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24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan
voor u klaar!
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, zorgteam 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
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K at en Harke
De winter is tusken Kat en Harke fier fuort. De dagen langje al
wer. It wurdt wer langer ljocht om ús hinne. Sa is it ek mei de
ferromming fan de Coronaregels. Wy kinne en meie wer mear
en de ein is hjirby noch net yn sicht. Wol bliuwt it fansels oppassen. It firus is noch rûnom oanwêzich. Doch krije wy wer in
gefoel fan frijheid. Wy kinne wer... oer de grinzen sjen.
Mar no spoekje samar wer stoarmen om ús hinne. Stoarm Dudley is noch net foarby of de opfolgster Eunice komt mei al har
krêft del. Ek Wytmarsum wurdt net oerslein. Sketten en beammen binne in doelwyt, mar ek wenningen en skuorren en alles
wat net stiif fêst sit. It giet mâl. Alles wurdt wer efkes stillein yn
ús lân, mar no om in oare reden.
Oer de grinzen sjen dogge ús ferneamde Wytmarsumers ek.
Sels yn Coronatiid binne sy warber mei harren passy. En dêr
wurdt lanlik acht op slein!
“Mevrouw de Molenaar”kriget besite fan minsken út de oare
provinsjes, dy’t spesjaal foar har ferskate soarten nôt del
komme. Sels yn lanlike tydskriften wurdt har namme mei har
produkten neamd. Yn dizze tiid is it somtiden dreech om de
moed deryn te hâlden. Troch har kin men dit oprêde. Lekkere
swiete broadsjes, de saneamde “Moedhoudertjes” is it resept
hjirfoar. By de mûne fan Wytmarsum te keap!
De tiid hâldt gjin skoft. Dat wit sy ek. Dêrom is Christa mei in
teamgenoat in lesprogramma oan it ûntwikkeljen foar skoalbern. Oer in pear jier kinne de bern wat leare oer de natuerlike
produkten en hoe’t men dy ferwurkje kin ta natuerlike, smaakfolle produkten. En dy binne te keap yn de eigen regio. It mes
snijt sa oan twa kanten. By har dochter Sophie kin sy dan moai
proefdraaie. Wy winskje Christa in soad sukses ta mei alles wat
sy ûndernimt!
3
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Wol men in portret skilderje litte, dan kin men hjirfoar ek yn ús
doarp terjochte. Thomas Burger is in betûft portretskilder. Syn
grutte passy is skilderjen. De beide soannen hingje, troch him
ferivige, thús oan de muorre. Yn it filmke fan Hoi kin men dit
moaie portret sjen. Oan it programma “Project Rembrandt”,
op de telefyzje by NPO 1, docht hy ek mei. Hjir falle les en
praktyk gear. Dit is in moaie gelegenheid om syn talint fierder
te ûntwikkeljen. Yn koarte tiid de opdracht út te fieren is net
maklik, liket my ta. Hy rêdt it op. Spitigernôch hellet hy de einstreek net. It portretskilderjen komt foar him winliken ien les
te let. Mar hy giet troch mei syn passy. In lânskip skilderje wol
hy him yn de takomst op ta lizze. Rûnom Wytmarsum binne
allegearre fiergesichten. Der is op dizze wize oefenmateriaal
genôch. Jopie Huisman heart by Woarkum en Thomas Burger by Wytmarsum. Syn takomst leit noch iepen... Ek Thomas
winskje wy in moaie takomst ta om syn skilderijen fierder te
ûntwikkeljen.
Wy kinne grutsk wêze op al dy Wytmarsumers mei harren
passy en talinten.Yn jimme takomstplannen sil dit grif in wichtich plak krije. Op de filmkes fan Hoi ha der al ferskate te sjen
west. It sjocht der goed út. Wy litte ús graach noch lang troch
jimme ferrasse. Sukses hjirmei!
As men oer de Fabryksbrêge fytst, is it sûnder help noch wol in
klim. As men André van Duin mei syn boat by it programma
“Denkend aan Holland, de Elfstedentocht” der ûndertroch
faren sjocht, kin it mar krekt. It komt der dus op oan fan hokker
side en op hokker wize men dêr gebrûk fan makket. De mjitte
is lokkich oanpast oan beide groepen.
Ut it doarp wei binne fierder gjin berjochten ynbrocht.
Ik slút ôf mei in gedicht fan Jurjen van der Meer oer de ferskate
talinten.
		
4
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Talinten.
Fjouwer wie ik, doe koe ik fytse.
‘k Hie myn nocht fan it gerin.
Fleurich fleach ik oer de stoepe.”
”Sjoch ris memmy wat ik kin?
Doe ‘t ik fiif wie woe ik swimme.
No, dat ha ‘k doe ek mar leard.
Op myn seisde krig’ ik redens,
‘k waard de fluchste fan de feart.
’k Gie op kuorbal doe ‘t ik sân wie,
letter kaam der keatsen by.
De iene beker nei de oare,
wat wie memmy grutsk op my.
Bugel spylje, taarten bakke,
beamke klimme, hynstesport.
En op skoalle hege sifers,
elk jier wer in goed rapport...
No ha ‘k foar it earst ferkearing.

n

Dat wie noch in hiel gedoch.

-

‘k Ha der bot oan wenne moatten

n

mar no ha’k it trúkje troch.

h

Mem dy hat neat yn de gaten
gjin idee wêr ‘t ik jûns bin.
Soe mâl opsjen as sy wiste
wat ik allegear al kin.

a
Oant de oare kear, Jelly.

r
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L etters van Mounewetter
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor het nieuwe
zwemseizoen zijn al in volle gang. Vanaf 1 maart zullen ook de
vrijwilligers weer regelmatig bij het zwembad aanwezig zijn om
het bad weer zomer klaar te maken.
Er worden geen informatieboekjes meer rondgebracht, alle
informatie gaat via de website en facebook.
Kinderen die dit jaar voor het eerst bij ons zwemles willen volgen kunnen zich vanaf 15 maart aanmelden via info@zwembadmounewetter.com, o.v.v. volledige naam, adres, geboortedatum
en email adres.
Kinderen die vorig jaar bij ons zwemles hebben gevolgd krijgen
in april bericht via de mail.
Opening:
Het zwembad gaat dit jaar open op zaterdag 30 april om 13.30
uur.
Noteer op de kalender: Voorverkoop van 25 april t/m 29 april
van 9.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag 30 april, tijdens de openingsdag, van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Zwemmers die willen deelnemen aan onze aquadoelgroepen
kunnen zich ook tijdens de voorverkoop aanmelden.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.zwembadmounewetter.nl
Help jij ons aan zonnepanelen?
Een betere toekomst begint in de buurt. Daarom investeert
Rabobank een deel van hun winst in zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen. Het goede nieuws is; wij zijn met ons
zwembad hiervoor genomineerd!!
Het enige dat we nodig hebben is jouw stem. Dus ben je lid van
Rabobank?
6

2022 | 03 Koepel.indd 6

01-03-2022 11:00

Ga naar rabobank.nl/wonen en stem op ons!!
Stemmen kan tot en met 31 maart 2022.
Alvast bedankt!
Bestuur stichting zwembad Mounewetter
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N ieuws van Nij Libben
De maand maart is voor Nij Libben actie maand.
Tot 10 april zijn wij deelnemer aan de jeugd sponsoractie van
supermarkt Poiesz.
Sparen met de jeugd sponsormunten. Spaar ze niet thuis maar
stop ze direct na ontvangst in de juiste koker. De opbrengst zullen wij gaan gebruiken voor onze jeugdwerving, dit ligt al enige
tijd stil, maar zodra dit weer mogelijk is, gaan wij actief bij de
scholen een wervingsactie houden.
Onze tweede actie is de violenactie. Op het moment van dit
schrijven is nog niet bekend hoeveel er verkocht zijn maar we
rekenen er op dat Witmarsum een kleurijk voorjaar tegemoet
gaat met in veel tuinen en op terrassen violen van Nij Libben.
Op 8 maart komen wij de door u bestelde bakjes rondbrengen.
Uw financiële steun kunnen we best gebruiken. Bij voorbaat
dank voor het deelnemen aan onze actie’s.
Op het moment van dit schrijven ziet het er naar uit, dat er weer
meer mogelijkheden zijn voor het geven van concerten. Na drie
maanden stilstaan zijn de repetities weer begonnen en hopen
wij binnenkort weer een concert in het dorp te kunnen geven.
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.
7
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O PROEP
INFORMATIE GEVRAAGD
BETUWSE OORLOGSEVACUÉS IN WITMARSUM
In 1944 werd de stad Tiel dusdanig gebombardeerd, dat de
inwoners geëvacueerd werden naar Friesland. De familie van
Straaten werd gastvrij opgevangen in Witmarsum. Ik weet dat
mijn moeder opgevangen werd door ‘Tante Sie’. De achternaam is me onbekend, al ben ik als klein kind rond 1960 met
mijn ouders nog bij haar op bezoek geweest. In verband met de
honderdste geboortedag van onze moeder zijn we op zoek naar
verhalen over die evacuatie in Witmarsum in het algemeen, en
van nabestaanden van tante Sie in het bijzonder.
Joop Wammes (Weegschaal 4, 3328PD Dordrecht; wammes.
joop@gmail.com; mobiel: 0631.006.631).

F reonenjûn De Koepel
Stabij on tour
Wy binne wiis mei ús freonen dy’t ús stypje troch elts jier in
bedrach oan ús oer te meitsjen. Sy soargje der mei foar dat De
Koepel âlve kear yn it jier kunde docht fan it wat der yn Wytmarsum spilet.
As blyk fan ús wurdearring hâlde wy op freed 1 april – gjin grap
hear – in jûn foar ús freonen.
8
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Wy hawwe ferteller, skriuwer en columnist Douwe Kootstra,
illustrator Tjibbe Hooghiemstra en Tjibbe’s stabij Liv útnûge mei harren programma ‘Stabij on tour’. Douwe en Tjibbe
hawwe tegearre in boek makke oer stabij Liv. Yn de foarstelling lêst Douwe fragminten foar en fertelt Tjibbe wat der by it
tekenjen fan bisten sa al komt te sjen. En dan mei namme fan
syn stabij Liv, dy’t dizze jûn ek meikomt ûnder het motto ‘It

e

bist yn ‘e keunst’.

t

Belangstellenden kinne it boek ‘Stabij’ op dizze jûn keapje foar

n

€ 15,- ‘hantsje kontant’.
Hjirby noegje wy ús freonen út foar dizze jûn, dy’t plak fine sil
yn ‘De Ontmoeting’ fan Aylva State. De jûn set útein om 20.00
oere. De tagong is fergees. Yn ferbân mei de beheinde romte is
opjefte yn ’t foar nedich fia info@dekoepel.frl Wy behannelje
de opjeften yn folchoarder fan ynkomst.
Dan noch efkes dit: de foarstelling wurdt organiseare ûnder
betinkst fan de dan jildende coronamaatregels.

e
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De groepslessen starten weer vanaf 25 januari!
Je kunt je weer inschrijven.
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
N.n.t.b.

19.30
16.00
17.00
18.30
19.30

–
–
–
–
–

20.15
16.45
17.45
19.30
20.30

Spinning
Streetdance 6-8 jaar
Streetdance 8-10 jaar
Streetdance 10-12 jaar
Streetdance 13+
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

11
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S portvereniging Mulier
We mogen weer!
Inmiddels is de tweede seizoenshelft een aantal weken onderweg en gelukkig mogen we weer volop voetballen. De competitie is weer in alle hevigheid losgebarsten en ook publiek
is weer van harte welkom. Het lijkt er dan ook op dat we, in
tegenstelling tot de twee voorgaande seizoenen, dit jaar het seizoen gewoon af kunnen maken. Ook de kantine mag weer open
en dat is voor het verenigingsleven natuurlijk altijd een extra
stimulans.
Nieuwe trainers
Met ingang van het seizoen 2022-2023 is Yme Vonk uit Oudega
(SWF) de nieuwe hoofdtrainer van Mulier. Vonk is in het verleden trainer geweest bij onder andere Tzummarum, SC Boarnbergum en Hielpen. Mulier ziet in Vonk de ideale persoon
om leiding te geven aan de A-selectie van Mulier en we zien
de samenwerking met Vonk dan ook met veel vertrouwen en
enthousiasme tegemoet. We wensen hem veel succes en plezier
bij onze mooie vereniging.
Ook voor het huidige seizoen heeft er een wisseling van de
wacht plaatsgevonden. Na het voortijdige vertrek van Pope
Leffring moesten we namelijk met spoed op zoek naar een vervanger. Met Enno Hofstra denken we hiermee de ideale opvolger gevonden te hebben. Enno is een echte Witmarsumer en
een kind van de club. Als trainer heeft hij vele teams bij Mulier
onder zijn hoede gehad. We zien in hem iemand die voor rust
en vertrouwen kan zorgen bij het eerste elftal. Als club zijn we
erg blij met zijn aanstelling en ook Enno wensen we veel succes
en plezier bij Mulier tijdens de tweede seizoenshelft.

12
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Vrijwilligers gezocht
Vrijwel elke vereniging kan altijd meer vrijwilligers en leden
gebruiken. SV Mulier vormt hierin geen uitzondering. Zowel
jeugd- als seniorenleden zijn bij ons van harte welkom. En ook
als je niet eerder gevoetbald hebt kun je bij ons terecht.
We zijn ook altijd op zoek naar mensen die ons op trainingsavonden en wedstrijddagen kunnen helpen, bijvoorbeeld als
trainer of leider van een team. Maar vooral scheidsrechters zijn
erg lastig te vinden en deze zijn toch wel cruciaal om wedstrijden te kunnen organiseren. Gelukkig zijn er in de nabije omgeving diverse cursussen te volgen waarbij je in een paar cursusavonden klaargestoomd wordt tot volwaardig clubscheidsrechter. Mulier betaalt de kosten van deze cursus. Zowel voor jeugd
als senioren, heel, half of kwart veld, zoeken we nog mensen
die ons helpen willen bij de wedstrijden op zaterdag. Heb je
interesse? Meld je dan bij iemand van de jeugdcommissie van
SV Mulier of stuur een mail naar jeugdcommissie@svmulier.nl
Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die per toerbeurt in
de kantine willen staan. Vooral op de zaterdagmiddagen kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. En ook als je niet lid bent
van onze vereniging ben je van harte welkom. Zie je hier wel
wat in, neem dan contact op met de kantinecommissie of stuur
een mail naar kantinemulier@outlook.com.
Blauw Rood ‘20
Naast de wedstrijden van Mulier op zaterdag speelt sinds dit
seizoen Blauw Rood’20 uit Bolsward op zondag zijn thuiswedstrijden op sportcomplex It Fliet in Witmarsum. Het programma van deze wedstrijden kun je vinden op onze website, www.
svmulier.nl. Neem dus ook eens een kijkje op zondag, ook dan
is de kantine geopend.
Het bestuur van SV Mulier
14
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
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Binnen Aylva State zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor verschillende taken
en/of activiteiten.
Dus bent u of kent u iemand die het leuk vindt om samen met onze bewoners
activiteiten en andere taken op te pakken.
Dan zijn wij op zoek naar u!

-

t

l

Voor de volgende taken zijn wij op zoek naar vrijwilligers:
o Het onderhouden van onze moestuin.
o Algemene activiteiten zoals: bingo, muziek middag, beauty middag etc.
o Individuele aandacht voor een aantal bewoners: praatje maken, spelletje
doen, wandeling maken.
o Activiteiten op de huiskamer(s): gezamenlijk koffie drinken, spelletje doen, iets
lekkers bakken, wandeling maken etc.

t
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligers coördinator:
Antke Sikkes – antke.sikkes@patyna.nl

-

-

Neem ook eens een kijkje op onze facebook pagina:
Antke van Patyna – Aylva State

15
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T ennisclub Witmarsum
Het is altijd tijd voor tennis – Maak Kennis met Tennis
We staan er zelf nog steeds van te kijken. De winterstormen
gieren deze week om ons heen, de regen komt met bakken naar
beneden, het is februari en we zien onze leden vol enthousiasme op de baan staan. Als iets duidelijk maakt dat tennis een
leuke sport is, dan moet dat het wel zijn!
En hoe blij zijn we met de nieuwe all weather banen die het
hele jaar bespeelbaar zijn. Die maken het mogelijk om zelfs in
barre tijden de baan op te gaan. Maar eerlijk is eerlijk, met het
voorjaar in het vooruitzicht kijken we natuurlijk ook uit naar
lekker samen buiten sporten in een aangename temperatuur.
Maak Kennis met Tennis
Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen de kans bieden
om ook kennis te maken met deze mooie, sportieve én coronaproof sport. Vandaar dat we dit voorjaar weer een leuk kennismakingsaanbod voor iedereen hebben. 4 lessen van een professionele trainer op de banen in Witmarsum, en dat voor maar 25
euro! Te mooi om niet te proberen toch?
Heb je al eerder getennist en wil je het weer oppakken en heb
je zin in een opfrisser? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Je kunt
gewoon lid worden en lekker gaan spelen. Of je kunt je ook
aanmelden voor Maak Kennis met Tennis: geef aan dat je het
opnieuw wilt oppakken en dan kijken we of we een voor een
groepje mensen een Opfriscursus van 4 lessen kunnen organiseren. Of, je kunt je als nieuw lid gewoon voor de reguliere
lessen aanmelden. Flink wat opties dus! Twijfel je, dan kun je
altijd contact met ons opnemen en dan kijken we wat het beste
past.
Tennisseizoen 2022
We zijn druk aan het werk met het uitzetten van de kalender
16
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voor dit jaar. Maar één ding weten we al; er is volop gelegenheid voor leden en andere enthousiastelingen om te tennissen.
Dat kan bijvoorbeeld in wedstrijdvorm in de competitie, de
toernooien of in het clubkampioenschap. Maar we organiseren
ook de instuifavond voor alle leden en zij kunnen via de app
een baan reserveren om op eigen gelegenheid lekker een balletje te slaan. Dat geldt niet alleen voor de volwassenen, ook de
jeugd is van harte welkom! We houden iedereen op de hoogte
van onze planning en activiteiten in de Koepel en via Facebook.
Contact en informatie
Natuurlijk is het altijd mogelijk lid te worden van TCW, dan
kun je je inschrijven voor de lessen en deelnemen aan andere
activiteiten.
Informatie vindt je op de site of neem even contact op via info@
tennisclubwitmarsum of 06-51891216. Heb je wel zin, maar twijfel je nog? Kom dan een keertje meedoen; met een belletje of

n

k

t

• Belastingzaken

n

• Administratieve dienstverlening

-

• Jaarrekeningen

e

• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed
Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488 fax. 0517-532815
e-mail: info@sprikkeurs.nl
sprikkeurs@online.nl
17
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mailtje aan ons maken we een afspraak, gewoon vrijblijvend.
Hoe leuk is het om lekker buiten te kunnen sporten en te tennissen en die ervaring delen we graag!
We wensen iedereen alvast een sportief en prachtig voorjaar!
Het bestuur van TCW

T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,
Op 9 april 2022 organiseren wij voor de 8e keer onze “Trekkerdei”.
Na de wintermaanden het eerste “ trekker evenement ” in onze
omgeving!
“Trekkerdei” wordt gehouden op het erf van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. Wij starten
om 10:00 uur en het is rond 15:00 uur afgelopen.
Deelnemers kunnen zich, bij voorkeur, aanmelden via de e-mail
(trekkerdei@hotmail.com). U ontvangt daarna een digitaal
aanmeldingsformulier waarop u uw gegevens kunt invullen.
Dit ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de organisatie
terug om uw deelname te bevestigen.
Ook dit jaar staan er niet alleen klassieke tractoren, maar ook
weer klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor
1980. Daarnaast willen we de deelnemers weer de gelegenheid
geven om iets te koop aan te bieden. De betreffende artikelen
dienen wel relatie te hebben met klassieke tractoren, vrachtwagens, brommers en motoren.
18
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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

d

De Tunen 17, 8748 EG Witmarsum

n

0517-533080, info@bouwbedrijf-heeringa.nl

www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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Uiteraard organiseren wij ook weer een rondrit voor degene
die dit leuk vindt. De rit zal ongeveer 10 kilometer lang zijn.
Voor deelname aan de rondrit kunt u zich aanmelden bij de
tent op het terrein. Deelname hieraan is echter niet verplicht.
Verder hopen we, net als voorgaande jaren, op een gezellige
zaterdag! U bent van harte welkom op 9 april!
Aanmelden en informeren kan via onderstaand e-mailadres:
trekkerdei@hotmail.com
Jacob Heeringa, telefoonnummer: 0517-53 17 38 (tussen 18:00
uur en 20:30 uur)
Jan Cats, telefoonnummer: 0517-53 14 41 (tussen 08:00 uur en
17:00 uur)
Met vriendelijke groet, Organisatie HTW

Y nstjoerd
In februari heb ik, Tiete- Fokje van Eijk, mijn eigen nagelstudio
geopend op de Tunen 2, ik zit boven bij administratiekantoor
AHT. Vorig jaar heb ik de opleiding tot nagelstyliste gevolgd
bij Anne Tuttel in Winsum. Ik heb daar 5 certificaten behaald:
gel polish, Biab treatment, nail art, nail extensions en e-file
basics ( electrisch vijlen). Tijdens en na het behalen van mijn
certificaten heb ik al heel wat geoefend thuis en begin dit jaar
kon en mocht ik dus mijn eigen studio openen, waar ik erg trots
op ben! De studio zal vanaf maart 3 dagen in de week open zijn
en ook 1 of 2 avonden!
Ik zal mijzelf nog even voorstellen, ik ben dus Tiete Fokje van
Eijk woon samen met mijn man en onze 4 kinderen in Arum,
waar ik geboren en getogen ben! Na jaren als gastouder te heb20
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ben gewerkt heb ik het roer nu omgegooid. Maar ook hier kan
ik mijn creativiteit in kwijt, zo leuk als iemand met een leuk
idee komt wat ik uit mag voeren! Wil jij nou ook eens mooi
gelakte nagels met een gellak waar je weken van kunt genieten?
Kom gerust eens langs of app voor een afspraak of informatie!
Want weet je bv niet wat je met je korte of snel brekende nagels
moet? Maak een afspraak voor een BIAB treatment en je krijgt
weer een mooie verzorgende lengte! We komen er samen wel
uit! Aanbieding van de maand maart met code KOEPEL gratis
nail art level 1.
Maak snel je afspraak op 0631179892 en kijk eens op mijn facebook of instagram Butterfly nailstudio
Liefs Tiete Fokje van Eijk

21
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K V “Pim Mulier”
Zo halverwege februari lijkt het erop dat er ,na een aantal
jaren van beperkingen, nu toch weer een Corona-beperkend
vrij kaatsseizoen aan zit te komen. Dat is voor ons als bestuur
een hele opluchting. Plannen maken en voorbereidingen treffen voor het kaatsseizoen met de kans dat deze niet doorgaan
is niet erg inspirerend. Ook voor onze kaatsliefhebbers is het
mooi dat er weer een volledig seizoen kan worden gekaatst en
kan worden genoten van de wedstrijden. Maar ook het genieten
van het napraten, eventueel onder het genot van een drankje,
over de wedstrijden. De vooruitzichten zijn goed en laten we
hopen dat wij dit jaar weer volop kunnen genieten van onze
mooie kaatssport.
Helaas begon het jaar slecht. De kaarten waren uit het vet
gehaald en de potloden geslepen, maar de kaarten konden niet
worden geschud. Het was helaas nog niet mogelijk om de traditionele kaartmiddag te organiseren. De snackjes konden in de
vriezer blijven. De kaartmiddag wordt wederom doorgeschoven naar het volgende jaar.
Inmiddels wordt er nog wel gekaatst. Sommigen zijn nog steeds
of alweer in training en in de Trije houden 6 leden van Pim
Mulier om de 14 dagen hun conditie op peil en het kaatsritme
bij tijdens het kaatsen bij de 55+ wedstrijden.
Ook wordt er elke week in de gymzaal op donderdag vanaf
19.30 uur Wallball gespeeld. Een vaste kern van zo’n 8 spelers
jagen zich hier wekelijks in het zweet. Wallball is een intensief spel waarbij tweehandigheid en het tussenspel goed wordt
beoefend en dat zal later op het veld ten goede komen bij het
kaatsten. Aanschuiven op donderdag kan altijd als je ook eens
wil ervaren of Wallball ook iets voor jou is!!!
22
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Jubileumwedstrijd KNKB:
In 2022 bestaat de KNKB 125 jaar. In het kader hiervan is
besloten om op 18 juni 2022 een dag ‘Hiel Fryslân Keatst’ te
houden. De invulling van deze dag (jubileum cup) komt er als
volgt uit te zien:
In elke regio wordt voor alle jeugdcategorieën en heren en
dames senioren een D.E.L. wedstrijd georganiseerd waar
KNKB- en regio/verenigingskaatsers tegelijk aan deel nemen
in een A/B klasse. De partuursamenstelling zal bestaan uit een

t

A,B en C maat.

n

Na afloop van het seizoen zal er een finaledag op 17 september

,

e

t

georganiseerd worden waarbij de winnaars van elke regio en
categorie het tegen elkaar opnemen.
Ledenvergadering
Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering op woensdag
23 maart 2022 om 20.00 uur
in de kantine van MFC It Fliet te Witmarsum

t

-

e

f

AGENDA
1.

Opening

2

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Notulen jaarvergadering van 6 oktober maart 2021

4.

Financieel jaarverslag 2021, rapport kascommissie

5.

Jaarverslag 2021

6.

Haye Rijpmafonds

7.

Beschrijvingsbrief KNKB

8.

Bestuursverkiezing

Pauze

-

9.

Verslag jeugdcommissie

t

10.

Federatiezaken

11.

Wedstrijdagenda 2022

12.

Uitreiking Willem Boersma cup

13.

Rondvraag

14.

Sluiting.

s
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Dit artikel út in Amerikaanse krante krigen wy
fan Francine Behnen, se hie it fan in kollega dy’t famylje hat
yn de USA.

25

2022 | 03 Koepel.indd 25

01-03-2022 11:00

Y n’t ferline
Wy geane wer hûndert jier werom yn de tiid om te sjen wat der
doe barde yn it doarp.
De feedokter Jentje Nauta hat it drok, no ‘t er by in boer yn
Wûns tongblier konstatearre hat. Dokter Nauta wenne oan de
Arumerweg 15, dêr ‘t letter de elektroanika saken fan Schotanus en van der Meer yn sieten. Dat pân hat feedokter Nauta yn
begjin jierren 20 bouwe litten, foarhinne stie hjir in lytse pleats.
De twa grutte etalaazjeruten wiene yn dy jierren twa stâldoarren, syn ferfier wie doe noch mei hynder en wein. Der wurdt
troch de lâninlizzenden en wetterskip ,,De Eendracht “, en wetterskip ,,De Oosthemmerweg “, de algemiene jiergearkomsten
hâlden.
Dat dit hjir oer serieuske saken gie, kin men oan de begrutting
fan ,,De Eendracht “ sjen. De nije begrutting wurdt fêststeld
mei in ûntfangst fan ƒ 1983,35½ en in útjefte fan ƒ 1963,25. De
26

2022 | 03 Koepel.indd 26

01-03-2022 11:00

n

-

-

rekken

opmakke

oant op de heale sint
sekuer,

wy

brûke

hjoed-de-dei

de

hiele sint net mear.
We komme ek in
lytse advertinsje tsjin
fan Pieter Meyer, dy
wenne sûnt 1919 op
de kazerne en wie in bekende hynstekeapman. Yn ‘e advertinsje stie: KLOPHENGSTEN te koop gevraagd, leeftijd 1 – 2
jaar, door P. Meyer, in Paarden, Witmarsum. No is it by elk net
bekend wat in klophynst is, dat wy ha dit opsocht. Wannear ‘t in
hynst net brûkt wurdt foar de fuortplanting, wurdt faak keazen
foar kastraasje. Eartiids waarden de siedballen mei in houten
hammer of sa ferbrizele, sa sil de namme wol ûntstean wêze.
In nijsgjirrich berjochtsje fan in âld plakgenoat, de hear Bokko
Bokma de Boer, dy ’t koartlyn (1922) syn sulveren jubileum
fierde yn de sûkeryndustry te Semarang. De jubilaris is in soan
fan ús âld notaris mr. Jan Klasesz de Boer en Atje Valentyna
Jellema, berne op 2 maaie 1874 yn Ferwert. Opgroeid yn Wytmarsum dêr ‘t syn heit yn 1878 as notaris kaam. Bokma de Boer
hat hjir dus de legere skoalle besocht en is nei fierdere oplieding nei Ynje gien, dêr ‘t er earst as lânboukundich assistint yn
tsjinst kaam fan it proefstasjon te Pasoeroean. Letter stapt er
oer yn de sûker en bliuw dy ek in fearnsiuw trou.
Bokma de Boer sil dêr syn hiele libben bliuwe en komt te ferstjerren op 24-4-1934 te Malang, Pasoeroean op East Java. Op
de foto is it ûnôfhinklikheitsfeest te sjen, dat Prins Willem 1, nei
18 jier wer foet op Nederlânske boaiem set, en wurdt tasongen
troch syn lângenoaten.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

g

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

d

Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
27

2022 | 03 Koepel.indd 27

01-03-2022 11:00

HET IS WEER TIJD VOOR DE BELASTINGAANGIFTE 2021
Wist u dat u mensen met veel ziektekosten en een klein inkomen
deze kosten kunnen meenemen als aftrekpost? Dit heet de
verzilveringsregel. Het gaat om kosten als:
•
•
•
•
•
•
•
•

reiskosten ziekenhuis/huisarts/tandarts/fysio enzovoorts
parkeerkosten ziekenhuis
betaalde medicijnen
batterijen gehoorapparaat
tandartskosten
dieetkosten, bedrag bepaald door de belastingdienst
diabetisch, COPD, oncologie
reiskosten ziekenbezoek

Het opvoeren van ziektekosten kan ook positieve gevolgen hebben
voor de (her)berekening van toeslagen.
Voor een professioneel advies staan we van maandag tot en met
donderdag voor u klaar. Neem gerust contact met ons op als u
vragen heeft. Kijk ook op www.administratiekantoorAHT.nl
Met vriendelijke groet, Afke en Ilona
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A genda maart 2022
4 maart

Ledenvergadering IJsvereniging

		

20.00 uur, kantine MFC It Fliet

18 maart

Kopijdatum april-Koepel

23 maart

Ledenvergadering KF Pim Mulier

		

20.00 uur, kantine MFC It Fliet

1 april

Freonenjûn De Koepel

		
20.00

uur,

Aylva

State,

De

Ontmoeting.

Sjoch ek it berjocht yn dizze Koepel
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Triatlon Witmarsum
ZorgcentrumAylva State
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Trekkerdei Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de april Koepel moat uterlik 18 maart ynlevere wurde
fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri
de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 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 moanne.
Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings
binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en
wurdt troch ús tige op priis steld!
Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre?
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?
Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing,
ma
dan maken
we vooraf een 3D-ontwerp.
Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland.
Proﬁteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l
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