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K at en Harke
Sa stadich en foarsichtich oan begjinne tusken       en      wer 

alderhanne aktiviteiten en ik tink dat in elk dêr ek wol ferlet fan 

hie. Sa brûze Wytmarsum wer op 10 en 11 septimber. Sa koe 

der op freed in kuierke makke wurde wêrby je by Mevrouw de 

Molenaar lâns kamen wêr fan de, farske rispe, Turkey Red Weat 

Graan bôle en banket bakt en ferkocht waard. De jûns gongen 

de doarren iepen fan de Koepeltsjerke foar in akoestysk kon-

sert fan ‘Smokin Beaver’, lang om let wer in live konsert! De 

sneons stie yn it teken fan de ‘Open Monumentendag’. In kuier 

oer de Gulden Halsbân, men koe de tsjerken yn Wytmarsum en 

Penjum en ús nôtmûne ‘De Onderneming’ besjen.Mar ek koe 

men in besite bringe oan de Streekmerk by de Doopsgezinde 

tsjerke, wer in ferskaat te finen wie oan produkten dy’t safolle 

mooglik út de eigen omjouwing kamen. De ienige konklúzje 

moat wêze dat it in grut sukses wie.

Op dyselde sneon gongen ek kloften minsken de dyk op om te 

berikken dat minsken ek wer fan kultuer genietsje kinne sûnder 

dat der ferskate tûkelteamen betocht waarden, wilens yn oare 

sektoaren, tink bygelyks oan fuotbalwedstriden en de formule 

1 op Zandvoort, der skynber yniens oare noarmen en wear-

den jilde. En as saakkundigen dan noch útlizze koene wat dat 

ûnderskied rjochtfeardige dan wie it noch wat, mar nee net ien 

polityk ferantwurdlike koe dat útlizze, wy wurde gewoan foar 

it blok set. 

Dat foar blok setten dat waarden se letterlik en figuerlik yn 

Ternaard. Dêr binne se, terjochte, tsjin boarringen yn it Waad-

gebiet, wat sels Wereld Erfgoed is! Mar de minsken en de natu-

er waarden foar it Blok set, de besluten wienen al nommen! 

Minister Blok fersterke dat noch mar ris troch him te ferskûljen 

efter de saneamde ‘mijnbouwwet’. En ik en myn Limburgse 

famylje mar tinke dat de lêste minen tusken 1960 en 1970 slet-

ten wiene yn Limburch.
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Lytse Súderseeballade

De see waard in deastille mar, 

de blauwe kym ta in ring

beknipend as wie it in stiele fear

eltse pier in ûnnedich ding.

It basalt brekt de slach net mear stikken

fan weagen en it flagjend wier

Byt him fergees oan de kanten fêst

hy hat gjin hâldfêst mear.

De flecht fan de seefûgels wurdt te wiid

se swalkje fierder fan de kaai

En eltse fiskerman suchtet mei spyt

en sjocht him mimerjend nei.

Se moatte harren wrok ferbite

as der werris yn de kranten stiet

‘Wer in stik lân oermastere op’t wetter,

It wie in drege striid’

Mannich fiskerman bleaun eartiids op see

en waard troch it wetter fuortspield

Mar noch rouwer as doe is no

in daaglikse dea syn diel.

Want de see is no in deastille mar

lykas it hert fan mannich fiskerman

beknypt as wie’t in stielen fear

Dêr wit gjin lânrât fan!

Oant de folgjende Koepel

Wim

Mar ja dat foar it blok sette binne wy wol went, want wat te tin-

ken oan al dy wynmûnen yn it Iselmar. It is dochs gjin porum! 

It hiele wide oansjen fan it Iselmar gebiet is ferdwûn, lykas 

de takomst fan de measte Iselmar fiskers, dy’t eins net by de 

mûnen komme meie. Yn Spanje hiest eartiids Don Quichot dy’t 

tsjin sokke fehikels stride, lykwols like fergees as tsjintwurdich 

dat dien wurdt. Wat dat oanbelanget is der net safolle feroare 

eilaas.

Wat ek net feroaret is de syklus fan it libben, minsken wurde 

berne en minsken ferstjerre. Sa ferstoar op 31 augustus lêst-

lyn JANKE RIENSTRA-SMID. Hja wie boaske mei Wietse 

Rienstra, dy’t yn 2013 ferstoar. Yn de jierren ’50 emigrearen 

Wietse en Janke nei Australië, wer sij tegearre mei hurd wurkjen 

in nij bestean opbouden. It kontakt mei de famylje yn Fryslân is 

altyd bleaun. Janke is 91 jier wurden. Wy winskje de famylje yn 

Australië en Fryslân sterkte ta om dit ferlies in plakje te jaan.

It libben hat in skaadkant, mar ek in sinnige side. Sa kaam op 

26 augustus de earrebarre yn Wytmaraum del en brocht, mei 

in protte muzyk fansels,  lytse JELTE GERRIT DE BOER 

by syn âlders Sipke en Sjoukje en fansels by syn super gruts-

ke suske Lieke. Mar ek pake Freek en beppe Tineke rûnen as 

grutske pauwkes troch it doarp. Wy wolle jimme allegear fan 

herte lokwinskje!!

Ik woe dit kear mar ris eindigje mei in liettekst fan de cd ‘Frys-

lân’s Soan’, nammentlik de ‘Lytse Súderseeballade’ wat giet oer 

de fiskers dy’t harren brea ferlearen doe’t de Ofslútdyk makke 

waard, soks yn it ramt fan immen foar it blok sette.
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En om eerlijk te zijn, wij konden er ook niet recht de vinger 

achter krijgen. Tot het moment dat de firma Delta Fiber Net-

works zich bij ons ging melden. Zij waren op dat moment de 

aansluitingen in Koudum, Workum en Scharnegoutum aan het 

afronden. De zaak wordt op dit moment voortvarend aange-

pakt. Zo was er 13 september j.l. een goed bezochte informatie-

avond in MFC it Fliet en hebt u  via billboards en flyers kunnen 

lezen dat we nog maar een kleine stap verwijderd zijn van een 

aansluiting op het glasvezelnet. Eén voorwaarde die wij als DB 

op tafel hebben gelegd, is de wens dat niet alleen binnen de 

bebouwde kom meegelift kon worden maar ook de bewoners 

daarbuiten. Aan deze wens is men tegemoet gekomen. Echter, 

om e.e.a. rendabel te kunnen uitvoeren dient minimaal 35% 

van de adressen zich in te schrijven alvorens met de aanleg kan 

worden begonnen. 

Om dat een beetje aantrekkelijker te maken krijgt een ieder die 

zich vóór 27 oktober inschrijft een welkomstpremie van €25,= 

en gaat er tevens €50,= naar de rekening van DB, die op haar 

beurt later dat geld gaat verdelen aan de verenigingen in Wit-

marsum. Een voorwaarde is dat u een jaar lang uw tv en internet 

service van Caiway/Delta Fiber afneemt.  De aansluiting van 

uw woning/pand is kosteloos. Mocht u echter nadien toch nog 

aangesloten willen worden op glasvezel, dan zal dit in rekening 

worden gebracht. De hoogte van dat bedrag hangt dan af van 

de aantal meters die gegraven moeten worden. Ook wanneer u 

geen gebruik wilt maken van een glasvezel abonnement kunt u 

zonder kosten de kabel tot aan uw gevel laten aanleggen. 

Meer informatie vindt u op de site www.GunWitmarsumGlas-

vezel.nl of via een van de links die u vindt op de Facebooksite 

van Dorpsbelang Witmarsum. 

Ons advies: Doe Er Uw Voordeel Mee!

Door het (definitieve) sluiten van ‘De Gekroonde Roskam’ als 

horecagelegenheid dreigen meerdere verenigingen voor hun 

bestaan te moeten vrezen.  Wij begrijpen de commotie die hier-

door is ontstaan en ook daarover zijn we met diverse partijen in 

D orpsbelang
Soms merk je er niks van, en zo gebeurt er ineens van alles ach-

ter elkaar. We noemen even een paar dingen; het tegelpad aan 

het ‘Merkelân’, de opknapbeurt aan de mr. de Vriesstraat, het 

vernieuwen van de aanlegsteiger aan de Arumerweg, de opfris-

beurt van de haven en landtong. Hierbij mogen we niet ver-

geten dat we hierbij alle medewerking van de gemeente SWF 

kregen en kunnen stellen dat de onderlinge verstandhouding 

tussen gemeente en DB op dit moment als bijzonder vriendelijk 

door ons wordt ervaren. 

Nog een paar zaken die onze aandacht verdienen zijn ‘Het 

Gouden Land’ en ‘windmolenpark A7’ Omdat het hier om 

zeer complexe en specialistische zaken gaat, worden zaken hier 

namens DB waargenomen door Joost Rosier (GL) en Rens 

Bolkestein (A7).

Maar, je dorp is nooit af, om maar eens een cliché uit de kast 

te trekken. Zo kregen we het verzoek of het niet mogelijk zou 

zijn om, naar Kimswerder voorbeeld, ook in Witmarsum een 

sprookjesbos of iets in die geest te maken. Op dit moment 

wordt er door 3 dames hard aan gewerkt om te kijken hoe we 

hier invulling aan kunnen geven.

Natuurlijk hebben we nog een lange verlanglijst. Dingen waar 

op dit moment onze volle aandacht hebben zijn o.a. een nieuwe 

indoor-sportaccommodatie, het realiseren van een dorpstuin, 

herinrichting en herstelwerkzaamheden van de Menno Simons-

straat en de van Aylvaweg, woningbouw en de aanleg van de 

glasvezelkabel.

Om op dat laatste nog even terug te komen, al vaker hadden 

we vragen gekregen hoe het met glasvezel in Witmarsum zat. 
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overleg. Echter, begrijpen we maar al te zeer dat dit best eens 

een verhaal van lange adem kan worden. We doen ons best en 

zouden het bijzonder op prijs stellen dat u met ons meedenkt!

Voor meer informatie en contact verwijzen wij graag naar de 

website www.witmarsum.com

Met vriendelijke groeten.

Paul, Pieter, Femke, Remko en Eppie.

M ouneboulers Witmarsum
Ald Wûnseradiel toernooi georganiseerd door de Mounebou-

lers Witmarsum 

Zaterdag 11 september jl. gaat de boeken in als weer een zeer 

geslaagd en gezellig Ald Wûnseradiel toernooi.

Met 40 deelnemers uit Exmorra, Burgwerd, Schettens, Lollum, 

Parrega en Witmarsum werd er sportief gestreden om de leuke 

prijzen, gevulde tasjes van bakkerij de Schiffart uit Witmarsum, 
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Witmarsum, nu is de 
kans op een gratis 
glasvezelverbinding!

Wij vinden dat Witmarsum 
supersnel en stabiel internet via 
glasvezel verdient. De beste 
verbinding mag niet alleen 
voorbehouden zijn aan grote 
steden. Met glasvezel haal je de 
modernste technologie met een 
enorme capaciteit in huis. 
Je betaalt minder voor meer MB’s 
en hebt altijd de keuze tussen 
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Meld je 
aan vóór 

27 oktober
2021
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K V Pim Mulier
Grootste KNKB partij aller tijden en ´Merke´ keatsen.

Op 24 juli hadden we volgens het ̀ gele boekje´ een federatiepar-

tij voor de jeugd. Nu heeft de KNKB van de federatiepartijen 

regio wedstrijden gemaakt en hierdoor was de opgave enorm. 

Er waren 210 kinderen die zich hadden opgegeven voor deze 

partij. Er waren 8 categorieën die speelden in 7 velden. Meer 

dan 100 partuur waren aanwezig op onze velden. Een enorme 

klus. Maar de KF `Pim Mulier´ houdt wel van een uitdaging en 

we hebben deze klus dan ook met vele vrijwilligers geklaard. Ik 

denk dat dit de KNKB partij door Witmarsum georganiseerd is 

waar de meeste parturen aller tijden aanwezig waren. 

Daarna 1 week uitblazen van deze inspanning en toen stond de 

volgende uitdaging al weer voor ons. Het Merke keatsen, zon-

der Merke. In de voorbereidingen voor dit weekend hebben we 

met de PC om de tafel gezeten. Er komt niet een tent, er komt 

wel een tent, er komt niet een tent. Vele varianten zijn na de 

persconferenties besproken, maar uiteindelijk heeft de PC aan-

gegeven dat het voor hun, met de geldende maatregelen, niet 

mogelijk was om een fatsoenlijk en goed programma te orga-

niseren. Jammer natuurlijk voor het dorp en met name voor 

de PC in hun jubileumjaar, maar wel een begrijpelijk besluit. 

Maar toen stonden we wel met de bekende K voor het blok. We 

hebben besloten om met de geldende regels toch de maximale 

mogelijkheden te benutten om onze kaatspartijen in dit week-

end te organiseren. Hier zijn geen draaiboeken voor, maar 

met een tomeloze inzet van vele vrijwilligers en een enorme 

flexibiliteit van het bestuur is het allemaal toch gelukt. We heb-

ben vele waarderingen van uit het dorp, maar ook daar buiten 

ontvangen. Dat is dan de mooie en dankbare beloning die wij 

voor onze inspanningen hebben ontvangen. We hebben vaak 

gehoord dat mensen het mooi vonden dat ze na de wedstijden 

`noch efkes gesellich in bierke nei de tiid drinke koenen`.  

Zaterdag 31 juli Pier Elgersma Partij. KNKB Jongens afdeling 

met D.E.L. opstap.

’s Morgens regende het enorm. Met bakken kwam het uit de 

hemel, maar gelukkig kon het veld het aan en konden we om 

10 uur los. We hadden een mooie lijst van 29 afdelingsparturen. 

En onze jongens (Jari Visser, Colin Baarda, Nick Visser) kwa-

men in de finale, waar ze verloren van Jellum Beers. Jellum 

Beers was toen ook direct favoriet voor de Freule winst. Nu 

weten we dat ze een heel eind zijn gekomen, maar het niet 

hebben gewonnen Net als een jaar eerder in de finale, maar 

gedoodverfd favoriet geeft geen garantie voor de toekomst. 

Tzum ging er in Wommels met de Villa vandoor.

Onze jongens kaatsten zich door 3 omlopen te winnen op de 

Freule in de prijzen. Maar net als in Witmarsum was Jellum 

Beers weer een maatje te groot.  Witmarsum moest in Wom-

mels genoegen nemen, net als een jaar eerder, met de 4de prijs.

De prijs winnende parturen op de Pier Elgersma Partij bij de 

afdelingen waren:

1 Jellum Beers

2 Witmarsum

3 Exmorra

 Baard

Dankzij onze sponsors en het Pier Elgersma fonds konden we 

weer prachtige horloges uitreiken aan bovenstaande winnaars.

Zondag 1 augustus Haye Rypma Partij. KNKB Heren- en 

Dames hoofdklas.

Ook deze keer waren de Dames- en Heren hoofdklas weer te 

gast bij ons. De vorige keer konden de Dames en de Heren 

samen mooi op het hoofdveld. Maar dit jaar hebben we geko-

zen om de 2 twee partijen op een apart veld te laten kaatsen. 

Met als buffer tussen de velden het half overdekte terras. Een 

oplossing die goed heeft uitgepakt. Dit was natuurlijk ook te 

danken aan het mooie weer op zondag. We hebben na de par-

tijen nog een gezellige nazit gehad, waarbij de wedstrijden nog 

eens uitvoerig zijn geanalyseerd en besproken. Want waar zou 
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je het anders over moeten hebben op zo’n dag? Of het zou moe-

ten zijn dat je nog wat aan het mee neuriën was met de muziek 

uit de spontaan mee gebrachte box.  

De finale bij de Dames was de gedroomde finale. De twee 

sterkste parturen tegen elkaar.

Winnaars Dames:

1 Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra, Marrit Zeinstra

2 Ilse Tuinenga, Margriet Bakker, Sjanet Wijnia

3 Annet de Haan, Lotte Delgrosso, Annelien Broersma

Bij de Heren ook een finale waar naar uitgekeken werd. Uit-

eindelijk waren het de drie sterkste parturen die in de prijzen 

vielen. Dat het in de ene plaatst beter kaatst dan in een ander 

wordt vaak gehoord. Als er een plaats is waar het goed kaatsen 

is voor Gert-Anne dan komt Witmarsum zeker op zijn lijstje. 

Hij werd voor de vijfde keer Koning van de partij.  En het werd 

zijn negende zege in Witmarsum. Maar hij moet zijn meerdere 

erkennen in zijn vaste kaatsmaat Taeke die hier maar liefst 12 

keer heeft gewonnen.

Winnaars Heren:

Gert-Anne van der Bos (K), Taeke Triemstra, Erwin Zijlstra

Marten Bergsma, Dylan Drent, Hendrik Kootstra

Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar

Maandag 2 augustus Ulbe Hiemstra Partij. Ledenpartij voor 

jeugd, junioren en senioren.

Bij de senioren was de lijst, zoals het dit hele jaar al wat het 

geval is wat karig!

Of het nu komt door de Corona, geen Merke of een andere 

reden. Het is ons niet bekend. Het spelletje is het zelfde geble-

ven en het is jammer dat er niet meer partuur waren, maar we 

moeten het doen met de mensen die er wel zijn. En die hebben 

weer om raak gestreden voor de prijzen.

Dit jaar waren het sporttassen met het logo van onze vereniging 

erop. Natuurlijk wordt dit een collectors item, die maar een 

klein aantal kaatser bezitten.

Voor de prijswinnaars verwijs ik naar de site van “Pim Mulier”.

Als laatste wil de kaatsvereniging iedereen bedanken die het 

allemaal mogelijk hebben gemaakt om dit weekend te organi-

seren: 

Tige Tige tank oan alle frijwilligers en sponsors.

De Sponsors die het mogelijk hebben gemaakt in willekeurige 

volgorde:

Pier Elgersma fonds, Juwelier Kramer Franeker, Mechanisatie-

bedrijf Kuipers, Loonbedrijf Klaas Haitsma, Freonen fan Pim, 

Stichting Rypma-Hiemstra, Bouwbedrijf Heeringa, Mensoni-

dus Installatie Harlingen, Ulbe Hiemstra Fonds, Kapsalon Up 

To Date, Aardappelhandel Tolsma. 

En om nog even te noteren:

Uitgestelde jaarvergadering  2021 woensdag 6 oktober om 

20.00 uur in de Kantine.

Einde seizoen

Op 29 augustus j.l. was alweer de laatste partij van het seizoen 

in de vorm van pearke keatsen en een 50+ klasse. De kaatsver-

eniging kijkt terug op een mooi seizoen, ondanks de corona-

maatregelen. 

WallBall

Ook deze winterperiode willen we weer WallBall gaan organi-

seren, hier zijn we dan ook druk mee bezig. Zodra hier meer 

over bekend is, zal dit worden gecommuniceerd via onze face-

bookpagina, in De Koepel en naar onze leden.

Algemene ledenvergadering

Op 6 oktober a.s. is onze uitgestelde algemene ledenvergade-

ring (ALV), we kijken dan terug op het kaatsseizoen van 2020. 

Dit hebben we door de coronamaatregelen niet zoals andere 

jaren in maart kunnen organiseren. Al onze leden zijn van harte 

uitgenodigd om aan te sluiten, alle leden hebben hier inmiddels 

bericht van gekregen. 
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We starten 20:00u in MFC It Fliet met een iets aangepaste 

agenda:

AGENDA

1. Opening

2. Prijswinnaars seizoen 2021

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen jaarvergadering 6 maart 2020

5. Financieel jaarverslag 2020, rapport kascommissie

6. Jaarverslag 2020

7. Pauze

8. Bestuurssamenstelling

9. Haye Rypmafonds

10. Verslag jeugdcommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting

S URPRISE NIJS!!!
Ferhalejûn op 26 novimber 2021. It tema is ‘Taal fan myn hert’.

Hoe dat der út sjen giet is foar ús ek noch in ferrassing, mar 

nijsgjirrich wurdt it yn elts gefal wol. 

We ha al wat leuke ideetsjes op papier. 

It liket noch fier fuort, mar it is samar novimber en hoe liket 

it dan mei corona en de maatregels? Dêrom wolle we graach 

witte as jim fan plan binne te kommen. In kaartsje kostet €2,00, 

dat is dus hast fergees! 

Jim kinne jim foar 13 novimber opjaan bij: Coby Yntema (jipyn-

tema@gmail.com / 06-15522596) 

Set de datum alfêst yn jim aginda. Yn de novimber Koepel 

hearre jim hjir mear oer.

Toanielferiening Surprise
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O ars As Oars/Oktoberfest
Het begroot ons tot de tenen uit, maar helaas hebben we net 

als vorig jaar moeten besluiten om ook dit jaar het oktoberfest 

niet door te laten gaan. Hierbij moet wel worden vermeld dat 

deze beslissing al is genomen voor de persconferentie van 14 

september j.l. 

Het besluit is mede ingegeven naar aanleiding van de ophef van 

het kleinschaligere  dorpsfeest in Blauwhuis. Ook omdat we 

aan het 10e feest toe zijn gekomen hadden we het idee om nog 

grootser uit te pakken. Echter, enkele maanden geleden kregen 

we al de mededeling dat het organiseren van de Ljochtkuier, 

gezien de ongewisse omstandigheden, niet meer mogelijk was. 

Waar we overigens alle begrip voor hebben. 

Ondanks dat hadden we nog de stille hoop dat we evengoed 

nog heel goed een feest neer zouden kunnen zetten. Maar hoe 

dichter we bij de datum van het feest kwamen werd het met 

de dag onzekerder dat er met het inperken van de regels een 

mogelijkheid zou zijn. 

De teugels zijn wat minder strak, maar binnen de huidige maat-

regelen zien wij geen mogelijkheden om op een verantwoorde 

manier een feest van deze omvang neer te zetten. 

We blijven echter optimistisch over het komende jaar. Dus zet 

u alvast maar de datums van 2022 op uw nieuwe kalender, te 

weten 7, 8 en 9 oktober.

Ondanks alles krijgt u de feestelijke groeten,

Cees, Anneke, Leslie, Jan, Egbert, Niels, Egbert-Jan en Eppie.

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 
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L etters van Mounewetter
Dit zijn alweer de laatste letters van Mounewetter van dit sei-

zoen. Weer een seizoen met corona maatregelen. Wat was het 

in het begin een gepuzzel, wat mag wel, wat mag niet. Er was in 

het begin de nodige onduidelijkheid. Gelukkig zijn we er samen 

met de gemeente uitgekomen, maar de tijdsloten moesten 

helaas blijven. Ondanks de coronamaatregelen en het niet hele 

mooie zomerse weer hebben we op 9 september de 30.000-ste 

bezoeker van dit seizoen mogen ontvangen. Dit was mv. Nellie 

Schaafsma uit Franeker. Van bedrijfsleidster Joke van der Vliet 

kreeg ze een tien baden kaart overhandigd.

In de laatste weken dat het zwembad open was hebben nog veel 

kinderen een diploma gehaald.

Voor diploma A zijn geslaagd:

Sikke Hoekstra, Elisa Huitema, Lisanne Okkema, Benthe 

Rinia, Iris Tilstra en Tjerk Viëtor.

Voor diploma B:

Johan Leijendekker, Sem Elgersma, Thalitaa van Eijk, Daniël 

Ykema, Folkert Thijs de Jong en Daimen Bos.

Voor diploma C:

Elbrich Cornelia Kroondijk, Rosita Lorena Attema, Maud 

Molenaar, Gerbrecht Kooistra, Tessa de Wild, Hidde Spoor en 

Stijn Vos.

Junior redder 1:

Daphne van der Werff, Rixt Menage, Jantine Spoor, Hidde 

Spoor, Silke Hooghiemstra, Anke Hooghiemstra, Eline de 

Wild, Jelmar Veslinga, Dylano van Coevorden, Jelaney van 

Coevorden.

Junior redder 2:

Ottje Hoekstra, Janne Tilstra, Hendrika Steringa, Remco Grei-

danus, Dion Fokkema.

Junior redder 4:

Hedwig Wijnja, Jacob Wijnja, Rayan van Malsen.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!!!

Zaterdag 11 september was de laatste dag dat het zwembad 

open was. Om 16.30 uur werd het bad voor dit seizoen gesloten.

Ondertussen stroomt het bad langzaam maar zeker leeg en 

wordt er achter de schermen door onze vrijwilligers alweer 

hard gewerkt om het bad winterklaar te maken.

Voor iedereen hopelijk gezond de winter door en tot volgend 

jaar!

Bestuur stichting zwembad Mounewetter.
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H oi!7 
De regels rond corona worden gelukkig weer wat losser. Afge-

lopen maand waren er verschillende activiteiten in Witmarsum. 

Hoi! was aanwezig bij het Koepelconcert van Smokin’ Beaver. 

Het concert was een succes, de kaartjes waren uitverkocht. We 

waren bij de Streekmarkt in de tuin van de Menno Simons kerk 

en bij de 8ste editie van de triatlon in Witmarsum. Femke Smits 

stond met haar stockcar aan de start van de autocross in Blauw-

huis. In Hoi!7 vertelt Femke wat er allemaal komt kijken bij 

stockcar racing. En wie weet komt er nog meer langs in Hoi!7, 

te zien op YouTube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. 

Veel kijkplezier, oant sjen tot Hoi!

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

Beckers   
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O pen Monumentendagen
Terugblik Open Monumentendagen

We kunnen terugzien op zeer geslaagde Open Monumenten-

dagen in Witmarsum. Zowel op vrijdagmiddag 10 september 

als op zaterdag 11 september waren er veel mensen op de been.

Verschillende mensen deden mee aan de wandeling op 10 sep-

tember en namen een kijkje in de kerk en de pastorie. Vooral in 

de kerkenkamer kwamen veel herinneringen naar boven over 

vroegere predikanten, de zondagsschool, de knutselclubs, vrou-

wen- en meisjesvereniging enz.. Het gebaar van Jaap Floor en 

Grytsje Veltman om de pastorie open te stellen voor de dorps-

bewoners is zeer gewaardeerd. 

Ook veel positieve geluiden waren er over het concert van 

Smokin’ Beaver, niet in het minst van de muzikanten zelf die 

lovend waren over de mooie kerk en de uitstekende akoestiek.

De streekmarkt op 11 september begon met een korte hevige 

bui, maar verder bleef het droog die dag. De hele dag bleef 

het gezellig druk bij de kraampjes rondom de Doopsgezinde 

kerk. Zowel de kraamhouders als de bezoekers vonden het een 

geslaagd evenement en voor herhaling vatbaar.

Hierbij de oplossing van de prijsvraag in de stand van Natuur-

lijk-Doetie:

De vraag was.

1. Van welk Wild dier is deze huid?

    Dit was van een Edelhert.

2. Hoe kun je deze huid soepel houden?

    Mengsel van eigeel en olie maken en dit op de binnenkant van 

de huid smeren,

    dit  laten inwerken. Daarna  pak je aan weerskanten  de huid 

vast, zodat je de binnenkant

    op een boomstam/plank op en neer schuurt, zo  blijft de huid 

soepel.

Er zijn twee personen  die het gedeeltelijk  goed hadden, die 

hebben inmiddels bericht ontvangen.

Zie ook een fotoverslag op www.pknwitmarsum.

Namens de organisatie,

Marijke Baarda

D e Romkes.
Pake Piraat (1)

It is in wat súteriche sneintemoarn as Romke mei syn beide fre-

onen efterom it hûs ynrinne by syn pake en beppe. Pake sjocht 

omheech fanefter de krante. ‘Hearken, der hawwe de skrik fan 

it doarp’ seit hy mei in knipeach nei Romke. Romke hat him 

al deljoen op syn stoel, syn beide kameraden steane noch wat 

skrutel om harren hinne te sjen. ‘Smyt jimme kont ek mar op in 

stoel’ seit pake tsjin de beide mantsjes. 

‘Waarom heeft beppe de koptelefoon op?’ vraagt Romke. 

“Och, beppe harket nei de preek fia de tsjerketillefoan, mooi 

gewurde litte, dan is se yn elts gefal efkes stil’ seit pake. “Ik hear 

it wol hjir!” seit beppe mei in gremitich gesicht. ‘Pak foar jimme 

sels mar wat ranja, jimme sille wol toast hawwe? Romke is al 

ûnderweis nei it oanrjocht en mingt 3 glêzen ranja en wetter. 

‘Wilt u de preek niet luisteren?’ freget Romke’s Angoleeske 

freon, Dalie, oan pake. “Dy dûmny rêdt it sûnder my ek wol 

mei syn geeamel. Eartiids hiene wy moaie muzyk op de radio 

op sneintemoarn. Fleurige Hollânske ferskes, mar dat is foarby. 
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rich oer komme te wollen. ‘No’ seit pake, ‘dat betwyfelje ik, dat 

ding hat der boppe al mear as 20 jier stien te stofhappen’.

Mar de âld man is sels ek wol nijskjirrich, en docht foarsichtich 

de stekker yn it stopkontakt.

Efkes bart der neat. Dan hearre se in lyts plofke en komt der 

in reekplompke omheech. Allegear dogge se fan skrik in stap 

nei achteren. ‘Oei’ seit pake,  dit giet net alhiel goed. Nearne 

oankomme, der kin stroom op stean!’ 

“DAT TOCHT IK NET!” Mei in protte kabaal giet de hoks-

doar iepen en stoarmt beppe der yn. “Wat binne jimme hjir 

oant útfretten? It hiele hûs sit sûnder stroom!” 

Pake syn holle wurdt reader as syn bûsdûk, mar hy werpakt 

himsels en leit beppe út dat hy mei de mantsjes en de  âlder-

wetske pick-up wat plaatsjes draaie woe.

‘Kin my net foarstelle dat dy plaatsjespieler sa stjonkt’ seit se 

‘stiet der yn e brân? (wurd fuortset)

Hjoed de dei allinne mar kattegejank op de radio”. ‘Maar pake 

had toch vroeger zelf ook een geheime zender? merkt Romke 

op. ‘Ja dat is sa jonge, mar neidat ik 14 dagen útfanhûs west bin 

yn Feanhuzen wie it feest foarby. Mar myn stjoerder hawwe se 

nea fûn! seit pake mei in grutsk gesicht. 

“Hawwe jo dat ding noch steeds dan?” fjearet de lytse Johan-

nes op fanút de stoel. Pake smyt de krante oan de kant en nimt 

de lêste slok kofje út syn mok. “Ja, dy moat noch wol earne op 

de souder omswalkje”. ‘Mogen we dat ding eens zien pake’? 

De lytse Romke sjocht no wol hiel ferheart op. Pake giet 

stean;’Kom mar’ en beppe sjocht hoe har man mei de 3 welpkes 

nei it hok stuiterje.

“No moatte jimme de ljedder efkes goed fêsthâlde, want ik wol 

net mei myn âlde bealch op de betonnen flier donderje” Mei 

syn trijen hingje de mantsjes oan de ljedder as soe der in oal-

jefant by omheech gean. Pake rommelt wat op de hokssouder 

om en dan komt hy foar it ljocht mei een kofferke. Plat lizzend 

op de planken rikt hy it nei ûnderen. ‘Oanpakke’ seit hy en 

Dalie, fierwei de grutste fan de trije, pakt him oer. “Mar op de 

wurkbank! gebiet de âld man. “Is dat ding niet groter?” freeget 

Romke him hurdop ôf. ‘Rêstig, rêstig’ klinkt it fan boppe, ‘Hjir, 

oanpakke’ en wer komt der in kofferke fan de souder. Ynienen 

klinkt it ‘Ja, dit moat him wêze! Trije pear eagen wurde sa grut 

as teeskoateltsjes as pake mei in grut apparaat de ljedder del 

komt en it op de wurkbank set. Pake blaast ris links en rjochts 

troch it tastel en de de stof fleant witwêrsanne. Der komt safolle 

stof ôf, dat it lyket wol as stiet de hiele wurkbank yn ‘e brân. 

De man docht in stap tebek en wachtet oant it stof him deljûn 

hat. Mei in fereale blik sjocht hy nei it selsbouwurk. ‘Dat is ‘m’ 

seit hy grutsk mei de beide hannen nei foaren. De jeugd sjocht 

it spul ris op en del oan, mar gjin fan harren wit no rjocht wat 

sy der fan tinke moatte. 

“Zou hij het nog doen?” freget Romke sûnder net al te nijskjir-

24

2021 | 9 Koepel.indd   24 28-09-21   10:48



rich oer komme te wollen. ‘No’ seit pake, ‘dat betwyfelje ik, dat 

ding hat der boppe al mear as 20 jier stien te stofhappen’.

Mar de âld man is sels ek wol nijskjirrich, en docht foarsichtich 

de stekker yn it stopkontakt.

Efkes bart der neat. Dan hearre se in lyts plofke en komt der 

in reekplompke omheech. Allegear dogge se fan skrik in stap 

nei achteren. ‘Oei’ seit pake,  dit giet net alhiel goed. Nearne 

oankomme, der kin stroom op stean!’ 

“DAT TOCHT IK NET!” Mei in protte kabaal giet de hoks-

doar iepen en stoarmt beppe der yn. “Wat binne jimme hjir 

oant útfretten? It hiele hûs sit sûnder stroom!” 

Pake syn holle wurdt reader as syn bûsdûk, mar hy werpakt 

himsels en leit beppe út dat hy mei de mantsjes en de  âlder-

wetske pick-up wat plaatsjes draaie woe.

‘Kin my net foarstelle dat dy plaatsjespieler sa stjonkt’ seit se 

‘stiet der yn e brân? (wurd fuortset)

25

Hjoed de dei allinne mar kattegejank op de radio”. ‘Maar pake 

had toch vroeger zelf ook een geheime zender? merkt Romke 

op. ‘Ja dat is sa jonge, mar neidat ik 14 dagen útfanhûs west bin 

yn Feanhuzen wie it feest foarby. Mar myn stjoerder hawwe se 

nea fûn! seit pake mei in grutsk gesicht. 

“Hawwe jo dat ding noch steeds dan?” fjearet de lytse Johan-

nes op fanút de stoel. Pake smyt de krante oan de kant en nimt 

de lêste slok kofje út syn mok. “Ja, dy moat noch wol earne op 

de souder omswalkje”. ‘Mogen we dat ding eens zien pake’? 

De lytse Romke sjocht no wol hiel ferheart op. Pake giet 

stean;’Kom mar’ en beppe sjocht hoe har man mei de 3 welpkes 

nei it hok stuiterje.

“No moatte jimme de ljedder efkes goed fêsthâlde, want ik wol 

net mei myn âlde bealch op de betonnen flier donderje” Mei 

syn trijen hingje de mantsjes oan de ljedder as soe der in oal-

jefant by omheech gean. Pake rommelt wat op de hokssouder 

om en dan komt hy foar it ljocht mei een kofferke. Plat lizzend 

op de planken rikt hy it nei ûnderen. ‘Oanpakke’ seit hy en 

Dalie, fierwei de grutste fan de trije, pakt him oer. “Mar op de 

wurkbank! gebiet de âld man. “Is dat ding niet groter?” freeget 

Romke him hurdop ôf. ‘Rêstig, rêstig’ klinkt it fan boppe, ‘Hjir, 

oanpakke’ en wer komt der in kofferke fan de souder. Ynienen 

klinkt it ‘Ja, dit moat him wêze! Trije pear eagen wurde sa grut 

as teeskoateltsjes as pake mei in grut apparaat de ljedder del 

komt en it op de wurkbank set. Pake blaast ris links en rjochts 

troch it tastel en de de stof fleant witwêrsanne. Der komt safolle 

stof ôf, dat it lyket wol as stiet de hiele wurkbank yn ‘e brân. 

De man docht in stap tebek en wachtet oant it stof him deljûn 

hat. Mei in fereale blik sjocht hy nei it selsbouwurk. ‘Dat is ‘m’ 

seit hy grutsk mei de beide hannen nei foaren. De jeugd sjocht 

it spul ris op en del oan, mar gjin fan harren wit no rjocht wat 

sy der fan tinke moatte. 

“Zou hij het nog doen?” freget Romke sûnder net al te nijskjir-

G eboren

2021 | 9 Koepel.indd   25 28-09-21   10:48



instuif (iedere maandag om 19.00 uur) of door gewoon een 

keertje langs te komen. Maar doe dat óf in oktober of pas in 

december want -goed nieuws voor de tennissers- de maand 

november is gereserveerd voor een prachtig project.

Privatisering en verbouwing

In de afgelopen jaren zijn in de gemeente Súdwest-Fryslân 

bijna alle tennisverenigingen geprivatiseerd. Alleen Makkum 

en Witmarsum stonden nog op de lijst van de gemeente om op 

te pakken. Wetende dat de banen aan een renovatie toe zijn, 

hebben we als vereniging zelf het voortouw genomen om in 

gesprek te gaan over de privatisering van onze tennisbanen. 

Dat traject nadert nu de afronding. 

Met de huidige gravelbanen is het niet mogelijk het hele jaar 

rond te spelen. Ons doel was om dit jaar toe te werken naar 

de aanleg van nieuwe banen die in principe 365 dagen per jaar 

bespeelbaar zijn. Dank zij de privatisering en de projectgroep 

die keihard heeft gewerkt aan fondsenwerving, starten we 

nu in november met de verbouwing en kunnen we prachtige 

nieuwe banen aan laten leggen. Extra fondsen en extra prak-

tische hulp bij de verbouwing zijn welkom én ook nog nodig, 

maar we zijn dolblij dat we deze stap kunnen gaan maken. We 

kijken er naar uit om straks ook in de winter lekker buiten op 

onze eigen banen te kunnen tennissen.

En voor de tennissers die nog mee willen doen aan een toer-

nooi op gravel als afscheid van onze ‘oude banen’: op 17 okto-

ber organiseren we nog een gezellig slottoernooi. 

 

Contact en informatie

Natuurlijk is het altijd mogelijk lid te worden van TCW.  

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

info@tennisclubwitmarsum.nl  of 06-51891216. Heb je wel zin, 

maar twijfel je nog? Kom dan een keertje meedoen;  met een 

belletje of mailtje aan ons maken we vrijblijvend een afspraak. 

T ennisclub Witmarsum 
Spannende tijden 

We knijpen onszelf af en toe even in de arm om zeker te weten 

dat het allemaal ook echt gebeurt. Het zijn spannende tijden 

bij Tennisvereniging Witmarsum, met een flinke ledengroei, 

een privatisering en een verbouwing in het vooruitzicht, maar 

natuurlijk ook met enorm veel tennisplezier van veel leden. 

En daar gaat het om! 

TCW in actie

Dit seizoen begon bijzonder. Veel sporten waren nog niet 

mogelijk in het voorjaar, maar tennissen kon gelukkig wel! 

En al waren er geen wedstrijden en competitie, er is het hele 

voorjaar enorm veel getennist. Niet alleen door de vertrouwde 

gezichten. In het afgelopen jaar hebben we, dankzij enthou-

siaste werving,  veel nieuwe leden mogen verwelkomen en 

ook zij spelen heel wat uurtjes op de baan. Door gebruik te 

maken van een app voor tennisverenigingen kan ook iedereen 

nu gemakkelijk afspreken, een baan reserveren en lekker een 

balletje slaan. 

Inmiddels zijn wedstrijden weer toegestaan en worden er weer 

volop wedstrijden georganiseerd en gespeeld. De Najaars-

competitie is net gestart en die laat prachtig zien hoe divers 

ons ledenbestand is én dat tennis een sport voor iedereen is. 

Dit jaar hebben we voor het eerst een oranje jeugdteam. En 

daarmee zijn in deze competitie leden van 7 jaar oud, tot voor-

bij de 70 jaar actief!

Denk je nu, dat is misschien ook wel iets voor mij? Je bent 

van harte welkom om kennis te komen maken. Dat kan op de 
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heeft grote bewondering voor het vakmanschap van de boten-

bouwers,” gaat Pleunie verder. “Hij geeft je tijdens de lezing, 

aan de hand van vele foto’s, een kijkje in de keuken van de 

werven en de wereld van rond- en platbodemjachten. Laat je 

verbazen en ontdek hoe deze vakmannen een boom verande-

ren in een prachtig houten jacht.”

Wil je deze lezing bijwonen, reserveer dan vóór 23 oktober je 

plaats in de plaatselijke bibliotheek of op www.bmf.nl/ativitei-

ten.nl. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Op deze 

lezing zijn de dan geldende coronaregels van de overheid van 

toepassing. Je wordt daar voorafgaand aan de lezing over geïn-

formeerd.

Lezing Houtenbotenbouwers: 27 oktober 2021 om 19.30 uur, 

Bibliotheek Makkum, Kerkstraat 14, 8754 CS Makkum. 

Dan kun je kijken waarom we bij TCW zo blij worden van een 

balletje slaan.

Het bestuur van TCW 

Jacqueline, Aimée, Piet, Fenneke en Willemien

B ibliotheek Makkum
Lezing over houtenbotenbouwers

Op woensdagavond 27 oktober om 19.30 uur organiseert de 

bibliotheek in Makkum voor het eerst sinds de uitbraak van de 

coronapandemie weer een lezing. “We zijn zeer blij dat we na 

zo’n lange tijd weer activiteiten kunnen organiseren,” vertelt 

Pleunie Oostenveld,  (jeugd)bibliothecaris in Makkum. “We 

starten onze lezingencyclus met een typisch Fries onderwerp, 

het vak van houten boten bouwen.”

Klaas Smit uit Witmarsum schreef in 2020 het boek Houten-

botenbouwers, tien werfbazen over hun vakmanschap. Hij 

heeft uitgebreid met al die werfbazen gesproken en hun ver-

halen vastgelegd. Waarom is het zo mooi om houten boten te 

bouwen en te restaureren? Wat komt daar allemaal bij kijken? 

Hoe houd je dit werk een leven lang vol? Wat waren bijzon-

dere momenten? Openhartig vertelden de bouwers over hun 

werk, over hun leven. In het boek komen de werfbazen 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 aan het woord.

Dompel je onder in de geur van hout, de houtspaanders en de 

houtkrullen en vergaap je aan de glimmende rond- en plat-

bodemjachten die de werfbazen uit hun handen laten komen. 

“Klaas zeilt al meer dan veertig jaar in rond- en platbodems en 
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N ij Libben Nieuws
Onze eerste repetitie, na een hele lange vakantie, was op don-

derdag 26 augustus. Met nieuwe muziek op de lessenaar zijn 

we weer volop aan het spelen om weer het muzikale niveau 

te halen wat u van ons gewend bent.  Door de inzet van de 

muzikanten en onder de bekwame leiding van onze  dirigent 

Andries Kramer zal dat zeker lukken. 

Het eerste concert is gepland op zondag 14 november in Zee-

wolde

Dit is een uitwisselingsconcert met de Algemene Muziekver-

eniging in Zeewolde. Op 10 november 2019 is deze fanfare bij 

ons op bezoek geweest. 

Het tweede concert is ons kerstconcert. Dit concert staat 

gepland op zondag 19 december in de Koepelkerk met mede-

werking van de Fryske troubadour Gurbe Douwstra. 

In oktober doen wij mee aan Clubsupport van de Rabobank. 

Leden van de Rabobank kunnen dan weer stemmen op onze 

vereniging en ons zo steunen. Van harte aanbevolen.

Wij blijven u de komende maanden informeren over het wel en 

wee van onze vereniging.

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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De groepslessen starten weer vanaf 20 september! 
Je kunt je nu weer inschrijven. 

 
Dinsdag 20.00 – 20.45 Spinning 
Woensdag vanaf 15.00  Streetdance 4 Kids (6-9 jaar) 
Woensdag vanaf 18.30  Streetdance Teens beginners 
Donderdag vanaf 19.00  Nieuw! Yin Yoga * 
Vrijdag vanaf 19.30  Streetdance Teens gevorderd 
N.n.t.b.  Peuter- & kleuterdans 

 
Bovenstaand schema is onder voorbehoud en wordt definitief bij 

voldoende deelname 
Kijk voor het rooster en inschrijven op www.fysiowitmarsum.nl of bel 

0517 – 53 19 01 
 

* Aanmelden kan bij Janneke Bakels: janneke@yinlifeart.nl 
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gebruik van de toestellen zoals balk, brug, lange mat en sprong. 

In het voorjaar is er de mogelijkheid om mee te doen aan wed-

strijden. Als er tijd over is, wordt er vaak nog een bal- of tikspel 

gedaan.

De jongens en meisjes van groep 3 en 4 trainen op dinsdag van 

15.00-16.00 uur

De jongens en meisjes van groep 5 trainen op dinsdag van 

16.00-17.00 uur

De jongens en meisjes van groep 6 en ouder trainen op dinsdag 

van 17.00-18.00 uur

Dames en herengymnastiek

Vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden ook 

voor jullie is er gymnastiek. Voor iedereen die wil bewegen, 

spieren wil versterken op muziek en waar gezelligheid ook 

belangrijk is.

De dames (60+) trainen op woensdag ochtend van 8:45 – 9:45 

uur

De dames trainen op vrijdag van 19:30 – 20:30 uur

De heren trainen op vrijdag van 20:30 – 21:30 uur

Heb je interesse en wil je 1 of 2 gratis proeflessen volgen, neem 

dan snel contact op via gymnastiekverenigingveno@gmail.com 

of bel  met Marijke Spoor Tel: 06-28765666.

De lessen starten vanaf 6 september weer.

V &O
Gymnastiekvereniging V&O zoekt leden!!!

Springgroep vanaf groep 3

Wie komt ons springteam versterken?

Tijdens dit wekelijkse uurtje wordt er geturnd op springtoe-

stellen. Salto’s zijn dan ook niet weg te denken, in de gehurkte 

versie, gehoekt, gestrekt of met nog een draai erin. Op de (air) 

tumblingbaan en lange mat leer je de basissprongen (strek-

sprong, hurksprong, hoeken, draaien), maar ook salto’s, over-

slagen etc. Iedereen vanaf groep 3 is welkom om mee te doen 

(jongens en meisjes), of je nu al een salto kunt of niet. Als je van 

springen houdt en nieuwe sprongen wilt leren, is dit misschien 

iets voor jou!

We trainen op donderdagmiddag van 15.30-16.30 uur.

Freerunning vanaf 8 jaar

Springen, klimmen, balanceren, zwaaien en hangen staan bij 

Freerunning centraal. Alles waar over gesprongen en gerend, 

geklommen en geklauterd kan worden, kan onderdeel uitma-

ken van een freerunning parcours. De coole bewegingen en 

trucs maken het plaatje compleet en maken van freerunning 

een populaire activiteit. In de les leer je hoe je op een uitda-

gende, maar verantwoorde manier van het ene naar het andere 

obstakel kan komen, zonder je balans en je snelheid te verlie-

zen.

We trainen op donderdagmiddag van 16.30-17.30 uur.

Jongens- en meisjesgymnastiek

Vanaf de leeftijd van 6 jaar wordt er een begin gemaakt met 

de basisvormen van het turnen. Alle aspecten van het turnen 

komen aan bod, zoals lenigheid, houding, balans en kracht. 

Deze vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel voor het 
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T riatlon
Triatlon Witmarsum ondanks coronamaatregelen een succes!

Zondag 19 september stond Triatlon Witmarsum voor de 8e keer op 

de kalender. Na de annulering in 2020 kon de triatlon dit jaar, met 

een aantal aanpassingen, wél doorgaan. Geen publiek bij start en 

finish, en helaas ook geen Kidsrun dit jaar. Er hadden zich ondanks 

de onzekere tijd toch zo’n 100 deelnemers aangemeld, waar de 

organisatie blij mee was. Er finishten uiteindelijk 80 deelnemers.

Om twee uur gingen de triatleten van start in de Witmarsumervaart. 

Eerst de competitiedeelnemers en twee minuten later volgden de 

recreanten. Het water was vanwege het latere tijdstip in het jaar 

al wat afgekoeld, maar vanwege de weersomstandigheden was het 

zwemmen voor de meesten niet het grootste probleem. Op de fiets-

route was de wind een duidelijk aanwezige factor. Tot aan Kimswerd 

ging het mooi met de wind in de rug, maar daarna was het ploeteren 

langs Pingjum en via Kievitshorne weer terug naar Witmarsum. Op 

de looproute was het op sommige plekken best warm, waardoor de 

meesten behoorlijk uitgeput over de finish kwamen gelopen.

Er vielen dit jaar geen parcoursrecords te noteren. De snelste tijd 

werd neergezet door Stefan de Jong uit Blije, die de triatlons in Wor-

kum en Wommels ook al had gewonnen: 58 minuten en 3 seconden. 

Bij de dames was Liesbeth Hiddema uit Jirnsum de snelste in 1 uur, 
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ment maar werd door Fysio Witmarsum de snelste tijd neergezet: 1 

uur, 13 minuten en 27 seconden. 

Witmarsum was een stuk minder vertegenwoordigd dan afgelopen 

jaren. Dit zijn de resultaten van onze inwoners:

14e: Jaap Zwaagstra 1:07:56 54e: Team Hatseflats 1:22:17
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1:37:59
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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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Wytmarsum de “Bond “ hol-

den yn de Hertenkamp. Abel 

Wiarda Kooistra stelt dit lân 

beskikber sa lang as er libbet, 

dat se gjin fan de klinkers nei 

it gers. En dan noch de kosten 

foar it konsert wat op moand-

eitejûn, plak fynt by Meier, 49 

sint is de yntree priis. Dizze 

49 sint liket dan net folle, mar 

foar dy tiid is it dochs in pitti-

ge priis, as men derfan útgiet 

dat de lêste lean ûnderhan-

nelingen foar de timmerlju, in 

oere lean fan 14 sint opsmiten 

hat.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

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

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

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

A genda
6 oktober

Jaarvergadering KF Pim Mulier

20.00 uur, kantine MFC It Fliet

 

27 oktober 

Lezing Houtenbotenbouwers

19.30 uur, Lezing door Klaas Smit in de Bibliotheek Makkum, 

Kerkstraat 14, 8754 CS Makkum.

Ook voor deze editie dankt de organisatie alle vrijwilligers, 

sponsoren en deelnemers voor hun geweldige bijdrage en spor-

tieve inzet! We hopen de triatlon in 2022 weer in oude stijl te 

kunnen organiseren!

P rinses Beatrix Spierfonds
De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar 

in Witmarsum € 861,73 opgebracht en in Schettens € 170,95, 

totaal € 1032,68. Dat is een prachtig bedrag. Hiermee kan 

er nog meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten 

gedaan worden.

Ik wil graag alle gulle gevers en ijverige collectanten heel harte-

lijk bedanken voor de geweldige inzet. Fijn dat er dit jaar weer 

gecollecteerd kon worden. In 2020 hebben we het overgeslagen 

vanwege de Corona.

Nogmaals hartelijk dank namens het Prinses Beatrix Spier-

fonds, collectecoördinator Griet Bosch. 

Y n’t ferline
Op ‘e sneup nei in moai ûnderwerp, foar yn de Koepel, foel 

my in advertinsje op yn de Ljouwerter Krante fan 12 septimber 

1900. Wat men dan earst opfalt oan de advertinsje is de datum 

16 septimber, wy kinne de merke keatspartij allinne mar yn it 

begjin fan augustus. Twads falt op dat der by set wurdt, dat der 

“ yn ‘t Lân “ keatst wurde sil, dus foar dy tiid waard der altyd 

op ‘ e buorren keatst. Op pinkstermoandei 14 juny wurdt yn 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de novimber Koepel moat uterlik 22 oktober 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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Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@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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