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K at en Harke
De earste moanne fan it nije jier sit der al wer op. Lykas Wim 

al skreaun, grize dagen mei sa no en dan in bytsje froast, mar it 

hâldt net oer. Wat soe in bytsje snie en wat iis dochs leuk wêze.

Op 4 jannewaris l.l. wie it eksakt 25 jier lyn dat de lêste Alvestê-

detocht waard ferriden. De ikoanyske tocht lei ús lân foar in dei 

stil, manmachtich stiene wy lâns de route of folgen de tocht op’e 

tillefysje. De NOS stjoerde op 4 jannewaris lêstlyn op NPO1 

Alvestêdejournaals út. Efkes werom yn de tiid en wat soene we 

it graach wer op’e nij belibje wolle. André van Duin en Janny 

van der Heijden ûntdekke dizze winter de Alvestêdetocht fanôf 

it wetter en besykje moaie plakken. It wie in bysûndere tocht 

oer ús prachtige Fryske sleatten, kanalen en marren.

It nije kabinet is útein set en de nedige grappen binne der ek 

alwer oer makke. Op Facebook kaam ik dizze tsjin: ‘Eigenlijk 

best logisch dat we dezelfde regering terug krijgen. Als ik vroe-

ger alleen maar onvoldoendes kreeg…bleef ik ook zitten’. 

De ferkiezings komme der hast ek al wer oan en eltse partij hat 

de moaiste plannen makke. Ik soe net graach yn harren skuon 

stean wolle, want je dogge it dochs noait goed. Mar we moatte 

dochs meiinoar troch de tiid en hoopje op wat begrip. 

Eltsenien wol graach wer werom nei it ‘normale’ en hoopje op 

noch mear fersoepelingen. Mar úteinlik ha wy neat te klaaien, 

we kinne eltse dei lekker te kuierjen, te fytsen, boadskippen 

helje by de Poiesz, lekkere bôle by ús bakker of by mefrou de 

Molenaar. En winkels fine fan alles út om harren klanten te 

betsinjen. Mar ek boeren timmerje oan de dyk, keapje lokaal! 

En dêr is hielendal neat mis mei.

Mar wat is der noch in protte mis yn ús lân, faaks foar ús in ‘ver 

van mijn bedshow’. Neam mar op, de taslaggenaffaire, noch 

hieltyd net ôfhannele, de minsken dy’t skea ûnderfine troch de 

gaswinning yn Grins, noch hieltyd net ôfhannele. Wat in ellinde 

krije dizze minsken te ferduorjen. Mar ek tige slim is de dea fan 

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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D orpsbelang
Zoals u wellicht niet ontgaan is wordt Witmarsum binnenkort 

aangesloten op het glasvezelnetwerk. Voor een ieder die zich 

vroegtijdig had aangemeld heeft Dorpsbelang  50 euro opge-

streken per adres. Dit heeft de somma van € 2650,= opgeleverd. 

In een eerder schrijven hebben we toegezegd om dit bedrag 

beschikbaar te stellen aan een of meerdere verenigingen. 

Bij deze doen we daarom een oproep aan die verenigingen/

stichtingen die menen hierop aanspraak te kunnen maken. 

Dat kunt u doen door ons uiterlijk 1 maart a.s. een mail ( dbwit-

marsum@outlook.com ) te sturen met de volgende informatie: 

- Waarvoor u de donatie wilt gebruiken,

- Hoeveel geld u meent nodig te hebben,

- Wanneer u denkt over het geld te moeten kunnen beschikken,

- Een telefoonnummer waarop iemand te bereiken is voor 

eventuele vragen onzerzijds.

In De Koepel van april ‘22 zullen we verantwoording afleggen.

Daarnaast kunnen we u meedelen dat Arnold Bergsma als 

aspirant-lid zitting heeft genomen in het bestuur van de vereni-

ging en dat ook binnenkort Judith Lemstra het bestuur mee op 

sterkte zal brengen. 

We gaan er van uit dat we dit jaar weer een normale ledenver-

gadering kunnen beleggen waar deze aspiranten beëdigd kun-

nen worden. 

Mocht u om wat voor reden dan ook nog geen lid zijn van onze 

vereniging dan kunt u zich aanmelden op bovenstaand mail-

adres, of telefonisch bij Eppie op nr. 06.53.97.97.89. 

Voor de kosten hoeft u het niet te laten, nl. € 10,= per jaar. 

Hopelijk tot gauw, het bestuur.

it 4 jierrige jonkje Dean út België, je kinne der mei it ferstân 

net by, dêr falle de skandalen fan The Voice of Holland by wei.

Fan Bert van der Marel krigen wy it fertrietlike nijs dat harren 

mem mefrou T.P. DE KOSTER op de hege leeftiid fan 97 jier 

ferstoarn is. Sy wenne destiids yn Wytmarsum en wie troud mei 

húsarts C. van der Marel. De lêste jierren wenne se yn Harns, 

yn de Spiker. Wy winskje de neibesteanden in protte sterkte ta 

mei dit ferlies.

Lokkich kin ik ôfslute mei moai nijs. 

“Berte, it makket waarm, it makket kâld, it rekket jong, it rekket 

âld, it bliuwt in wûnder yn’e wrâld”. 

Yn novimber kaam foar de earste kear de widze oer de flier 

bij SYBREN EN MILOES REITSMA, sy krigen in leaf lyts 

famke mei de moaie namme SOFIE.

It nije jier wie noch mar krekt útein set doe’t Jesse Nicolai grut-

te broer waard fan JORT, de grutske âlders binne JARING EN 

SALONI NICOLAI.

En ús tredde nije ynwennerke, krige de prachtige naam JONNA 

mei fan harren heit en mem MARK EN MARLON ENGELS-

MAN, grutte broer Lasse is tige wiis mei syn lytse suske.

Lokwinsken foar alle âlders en pake’s en beppe’s!

Oant de oare kear,

Betty 
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N ij Libben Nieuws
Nij Libben is een gezellige vereniging. Want samen muziek 

maken is een gezellige bezigheid.

Alle leden komen wekelijks bijelkaar om onder leiding van een 

professionele dirigent muziek stukken in te studeren.

Muziekstukken worden geschreven door componisten. Veel 

muziekstukken worden geschreven op basis van een verhaal 

dat door de componist vertaald wordt in het notenschrift.

De kunst om dat notenschrift zodanig in muzikale klanken 

weer te geven dat luisteraars, en ook de muzikanten zelf, het 

verhaal herkennen. Dat vraagt studie thuis maar ook samen 

veel oefenen. Om te weten hoe het precies gespeeld moet wor-

den heb je een deskundige dirigent nodig. En die hebben we 

bij Nij Libben. Hoe mooi is het om gezamenlijk te musiceren in 

een inspirerende, plezierige en uitdagende sfeer.

Na een korte stop zijn we weer gestart met de wekelijkse repe-

tities. We kijken er naar uit om onze muzikale klanken te laten 

horen met de daarbij behorende activiteiten.

Waar we zeker voor gaan zorgen is een kleurrijk voorjaar. Nog 

niet met muziek maar met onze jaarlijkse violen actie.

Binnenkort krijgt u een flyer in de bus met meer informatie

Het principe zal vergelijkbaar zijn met vorig jaar. In week 10 zal 

de bezorging plaats vinden.

Ook blijven we actief in het werven van jongeren om muzikant 

te worden. Daarom hebben we ons aangemeld voor de jeugd 

sponsoractie van de Poiesz. Hierbij hopen wij op uw medewer-

king.

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.

G raach Dien
GRAACH DIEN     (foar eltsenien)

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

der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

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

kin op famylje, kunde of buorlje helpe wy graach.

No ’t de Corona-rigels aardich ynperkt binne is it foar ús foaral 

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

men.

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 fysioterapeut

- Ferfier yn mar ek bûten it doarp

- In boadskipke dwaan

- Gau efkes medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is € 2,00 yn it doarp.

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

mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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T ennisclub Witmarsum
Op naar de toekomst!

Het is gelukt! Nadat jaren geleden al de eerste gesprekken 

gevoerd zijn met de gemeente over de privatisering is er veel 

gepraat, gedroomd, zijn er beleidsstukken en brieven geschre-

ven, subsidieaanvragen ingediend en toegekend en hebben vrij-

willigers vele uren klussend doorgebracht. Maar het resultaat 

mag er zijn!

Met ingang van maandag 27 december 2021 zijn onze nieuwe 

tennisbanen beschikbaar en kunnen we sporten op onze eigen 

ProVision banen.

Van belang voor onze toekomst

Ondanks de demografische ontwikkelingen als krimp en ver-

grijzing waar we ook in Witmarsum mee te maken hebben, zijn 

we als vereniging de afgelopen jaren in staat geweest het leden-

aantal stabiel te houden. Sterker nog, we zien groei. Het afge-

lopen jaar hebben we door de komst van corona nieuwe leden 

mogen verwelkomen, zowel jeugdleden als senioren. Tennis is 

gelukkig een coronaveilige sport die gespeeld kan worden door 

zowel jong als oud. Hierop willen we verder bouwen, we willen 

een vereniging zijn en blijven waar jong en oud veilig en gezond 

met elkaar kunnen sporten en waar leden en niet-leden elkaar 

kunnen ontmoeten.

Om die plek te kunnen bieden voor Witmarsum en de omlig-

gende dorpen was het nodig om te investeren in de toekomst, 

in onze tennisbanen.  De capaciteit van 2 banen was voldoende. 

De ondergrond was echter aan vervanging toe. Door te kiezen 

voor een kunststof ondergrond zijn de banen het hele jaar te 

gebruiken. Dit in tegenstelling tot de gravelbanen waar in de 

winter niet op gespeeld kan worden. Hiervoor hebben we een 

(financieel) plan gemaakt waarbij we 2 zaken van groot belang 

achtten. Zelfredzaamheid , daar waar mogelijk hebben we de 

capaciteit van vrijwilligers ingezet. En duurzaamheid, we wil-

len zo duurzaam mogelijk acteren door hergebruik van materi-

aal en grond, ledverlichting, waterbesparing (er hoeft niet meer 

gesproeid te worden) enz. Met de hulp van vrijwilligers en fond-

sen hebben we deze plannen kunnen realiseren.

Dankbaar voor ondersteuning

We zijn blij, dankbaar en trots!! Want het realiseren van onze 

plannen was niet mogelijk zonder financiële steun en hulp van 

onze leden en van de subsidieverstrekkers. Met de bijdragen 

van de onderstaande fondsen kunnen wij ‘Samen naar de toe-

komst’. We kunnen transformeren naar een breed inzetbaar 

energiezuinig park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 

vitaal kunnen blijven.

Onze dank gaat dan ook uit naar de volgende fondsen die ons 

hielpen om dit te realiseren:

• Iepen Mienskipsfûns provincie Fryslân

• Fonds Bolsward Dronrijp

• Stichting tot Nut

• Windpark A7 BV

• Kernenfonds Gemeente Sudwest-Fryslan

• Stichting Juckema-Sideriusfonds

• Coöperatiefonds Rabobank Noord west Friesland

• Camping Mounewetter

• Stichting Herbert Duintjer Fonds

Hoe verder?

Een vereniging of een tennispark is nooit ‘af’, we blijven met 

elkaar werken aan het duurzaam verbeteren van het tennispark 

en aan het creëren van een sportieve -tennis-omgeving waarin 

iedereen zich welkom voelt.

Maar op dit moment genieten we vooral enorm van de eerste 
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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 
 

 
 

(financieel) plan gemaakt waarbij we 2 zaken van groot belang 

achtten. Zelfredzaamheid , daar waar mogelijk hebben we de 

capaciteit van vrijwilligers ingezet. En duurzaamheid, we wil-

len zo duurzaam mogelijk acteren door hergebruik van materi-

aal en grond, ledverlichting, waterbesparing (er hoeft niet meer 
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Dankbaar voor ondersteuning

We zijn blij, dankbaar en trots!! Want het realiseren van onze 

plannen was niet mogelijk zonder financiële steun en hulp van 

onze leden en van de subsidieverstrekkers. Met de bijdragen 

van de onderstaande fondsen kunnen wij ‘Samen naar de toe-

komst’. We kunnen transformeren naar een breed inzetbaar 

energiezuinig park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 

vitaal kunnen blijven.

Onze dank gaat dan ook uit naar de volgende fondsen die ons 

hielpen om dit te realiseren:

• Iepen Mienskipsfûns provincie Fryslân

• Fonds Bolsward Dronrijp

• Stichting tot Nut

• Windpark A7 BV

• Kernenfonds Gemeente Sudwest-Fryslan

• Stichting Juckema-Sideriusfonds

• Coöperatiefonds Rabobank Noord west Friesland

• Camping Mounewetter

• Stichting Herbert Duintjer Fonds

Hoe verder?

Een vereniging of een tennispark is nooit ‘af’, we blijven met 

elkaar werken aan het duurzaam verbeteren van het tennispark 

en aan het creëren van een sportieve -tennis-omgeving waarin 

iedereen zich welkom voelt.

Maar op dit moment genieten we vooral enorm van de eerste 
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stappen die we hebben gezet op de nieuwe banen. Een prachtig 

resultaat waar door velen hard aan is gewerkt. En we nodigen 

iedereen uit om ook stappen te zetten op onze nieuwe tennis-

banen. Voor wie nog nooit getennist heeft, je bent van harte 

welkom om het te komen proberen, voor onze bekenden, we 

hopen dat jullie met heel veel plezier blijven tennissen en dat 

we jullie vaak op de baan ontmoeten!.

Het bestuur van Tennisclub Witmarsum

 

De groepslessen starten weer vanaf 25 januari! 
Je kunt je weer inschrijven. 

 
Dinsdag 19.30 – 20.15 Spinning 
Woensdag 16.00 – 16.45  Streetdance 6-8 jaar 
Woensdag 17.00 – 17.45  Streetdance 8-10 jaar 
Woensdag 18.30 – 19.30  Streetdance 10-12 jaar 
Vrijdag 19.30 – 20.30  Streetdance 13+ 
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 
 
 

 
 

2022 | 02 Koepel.indd   102022 | 02 Koepel.indd   10 01-02-2022   13:3601-02-2022   13:36



11

stappen die we hebben gezet op de nieuwe banen. Een prachtig 

resultaat waar door velen hard aan is gewerkt. En we nodigen 

iedereen uit om ook stappen te zetten op onze nieuwe tennis-

banen. Voor wie nog nooit getennist heeft, je bent van harte 

welkom om het te komen proberen, voor onze bekenden, we 

hopen dat jullie met heel veel plezier blijven tennissen en dat 

we jullie vaak op de baan ontmoeten!.

Het bestuur van Tennisclub Witmarsum

 

De groepslessen starten weer vanaf 25 januari! 
Je kunt je weer inschrijven. 

 
Dinsdag 19.30 – 20.15 Spinning 
Woensdag 16.00 – 16.45  Streetdance 6-8 jaar 
Woensdag 17.00 – 17.45  Streetdance 8-10 jaar 
Woensdag 18.30 – 19.30  Streetdance 10-12 jaar 
Vrijdag 19.30 – 20.30  Streetdance 13+ 
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 
 
 

 
 

2022 | 02 Koepel.indd   112022 | 02 Koepel.indd   11 01-02-2022   13:3601-02-2022   13:36



12

H oi! 10
Vanaf 12 februari staat er weer een nieuwe Hoi! online. 

We spreken Rob Hendriksen en zijn zonen over hun passie 

voor snelle bolides. In Witmarsum is de winter geen excuus om 

je racket in de wilgen te hangen. Tennis kan nu het hele jaar. 

Piet Massolt, Jacqueline Vissers en Fenneke van Hecke over de 

nieuwe banen van Tennisclub Witmarsum. In de spotlight bij 

André en Marjan Bos van Fairsound. Net buiten Witmarsum 

is hun familiebedrijf gevestigd, zij regelen bij grote en kleine 

events de juiste proporties geluid en licht. 

Hoi! is te zien op YouTube kanaal ‘Witmarsum in beeld’. 

Leuk om te melden: schildertalent Thomas Burger (eerder 

in Hoi!) deze weken te zien is in tv-programma Project Rem-

brandt op NPO1.

Oant sjen tot Hoi!

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

Feenstra
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A ntonius
Thuiszorg Zuidwest Friesland, Antonius Ziekenhuis en Anto-

nius Zorggroep per 1 januari één organisatie, met de naam 

Antonius

Zorg thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Om dat 

nog beter te kunnen bieden, zijn Thuiszorg Zuidwest Friesland, 

Antonius Ziekenhuis en Antonius Zorggroep per 1 januari één 

organisatie. De organisaties waren al bestuurlijk een eenheid, 

maar zijn nu ook juridisch gefuseerd tot één stichting: Anto-

nius Zorggroep. De nieuwe stichting doet alle werkzaamhe-

den en activiteiten die de afzonderlijke organisaties deden. Nu 

niet meer als losse stichtingen onder één holding, maar stevig 

samenwerkend binnen één organisatie. Ook de medewerkers 

hebben nu allemaal juridisch dezelfde werkgever.

De nieuwe stichting Antonius Zorggroep biedt zorg in Fries-

land en in Noordelijk Flevoland. ‘Antonius Zorggroep is onze 

officiële naam, maar als we naar buiten treden, doen we dat 

kernachtig als: Antonius,’ vertelt Marcel Kuin, voorzitter Raad 

van Bestuur van de Antonius Zorggroep. ‘Het is een sterke, 

passende naam die goed bekend staat. We kiezen dus bewust 

niet voor ‘Antonius Ziekenhuis’ en ‘Antonius Thuiszorg’. We 

willen laten zien dat we één organisatie zijn, waar je altijd kunt 

rekenen op de zorg die je nodig hebt. Thuis én in het zieken-

huis.´

Antonius biedt zorg zoveel mogelijk thuis en digitaal als dit 

passend is. Voor medisch-specialistische zorg die nog wel in 

het ziekenhuis moet, hebben de inwoners de keuze uit Sneek 

of Emmeloord.

Om de vernieuwing goed te laten zien, en om duidelijk te maken 

dat de naam Antonius nu ook voor de zorg thuis van toepas-

sing is, gaat de keuze voor de naam Antonius gepaard met een 

nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Thuis als het kan, in het ziekenhuis 
als het moet. Welke zorg u ook nodig 
heeft, wij zijn er voor u. Antonius, 
voorheen Thuiszorg Zuidwest 
Friesland, biedt alle soorten 
zorg aan huis, zoals verpleging, 
persoonlijke verzorging, nachtzorg 
én gespecialiseerde zorg. 

Dankzij de korte lijnen met ons 
ziekenhuis kan er thuis heel veel. 
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen 
we u in ons ziekenhuis in Sneek. 

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis 
kunt blijven wonen óf eerder uit het 
ziekenhuis weer naar huis kunt.

Annemarie Hannema is 
wijkverpleegkundige in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorg-
team Witmarsum is er voor u en uw 
naasten. Annemarie komt graag bij u 
langs voor een vrijblijvend gesprek. 
Want ook u verdient optimale zorg, 
precies op maat.

0515 - 46 18 81     

TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl

  mijnantonius.nl/thuiszorg

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan 
voor u klaar!
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S tichting Koepelconcerten
Vrijdagavond  25 februari - “The Unoriginals”  

We hebben een splinternieuwe band geboekt, en als hopelijk 

de opgelegde coronaregels worden versoepeld, hebben we in 

Witmarsum een primeur…….. Het wordt hun eerste concert, 

hoe mooi kan het zijn, en dat in Witmarsum!!!

Ook gaan we als Stichting Koepelconcerten, als verrassing, 

de vertrouwde en prachtige locatie Koepelkerk een keer niet 

gebruiken.

De nieuwe band heet “The Unoriginals”  en is achter de scher-

men druk bezig met opnemen van songs voor hun eerste CD. 

Ook zijn ze bezig met een videoclip. Ze gaan eerst “semi akoes-

tisch” optreden en spelen songs (covers) die we helemaal te gek 

gaan vinden en heel waarschijnlijk vast ook wat eigen werk……

De bandleden zijn gelouterde muzikanten die nationaal en 

internationaal hun sporen verdient hebben.

De zangeres/gitarist Diana Smith komt uit Zuid-Afrika en heeft 

zeker een paar megahits uitgebracht! Ze heeft in 2006 meege-

daan aan de Amerikaanse tv programma’s Rock Star Super-

nova en The Ellen Show. Ze heeft daarna met enkele bekende 

Amerikaanse artiesten opgetreden en songs uitgebracht. In 

2016 nam ze deel aan The Voice of Holland. Echt een heel bij-

zondere zangeres. Ze woont nu alweer een tijdje in Nederland.

Dirk Vermeij is zanger/gitarist en producer. Hij is bekend van 

bands als I Travel, Paris Dandies, Dany Lademacher’s Wild 

Romance en Raw Medicine. Hij is ook bekend van het zeer 

verrassende optreden vorig jaar in de koepelkerk met gele-

genheidsband Smokin’Beaver waar hij ook regelmatig mee 

optreedt.

Franklin Heilijgers is basgitaarleraar en maakte furore als fla-

menco bassist, Arthur Bont is drummer en percussionist en ses-

siemuzikant. Hij toerde met Mick Taylor en Smokey Wilson en 

speelt in de band Raw Medicine. Het zijn beroepsmuzikanten 

met jaren lange ervaringen in verschillende bands met verschil-

lende muziekstijlen. Laat u verrassen en kom vrijdagavond 25 

februari rond 20.30 uur in de loods van Fairsound die we speci-

aal voor dit optreden gaan inrichten.

Omdat we nog niet weten wat de coronaregels gaan zijn op dat 

moment, kunnen nog niet alle informatie delen in deze koepel.

We hebben een facebookpagina met de naam “Stichting Koe-

pelconcerten” en daar kunt u de laatste informatie vinden.

Ook kunt u informatie vragen en kaarten reserveren via mail-

adres harree@live.nl
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B etanke
 

Foar altyn yn ús hert.

Wy betankje elkenien foar alle moaie bliken fan meilibjen 
nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake

Jelle Reinsma

    It hat ús goed dien.

                               Sjoerdje Reinsma – Terpstra
             Bern en bernsbern

    Wytmarsum, jannewaris 2022
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B etanke
 

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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S interklaas.
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar we moeten het 

er natuurlijk nog wel even benoemen. 20 november j.l. was het 

voor jong en oud in Witmarsum een dag om naar uit te kijken, 

want de goedheiligman had toegezegd om in zijn drukke pro-

gramma een plekje vrij te maken om ook ons dorp met een 

bezoek te vereren, mits we ons aan de welbekende regels zou-

den houden. Nu was dat vorig jaar al een ‘poepetoer’ maar dit 

keer werd er nog meer creativiteit verwacht van de Yntocht 

Kommisje.

Na veel vergaderen werd er besloten om de Sint dan maar door 

het dorp te loodsen, maar het was natuurlijk te veel gevraagd 

om de man met zijn kleurrijk gevolg het hele eind te laten 

lopen. Gelukkig bracht Pier de Hovenier uitkomst. De Sint op 

een aanhanger, samen met de Hoofdpiet. Aart Praatjes moest 

helaas verstek laten gaan (schoolziek?) maar had daarvoor al 

zijn  diensten bewezen door samen met Sipke het Sinterklaas-

lied vorm te geven. En om het verhaal te completeren, Sipke 
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Omdat er geen mensen op het podium geroepen kon worden, 

stopte Sint bij een aantal huizen om cadeautjes uit te reiken 

aan kleurplaat winnaars, maar ook bij Froukje Gaastra en Sie-

brand Hettinga om te bedanken voor hun inzet van de afgelo-

pen jaren. Tevens werden Hottie Spijksma en Jelly Fokkema 

bedankt voor hun verdiensten voor de kledingcommissie. 

Al met al mogen we stellen dat ook deze geïmproviseerde 

intocht na een lange dag naar ieders tevredenheid is afgesloten.

Het is moeilijk om een ieder te noemen, maar mensen die we 

nog even naar voren willen halen om te bedanken zijn ; Menno 

heeringa, Pier Reitsma, Gietema Veevoeders, Poiesz, Camping 

Mounewetter, en Jouke Huitema. En natuurlijk allen die dit 

mede tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

Uit naam van de gehele Yntocht Kommisje. 
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Z wembad Mounewetter
Zwembad Mounewetter is voor het seizoen 2022 op zoek naar 

een:

Kassamedewerker M/V

Wij zoeken een kandidaat die:

• 2 Vaste doordeweekse dagen per week beschikbaar is

•  Flexibel inzetbaar is bij drukte, eventueel ook in de  

weekenden

• Klantvriendelijk is

• Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft

• Affiniteit heeft met administratie

• Bereid is om schoon te maken

Wij bieden:

• Contract voor gemiddeld 16 uren per week

• Salaris conform CAO zwembaden

• Vakantiegeld en vakantiedagen

Denk je dat jij de aangewezen kandidaat bent voor deze func-

tie?

Stuur dan je motivatiebrief met CV vóór 28 februari naar 

info@zwembadmounewetter.com.

 

Kitter
HARPCH
UC

K

Ik stel mij graag aan u voor: Chuck Harp - Kitter! 

Een nieuwe badkamer of keuken geplaatst? Of niet tevreden over uw 

huidige kitwerk? Schakel mij dan in! Ik zorg voor de beste afwerking 

die u niet ziet. Ik werk voor zowel bouwbedrijven als voor particulieren. 

Tot in de puntjes

Ik verzorg uw kitwerk tot in de puntjes, zodat u kunt genieten van een mooie 

ruimte waarbij de afwerking goed geregeld is. Ik werk met diverse producten 

voor het afwerken van ruimtes. Denk bijvoorbeeld aan siliconenkitten die in 

verschillende kleuren beschikbaar zijn. Ik zorg ervoor dat de kit in de juiste 

kleur geleverd en aangebracht wordt. 

Projecten

Bij kitwerk in badkamers, keukens of aan kozijnen en vloeren help ik u 

graag. Ik vind het belangrijk dat iedereen tevreden is over de afwerking van 

ruimtes binnen- en buitenshuis. Ik doe zowel grote (bedrijfs)projecten alswel 

projecten bij particulieren.

Ik ben zeer ervaren in het afkitten van natte ruimtes: badkamers, douches, 

keukens en vergelijkbare ruimtes.

Contact

Zoekt u een vakman voor het afkitten van uw natte ruimtes of bent u niet 

tevreden over uw huidige kitwerk? Schakel mij dan in. Neem contact met mij 

op door een e-mail te sturen of door mij te bellen. Ik kom graag bij u langs 

om de situatie samen met u door te nemen opdat u een nette en gerichte 

prijsopgave kunt ontvangen. Ik hoor graag van u!

De Krite 10, 8748 GG Witmarsum

Mobiel: 06 214 96 556

E-mail: info@tb-harp.nl

www.buroharp.nl

Kitter
HARPCH

UC
K
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A genda
25 februari  Koepelconcert met The Unoriginals

   20.30 uur, loods Fairsound

Op 29 maaie 1922 komt Wietse Andela te ferstjerren nei in 

slimme sykte op 41 jierrige leeftiid, en wurdt op 1 juny begroe-

ven. Dat is presys 15 jier neidat er syn funksje akseptearre as 

haad fan ‘e kristlike skoalle. Mear as 130 minsken brochten 

him nei syn lêste rêstplak, wol in bewiis, hoe algemien achte 

en sjoen yn en bûten it doarp master Andela wie. Op de foto 

in moai plaatsje fan de Arumerwei sa as dy wie om 1900 hinne.

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

Y n’t ferline
Wy geane wer hûndert jier werom yn de tiid om te sjen wat der 

doe barde yn it doarp. 

Der wurdt yn it Hotel Meijer ek meigien yn de fernijingen fan 

de tiid, sy krije in telefoan oansluting mei it nûmer 16. 

Slachter Sietse Hidma hat it drok en freget in feint, dy moat wol 

betûft wêze of in foarme learling. De winkel fan slachter Hidma 

wie op de Arumerwei nûmer 12, dêr ‘t letter de patatsaak fan 

Jan en Dieuwke Brouwer wie. 

Op 9 april is der yn in gearkomste, fan jongelju út Wytmarsum 

en Penjum, besletten is ta it oprjochtsjen fan in kombinearre 

kuorbalklup Witmarsum-Penjum. 

Der wiene gelyk fjouwerentritich minsken dy ‘t harren opjoe-

gen om lid te wurden fan de nije klup. Der waard ek fuorten-

daliks in bestjoer keazen, besteande út 

F. v.d. Weide fan Wytmarsum as foarsitter, Sch. Hilarides fan 

Penjum as sekretaris, Sj. Kuperus fan Wytmarsum wurdt pong-

hâlder en ek de froulju S. de Boer fan Wytmarsum en W. Rau-

werda fan Penjum komme ek yn it bestjoer. 

Op 12 april wurdt der op de gearkomste fan de ôfdieling ,,Wyt-

marsum e. o. ” fan it Griene Krús besleaten de wyksuster te 

fersekerjen tsjin ynfaliditeit. Der waard in fersekering ôfsletten 

by de hear Catrinus Werkhoven, agint fan ,,De Philantroop“  

te Boalsert, foar 6000 gûne, ynienen út te kearen by folsleine 

ynfaliditeit en fan 3000 gûne by in part fan ynfaliditeit. Dêr ‘t de 

jierliks hjirfoar te beteljen preemje mar ƒ18,40 is en de ferseke-

ring net allinnich foar ûngelokken yn it berop, mar ek foar dy ‘t 

dêr bûten sletten is, kin de te beteljen preemje foar de Groene-

Kruis-ôfdieling eins gjin behindering mear wêze, om foar de 

suster in ynfaliditeitsfersekering ôf te sluten. 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maart Koepel moat uterlik 18 febrewaris 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 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, it earste wykein fan de nije moan-
ne.

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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