai om te dwaan en mei de
oare jeugd is it gesellich bij it korps. Troch dat sopraan saksofoannisten best wol krap binne, help ik regelmjittich in oar orkest.
Faaks is der ek noch in bugel nedich en ha ik gelyk ferfier. In
prachtige hobby wer’t ik noch lang fan genietsje wol.

D orpsbelang 4 mei
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we op 4 mei, net als in
2020, weer niet de gevallenen herdenken zoals we dat gewend
zijn. Toch willen we als Dorpsbelang Witmarsum, samen met
u, weer iets bijzonders gaan doen. We vragen daarom aan de
inwoners van Witmarsum om op 4 mei met z’n allen weer één
of meer waxinelichtje(s) aan te steken en deze thuis voor het
raam of bij de voordeur te zetten. Op de begraafplaats zullen
ook lichtjes worden aangestoken.
12
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Om kwart voor acht zullen de klokken van de Koepelkerk wor-

i

den geluid. We willen u vragen om dan voor uw eigen woning

e

te gaan staan.

.

e

t

j

.

n

n

t

e

n

Om circa 19.55 vindt een kranslegging plaats, door militairen,
bij de oorlogsgraven van de omgekomen bemanning van de op
28 mei 1943 neergeschoten Lancaster bommenwerper.
Na de kranslegging zal Willem Veninga The Last Post spelen
vanuit de Koepelkerk, dit geluid wordt versterkt zodat dit ook
in het dorp te horen is. Dit is het sein voor de 2 minuten stilte,
die we daarna met elkaar in acht nemen.
Twee minuten van stilte, van inkeer, van nagedachtenis waarbij
we stilstaan bij de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog en van
oorlogen en conflicten nadien. Opdat wij niet vergeten!
Na de twee minuten stilte worden het Engels Volkslied en het
Wilhelmus gespeeld door Tjittie Koopmans en Wilem Veninga vanuit de Koepelkerk. Dit geluid wordt wederom versterkt
zodat dit ook in het dorp te horen is.
Aansluitend op het spelen van de volksliederen zal er een
gedicht worden voorgelezen.
Hierna zal een eregroet worden gebracht, waarna er ook bloemen worden gelegd bij het graf van Bauke Wijbenga als eerbetoon aan alle dorpsgenoten, die omgekomen zijn door oorlogsgeweld of als gevolg van oorlogsomstandigheden.
Van de alternatieve herdenking zal een beeldverslag worden
gemaakt. Dit beeldverslag wordt een paar dagen later gedeeld
op de Facebookpagina en op de website van Dorpsbelang Witmarsum.
We hopen dat veel dorpsgenoten aan deze bijzondere herdenking meedoen. Neem wel de geldende coronaregels in acht en
houd ook 1,5 meter afstand!
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op
4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang
tot zonsondergang).
Dorpsbelang Witmarsum
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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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Y nstjoerd
De kazerne in Witmarsum.
Regelmatig kreeg Reinder Politiek de vraag of hij iets kon vertellen waarom er even buiten Witmarsum zo’n groot wit gebouw
stond. Men kon zich niet voorstellen dat daar zo’n indrukwekkend gebouw zomaar buiten het dorp was gebouwd
Wil je dat vertellen, dan moet je terug naar 1880. In die periode ontstond er veel onrust in Europa. De socialisten kregen
plotseling veel macht, volgens de liberalen en christelijken te
veel macht. Karl Max had met zijn boek ‘Das Kapital’, veel
losgemaakt bij de werkende klasse. Hij had die mensen wakker
geschud over hun positie in de maatschappij en een overheid,
die niet voor hen opkwam. Dat resulteerde in de opkomst van
echte arbeidersbewegingen, waar de regeringen niet op zaten
te wachten. Zij noemden deze socialisten al snel anarchisten.
Het waren grote onruststokers, die de wereld in chaos wilden
storten. Ook in Kimswerd werden veel Russische boeken van
Tolstoi e.d. gelezen en dat veranderde hier zelfs het woordgebruik bij de arbeiders. Grote herenboeren werden potentaten
genoemd en kleine boeren koelakken. Volgens hen waren rijke
boeren en de kerk hier de oorzaak van hun ellende. Een kerk,
die bestuurd werd door die rijke boeren; dat waren de grote
uitbuiters.
Ook in onze omgeving (de lytse bouhoeke) werden de arbeiders wakker geschud. Eerst door Multatuli en daarna door
Domela Nieuwenhuis. Domela was een Lutherse dominee in
Harlingen en werd een vriend van onze dominee Franciscus
Lieftinck. Beide heren waren anti militairist en richtten een
nieuwe politieke partij op, de vredespartij. Als snel kregen ze
ruzie en de partij verdween vechtend van het toneel. Het ging
toen net zoals nu, er is niet veel veranderd in de politiek.
In 1880 ontstond hier veel armoede. De grote landbouwcrisis sloeg behoorlijk toe. De prijzen kelderden en daarmee de
lonen. Op aandringen van Domela werden er in de Vrijzinnig
15
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Hervormde dorpen zoals Pingjum arbeiderbonden opgericht
met de naam: Broedertrouw. Ook in het Bildt gebeurde dat en
dat veroorzaakte onrust in den Haag. De bonden hier lieten duidelijk merken dat de regering niet opkwam voor de belangen
van de werkende klasse. Het begon hier behoorlijk te gisten.
In de Tweede Kamer zat destijds ds. Franciscus Lieftinck, die
ondertussen een felle liberaal was geworden en de situatie in
deze dorpen kende. Hij liet in de Tweede Kamer duidelijk merken dat die arbeidersbeweging gestopt moest worden want ze
brachten daar grote onrust en die mensen waren volgens hem
zelfs staatsgevaarlijk. Onruststokers die het rijk in chaos wilden storten en dus noemde hij ze ook de anarchisten. Hij wees
dan op de gebeurtenissen in Oostenrijk, waar zelfs de keizer
Frans Jozef tijdens een wandeling door een anarchist werd
aangevallen en er werden door hen op klaarlichte dag 2 politie speurders vermoord. Ook elders waren aanslagen. Kortom,
de arbeidersbeweging moest de nek worden omgedraaid! De
regering moest zich voorbereiden want in Friesland kon in het
Bildt en de lytse bouhoeke spontaan een revolutie ontstaan.
Daar moest werkelijk iets gebeuren.
Naar aanleiding van die dreigende berichten besloot de regering
om in 1894 in Witmarsum en Marum een sterke marechaussee
kazerne met paardenstallen te bouwen. Niet in het gebied zelf,
maar aan de buiten kant. Men wilde het risico niet lopen, dat
het uitdagende gebouw als een rode lap voor de arbeiders zou
gaan werken. De Koninklijke Marechaussee Brigade, die zich
in dat gebouw nestelde was voor de plattelandsbevolking al uitdagend genoeg. Het werd een stoer gebouw met twee verdiepingen. De onderste verdieping was hun werkruimte en in de
bovenverdieping werden slaapruimtes ingericht. Eén voor de
kapitein en de rest voor zijn ondergeschikten. Naast het gebouw
kwamen moderne paardenstallen en ruimte voor hooi en ander
voer. Als ze hun dagelijkse ronde door de dorpen reden met
hun prachtige rijpaarden, waar ze rechtop in het zadel zaten,
hun prachtige uniformen met glinsterende knopen en op hun
hoofd een sierlijke kolbak of berenmuts maakte dat een drei16
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De Marechausseekazerne en personeel van de brigade Witmarsum aan de
Aylvaweg te Witmarsum.(fotoarchief Jaap Bontsema)

gende indruk. Hun mooie glanzende rijpaarden en glimmende
sporen en sabels versterkten dat nog eens extra. Het was toen
wel een totaal andere verschijning dan een boer op klompen op
een werkpaard. Iedereen wist dat het niet makkelijke broeders
als ze op moesten treden.
Ik heb ze nog op hun paarden door het dorp zien rijden. Als ze
ons dorp passeerden, was iedereen braaf een keek met bewondering naar die heren. Hun aanwezigheid was voldoende, zodat
er wel kleine incidenten hebben plaatsgevonden tussen boeren
waren en hun arbeiders en zelfs massale werkweigering, maar
de marechaussees zijn nooit echt in actie geweest.
Vlak voor de oorlog verdwenen ze en werd de kazerne verkocht aan een paardenhandelaar. In mijn militaire diensttijd
was ik een keer getuige van een ernstig verkeersongeluk tussen
een jeep en een burgerauto. Tijdens het verhoor van de marechaussee, die het ongeluk moesten onderzoeken, werd mij eerst
gevraagd in welke gemeente ik geboren was. Toen ik Wonseradeel zei, kreeg ik als antwoord, dat hij in Witmarsum jaren
met groot plezier gelegerd was geweest. Van het ongeluk herinnerde ik me het muziekstuk, dat zeer luid uit de auto knalde
17
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die beschadigd in de berm lag. Als er nu voorbijgangers het
gebouw passeren, hebben die nu geen weet van wat zich hier
dik 100 jaar geleden heeft afgespeeld. Toch straalt het oude
witte stoere gebouw nog steeds kracht uit.
Geschreven door Reinder Politiek uit Kimswerd en eerder
gepubliceerd in ‘De Mienskip” van Kimswerd.

S t Ekspedysje Wytmarsum
Hoi! 4
Het is volop lente, de dagen worden langer, de vogeltjes fluiten,
het mooie weer komt eraan. Meer mensen gaan naar buiten
voor een ommetje door de buorren. De bijtjes en de vlinders
zijn weer actief; op zoek naar stuifmeel, wat belangrijk is voor
de productie van honing en het bestuiven van planten en bloemen. Daarmee verklappen we al iets over onze nieuwe Hoi!
Opnames 4de Hoi!
In de 4de Hoi! treffen we Ale Cuperus, bijen imker van het eerste uur. We nemen een kijkje in de keuken bij Trijnie, waar op
authentieke wijze karnemelk wordt bereid. Korrie Spiekstra,
humanistisch uitvaartbegeleider, vertelt over het passend
afscheid nemen van een overledene. Onze vaste gast Evert
Zwier neemt weer een duik in het verleden. We wensen jullie
veel kijkplezier met de 4de Hoi! op YouTube kanaal ‘Witmarsum in beeld’.
Tips of vragen?
We krijgen leuke tips binnen, dat is hartstikke mooi. Heb jij nog
een leuk idee? Of vragen naar aanleiding van een aflevering?
Laat het ons weten via hoi-wytmarsum@hotmail.com
Oant sjen, tot Hoi!
Productieteam ‘Hoi!’: Anja Feenstra, Gerke Terpstra, Jannita
van der Veer en Wim Beckers
18
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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

-

• Belastingzaken
• Administratieve dienstverlening

-

a

• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed
Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488 fax. 0517-532815
e-mail: info@sprikkeurs.nl
sprikkeurs@online.nl
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D e Romkes 21
Foar de dea wei.
Efkes wat foarôf gong is. Lytse reade Romke en syn maten
binne tsjin better witten yn de ûnderierdske gongen ûnder it
bosk yn strûpt. Se binne der de jûns strontlet wer útkaan, mar
de hûn “Tuffie” is harren ûntkommen. Romkes heit, Ronald,
en syn Pake Ronnie binne op syk, in de tunnel.
It is in drokte fan jewelste dêr by de bosk. Trij polysjeauto’s,
twa sikeweinen en op it stik lân tsjinoer de Skriemersbeam, oan
de oare kant fan de tichtfêrzen feart, stiet in keppeltje minsken
te blaubekjen. Se sjoche wat polysjefroulje yn harren WalkyTalky praeten mar kinne der neat fan ferstean. It noch tsjuster
, mar de beam is dúdlik te sjen omdat de beide polysjeauto’s
harren koplampen der op rjochte hawwe.
Ek beppe Yfke stiet op de wâl, mûtse djip oer de earen en in
ald kleed oer har jas hinne slein. Se sjocht nei de holle romte
ûnder de beam mar har tinzen binne earne oars. Se skrikt suver
as lytse Romke har temûk oankroept. “Wat dochst hjir sa ier
en betiid” prottelt se sêft, mar as se it betrenne gesicht fan it
mantsje sjocht, aait se him troch it hier en slacht in stik fan de
tekken om him hinne en drukt him stevich tsjin har oan.
“Die jeugd van tegenwoordig heeft ook geen greintje ontzag
meer tegenwoordig” seit ien fan de froulju dy ek by it ploechje
minsken op de wal stiet. It is de frou fan de boskwachter. “Ze
zouden die kinderen thuis eens wat be..” mar fierder komt se
net, want beppe Yfke kapt har ôf en op lûde toan byt sa har
ta:”Tinke jo mar om jo eigen bern!”. De frou har mûle falt wiid
iepen, mar lûd komt der net út. Beppe sjocht har sa fûl oan dat
de frou hast it gefoel hawwe moat dat se dwers troch har hinne
sjocht. “Soademieterje op minsk en tink om dyn eigen bern!”
20

2021 | 5 Koepel.indd 20

28-04-21 10:19

Dat komt hurd oan, want de frou hat san trije feans jier lyn ien
fan harren trije soanen ferlên. Hy hie mei in pear fan syn freonen de boat fan dûmny stellen en binne der mei de mar opgien.
Dat is sa need gien dat har soan oer board fallen is en dernei
oerfart wurde troch dyselde boat.
De frou bliuwt noch efkes stean, en as beppe har holle fan har
ôf draait hat, giet se mei in hingjende holle rjochting de daam
werom nei hûs.

r

,

“Dy kaam hurd oan Yfke” seit ien fan de âldere mannen dy it
hiele barren observearret fan in ôfstantsje. Yfke sjocht nochris
fûl oer har skouder mar seit neat. De man ek net…..mear.

n

Dan ynienen komt der út it gat ûnder de beam ljocht. Alhoe-

n

wol, tinkt beppe en wriuwt har yn de eagen. Is it sa of is it
omdat ik it graach wol.

r

Mar dan komt it hûntsje mei syn kop krekt boppe it gat út.

s

TUFFIEIEIE!!! ropt de lytse Romke, en makket him los fan
syn beppe. It hûntsje slacht syn earen omheech en wol, sa bliid
as hy is, mei gong nei de oare kant fan de feart. Efkes gjin rekken haldend mei de glêdens fan it iis. As hy op it iis springt giet
hy lang út en glidet op syn rêch noch in meterke troch. As hy
wer stiet wol hy skrep sette om by Yfke en Romke te kommen.

t

It duorret efkes mar as hy de wal berikt hat springt hy tsjin it

e

mantsje omheech, en tegearre lizze se in pear tellen letter op

e

d

de befêrzen grûn te rôljen. Beppe Yfke sjocht it in pear tellen,
mar dan binne har eachen wer rjochte op it hol ûnder de beam.
En der is beweging. Dat wol sizze, sa no en dan baarnd it ljocht
wat fûler, dan wer is it tsjuster.
Mar dan giet it hurd. De beide polysjefroulju drave nei it gat
ûnder de beam en de ambulânseminsken meitsje de doarren
oan de achterkant iepen. En fourtdaliks komme twa mannen
yn fûl kleurjende jassen omheeg ûnder de beam mei tusken
harren yn in brankaar. De achterste fan de beide hat in plestik pûde mei it ynfuus tusken de tosken. As se ien kear ût it
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hol kommen binne en wer rjocht op stean kinne, skouwe se
mei gong de brankaar yn de sikewein. Op de draachbaar leit de
pake fan Romke, en as beppe Yfke sjocht dat it har man is gûlt
se it út. RONNIE balt se, en wol mei gong oer it iis nei har man.
Se is sa út de skroeven dat se net troch hat dat it iis glêd is as
sjippe en nei twa stappen giet se dan ek krekt as de hûn, slach
oer de karses, mar as in jongfaam stiet se yn in sucht en in skeet
neist de brankaar.Oe myn God, oe myn God oeoe..., en dan stûket har asem efkes. Oeoe… klinkt it noch sêft en dan tsjin ien
fan de mannen, mei de triennen yn de eagen “libbet hy noch”?
“Noch wol” seit de man, “Kom, spring der mar gau by yn!” As
de man fan de sikewein de doar hast ticht hat, komt ynienen
beppe wer nei bûten en jammert; “Myn soan, myn soan!”, mar
de broeder lûkt har werom en de auto set útein.
Lytse Romke is yntusken de feart oerstutsen en sjocht hoe syn
heit, hielendal ynpakt yn in soarte fan sulferpapier, efter yn de
oare sikeauto skowt wurdt. It gesicht sa blauw as in tientsje en
de lippen sa pears as beppe’s tafelkleed. Hy hald it al lang net
mear, en begjint te gûlen. De sjauffeur fan de twadde sikewein
pakt him by it skouder, en seit:”Kom mar mei. Kinst by foaryn,
meist do de sirene en swaailampen oansette, fluch!”
Twa tellen letter ryde de beide sikeauto’s mei alle toeters en
bellen oer de beferzen grûn nei de ferhurde dyk en it doarp út.
De bourlju fan Ronnie en Yfke, Sake en Martsje, steane de
auto’s nei te sjen en meitsje lykas de oaren oanstalten om op hûs
te te setten. As se in pear stappen dien hawwe, ropt Sake, “Ho
blinder, sille wy Tuffie mar mei nimme?” “Hast dat net mei
krigen Sake, hy is fêst earder yn Snits dan Ronnie en Ronald”.
Sake sjocht syn frou ferheard oan en dan slacht hy de earm om
har hinne en rinne se op hûs oan. “Tûk bist” mompelt hy tsjin
syn frou, “As dit foar de hearen komt Martsje, komt der mear
foar de hearen……..”
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K unst Achter Dijken
Kunst Achter Dijken – Kunst Kuier
Van zaterdag 5 juni tot en met zaterdag 3 juli is er een bijzonder wandeling uitgezet. Vereniging Kunst Achter Dijken heeft
voor een kunstkuier rond Pingjum twee exposities in de buiten-

o

lucht ingericht waaraan 20 kunstenaars uit Friesland een bij-



drage hebben geleverd. Ook van Gerben Gerbrandy en Stefan
Belderbos uit Witmarsum zijn er kunstwerken te zien.
Wandelend langs de slingerende Rommerdalaan richting de
Pingjumer Halsbân kan men genieten van grote fotobeelden
en installaties. Het thema van deze expositie is het landschap.
Op het wegdek van de Rommerdalaan zijn dichtregels van Obe
Postma over het landschap geschreven. Het landschap met de
akkers en weiden en het mooie uitzicht op de zeedijk, vormde
23

2021 | 5 Koepel.indd 23

28-04-21 10:19

de inspiratiebron voor de kleurrijke, poëtische en soms ook kritische kunstwerken. Stefan Belderbos toont hier zijn foto drieluik getiteld ‘De klei van de Krim’: drie foto’s van anderhalve
meter hoog met daarop de verlate akkers in wintertijd waar
wind en water vrij spel hebben.
Aan de andere kant van het dorp, langs een wandelpad met uitzicht over de weilanden en het dorp, is er een tweede expositie.
Deze expositie heeft een bijzonder thema: Uit de chaos van
de wereld maak je uiteindelijk iets dat van jezelf is. Het thema
sluit aan bij de pandemie die onze wereld op zijn kop heeft
gezet. Maar het thema vertelt ook iets over hoe kunstwerken
in het atelier kunnen ontstaan. Hoe allerlei beelden, woorden,
klanken en gedachten door kunstenaars worden verwerkt en
samengebald tot een nieuw werk. Ook hier spatten de kleuren
soms van de foto’s en kun je luisteren en kijken naar de inspiratiebronnen van kunstenaars. Gerben Gerbrandy toont hier
twee uitvergrotingen van zijn tekeningen van anderhalve meter
bij een meter. Zijn ‘sjongfammentreast’ is een verzameling van
86 zangeressen die hij in coronatijd, van maart 2020 tot februari
2021 heeft getekend (zie foto).
Het project ‘Kunst Kuier’ wordt georganiseerd als alternatief
voor het jaarlijkse festival van Kunst Achter Dijken. Het festival kon wegens corona voor het tweede jaar op een rij niet
doorgaan.
De

vereni-

ging vond het
belangrijk om
ondanks

de

beperkende
corona maatregelen

toch

het werk van
kunstenaars
uit (Sùdwest)
Fryslân op een
24

2021 | 5 Koepel.indd 24

28-04-21 10:19

veilige manier zichtbaar te maken.
De Kunst Kuier begint buiten het dorp, over de brug van de

e

Penjumer Feart, net voorbij Burenlaan 50 in Pingjum. Een rou-

r

tekaartje en meer informatie over de Kunst Kuier is t.z.t te vin-

-

n

t

n

den op www.kunstachterdijken.nl en op de facebookpagina van
de vereniging.

G edicht
Hynsteblom

n

-

Yn ’e moarntiid

r

laavje tûzenen har
oan de dauwe.

n
Koesterje harsels
yn ‘t sinneljocht.
Griene greide feroaret
yn in tapyt fan goud.
By ‘t jûnjen, har kroan
yn tearen,
dûke sy wei yn ‘e kraach
fan tiksels op ‘e grûn.
De neiteam, grut yn tal,
ferspraat troch
twirre of pûster wyn.
Plústers, lyts fenyn.
Janke Nicolai út ‘Spanning,’
25
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F ysio Witmarsum
COVID-19 herstelzorg bij Fysio Witmarsum
Het komt regelmatig in het nieuws voorbij: je bent besmet
geraakt met het coronavirus en daarna houd je maandenlang
klachten als gevolg van de besmetting. Flink verminderde conditie en kracht, verminderde concentratie en pijnklachten. De
symptomen zijn zeer verschillend in ernst en mate!
Wanneer uw huisarts of longspecialist uw klachten ook dermate ernstig vinden, kunt u in aanmerking komen voor de zogenaamde ‘herstelzorg’ voor COVID-19 patiënten. De huisarts of
longspecialist schrijft daarvoor een verwijzing voor de fysiotherapeut. Voor de herstelzorg kunt u binnen 4 weken na de datum
van verwijzen terecht bij Fysio Witmarsum. Marco Kingma is
gespecialiseerd in fysiotherapie bij longaandoeningen.
Wanneer u bij ons een afspraak maakt, gaan we eerst bekijken
wat uw klachten zijn. Aan de hand daarvan stippelen we een
behandelplan uit, dat uit verschillende onderdelen kan bestaan.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen en
medische training.
U heeft recht op vergoeding uit de basisverzekering, wel is hierbij het eigen risico van toepassing. Uw fysiotherapeut kan u
meer vertellen over de exacte duur en inhoud van de revalidatie.
Ondervind u op dit moment (ernstige) lichamelijke hinder na
een COVID-19 besmetting en wilt u daar iets aan doen? U kunt
ons altijd even bellen voor meer informatie: 0517-531901 en
vraag naar Marco Kingma.
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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-Rigels is it foar us net altyten like dúdlik wat wol en net mei. Wij moatte ús der mar mei
rêde. In mule-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 tillefoannûmer:

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 fysioterapeut

-

Ferfier yn mar ek bûten 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, of te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.
Wolle jimme oare ynformaasje, skilje dan:
Ale Kuperus 0517-531292

27

2021 | 5 Koepel.indd 27

28-04-21 10:19

Y n’t ferline
Wy sitte noch altyd yn it jier 1921, hûndert jier lyn, en wat barde
der doe allegear. Wy wiene bleaun by, wat der barde op de
keatspartij fan St. Anne op 22 maaie 1921, en wat de beslissing
wie fan de KNKB. It haadbestjoer hat beslist, dat de prizen
tige terjochte ynhâlden binne, en hat in fiiftal spilers útsletten
foar de moanne maaie en juny en july, nammentlik de keatsers
T. Zijlstra en J.A. Reitsma fan Wytmarsum, I. Roukema fan
Harns, I. Roukema fan Wommels en N. Staalstra fan Frjentsjer.
Mar in pear dagen letter komt de bûn hjir op werom. De straf
fan Jan Anne’s en Teade bliuwt bestean, dy fan Staalstra wurd
ein juny en de Roukema’s komme der mei fuort. Dêr binne de
twa keatsers it net mei iens en komme mei it neikommende stik
yn de krante.LASTER!
Ondergeteekenden verklaren, dat ze bij de eindpartij van den
kaatswedstrijd, gehouden op 22 Mei j.l. te St. Annaparochie, de
prijzen niet op ongeoorloofde wijze hebben verdeeld. Noch ’n
poging daartoe hebben gedaan. Ze vragen ieder die het tegendeel kan bewijzen daar van opgaaf te doen bij één der ondergeteekenden voor Zondag a.s. Ze zijn reeds al te lang blootgesteld
geweest aan leugen en laster en vragen zoo spoedig mogelijk
eerherstel. Witmarsum, 9 Juni 1921, T. Zijlstra en J. Reitsma.
De strafmjitte is nei alle gedachten feroare, want by de Jan
Bogstra partij winne Teade en Jan mei J. Heech út Easterein
daliks de earste priis. De priis is 60 gûne en trije sulveren leppels, dêr ‘t it stedhûs fan Frjentsjer yn gravearre is.
Dit jier wurdt Teade Zijlstra krekt sa goed noch tredde yn de
fertsjinst fan prizen. Hy fertsjinnet ƒ335,- in gouden horloazje,
in fergulde sulveren medalje, twa sulveren leppels, twa sulveren
earekrusen, fjouwer sulveren medaljes, in sulveren ûnderskieding en in keunstfoarwerp, boppedat in sulveren Aldehou yn
miniatuer .
Jan A. Reitsma wint ƒ227, in fergulde sulveren medalje, in sul28
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veren leppel en fjouwer sulveren medaljes.
Op de foto in keatspartij op ‘e hertekamp.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
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Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje
Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda mei 2021
30 april
Ekspedysje Wytmarsum
Hoi! 4 te sjen op YouTubekanaal Witmarsum in Beeld
5 mei
Scheppingsgave
14.00 tot 17.00 uur. Ophalen soep en broodjes bij korenmolen
De Onderneming. Zie ook het bericht in deze Koepel
6 mei
KV Pim Mulier
Start competitiekaatsen
29
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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
ZorgcentrumAylva 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 juni Koepel moat uterlik 20 maaie 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
31

2021 | 5 Koepel.indd 31

28-04-21 10:19

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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