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K at en Harke
It is wat mismoedich waar as ik mij te skriuwen set oan it         en   

nijs, sa op de grins tusken 2021 en 2022. Jûn is der wer in parse-

konferinsje oer Corona mei net folle nijs. Want dat is en bliuwt 

fansels nuver, mar alle besluten en maatregels witte wy mini-

maal in dei yn it foar. Hoe dat kin wit ik net, mar it is en bliuwt 

frjemd fansels. Of soe der in gedachte efter sitte? Ik soe it net 

witte en wol it eins ek net witte. Feit is en bliuwt dat Corona ús 

ek yn 2021 behoarlik yn de besnijing hân hat en ik bin bang dat 

soks ek noch wol efkes sa bliuwe sil mei nije farianten.

Sok mismoedich waar wurket ek net echt mei fansels, want gere-

geldwei leit der moarns in grauwe grize tekken oer ús gea. Mar 

dat heart der bij sille wy mar rekkenje. Mar soms is it moarns in 

bytsje wyt ast nei bûten sjochst. Dan hat in bytsje froast der foar 

soarge datst in bytsje in wintergefoel krijst. Ik fyn it in prachtich 

gesicht, wat my tinken docht oan in laachje snie.  Ja en dan kom 

je al gau op de kombinaasje Kryst en snie. Mar soe dat der ea 

nochris fan komme? 

In hiel hiel skoft lyn ha ik de film “White Christmas” út 1954 

sjoen mei yn de haadrollen Bing Crosby en Danny Kaye. 

“Wa?!” sil mannichien sizze. Wolno eartiids wienen dat wrâld 

ferneamde stjerren op it wite doek. Yn de film “White Christ-

mas” komt der mar gjin snie, mar men dreamt der wol fan. 

Skynber sa sterk dat oan it ein fan de film de snie mei bakken 

nei ûnderen komt. Meastentiids binne dreamen bedroch, mar 

soms…….  Wa sil it sizze.

It libben kin soms hurd wêze, seker as der immen dy’t in protte 

foar jo betsjut, wei falt. Sa krigen wy berjocht fan it ferstjerren 

fan SIETSKE ANEMA-DE JONG, op 11 desimber l.l.. Sietske 

waard bern yn Westhem en boaske mei Schelte Anema. Hja 

krigen sân bern. Op 4 novimber 1988waard Sietske widdo. De 

lêste jierren wenne hja yn in oanleunwente bijAylva State, wêr 
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V ogelwacht Witmarsum
                     

Helaas hebben we als bestuur van de vogelwacht moeten beslui-

ten om de filmavond ook dit jaar te laten vervallen. Gelet op 

het verloop van de coronapandemie denken we dat het nog wel 

een tijd kan duren voor we weer op een veilige manier bijelkaar 

kunnen komen. 

Wat nog wel in de planning staat is de ledenbijeenkomst. 

Of de ledenvergadering begin maart wel door kan gaan vinden 

we op dit moment nog wat vroeg om te beslissen. Dit zal afhan-

gen van hoe de coronapandemie zich ontwikkeld en welke 

maatregelen onze overheid treft. De leden krijgen daarvan nog 

nader bericht via de mail of thuis bezorgd. 

Mochten de ontwikkelingen rond de coronapandemie dusdanig 

zijn dat de ledenvergadering niet kan worden gehouden, dan 

krijgen de leden de kans om schriftelijk te reageren op de stuk-

ken die worden toegezonden.

Graag maken we in dit schrijven ook gebruik van de mogelijk-

heid om op de volgende zaken te wijzen:

-  Jeugdleden tot 17 jaar hoeven geen contributie te betalen.  

Heeft de natuur altijd al je interesse en vind je het fijn om 

het veld in te gaan dan ben je van harte uitgenodigd om lid te 

worden.

Hiervoor kun je je melden bij de secretaris (dkoehoorn@yahoo.

com).

Je krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd. Nadat dit 

formulier ingevuld en ondertekend terug is ontvangen ben je 

lid. 

Uiteraard zijn ook nieuwe oudere leden van harte welkom.

-  Wilt u het werk om de weidevogelstand te beschermen en zo 

mogelijk weer uit te breiden steunen dan kunt u dat momen-

teel via meerdere acties doen. We willen u er twee onder uw 

aandacht brengen:

•  Weideweelde, een project waarbij boeren de extra inkomsten 

men har noch geregeldwei tsjin komme koe. “Ik ha in goed lib-

ben hân” stie boppe de rouadvertinsje. Sietske is 96 jier wurden. 

Wy winskje de famylje en freonen alle sterkte ta om dit ferlies 

te dragen en in plakje te jaan.

Ja en dan fansels grut nijs! Nei in heal jier kaam der wite reek 

út de skoarstien op it Binnenhof. Deselde minsken dy’t der no 

sitte binne der lang om let út dat se sitten bliuwe. Lykas alle 

kabinetten hat men ek dit kear wer in motto betocht: ‘Omzien 

naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’. De fjouwer 

fraksjelieders wienen tige grutsk en op it skik mei dit troch 

harren sels optochte motto. Mar seagen wij al net jierren nei 

mekoar om en nei de takomst? Wij wol, mar skynber is dat no 

pas ek yn Den Haach troch drongen. No ja better let as net sille 

wij mar rekkenje.

Ta beslút wol ik út namme fan ús redaksje al ús frijwilligers, 

freonen en ferienings goeie krystdagen en in lokkich en foaral 

sûn 2022 tawinskje!

Wim
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D e Laatste Eer
Afscheid bode ‘De Laatste Eer’

Na ruim 17,5 jaar bode te zijn geweest bij ‘De Laatste Eer’, 

heeft mevr. Janny Koehoorn-Hoitsma besloten om met ingang 

van 1 januari 2022 definitief te stoppen met haar functie. Het 

bestuur hoopt in 2022 op passende wijze aandacht te schenken 

aan haar afscheid. Dit in afwachting van de dan geldende coro-

namaatregelen.

U kunt bij een overlijden contact opnemen met dhr. Casper 

van Veen (0517-851909/06-46351620). Hij kan u helpen bij de 

voorbereidingen van zowel begrafenis- als crematieplechtig-

heid. Ook kan hij de praktische zaken rond een uitvaart voor u 

regelen. Er kan een beroep op hem worden gedaan door zowel 

leden als niet-leden van ‘De Laatste Eer’. 

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

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

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

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

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met 

onze penningmeester dhr. K. Kroontje, tel. 531963, of neem 

eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaart-

verenigingwitmarsum.nl.

die ze voor de melk krijgen investeren in natuurbeheer, zodat 

vogels daar meer kans hebben.

•  Agrarisch Natuurfonds. De stichting die dit fonds beheert 

koopt voor het geld dat ze ontvangen grond wat ze vogel-

vriendelijk inrichten en het vervolgens verhuren. De huurder 

verplicht zich er vervolgens toe het land zo in stand te houden 

dat weidevogels daar goed gedijen.

Tot slot een oproep van onze penningmeester aan de leden om 

de contributie van € 7,50, en aan de donateurs om hun dona-

teursbijdrage van € 6,-- binnenkort weer over te maken op rek. 

NL73 RABO 0114 0794 71 t.n.v. de Vogelwacht Witmarsum 

e.o. (G. Huisman)

Het bestuur
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D e Romkes
De Romkes 25 - Pake Piraat 4 en ein.

Koart foarôf: Pake Ronnie is mei syn pakesizzer Romke en twa 

maten it hok yn dûkt en hat syn âlde ‘geheime stjoerder’ fan de 

souder helle en hawar, hy wurket ek noch. Mar de wetstsjinders 

hiene him al rille gau yn de smiezen en oerrompelje it spul. 

Pake hat noch krekt dat ding yn it hinnehok smyte kinnen, mar 

dat apparaat wie sa gleon dat it hinnehok yn ‘e brân flein is. 

Beppe is drok mei pake. Hjoed is de grutte dei. De âld man moat 

nei Ljouwert om foar it stekje te stean. En om it feest kompleet 

te meitsjen geane harren soan Ronald en de trije jongknapen 

ek mei. As se oankomme yn de rjochtbank sit pake’s advokaat 

Mr. Griepmans al ree. No se dêr op in bankje yn de hal sitte te 

wachtsjen, hat pake neat gjin praatsjes mear. As hja goed sjog-

ge kinne hja sels in pear switdrippen ûntdekke op syn foarholle. 

Efkes letter swaait der in grutte doar iepen en komt de boade 

de hal yn en seit; “De heer Gramstra?” It spul giet stean en 

folget de frou dy harren it plak oanwiist. Pake en Griepmans 

wurde nei it stekje laat en beppe en de rest nimme plak op in 

stoel. Pake sjocht ris om him hinne en skrikt súver fan it tal 

minsken dat der al sit. Meast jongeljú, en sa docht letter blyken, 

studinten. 

“Zo zo” begjint de rjochter as se te plak sitte. “De heer Gram-

stra?” Pake seit neat en knikt súnichjes mei syn holle. 

De rjochter skouwt syn bril nei it puntsje fan syn noas, sykhellet 

djip en begjint; “Meneer Gramstra: U wordt verdacht, van het 

in bezit hebben van illegale zendapparatuur, het gebruik ervan, 

en door het gebruik ervan ervoor te hebben gezorgd dat het 

hele dorp door uw toedoen verstoken was van ontvangst van 

enig radio- en televisiesignaal en dat u daardoor ook de lucht-

vaart hebt gestoord” Pake wol al oerein en fan wal stekke, maar 

Griepmans pakt him by de earm en gebaart mei syn holle dat 

‘r him deljaan moat. De rjochter giet fierder; “Verder wordt u 

ten laste gelegd dat u verzet hebt gepleegd bij arrestatie waarbij 

een agent gewond raakte en dat u brand heeft gesticht in een 

dierenverblijf met 6 leghennen en een haan”. 

Pake makket op ‘e nij in gebaar dat hy wat sizze wol, mar de 

rjochter lit mei de fingers omheech syn hânpalm sjen. 

“Mevrouw de bode, wilt u naast de heer Gramstra nog 3 stoelen 

zetten?” De frou set der 3 stuollen njonken pake, en dan giet de 

man fierder, wylst de oaren yn de seal harren ôffreegje wat dit 

te betsjutten hat. 

“De heren; Romke, Dalie en Johannes, zijn die hier aanwezig?” 

klinkt it út mûle fan de rjochter dy’t nei de bekinde wei freget. 

Se skrikke alle trije en doarre net meer te bewegen. “Komen 

jullie maar even op deze stoelen zitten” oppert de edelachtbare. 

De lytse boefkes jouwe harren del neist pake, mar it is harren 

oan te sjen dat se allerminst op harren gemak sitte. 

“Zo zo” giet de rjochter fierder, “Eigenlijk heb ik hier niet een 

grote boef voor me maar ook nog drie kleine!” Ien foar ien 

sjocht hy de mantsjes djip yn de eagen. Se jouwe gjin fan trijen 

ieniche reaksje mei yn de efterholle dat as se ynstimmend knik-

ke soene dat dan harren holle al troch de strop stekt. ‘Stilsitte 

as jo skeard wurde’.

“Wisten jullie dat de heer Gramstra een wetsovertreding 

beging?” Dan komt Griepstra út syn stoel en spylet it spults-

je mei. “Meneer de edelachtbare, graag wil ik u er op wijzen 

dat we hier allerminst te maken hebben criminelen. We heb-

ben hier 3 voorbeeldige jongens zitten die er ook nog eens voor 

gezorgd hebben dat de gevederde dieren konden ontsnappen 

aan een wisse gruweldood door verbranding dan wel verstik-

king. Daarom verzoek ik u om deze drie heren vrij te spreken. 
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Woensdag vanaf 15.00  Streetdance 4 Kids (6-9 jaar) 
Woensdag vanaf 18.30  Streetdance Teens beginners 
Donderdag vanaf 19.00  Nieuw! Yin Yoga * 
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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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De rechter legt uit hoe het in een rechtszaak werkt en dat de 

officier van justitie een namens de “bevolking” en straf mag 

eisen, waarop hij deze het woord geeft. 

“Ja edelachtbare”, begint zij, “Ik denk dat we hier kunnen vol-

staan met een reprimande en dat we afzien van verdere straf-

vervolging. Naar ik heb vernomen doen ze op school goed hun 

best en zijn ze verder nog niet in aanraking geweest met justi-

tie. Dat is mijn eis!” De rjochter sjocht de mantsjes oan en seit 

dan;”Zo zo, een reprimande moet ik jullie geven” De knapen 

sjoche fol spanning nei de rjochter en witte net wat se der fan 

tinke moatte. Reprimande klinkt deftig, mar dat it net in stik 

sûkelade of in taartsje is hawwe se der ek wol foar. “We doen 

het zo” giet hij fierder; “ik ga jullie géén reprimande geven, en 

als jullie beloven voorlopig geen kattekwaad uit te halen spreek 

ik jullie hierbij vrij!” Hjirby sjocht hy krekt Dalie yn de eagen 

en dy seit op syn beurt; “Dat beloof ik majesteit” De man slacht 

syn A-4erkes foar syn holle om net blieke te litten dat ‘r laitsjen 

amper halde kin. “Dan kunnen jullie nu gaan”.

Foar pake pakt it ferhaal in stik minder út. De ofsier easket 

fjour moanne yn it gefang mei 2 moanne op betinkst. De rjoch-

ter swakt it wat ôf nei 1 moanne yn de finzenis en 2 op betinkst. 

As se de seal útrinne noeget de advokaat de 3 mantsjes út om 

mei him mei te ryden nei hûs. Dat is net tsjin dôvemans earen 

sein, want it lyket harren wol wat om plak te nimmen yn syn 

grutte Dodge.

Pake en beppe Gramstra stappe by harren Ronald yn it Peuge-

otsje. It ferhaal moat noch wat besinke en der wurdt neat sein. 

Ronald beslût de radio dan mar oan te setten, en krekt dan 

klinkt it ferske; “Veenhuizen op het Drentse platteland, hun 

bajes met veel zorg en ..“EN NO ÚT DAT DING” buldert it 

fan de efterbank.

-út-
 

De groepslessen zijn weer gestart! 
Je kunt je nog steeds 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 
 

 
 

2022 | 01 Koepel.indd   102022 | 01 Koepel.indd   10 22-12-2021   09:3922-12-2021   09:39



11

De rechter legt uit hoe het in een rechtszaak werkt en dat de 

officier van justitie een namens de “bevolking” en straf mag 

eisen, waarop hij deze het woord geeft. 

“Ja edelachtbare”, begint zij, “Ik denk dat we hier kunnen vol-

staan met een reprimande en dat we afzien van verdere straf-

vervolging. Naar ik heb vernomen doen ze op school goed hun 

best en zijn ze verder nog niet in aanraking geweest met justi-

tie. Dat is mijn eis!” De rjochter sjocht de mantsjes oan en seit 

dan;”Zo zo, een reprimande moet ik jullie geven” De knapen 

sjoche fol spanning nei de rjochter en witte net wat se der fan 

tinke moatte. Reprimande klinkt deftig, mar dat it net in stik 

sûkelade of in taartsje is hawwe se der ek wol foar. “We doen 

het zo” giet hij fierder; “ik ga jullie géén reprimande geven, en 

als jullie beloven voorlopig geen kattekwaad uit te halen spreek 

ik jullie hierbij vrij!” Hjirby sjocht hy krekt Dalie yn de eagen 

en dy seit op syn beurt; “Dat beloof ik majesteit” De man slacht 

syn A-4erkes foar syn holle om net blieke te litten dat ‘r laitsjen 

amper halde kin. “Dan kunnen jullie nu gaan”.

Foar pake pakt it ferhaal in stik minder út. De ofsier easket 

fjour moanne yn it gefang mei 2 moanne op betinkst. De rjoch-

ter swakt it wat ôf nei 1 moanne yn de finzenis en 2 op betinkst. 

As se de seal útrinne noeget de advokaat de 3 mantsjes út om 

mei him mei te ryden nei hûs. Dat is net tsjin dôvemans earen 

sein, want it lyket harren wol wat om plak te nimmen yn syn 

grutte Dodge.

Pake en beppe Gramstra stappe by harren Ronald yn it Peuge-

otsje. It ferhaal moat noch wat besinke en der wurdt neat sein. 

Ronald beslût de radio dan mar oan te setten, en krekt dan 

klinkt it ferske; “Veenhuizen op het Drentse platteland, hun 

bajes met veel zorg en ..“EN NO ÚT DAT DING” buldert it 

fan de efterbank.

-út-
 

De groepslessen zijn weer gestart! 
Je kunt je nog steeds 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 
 

 
 

2022 | 01 Koepel.indd   112022 | 01 Koepel.indd   11 22-12-2021   09:3922-12-2021   09:39



12

M erke Wytmarsum
Beste Wytmarsumers, 

Achter de schermen zijn wij alweer druk bezig om de Wytmar-

sumer merke te organiseren. Het is vanaf onze kant een tijdje 

stil geweest, maar helaas was het voor ons niet mogelijk om 

een activiteit/ feest te organiseren én ons aan de maatregelen te 

houden. Daarom hebben wij dan ook gekozen om deze risico’s 

niet te nemen. Dit betekende ook dat wij afgelopen zomer ons 

100-jarige jubileum niet op de manier konden vieren zoals wij 

dat graag hadden gewild. 

Maarrr….. wij blijven optimistisch en hopen dat wij aanstaande 

zomer wel ons jubileum kunnen vieren. Ons jubileum vieren 

wij dan van 5 augustus t/m 8 augustus 2022. Zet deze datum dus 

alvast in jullie agenda!

Omdat wij het 100-jarige jubileum natuurlijk zo groots moge-

lijk willen vieren zijn wij hiervoor opzoek naar oud pc-leden en 

foto’s van de merke van de afgelopen 100 jaar. Dus heeft u nog 

foto’s en kent u nog oud pc-leden? Stuur deze foto’s en namen 

dan naar merkewitmarsum@gmail.com,  ook kunt u altijd een 

berichtje sturen via Facebook of Instagram. 

Ons dank is groot!

Met feestelijke groet, 

De Permanente Commissie, Witmarsum
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H oi!
It earste seizoen fan Hoi sit der op. It wie oergryslik aardich om 

it te meitsjen

Wy betanke jimme dat jimme sa trou en man- en froumachtich 

de ôfleveringen beseagen

Mar fansels betanke wij ek de dielnimmers, want sûnder harren 

gjin Hoi!

Wij winskje jimme goeie krystdagen en in protte lok, leafde en 

sûnens yn 2022!

Oant sjen, tot Hoi yn 2022!

Anja, Gerke, Jannita en Wim

T ige Tank

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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Anja, Gerke, Jannita en Wim

T ige Tank

 
 

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 
 

 
 
 

Ut namme fan myn man en my wol ik elkenien betankje 
foar alle kaarten, blommen en besites dy ‘t ik krigen haw 
by myn ferbliuw yn it sikehûs en Bloemkamp en by myn 

thúskomst, hertlik tank dêrfoar. 

Griet van der Meer-Buwalda, It spul 14, Wytmarsum

2022 | 01 Koepel.indd   152022 | 01 Koepel.indd   15 22-12-2021   09:3922-12-2021   09:39



16

N y Libben
Nij Libben Nieuws

En toen was het weer stil op donderdagavond in de kantine van 

cam-ping Mounewetter. 

Ondanks alle beperkingen konden we door blijven oefenen en 

waren we bijna weer klaar voor het eerste concert. 

Het voelt als zitten in een rijdende trein die zo nu en dan stopt 

om na een tijdje weer langzaam op gang te komen.

Klagen help niet en dat doen we dan ook niet. We kijken voor-

uit en doen wat wel kan. Ook zetten opnieuw een stip op de 

horizon. 

Hoe en wanneer? Ook het komende nieuwe kalenderjaar blij-

ven we plannen maken. De mens kan nu eenmaal niet zonder 

muziek. 

We blijven u informeren in de koepel.

Helemaal stil zijn we in december niet geweest. Sinterklaas is 

met muziek binnen gehaald. De 3 uur durende reis door de 

straten was een aparte belevenis. Ook op de kerstmorgen was 

Nij Libben paraat om in de vroege morgen u in de stemming te 

brengen van kerst.

Voor 2022 is het allemaal nog erg onzeker. Wat wel doorgaat is 

de verkoop van de violen. In principe gaan we dit op dezelfde 

wijze doen dan vorig jaar. In de koepel van februari meer infor-

matie.

Wij hopen u snel weer te ontmoeten om te genieten van mooie 

fanfare muziek door enthousiaste muziekanten van NIJ LIB-

BEN en 

wij wensen u een gelukkig 2022. 

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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F an de Redaksje
 

Freonen fan de Koepel

Hjirbij in freonlik fersyk oan al ús koepelfreonen om meikoar-

ten de jierliks taseine bydrage oer te meitsjen.

Yn jannewaris wurdt jimme in mail of brief tastjoerd mei it 

freonenûmer.

Graach dit nûmer fermelde as de frijwillige bydrage oermakke 

wurdt.

Us bankrekkennûmer is: NL23RABO 0371556201

Mochten jimme automatysk oermeitsje, beskôgje dan dizze mail/

brief as net skreaun. Mei jimme stipe, hoopje wy it doarpsnijs 

ek dit jier wer te bringen.

Ek nije ynwenners fan ús doarp kinne foar € 10,00 yn’t jier 

freon fan de Koepel wurde.

Voor lezers die het Fries niet machtig zijn: u kunt freon/vriend 

van de Koepel worden voor € 10,00 per jaar.

Oanmelde kin op ús mailadres: redactie@dekoepel.frl

 

Alfêst tige tank. Feikje

Kopydata 2022

Febrewaris : 21 jannewaris

Maart : 18 febrewaris

April  : 18 maart

Maaie : 22 april

Juny  : 20 maaie

Merke : 8 july

Septimber : 19 augustus

Oktober : 16 september

Novimber : 21 oktober

Desimber : 18 novimber

Jannewaris : 16 desimber
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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

 

 

 

 

 

 

Bouwbedrijf Heeringa ontwikkelt, bouwt en onderhoudt. Bij ons gaat kwaliteit 
hand in hand met échte betrokkenheid, volledige ontzorging en een nuchtere, 
no-nonsense mentaliteit. Vakmanschap, korte lijnen en net die stap extra die 
u wenst bij de realisatie van uw bouwactiviteiten.   

Wij beschikken over grote kennis en ervaring en energie neutraal wonen. 
 
 
 

Maak gerust een afspraak om onze 
Modelwoning, bouwjaar 1977 en 
energie neutraal, te bekijken. 

Samen bouwen aan een duurzame 
en energieke toekomst 

De Tunen 17, 8748 EG Witmarsum 

0517-533080, info@bouwbedrijf-heeringa.nl   

www.bouwbedrijf-heeringa.nl 
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Y n’t ferline
Tige tank foar jimme belangstelling foar us wurk en de finans-

jele stipe! Ek yn 2022 binne wy bliid mei alles wat weardefol is 

foar ús doarp Wytmarsum. Wy wolle elkenien in foarspoedich 

en foaral sûn nijjier tawinskje. 

Wy geane hûndert jier werom yn de tiid om te sjen wat der doe 

barde yn it doarp. Op 11 jannewaris wurdt der by wed. Meijer, 

troch notaris Ottema, om 1 oere úteinset mei de ferkeap fan de 

Bonga-State en de Bonga terp. Dan komme der ek de state en 

lannen fan Tijm yn de krante, dizze binne lykwols net te keap 

mar te hier foar 5 jier. Mar earst wurdt der noch in boereboel-

guod hâlden, want de foarige hierder, T. F. Bruinsma,  moat syn 

guod kwyt. Dat binne 6 kij, 1 merje hynder, 2 bargen, 1 skiep, 10 

hinnen en 1 hoanne, 2 heaweinen, molkekarre, kroade en mear-

der losse ark. Sikke Tolsma siket in húshâldster fan middelbere 

âldens, dy ‘t oan de slach kin op 12 maaie. By de gemeente krijt 

dykwurker D. Dijkstra nei 38 jier skep en biezem hantearre te 

hawwen op de dyk, op 1 april earfol ûntslach út syn betrekking. 

De iisferiening skriuwt foar 13 febrewaris in hurdriderij fan jon-

ges, oant 16 jier út. De ynlis is 25 sint en de prizen  bin fan 20, 

10 en 5 gûne, men moat wol in bewiis fan leeftiid sjen litte. Op 

28 febrewaris wurdt de jierlikse gearkomste fan leden fan de 

koöperative stoomsuvelfabryk hâlden. Ut it jierferslach docht 

bliken dat op 1 jannewaris 1922 de ferieniging 127 leden hat, dy 

‘t mei-inoar 1345 kij melke. Dat hâld dus yn dat de gemiddelde 

boer goed 10 kij hat. Dan noch it nijs fan de gemeente, dat de 

beleanning fan de brêgewipper te Wytmarsum, ferhege wurdt 

mei 50 prosint en brocht op 150 gûne jiers. 

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

20

Dizze jongelju binne yn 1922 op de foto setten op it hiem fan 

Sytse Kooistra. Steande f.l.n.r.:Tsjitske Anema, Berber Zijlstra 

en Hiltsje Zijlstra, sittend Marten Wiersma, Hinke Kooistra, 

Broer de Jong en Gerrit Zaagemans.
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Dizze jongelju binne yn 1922 op de foto setten op it hiem fan 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de febrewaris Koepel moat uterlik 21 jannewaris 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 2022 
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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