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K at en Harke
De langste dei ha we alwer hân, ek tusken         en   , mei sa no en 

dan wat waarme dagen, mar echt stabyl is it waar noch net.

It liket de goeie kant op te gean mei Corona, sikehúzen slúte 

de aparte Covid-ôfdielings en de faksinaasjes geane ek stiekem 

troch. Wat in raar, somtiden net te befetsjen 1½ jier ha wy mei-

inoar belibbe. In swiere tiid foar de soarch en oan de oare kant 

wie it krekt oft we allegear wat mear oan en om inoar tochten. 

En as ik werom sjoch wat thúswurkjen oanbelanget, wie dat 

einliks noch net sa raar. 

Lokkich koene de eksamenkandidaten ‘gewoan’ eksamen 

dwaan en seagen we ek by ús yn it doarp de flagen mei de tas 

grutsk oan de gevel hingjen. En sa koe it ek samar wêze dat 

Wytmarsum der efkes in terras by hie. In spontane barbecue 

mei terras by de Fabryksbrêge, wêr’t toeristen delstrutsen en 

in cappucino bestelden, spitigernoch fisken sy efter it net…mar 

se koene der lokkich wol om laitsje. Ek út it doarp wiene der 

leuke reaksjes.

En sa set it ferieningslibben ek wer útein en dat is fijn, want dat 

ha we allegear wol mist.

Mar Wytmarsummers sitte net stil. Nim no HOI, dit is in grut 

sukses en wat in ferskate ûnderwerpen, minsken, bern komme 

foar it fuotljocht. Lokkich geane se nei de simmer wer oan de 

slach mei nije ôfleveringen.

Okkerdeis stie der ek in prachtich stik yn de Fietselfsteden-

krant oer Oeds Broersma, ek al sa’n bysûndere man. Hy sil dit 

jier syn 60’e tocht fytse. Soks is net foar eltsenien wei lein beseft 

Oeds, hy bliuwt meidwaan salang as hy lichaamlik fit bliuwt. 

Op syn 15e fytste hy syn 1e tocht en no op syn 76e giet Oeds 

foar de 60e kear. Sukses!

Lokwinsken foar 2 ûndernimsters yn ús doarp; Kapsalon 

Amarant bestiet alwer 25 jier en Schoonheidssalon Make your 

day hat ek al 10 jier op de teller stean.
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Oproep – oproep – oproep !!!

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de 

triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelne-

mers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de han-

den uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen 

en afbreken van de wisselzone, het regelen van verkeer of het 

bemannen van een drinkpost in het dorp.

Dus doe je niet mee op 19 september maar wil je tóch betrok-

ken zijn bij de triatlon? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers 

dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of 

aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon is mogelijk t/m 12 september via 

www.triatlonwitmarsum.nl

Graag tot 19 september bij Triatlon Witmarsum!

B  etanke

Spitigernôch moasten wy ek wer ôfskied nimme fan 2 doarps-

genoaten.

Nei in drege tiid kaam GEERTJE DE HAAN-SMINK, hast 90 

jier, te ferstjerren op 17 juny l.l. Troud west mei Kees de Haan 

en leave mem, beppe en oerbeppe. In protte sterkte foar de 

bern en (oer)beppesizzers.

“Tink oan my sa as ik wie, mar net yn drege dagen. Tink oan 

my sa as ik wie, yn’t bliere sinneljocht, doe’t ik sels myn wegen 

socht…”

Op 27 juny l.l. kaam der in ein oan it libben fan KLAAS 

REINSMA, soarchsume en dierbere man fan Jeltje Reinsma 

en leave heit, pake en oerpake. Ek foar frou Reinsma, bern en 

(oer)pakesizzers krêft en sterkte foar dit grutte ferlies.

“Der bestiet gjin tiid en der binne gjin wurden. De grutte stilte 

falt, ferslein en stom. Yn’e loft in skiere fûgel, hy komt net wer 

werom” (Auck Peanstra)

Tink noch hieltyd om josels en inoar. Noflike fakânsje tawinske!

Oant de oare kear,

Betty

   TRIATLON WITMARSUM 
De voorbereidingen op de 8e Triatlon Witmarsum zijn in volle 

gang: we werken aan een plan-B en de eerste deelnemers heb-

ben zich inmiddels ingeschreven. 

Hoe de triatlon er precies uit gaat zien hangt mede af van de 

geldende maatregelen. Er wordt steeds meer versoepeld, dus 

we gaan er stiekem vanuit dat sportwedstrijden in september 

(zo goed) als vanouds zullen zijn, dus mét publiek.
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Loslitte yn ús libben
Fêsthâlde yn ús hert

Wy wolle eltsenien hertlik tanksizze foar de belangstelling, yn hokker  
foarm dan ek, nei it ferstjerren fan ús leave mem, beppe en âlde beppe

Sijtske Waterlander-Braaksma
It hat ús tige goed dien.

                                                                               Aagje en Rudy
                                                                               Henk en Clarie

                                                                               Bern en bernsbern
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Rabobank Coöperatiefonds keert 43.750 euro uit in regio 
Leeuwarden-Noordwest Friesland

Een groen verbindingsplein realiseren in Wytgaard. Het MFC 

verduurzamen in Hallum. Een street art project in Harlingen. 

Zomaar enkele voorbeelden van de aanvragen die Rabobank 

in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland ontving voor het 

Rabobank Coöperatiefonds. Voor de eerste ronde van 2021 

beoordeelde de commissie Coöperatiefonds 13 aanvragen posi-

tief en keert 43.750 euro uit.

 

Regio mooier maken
Jaarlijks wordt het fonds gevuld met een deel van de winst met 

het doel een bijdrage te leveren aan maatschappelijke en cultu-

rele initiatieven die de regio mooier maken. Directievoorzitter 

Jelmer Algra: ‘Wij zijn er trots op via dit fonds een bijdrage te 

leveren aan de vele initiatieven die onze regio verrijken. Het is 

goed te zien dat alles weer wat op gang komt. Wij wensen de 

projecten die een bijdrage ontvangen dan ook veel succes bij 

de realisatie’.

 

Voor de volgende ronde kunnen tot 1 oktober projecten wor-

den ingestuurd.

Y nstjoerd

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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Geraakt zijn wij door het onverwacht overlijden van ons gewaardeerd lid 

Jan de Jong
Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Buurtvereniging “ De Hikkesluters “
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Y nstjoerd
Us Flietsterbosk
Eltse moarn meitsje ik in kuierke troch ús Flietsterbosk. Ik rin 

dan meastal it selde rûntsje. Man wat is it moarns betiid prach-

tich. De fûgels sjonge harren fûgelliet, de specht timmeret der 

op los en de fûgels binne yn it foarjier drok oan ’t nesteljen. 

Der binne troch de fûgelwacht in protte fûgelhúskes ophongen 

wer’t de fûgels harren plakje fine kinne om aaien te lizzen en 

harren jongen op te fieden.

Oer opfieden sprutsen. Sa no en dan sjoch ik om my hinne en dan 

tink ik, der moat mar werris in pûdsje mei, foar ûnderweis om it 

swalkôffal (zwerfafval) op te rêden. Wat ik dan allegear fyn: twa 

mûlekapkes, in sok, lege snobbesguodpûdsjes, papieren bûsdoe-

ken, blikjes en ja…sels in plestyk pûdsje mei hûnestront. Op en 

rûnom de paden leit trouwens ek allegear hûnestront. Soms haw 

ik oanstriid om der allegear flagjes yn te prikken…op eltse drol 

in flagje, dat soe wol in feestlik tafriel wêze…mar ja, dêr sjit ik ek 

neat mei op want dat is ek wer miljeufersmoarging. 

Doarpsgenoaten, litte wy grutsk wêze op wat wy hawwe en as 

eltsenien der wat om tinkt komt it grif goed. 

Aagje Waterlander

K apsalon Amarant 25 jaar
Kapsalon Amarant in Witmarsum viert op 6 juli 2021 haar 

25-jarig bestaan. Amarant betekent ‘onverwelkbare schoon-

heid’ en deze naam zegt al 25 jaar precies wat de kapsalon doet. 

Sinds de start in 1996 is er veel veranderd, zoals blijkt wanneer 

eigenaresse Margreet Buwalda terugkijkt.

“In 1996 ben ik begonnen met de kapsalon,” begint Margreet 

Buwalda, “maar daarvoor werkte ik al jaren als kapster in Bols-

ward. In het begin was het Kap- en Schoonheidssalon Amarant, 

samen met Klasien de Vries. Toen het pand recht tegenover de 

karakteristieke Koepelkerk in Witmarsum vrij kwam, hebben 

we het eerst gehuurd en zijn we onze eigen salon begonnen.” 

Een pand met een rijke geschiedenis; in vroeger jaren is het zelfs 

nog een café geweest, het Groene Kruisgebouw en verfwinkel. 

Margreet wilde haar eigen ideeën kunnen uitvoeren en dat gaat 

als eigen baas makkelijker. “Het was natuurlijk best spannend, 

maar ik kom uit een ondernemersfamilie en die steunden me in 

wat ik wilde. Ik begon met drie stoelen in het voorste gedeelte 

van het pand. Binnen een half jaar kwam er al een extra kap-

ster, ik kon de aanloop van klanten niet meer alleen aan. Ook 

vrij snel werd de salon een erkend leerbedrijf en vele stagiaires 

hebben hier hun eerste praktijk-knipervaringen opgedaan.”

In 2004 ging Margreet alleen verder en kon ze het pand kopen. 

“Het aantal klanten nam toe en na de uitbreiding en verbou-

wing van de salon kon ik zes dames of heren tegelijk knippen. In 

het begin groeiden we snel, de laatste jaren is het aantal klanten 

stabiel. Nu hebben we acht stoelen en zijn we met een hecht 

team van vijf kapsters. We verwelkomen nog steeds klanten van 

het eerste uur en daar ben ik eigenlijk best trots op. Klanten die 

al jaren bij ons komen vinden het gezellig in de salon, het voelt 

vertrouwd en hun kapster weet precies wat ze willen. We heb-

ben met velen een band opgebouwd en ze zijn gelukkig tevre-

den over onze kwaliteit.”

In het begin kwam het grootste gedeelte van de klanten uit 

Witmarsum, maar dat is sterk veranderd. In de begintijd stond 

de kapsalon ook midden in het winkelgebied en kwamen velen 

binnenlopen na het boodschappen doen. Alle winkels zijn ver-

dwenen, dus die aanloop is er niet meer. “Nog steeds kunnen 

mensen binnenlopen zonder afspraak. Maar de meesten bellen 

ons en kunnen dan dezelfde dag of de dag erop terecht. Dat 

we geen lange wachttijden hebben, wordt erg gewaardeerd. Nu 

komen onze klanten uit een gebied rondom het dorp, tot wel 

25 kilometer ver. We zijn bekender geworden in al die tijd en 

2021 | 7 Koepel.indd   8 13-07-21   08:17



9

Y nstjoerd
Us Flietsterbosk
Eltse moarn meitsje ik in kuierke troch ús Flietsterbosk. Ik rin 

dan meastal it selde rûntsje. Man wat is it moarns betiid prach-

tich. De fûgels sjonge harren fûgelliet, de specht timmeret der 

op los en de fûgels binne yn it foarjier drok oan ’t nesteljen. 

Der binne troch de fûgelwacht in protte fûgelhúskes ophongen 

wer’t de fûgels harren plakje fine kinne om aaien te lizzen en 

harren jongen op te fieden.

Oer opfieden sprutsen. Sa no en dan sjoch ik om my hinne en dan 

tink ik, der moat mar werris in pûdsje mei, foar ûnderweis om it 

swalkôffal (zwerfafval) op te rêden. Wat ik dan allegear fyn: twa 

mûlekapkes, in sok, lege snobbesguodpûdsjes, papieren bûsdoe-

ken, blikjes en ja…sels in plestyk pûdsje mei hûnestront. Op en 

rûnom de paden leit trouwens ek allegear hûnestront. Soms haw 

ik oanstriid om der allegear flagjes yn te prikken…op eltse drol 

in flagje, dat soe wol in feestlik tafriel wêze…mar ja, dêr sjit ik ek 

neat mei op want dat is ek wer miljeufersmoarging. 

Doarpsgenoaten, litte wy grutsk wêze op wat wy hawwe en as 

eltsenien der wat om tinkt komt it grif goed. 

Aagje Waterlander

K apsalon Amarant 25 jaar
Kapsalon Amarant in Witmarsum viert op 6 juli 2021 haar 

25-jarig bestaan. Amarant betekent ‘onverwelkbare schoon-

heid’ en deze naam zegt al 25 jaar precies wat de kapsalon doet. 

Sinds de start in 1996 is er veel veranderd, zoals blijkt wanneer 

eigenaresse Margreet Buwalda terugkijkt.

“In 1996 ben ik begonnen met de kapsalon,” begint Margreet 

Buwalda, “maar daarvoor werkte ik al jaren als kapster in Bols-
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team van vijf kapsters. We verwelkomen nog steeds klanten van 

het eerste uur en daar ben ik eigenlijk best trots op. Klanten die 

al jaren bij ons komen vinden het gezellig in de salon, het voelt 

vertrouwd en hun kapster weet precies wat ze willen. We heb-

ben met velen een band opgebouwd en ze zijn gelukkig tevre-

den over onze kwaliteit.”
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Witmarsum, maar dat is sterk veranderd. In de begintijd stond 

de kapsalon ook midden in het winkelgebied en kwamen velen 

binnenlopen na het boodschappen doen. Alle winkels zijn ver-

dwenen, dus die aanloop is er niet meer. “Nog steeds kunnen 

mensen binnenlopen zonder afspraak. Maar de meesten bellen 

ons en kunnen dan dezelfde dag of de dag erop terecht. Dat 
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we hebben kapsters die uit verschillende plaatsen en ook zij 

zorgen voor nieuwe klanten uit hun omgeving. Eén van onze 

voordelen voor klanten van buiten Witmarsum is dat ze de auto 

voor de deur kwijt kunnen. Maar groeien en klanten binden 

gaat niet vanzelf. We gaan mee met onze tijd en we houden 

goed in de gaten wat er in de mode is. Vroeger deden we veel 

permanenten en watergolven, nu voert kleuren van het haar de 

boventoon. In het begin hadden veel vrouwen kort haar, maar 

nu is lang weer in de mode. Een ander verschil is dat de kapster 

vroeger de coupe bepaalde, nu zegt de klant wat hij of zij wil. 

Thuis hebben ze precies uitgezocht wat ze willen en met foto’s 

op hun mobiel laten ze zien hoe wij het moeten knippen. Het 

kan ons niet gek genoeg zijn, wij beheersen alle technieken.”

De verplichte sluiting door corona is een flinke domper geweest. 

Dat was de grootste dip in al die 25 jaar. De impact op de kap-

persbranche is enorm geweest door de lange sluiting, de onze-

kerheid en het lange wachten. Dat was voor klanten erg verve-

lend, maar ook voor het team kapsters. “We wilden wel, maar 

we mochten niet. Ook zakelijk was dit natuurlijk een slechte 

tijd. Gelukkig ligt de rode loper weer uit en mogen we klanten 

weer welkom heten. Corona heeft er wel voor gezorgd dat ons 

vak nu extra gewaardeerd wordt door klanten. Laten we hopen 

dat we niet weer een keer langdurig dicht moeten. 

Ik vind niets mooier dan klanten tevreden de deur uit zien gaan 

met een frisse coupe. Klanten zijn ook altijd goed gehumeurd, 

omdat een bezoek aan de kapper een feestje is. Dat geeft mij 

energie en dankzij de klanten ben ik nog steeds met veel plezier 

kapster. Daarbij is de steun van het thuisfront de afgelopen 25 

jaar onmisbaar geweest. Alleen dankzij hen kon ik een eigen 

salon starten en runnen.” 

Het vaste team kapsters bestaat uit Sjoukje (Makkum), Jeltsje 

(Wûns), Jinke (Pingjum), Linda (Wommels) en Margreet uit 

Witmarsum. Zij laten dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaan. 

“In de week van 6 tot en met 10 juli kan iedereen binnenlopen 

voor koffie met gebak, ook als ze ons alleen even willen felicite-

ren. We hebben winacties met mooie prijzen waar klanten aan 

mee kunnen doen via een kassabonactie. Wie online actief is op 

Facebook en Instagram kan ons daar volgen en raakt zo op de 

hoogte van de acties. We zijn al 25 jaar de vertrouwde kapper 

en hopen dat nog heel lang te mogen blijven.”

Het team van Amarant aan het werk vlnr Linda, Jeltsje, 
Sjoukje, Margreet en Jinke

H oi
Stichting Ekspedysje Wytmarsum – “Hoi!”
De vijfde “Hoi!” had iets meer tijd nodig, maar staat online 

sinds 19 juni. Je kunt ons vinden op Youtube: Witmarsum in 

beeld. “Hoi 5” is een mooie en veelzijdige afsluiter voor de 

zomer met o.a. sport, natuur, terug in de tijd en jeugd die voor-

uit kijkt. Na de zomer is “Hoi!” weer terug in een nieuw jasje!

Een fijne zomer toegewenst en oant sjen, tot “Hoi!”

Het team van “Hoi!”, 

Anja Feenstra, Gerke Terpstra, Janita van der Veer en Wim 

Beckers.
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G RAACH 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.

No ’t de Corona-Rigels aardich ynperkt binne is it foar ús foa-

ral noch it tinken om de ôfstan fan de oardel meter yn acht te 

nimmen. 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 ûre.

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 medisynen 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 ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl

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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V &O Gymnastiekvereniging
Als u dit leest zitten we in de schoolvakantie periode. Tijdens 

dit schrijven zijn de regels omtrent het Coronavirus versoepelt. 

Er mag weer gesport worden. Als bestuur hebben wij de leiding 

voor het aankomende seizoen ook rond weten te krijgen en zul-

len wij dus ook even een ingelaste vakantieperiode. Vooralsnog 

starten wij het nieuwe seizoen van de gymvereniging op maan-

dag 6 september 2021.

Het schema ziet er als volgt uit:

Maandag 17.00-19.00 keurgroep.

Dinsdag 15.00-16.00 meisjes/jongens gym.

                       16.00-17.00 meisjes/jongens gym.

                    17.00-18.00 meisjes/jongens gym.

Woensdag    08.45-9.45 damesgym ouderen.

                      16.00-16.45 kleutergym groep 1.

             16.45-17.30 kleutergym groep 2. 

Donderdag  15.30-16.30 springgroep.

                       16.30-17.30 Freerunning.

Vrijdag         19.30-20.30 damesgym.

                      20.30-21.30 herengym.

Zoals u ziet is er voor iedereen wat van jong tot iets ouder. Is 

het iets voor u, neem dan gerust contact op voor een proefles of 

nadere informatie via: gymnastiekverenigingveno@gmail.com.

Mochten de spelregels omtrent het Coronavirus wijzigen, dan 

zullen wij wederom kijken naar een alternatief aanbod. 

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra 
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Witmarsum 
verdient supersnel 
en stabiel internet 
via glasvezel! 
Even voorstellen, wij zijn DELTA 
Fiber Netwerk. Misschien ken je 
ons nog niet, maar wist je dat al 
10% van Nederland op ons 
glasvezelnetwerk is aangesloten? 
En dat we veel plaatselijke 
verenigingen steunen door de 
komst van ons glasvezel?

Wij vinden dat Witmarsum 
supersnel en stabiel internet via 
glasvezel verdient. Na de 
zomervakantie starten we 
daarom een glasvezelcampagne, 
want alleen bij voldoende animo 
is dat mogelijk. Later meer, eerst 
vakantie! Heel veel plezier.

Wil je nu al meer weten over 
glasvezel? Kijk op onze website: 

gavoorglasvezel.nl
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N ij Libben Nieuws
Het niet kunnen uitoefenen van je hobby is heel gek. Als je altijd 

gewend bent op donderdagavond samen muziek te maken is 

dat een groot gemis. Naast muziek maken mis je ook de gezel-

ligheid van het samenzijn.

Wij hebben geprobeerd al vereniging zichtbaar te blijven voor 

elkaar en voor de dorpsgemeenschap met name via de Koepel 

en andere media

Maar op den duur krijg je toch behoefte aan live contact. Op 3 

juni was dat weer zover en zijn we gestart met onze wekelijkse 

repetitie. Uiteraard met inachtneming van de toen geldende 

beperkingen.

Maar al eerder, op 26 mei, konden wij het 65 jarig huwelijks 

feest van de heer en mevrouw Sierkstra-Bijlsma  opluisteren 

met een serenade. Een week later werden Janke en Bauke 

Hooghiemstra getrakteerd op onze muzikale klanken bij hun 

50 jarig huwelijks feest.

Op de repetitieavond van 17 juni mochten we een nieuw lid 

verwelkomen n.l. Jantine Spoor. Jantine heeft op bugel haar 

A-diploma behaald en werd hiermee gefeliciteerd door de 

voorzitter en kreeg als attentie hiervoor een roos en een tablet 

chocola aangeboden. We hopen dat Jantine zich snel thuis gaat 

voelen in het korps.

Ook Ilse Koopmans ook geslaagd is voor haar A-examen. Ilse 

ook van harte gefeliciteerd

Onze oudijzer actie was weer een succes dank aan alle spaar-

ders en verzamelaars 

We gaan nu weer even met vakantie en starten weer eind augus-

tus.

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.
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Nieuw: Covid-19 herstelzorg!  
  Dry Needling    Medische fitness 
  Functionele Osteopathie  Bedrijfsfitness 
  Oedeemtherapie   Bodyfit 
  Medische training   Streetdance 4 Kids & Teens 
  Medical taping    Peuter- & kleuterdans 
  Redcord Neurac   Spinning 
  Hydrotherapie     
 

De groepslessen starten weer na de zomervakantie! 
Bel 0517-531901 voor het maken van een afspraak of kijk voor meer informatie 

op fysiowitmarsum.nl 
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winnen. Wij wensen zijn vrouw Hieke, kinderen en kleinkinde-

ren veel sterkte toe met dit grote verlies.

En op 17 juni jl. kwam na een moeilijke tijd een einde aan het 

leven van Geertje de Haan-Smink, bijna 90 jaar. Van onze 

voorzitter een kleine in memoriam; Sinds 2005 was Geertje lid 

van onze vereniging. Dochter Korrie heeft haar moeder meege-

nomen naar de baan en sinds die tijd was Geertje helemaal ver-

rukt van het boulen, als het niet doorging was Geertje van slag. 

Toen zij 80 jaar werd heeft ze een toernooi georganiseerd voor 

alle leden met mooie prijzen. Een bijzonder toernooi. In de 

winterperiode van november tot maart, ging Geertjes destijds 

met de 3 musketiers Bouke, Johannes en Klaas naar Sneek te 

boulen, waar ze altijd met veel warmte werd ontvangen; ‘heb-

ben jullie beppe weer meegenomen?  Na afloop kregen we een 

knuffel en een aai over de bol. Klaas en Geertje hielden allebei 

van bloemen. De zaadjes van de stokrozen van Geertje heeft 

Klaas nog steeds bewaard in een lucifersdoosje….mooie herin-

neringen aan een warme en dankbare vrouw.

Ook voor de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe-

gewenst.

Bestuur de Mouneboulers

Y n’t ferline
Wy soene trochgean mei it ferslach fan ‘e juny Koepel, mar yn 

‘e merke Koepel moatte wy it dochs earst noch efkes oer de 

merke fan 1921 hawwe. En dan yn it bysûnder oer de keats-

partij fan snein 7 augustus. Hjir dien seis dielnimmers út Wyt-

marsum oan mei, Rein Zaagemans, Jan . A . Reitsma, Berend 

Hoogeveen, Hindrik Lemstra, Piter Stallinga en Teade Zijlstra. 

Yn de Hepkema stiet dat der in hurde wyn stie, mar dat it spul 

heechsteand wie en de partijen tige spannend.

Allinne de partij fan partoer 3 tsjin 4, Hindrik Lemstra tsjin 

M ouneboulers
Nieuws van de Jeu de boules vereniging de Mouneboulers

Na eerst wat avonden te hebben geoefend en de versoepelingen 

het sein op groen zetten, werden de koppen bijelkaar gestoken 

en het 1e toernooi Loonbedrijf Haitsma stond op de kalender. 

Wat hebben we dat gemist. Onder mooie weersomstandighe-

den zijn er weer zeer gezellige en sportieve partijen gespeeld. 

De kalender volgend was daar ook al snel het gezamenlijke 

toernooi met Deun By uit Easterein. Een grote opkomst van 

zowel Deun By als onze eigen leden. Gezellige zitjes bij de 

banen, waar we tussen de partijen konden genieten van een 

hapje en een drankje. Hierboven de foto van de winnaars.

Naast het heugelijke feit dat we weer los konden, is er ook zeer 

verdrietig nieuws, onze vereniging moest afscheid nemen van 2 

trouwe leden. Tijdens de competitieavonden zijn uit respect 2 

minuten stilte gehouden.

Jan de Jong overleed op 29 mei jl.  Een innemende man die 

altijd voor iedereen klaarstond, kon deze ongelijke strijd niet 
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Berend Hoogeveen, Piter Stallinga en Klaas Helfrich wie gau 

oer, my de stân 5-0 en 6-6. Yn de twadde omloop moast de skie-

dsrjochter yngripe by in ynsidint tusken de partoeren 9 tsjin 

2. Dêr waard konstatearre dat A. Rienstra fan Snits op de bal 

flybke hie, omdat it net mei krige er 2 strafpunten fan de skie-

dsrjochter. Om de prizen krije wy it partoer 7 , 

J.D. Sieswerda - Penjum 

, R. Yetsinga - Arum en 

Tj. Ypma - Arum tsjin 

2 Ids Roukema - Wom-

mels , Jan A. Reitmsa 

- Wytmarsum en Piter 

Helfrich - Winaam.

It waard 2 en 5 en 6 - 6, 

dat liket lykwols in iensi-

dich partij, mar partoer 7 

ferlear 5 kear it earst mei 

in 6 tsjin. Oer de partij om priis en preemje stiet yn de Hep-

kema: De eindstrijd tusschen 5 (Teade Zijlstra, Ids Roukema 

– Harns, Ids Jousma – Wommels) en 2 bood den toeschouwers 

schitterende momenten van hoogstaand spel. Het werd de par-

tij van Ids Roukema van Wommels, wiens superieure opslag 

dien van Zijlstra overtrof en oorzaak was, dat de kans op zeer 

bedenkelijken stand een keer nam niet alleen, doch ten slotte 

op 5 – 5 en 6 – 6 de overwinning werd behaald, toen een pracht-

tusseninsche van hem bleef zitten, ook Reitsma was prima. 

Oant safier it ferslach, mar bliuwe wy noch wol mei in fraach 

sitten. De Hepkema hat it oer Piter Helfrich, en “ Yn ‘ e krânse 

“ stiet N. Staalstra , Frjentsjer. Mar wa moatte wy no leauwe?

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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E HBO
EHBO Vereniging Witmarsum e.o.
Ook dit jaar kunnen er weer EHBO lessen worden gevolgd. 

Ben je in het bezit van een EHBO diploma en wil je deze graag 

onderhouden door elk jaar EHBO lessen te volgen dan kan dat. 

De lessen van de EHBO vereniging zijn in september op 

maandag en dinsdagavond. Om je diploma te behouden is het 

belangrijk dat je elk jaar vier lessen volgt, de bijdrage voor de 

lessen bedraag eenmalig 15 euro per jaar. Ook bieden wij onze 

hulp aan bij activiteiten om daar EHBO te verlenen tegen een 

kleine vergoeding. Donateurs zijn van ons gewend dat wij in de 

maand mei altijd langs komen om de bijdrage op te halen maar 

dat zal dit jaar iets later zijn i.v.m. Corona. In september komen 

wij weer persoonlijk langs. De jaarvergadering is dit jaar i.v.m. 

corona ook niet door gegaan en zal nu plaatsvinden op 12 okto-

ber in de Hoekstien om 20:00 uur. Mocht u de lessen willen vol-

gen dat kunt u contact opnemen met onderstaande nummer of 

een mail sturen. De lessen van dit jaar zullen plaats vinden op

13, 14, 20, 21, 27 en 28 september en op 4 en 5 oktober in de 

Hoekstien. De lessen zijn op maandag en dinsdag van 19:30 t/m 

21:30 uur, voorkeur voor een bepaalde avond is mogelijk. 

Met vriendelijke groet, EHBO vereniging Witmarsum e.o. 

ehbowitmarsumeo@outlook.com   Thea Schotanus: 0623516431

Levering van zand en tuinaarde
Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur  
van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

  

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 
Ook op zaterdag geopend!  www.haitsmawitmarsum.nl

A genda juli/aug 2021
30, 31 juli en 1, 2 augustus 

Merke Wytmarsum
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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 
 

Levering van zand en tuinaarde
Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur  
van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!
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Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving.  
We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met: 

• Verpleging en verzorging 
• 24-uurs alarmering 

 
Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing,  

dan denken wij graag met u mee! 
U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige  
op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres 

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl 
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Creatieve webshop,
Online teken&schilderles,

Knutselpakketten,
Cadeau's,

Voor iedereen! 

WWW.CARLAWALSTRA.NL

 

‘Meer creativiteit dan schermtĳd!'  

Creatief met Car

@CarlaWalstra

 
 

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving.  
We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met: 

• Verpleging en verzorging 
• 24-uurs alarmering 

 
Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing,  

dan denken wij graag met u mee! 
U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige  
op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres 

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de septimber Koepel moat uterlik 20 augustus ynle-
vere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten 
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 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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