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K at en Harke
Hoe is’t dochs mooglik! Dit is dochs net wier!

Safolle ellinde komt fan safier

lûkt oer de grinzen en moardet rûnom

om in oar lân mei geweld te besetten

Wat is dy man boppe oan dochs oerstom;

hij en syn marionetten

In wat oars as oars begjin fan it       en     nijs, mar it bin ynie-

nen ek hiele oare tiden. Tiden wêryn frijheid fan minsken mei 

grof geweld de nekke omdraait wurdt en minsken fan it ien op 

it oare momint skûlje en flechtsje moatte. It is ferskriklik om 

soks te sjen. Sa seach ik in frou folslein it paad bjuster want 

se mocht har hûs net mear yn. It minske wist wier net wêr’t se 

hinne moast. It byld fan har eagen sei genôch, eangst en fer-

twiveling. Net te befetsjen, want it iene momint wenje jo noch 

fredich mei jins húshâlding yn jins wenning en it oare momint 

is dat allegear ferdwûn, en eins allinnich mar omdat ien of oare 

diktator sa gleon op macht is.  

Dan fiel je josels ek machteleas, want wat kinne jo dwaan.Mar 

lokkich koenen wij wat dwaan fia giro 555 en fansels feitlik 

flechtlingen opfange. Manlju, froulju en bern dy’t it noadige al 

meimakke ha. 

Men docht wat hij seit, sûnder pardon

In leugen wurdt wierheid, gjin wei werom

stjoerd hij syn legers nei stêd en nei doarp

Troch gleonens om macht ferbline

alle deaden dy’t falle bin him in soarch

wannear sil de sinne wer skine?

En yn dizze nuvere tiden mochten wij ek noch nei de stimbus 

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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M ounewetter
Letters van Mounewetter

Er wordt de laatste weken hard gewerkt in en rond het zwembad 

om het bad gereed te maken voor het nieuwe seizoen. Want het 

is bijna zover, 30 april opent zwembad Mounewetter om 13.30 

uur haar deuren voor een nieuw zwemseizoen. Tijdsloten zijn 

niet meer nodig. Een ieder kan weer komen wanneer hij/zij wil.

VOORVERKOOP VAN ABONNEMENTEN

HAAL VOORDELIG JE ABONNEMENT OF VERLENG 

JE ABONNEMENT VAN VORIG JAAR TIJDENS ONZE 

VOORVERKOOP!! 

Voorverkoop vanaf maandag 25 april t/m 29 april van 9.00 uur 

tot 16.00 uur en zaterdag 30 april van 13.30 tot 16.30 uur.  Tij-

dens deze  voorverkoop is betaling alleen mogelijk met de pin.

AANMELDEN ZWEMLESSEN

Nieuwe leskinderen voor het zwemdiploma ABC kunnen zich 

aanmelden via info@zwembadmounewetter.com o.v.v. naam, 

geboortedatum, adres, email en telefoonnummer.

De kinderen die vorig jaar bij  ons zwemles hebben gevolgd 

krijgen persoonlijk bericht via de mail.

Kinderen die mee willen doen met aquafun of reddend zwem-

men kunnen zich aanmelden tijdens de voorverkoopweek.

Ook voor deelname aan onze aquafit doelgroepen voor volwas-

senen kunt u zich aanmelden tijdens onze voorverkoop week.

LESTIJDEN

Zwemles voor beginners start op 3 mei op dinsdag en vrijdag, 

een half uur les om 16.30 uur, 17.00 uur of 17.30 uur.

Zwemles voor gevorderde kinderen:

Diploma A vanaf 2 mei op maandag en donderdag een half uur 

foar de gemeenteried. De opkomst wie sa as gebrûklik bij dizze 

ferkiezings net heech. Mar dochs dogge jo sokke ûntjouwings 

yn Oekraïne wol wer realisearjen hokker heech guod it is om 

yn frijheid stimme te kinnen en te sizzen wat je wolle. Al sil je it 

nea altyd mei-inoar iens wêze, it mei. Men seit wolris dat stim-

men jo rjocht is. Ik soe earder sizze dat it in foarrjocht is wat wy 

koesterje moatte. 

Mar ek tusken Kat en Harke gong it libben syn gonkje mei bliid 

en eilaas ek mei drôf nijs.

Sa stoar op 28 febrewaris SAKE BOOTSMA op 79 jierrige 

leeftyd. Sake waard op 15 septimber 1942 berne yn Wommels. 

Doe’t er in jier as 23 wie kaam er syn grutte leafde Klaske tsjin 

en boaske mei har. Sake en Klaske, dy’t yn de Bewaarskoal-

strjitte wenje,  krigen trije bern, Gerben, Carla en Allard. Sterk, 

sêft en belutsen binne de omskriuwings dy’t it beste passe bij de 

leave man fan Klaske en ûnferjitlike heit en pake. Wij winskje 

Klaske, de bern en bernsbern de krêft ta dit grutte ferlies te 

dragen en in plakje te jaan.

Litte wij hope dat wy yn de folgende Koepel melde kinne dat 

de ferskrikking yn Oekraine ôfrûn is.

Wa sil de streep lûke, set him oan de kant

dizze diktator giet te lang syn gong

It deadzjen fan minsken om neat, sa banaal

Wy moatte him fûleindich bestride

dus rjochtsje wy ús rêch foar it ideaal

de hope op bettere tiden

Wim
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les om 16.30 uur of 17.00 uur.

Diploma B vanaf 2 mei op maandag en donderdag om 17.30 uur

En diploma C om 18.00 uur. 

Reddend zwemmen vanaf woensdag 4 mei van 17.30 uur tot 

18.15 uur.

Aquafun vanaf woensdag 4 mei van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Alle aquafit/aquajoggen en superfit groepen voor volwasse-

nen vinden plaats op de ochtend vanaf 9.00 uur tot 9.30 uur en 

maandagavond van 20.30 uur tot 21.00 uur.

 

OPENINGSTIJDEN SEIZOEN  2022 VANAF ZATERDAG 

30 APRIL 13.30 UUR  

Maandag t/m vrijdag: 9.30 uur tot 12.00 uur- 13.00 uur tot 16.30 

uur-19.00 uur tot 20.30 uur

Uitzondering: Woensdag middag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.zwembad-

mounewetter.nl 

Heeft u alweer zin in een nieuw zwemseizoen? Wij wel!!

Bestuur stichting zwembad Mounewetter

 

   
   
  Dry Needling    Medische fitness 
  Functionele osteopathie  Bedrijfsfitness 
  Manuele therapie   Streetdance 4 Kids & Teens 
  Oedeemtherapie   Peuter- & kleuterdans 
  Medische training   Spinning 
  Medical taping     
  Covid-19 herstelzorg   
  Hydrotherapie     
 
Bel 0517-531901 voor het maken van een afspraak of kijk voor meer informatie 

op fysiowitmarsum.nl 
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T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum, 

 

Op 9 april 2022 organiseren wij voor de 8e keer onze “Trek-

kerdei”. 

 

Na de wintermaanden het eerste “ trekker evenement ” in onze 

omgeving! 

“Trekkerdei” wordt gehouden op het erf van mechanisatiebe-

drijf 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, vrachtwa-

gens, brommers en motoren. 

 

Uiteraard organiseren wij ook weer een rondrit voor degene 

die dit leuk vind. De rit zal ongeveer 10 kilometer lang zijn. 

Voor deelname voor 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

D e laatste eer
Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laat-

ste Eer” nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergade-

ring op donderdag 7 april 2022 in het kleine zaaltje van ‘De 

Hoekstien’, van Aylvaweg 37. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 maart 

2019

4.  Jaarverslagen secretaris: 2019, 2020 en 2021 

5. Jaarverslagen penningmeester: 2019, 2020 en 2021

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw kascommissielid

8. Vaststellen tarieven en vergoedingen: 

• Voorstel contributieverhoging van € 15,- naar € 17,50 per lid,

• Voorstel verhoging ledenkorting van € 750,- naar € 850,- 

(afhankelijk van gemaakte afspraken).
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Pauze

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. J. Brouwer en mw. J. 

Joustra-Giliam. 

Mw. A. Posthumus stelt zich beschikbaar als secretaris. Er is 

een vacature voor een bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen 

tot 2 april a.s. kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. Belang-

stellenden voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen 

met de voorzitter.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

Bij overlijden van een lid van de vereniging dient contact op te 

worden genomen met de bode van de vereniging: Dhr. C. van 

Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.

Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits 

ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden 

van de vereniging.

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboor-

te, verhuizing, etc.) aan het bestuur door te geven.

Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen: www.

uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam secretaris (tel. 532287)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker lid

Vacant lid

Uitnodiging

Na ruim 17,5 jaar met grote inzet en betrokkenheid bode te 

zijn geweest bij ‘De Laatste Eer’,is Janny Koehoorn-Hoitsma 

gestopt met haar werkzaamheden.

We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom nodi-

gen we belangstellenden van harte uit om haar persoonlijk te 

bedanken.

Hiervoor is de gelegenheid tijdens een

Afscheidsreceptie

donderdag 28 april 2022 

‘De Hoekstien’, van Aylvaweg 37, Witmarsum

20.00 – 21.30 uur

Graag tot ziens!

Het bestuur van ‘De Laatste Eer’ Witmarsum

dlewitmarsum@gmail.com
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Pauze

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. J. Brouwer en mw. J. 

Joustra-Giliam. 

Mw. A. Posthumus stelt zich beschikbaar als secretaris. Er is 

een vacature voor een bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen 

tot 2 april a.s. kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. Belang-

stellenden voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen 

met de voorzitter.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

Bij overlijden van een lid van de vereniging dient contact op te 

worden genomen met de bode van de vereniging: Dhr. C. van 

Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.

Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits 

ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden 

van de vereniging.

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboor-

te, verhuizing, etc.) aan het bestuur door te geven.

Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen: www.

uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam secretaris (tel. 532287)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker lid

Vacant lid

Uitnodiging

Na ruim 17,5 jaar met grote inzet en betrokkenheid bode te 

zijn geweest bij ‘De Laatste Eer’,is Janny Koehoorn-Hoitsma 

gestopt met haar werkzaamheden.

We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom nodi-

gen we belangstellenden van harte uit om haar persoonlijk te 

bedanken.

Hiervoor is de gelegenheid tijdens een

Afscheidsreceptie

donderdag 28 april 2022 

‘De Hoekstien’, van Aylvaweg 37, Witmarsum

20.00 – 21.30 uur

Graag tot ziens!

Het bestuur van ‘De Laatste Eer’ Witmarsum

dlewitmarsum@gmail.com

2022 | 04 Koepel.indd   112022 | 04 Koepel.indd   11 29-03-2022   10:0429-03-2022   10:04



12

D e geast fan it Wythûs
Skrean troch Wim Beckers, mei illustraasjes fan Gert Jan Feenstra

Haadstik 1: It nij hûs

Uteinlik is it dan safier, se ha de kaai fan harren nije wente 

krigen.

No ja eins; wachtsjen duorret ommers altyd lang, want as Gjalt 

goed neitinkt wiene it mar twa dagen west.

Hy seach der earst wol wat tsjin oan om te ferhúzjen; om him 

hie it net hoegd. Hy siet yn Ljouwert op in leuke skoalle, hie in 

klofte freonen en hjir yn Wytmarsum kin er net ien.

 Mar hawar, hy wie al tsien en hie dêr fansels net om gûlt.

Heit woe graach werom nei syn bertedoarp en doe’t der dan ek 

im¬men op it gemeentehûs frege waard, sollisitearre hy. Sûnt 

in wike wurke hy as opsichter by de gemeente.

Earst fûn Gjalt it spitich dat heit de baan krige, mar doe’t er 

it nije hûs seach, fûn er it net sa slim mear. In kollega fan heit 

hie harren yn kontakt brocht mei de eigener fan it saneamde 

Wythûs, harren nije wente.

It Wythûs lei in eintsje bûten Wytmarsum en wie alhiel omklam-

me troch ien grutte griene tekken. In útsjoch wat allinnich troch 

in inkelde beam ûnderbrutsen waard.

Se rinne it, troch gers oerwoeksen, paad op.

“It hûs liket no noch like grut as doetiids”, seit heit. “As jonk-

je ha ik hjir faak mei myn maten boarte. Soks koe ek, want 

meastentiids stie it hûs leech. Meastentiids. Want soms hie de 

eigener, in sikere mynhear Jansen, dy’t hielendal yn Ljouwert 

wenne, him yn’t hûs ferskûle.”

Mynhear Jansen koe Gjalt wol, want dy wie noch altyd de eige-

ner fan it Wythûs.

“Wannear dy man him dêr ferskûle wist gjin ien”, gie heit fier-

der, “mar meastentiids wiene flak dêrfoar in pear ruten sneu-

vele. Wat koe dy man dan lilk wêze.”

 “Ienris krige er myn maat Douwe yn syn hannen. Dat wie ek 

net sa’n keunst, want Douwe hie hiel wat kilootsjes mei te til-

len. No en dat hat Douwe witten. Seker in wike hat er net fat-

soenlik sitte kinnen.”

Lokkich dat de eigner heit net weromkend hie as ien fan dy 

oproerkraaiers fan eartiids, oars hie er heit fansels nea dit hûs 

ferhierd.

Mar neffens Jansen wie hy tige bliid dat der immen yn wenne, 

oars soe de jeugd alles dochs mar ferrinneweare.  En dêr koe 

Gjalt him wol wat by foarstelle.

Yn prakkesaasjes fersonken, stapt Gjalt it keale hiem op. 

Utsein wat goudsjeblommen, is der fierder gjin inkelde fleur te 

ûntdekken. No ja, grien fansels fan it gers en brún fan de bast 

fan de twa beammen dy’t oan ‘e foarkant fan it hûs steane.

Moast dy ris yntinke, se beweare dat Minne Simens hjir wenne 

hat en no wenje ik der, tinkt er. Fan alteraasje wurdt er hielen-

dal waarm fan binnen. 
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Wat hat der him hjir yn it ferline wol net allegear ôfspile?

De wyn hellet oan en makket in lûd as wie’t in soarte fan wol-

komstliet. Of wolle de rûzende blêden fan de twa beammen 

earne foar warskôgje?

It hûs hie jierren leech stien om’t skynber nimmen dêr yn wenje 

woe. Mar wêrom eins net? Tsjoenderij? Nee, dat wie apekoal 

fansels. De eigener hie sein dat soks kaam omdat it hûs wat 

allinnich bûten út stie. En Gjalt hie gjin inkelde reden om dêr 

oan te twifeljen.

Heit hie de kaai al yn’e hân. “Sil ik de doar iepen dwaan, of sil 

ik noch efkes wachtsje. Sille wy noch efkes de spanning opfiere 

en earst mar ris op ús gemak in slach om it hûs meitsje?”

“Kom op leave”, seit mem, “no net fan dat sentimintele gedoch.” 

Heit stekt de kaai yn it dêrfoar ornearre gat yn’e doar en draait 

him ien kear om. De doar wol noch net iepen. Noch mar ris 

draaie en ja hear, der komt beweging yn’e doar. Langsum lûkt 

er de swier iken houten doar, dy’t in heislik lûd hearre lit, iepen.

“Ik fiel my no krekt in brêgeman dy’t syn breid oer de drompel 

draacht” seit heit en op itselde momint tilt er mem oer de drom-

pel hinne. Underwilens jouwe se mekoar in pear tuten.

Dy healewize fratsen fan dy âlde lju ek altyd, tinkt Gjalt. Se 

moatte der mar net op rekkenje dat ik soks letter ek doch.

Se komme yn in lange gong, wêrfan de flier mei stienen belein 

is. It is kâld yn it hûs. Oan wjerskanten fan’e gong binne doar-

ren.

Hokker doar sil ik no ris iepen dwaan? tinkt er.

Earst moat de foardoar mar ris ticht. 

Mar dat hoecht al net mear, want op datselde stuit docht de 

doar dat al út himsels.

Gjalt wurdt der suver kjel fan.

Dat is de geast fan it Wythûs! seit heit.

Wurd foartset

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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G RAACH DIEN
(foar eltsenien)

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

der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

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

kin op famylje, kunde of buorlju, helpe wy graach.

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

- In boadskipke dwaen

- Gau efkes medisynen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is € 2,00 yn it doarp.

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

mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292

K V “Pim Mulier”
As de ljip wer oer de wjuk giet,

en de sinnne krefticher en heger yn´e loft stiet,

dan wurd it tiid

foar de keatsstriid.

Daarom zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van het 

komende kaatsseizoen. Het begint weer te kriebelen bij ons en 

we hopen ook bij onze leden.

Op 19 april houden wij onze traditionele koekactie. Velen 

hebben ons de afgelopen 2 jaar gemist met de koeken, maar 

ze komen er weer aan. Tegelijk zal dan ook het welbekende 

gele boekje worden verspreidt. In dit onmisbare boekje voor 

de kaatsers, kaatssters en kaatsliefhebbers staan alle kaatswed-

strijden in Witmarsum vermeld.

Op zondag 1 mei is de eerste ledenpartij gepland. Dus houdt 

deze datum maar vast vrij.*

Dinsdagavond is de competitie avond voor de senioren dames 

en heren. De start van de competitie is op 5 mei. Ook wordt er 

nog gekeken of voor de dames een trainingsavond kan worden 

verzorgt. Hiervan zijn de gesprekken in een vergevorderd sta-

dium aanbeland met een trainer. Maar nog niet helemaal defi-

nitief dichtgetimmerd. Als de dag en het tijdstip bekend is zal 

dit onmiddellijk aan de dames worden door gegeven.

We zien helaas bij onze ledenpartijen een dalende deelname 

de laatste jaren. Dit vinden wij erg jammer. Kaatsen is een 

competitieve sport, maar de gezelligheid is ook erg belangrijk. 

De oude wijsheid: hoe meer zielen, hoe meer vreugd geldt nog 

steeds.
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*Redenen om niet mee te doen:

Met veel partuur heeft het bestuur en de vrijwilligers het zo 

druk; dit is echt geen probleem, de drukte blijft gelijk met meer 

deelname.

De vrouw wil ook wel eens te fietsen; dit kan ook op een avond 

of een ander dag.

De man wil ook wel eens te fietsen: dit kan ook op een ander 

dag of op een avond.

Moet op de kinderen passen; geen probleem het sportterrein is 

één grote kindercrèche.

Geen tijd; kaatsen en de nazit is priori tijd.

Wordt zo stijf als een plank; bezoek hiervoor wat vaker de com-

petitieavond op dinsdag.

Dus de smoezen aan de kant en pak op die kaatswant.

Het zou mooi zijn dat Jan zijn 6 partuur voor de 50+ kan behou-

den, de dames de dalende trend kunnen ombuigen naar een 

stijgende en dat de heren ons dit jaar niet in de steek laten.

Om alvast in de agenda te zetten:

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. Liefhebbers van het kaatsspel houden deze dag vrij!!!
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of een ander dag.

De man wil ook wel eens te fietsen: dit kan ook op een ander 

dag of op een avond.

Moet op de kinderen passen; geen probleem het sportterrein is 

één grote kindercrèche.

Geen tijd; kaatsen en de nazit is priori tijd.

Wordt zo stijf als een plank; bezoek hiervoor wat vaker de com-

petitieavond op dinsdag.

Dus de smoezen aan de kant en pak op die kaatswant.

Het zou mooi zijn dat Jan zijn 6 partuur voor de 50+ kan behou-

den, de dames de dalende trend kunnen ombuigen naar een 

stijgende en dat de heren ons dit jaar niet in de steek laten.

Om alvast in de agenda te zetten:

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. Liefhebbers van het kaatsspel houden deze dag vrij!!!

D orpsbelang Witmarsum
Eindelijk lijkt het er dan toch van te kunnen komen. Het vieren van 
het 60-jarig bestaan van de Vereniging van Dorpsbelang Witmarsum 
(sinds 1959). Als bestuur hebben we maar eens flink uitgepakt en er 
lijkt ons nog slechts één ding roet in het eten te kunnen gooien en dat 
is het weer. 
Op 27 april willen we graag met jullie er een gezellige dag van maken. 
Het hele programma kunt u terug vinden in het midden van deze 
Koepel, maar we geven graag hier nog even wat uitleg. 
Om 10 uur gaan we van start met koffie en oranjekoek en natuurlijk 
zal Nij-Libben niet ontbreken om muzikaal de boel luister bij te zet-
ten. Voor diegene die een kraam willen voor de rommelmarkt kun-
nen dit per mail aangeven bij eppieotter@gmail.com De kramen zijn 
kosteloos net als de koffie en oranjekoek. Voor alles geldt, wie het 
eerst meldt…. tevens is er voor de kinderen de mogelijkheid om tus-
sen de kramen een kleedje neer te leggen om hun handelswaar uit te 
stallen.
Om 13.00 uur serveren we u graag een lunch in de vorm van belegde 
broodjes, soep en broodjes knakworst en natuurlijk melk en karne-
melk of koffie. Voor de jongsten is er natuurlijk limonade. 
Rond kwart voor 3 gaan we los met de bingo welke natuurlijk gepre-
senteerd wordt door @home himselluf. We spelen 3 (gratis) ronden 
met elk 3 prachtige prijzen met in de laatste ronde een superhoofd-
prijs. Voor de kinderen t/m 12 jaar hebben we diverse attracties waar-
onder het Rad van Fortuin met altijd prijs. Als dit alles achter de 
rug is kunt u onder genot van een drankje rond 17.00 in de rij aan-
schuiven voor een op de BBQ bereid heerlijk broodje hamburger.  
Al dit bovenstaande is mede mogelijk gemaakt door Dorpsbelang en 
diverse sponsoren. 
Naast al deze kosteloze verrukkelijk- en vermakelijkheden is er 
natuurlijk een bar aanwezig voor dorstlessers.
Dit alles vindt plaats op het terrein bij de loodsen van Loonbedrijf 
Haitsma aan de Pingjumerstraat. Voor diegenen die nog geen lid zijn 
van het Dorpsbelang kunnen zich bij een speciale stand aanmelden.   

Wij wensen jullie allen een gezellige Koningsdag toe en graag tot dan 
dan!

Het bestuur; Paul, Femke, Eppie, Pieter, Remko, Arnold en Judith.

P.S. De jaarlijkse ledenvergadering is gepland op 11 mei a.s. 
Agenda wordt gedrukt in de Koepel van mei, en op onze website 
witmarsum.com.
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D odenherdenking 4 mei
Mooi dat we weer traditioneel mogen en kunnen herdenken!

Hieronder het programma en draaiboek voor 4 mei 2022:

Vanaf 19.30 uur verzamelen op het Kaatsplein.

Vanaf 19.40 tot 19.45 uur luiden de klokken.

Van 19.50 tot 19.57 is er de stille tocht om het kerkhof.

De militairen lopen voorop, daarachter de kinderen, een 

gemeentelijke afgevaardigde en daarna de overige aanwezigen.

Om 19.57 wordt de krans bij de oorlogsgraven gelegd door de 

kinderen.

Om 19.58 wordt de Last Post gespeeld door Nij Libben.

Om 20.00 uur klokslagen waarna er 2 minuten stilte wordt 

gehouden.

Om 20.02 worden het Nederlandse en het Engelse volkslied 

gespeelt door Nij Libben, gevolgd door het voorlezen van een 

gedicht.

Hierna is er gelegenheid voor een ieder om bloemen op de graven 

te leggen.

Nadat iedereen zijn bloem(en) heeft neergelegd wordt er verder 

gelopen naar het graf van Bauke Wijbenga. Hier wordt door de 

militairen een bloemstuk neergelegd en wordt er gesalueerd. Dit 

als eerbetoon aan alle dorpsgenoten die omgekomen zijn door 

oorlogsgeweld of gevolg van oorlogsomstandigheden.

Na afloop van de dodenherdenking wordt er een gratis voorstelling 

aangeboden in de Koepelkerk genaamd “Sperrgebiet”.

Deze voorstelling wordt door passende muziek omlijst door Nij 

Libben. Meer over deze voorstelling vindt u elders in deze Koepel 

onder het kopje: Scheppingsgave.

Wij hopen jullie weer in grote getale te mogen ontmoeten!

Namens de 4-mei commissie: Femke en Pieter
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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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ne Service (Jan en Egbert, van de grauwe Kat). Zo gezegd en 

zo gedaan, dus op een avond leeg heen en na het dorpshuis van 

Tzum bewonderd te hebben, weer vol terug. In de volgende 

Koepel iets meer over de aangeschafte materialen.

We lopen richting het einde van het seizoen. Onder normale 

omstandigheden zouden we dan de 2-jaarlijkse uitvoering ver-

richten. Na meerdere malen als bestuur vergaderen en ook 

gesproken te hebben met de leiding, zijn we tot het volgende 

besluit gekomen. 

Voor 2022 zal er een kijkles worden georganiseerd in plaats van 

de uitvoering.

Hierbij geven we de kinderen en de leiding wel de gelegenheid 

om hun opgedane kennis te laten zien aan de ouders in onge-

veer een half tot een heel uur. De kijklessen zullen in april/mei 

verzorgd worden. Zoals we nu vooruit kunnen zien hebben we 

in 2023 een normale uitvoering, en vanuit daar op naar 2025.

G ym. ver. V&O 
We hebben er lang naar uitgekeken met zijn allen, eindelijk 

weer op de normale manier onze lessen te verzorgen. Dit 

betreft uiteraard niet alleen ons, maar ook ander verenigingen. 

Op de oude vertrouwde manier weer de lessen verzorgen. Toch 

heeft het ons ook creativiteit en flexibiliteit gebracht. Van dicht 

naar open, van open naar dicht, binnen naar buiten. De leiding 

heeft  wel wat voor de kiezen gekregen met het continue scha-

kelen. De kinderen moesten hier ook in schakelen, gymnastiek 

deed je in de zaal met toestellen, en dit was nu buiten met hele 

andere toestellen. 

Kinderen en leiding bedankt voor jullie inzet de afgelopen peri-

ode.

Niet alleen hierom waren wij verheugd, ook dit jaar mochten 

wij meedoen met de Jeugdsponsor-Actie van de Poiesz. Dat 

betekent ook voor het bestuur werk aan de winkel, want we 

willen weer een flyer door de bus doen. Tussen alle bedrijven 

door ontwerp maken en aanpassen en dan snel naar Zeedesign 

om geprint te worden in een beperkte oplage. En zodra het bin-

nen is zo snel mogelijk langs de deuren. En mocht u nu denken, 

ik geef mijn sponsormunten liever aan een andere vereniging 

binnen Witmarsum is dat ook goed, zolang we met zijn allen 

ons bestaansrecht maar behouden.

Als gymnastiekverenging hebben wij de wens om ons materiaal 

op orde te houden en daar waar nodig opnieuw te investeren in 

nieuw of nagenoeg nieuw materiaal.

De gymnastiekvereniging in Tzum bestaat niet meer, en deze 

heeft daardoor materialen die niet meer gebruikt worden. 

Meest zijn de materialen die we in de gymnastiekzaal gebrui-

ken zeer makkelijk te hanteren. Gelukkig konden we gebruik 

maken van een lange aanhanger van Rispens & Jonkers Machi-

24
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• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nlinfo@sprikkeurs.nl

Yin Yoga
Meditatie
& Mindfulness

Op de nieuwe locatie in de voormalige bibliotheek van Witmarsum.

Yin Yogales op dinsdagochtend en -avond,
donderdagavond en bij voldoende interesse
start er nog een les op een ochtend.

Voor meer informatie kijk op: www.yinlifeart.nl
of mail naar janneke@yinlifeart.nl
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S CHEPPINGSGAVE
NIEUWS VAN SCHEPPINGSGAVE

Het waren rare jaren, de afgelopen coronajaren. Meerdere 

malen moesten repetities en programma’s worden gewijzigd of 

afgelast. In De Koepel van november 2021 meldden we enthou-

siast dat we weer mochten zingen, maar aan het eind van die 

maand ging het land al weer op slot. Zelfs de gebruikelijke 

Kerstnachtdienst in de Koepelkerk kon op 24 december 2021 

niet doorgaan. Op verzoek van de kerkenraad heeft ons koor 

Scheppingsgave, samen met ds. A.T. Gorter, de dienst opgeno-

men en uitgezonden vanuit de Hoekstien. Het was vreemd om 

dit in een verder lege kerk te doen, maar daar staat tegenover 

dat de dienst nog steeds is te beluisteren via het You Tubeka-

naal: PG Witmarsum. 

Nu naar het heden en de plannen voor 4 en 5 mei 2022. Geluk-

kig zijn bijna alle coronamaatregelen afgeschaft en kunnen 

we weer dingen organiseren. Als eerste willen we samen met 

muziekvereniging Nij Libben uitvoering geven aan de plannen, 

die er waren voor 4 en 5 mei 2020 (75-jaar bevrijding). Helaas is 

het herdenken en vieren van oorlog en vrede in een heel ander 

daglicht komen te staan nu er een verschrikkelijke oorlog woedt 

in Oekraïne en we elke dag beelden zien van verwoeste steden 

en dode, gewonde en vluchtende Oekraïners.  Bij de dodenher-

denking op 4 mei a.s. zal hier zeker bij worden stil gestaan. We 

hopen dat er weer veel Witmarsumers zullen zijn om deel te 

nemen aan de stille tocht op het kerkhof rond de Koepelkerk. 

Theater Sperrgebiet

Na afloop van de dodenherdenking op woensdag 4 mei wordt 

u een voorstelling aangeboden in de Koepelkerk, getiteld  

“Sperrgebiet” (geschikt voor kinderen van groep 7/8). 

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl

 Yin Yoga 
 Meditatie 
 & Mindfulness 

 Op de nieuwe locatie in de voormalige bibliotheek van Witmarsum. 

 Yin Yogales op dinsdagochtend en -avond, 
 donderdagavond en bij voldoende interesse 
 start er nog een les op een ochtend. 

 Voor meer informatie kijk op: www.yinlifeart.nl 
 of mail naar janneke@yinlifeart.nl 
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De voorstelling Sperrgebiet is een beeldende muziektheater-

voorstelling die een verhaal vertelt over de Tweede Wereld-

oorlog en de bevrijding in het Waddengebied. De voorstelling 
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den in de wereld, maar weinig  weet van de geschiedenis van de 

oorlog van zijn moeder. Hij komt beelden tegen van getuigen 
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zand, de bombardementen op Den Helder, luchtgevechten met 

alle gevolgen van dien, de bouw van de Atlantikwall, de Rus-

senoorlog op Texel, de laatste zware gevechten bij Termunten, 

het uitblijven van de bevrijding. Samen met Karim gaat hij op 

zoek naar betekenis.

Met beeldmateriaal uit 40-45 in combinatie met soulzangeres 

Monique en de ervaringen van Karim wordt met de voorstel-

ling een beeld van de oorlog geschetst die dichterbij is dan je 

denkt. 

Deze voorstelling is vorig jaar in première gegaan, maar is in 

2022 actueler dan ooit, omdat de oorlog nu nog dichterbij is. 

Muziekvereniging Nij Libben zal bij de theatervoorstelling pas-

sende muziek spelen.  De toegang is gratis. We hopen op een 

volle kerk.

Op donderdag 5 mei om 20.00 uur is er een concert in de Koe-

pelkerk, verzorgd door Scheppingsgave en anderen. Liederen, 
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die betrekking hebben op vrede en vrijheid, worden afgewis-

seld met gedichten en korte verhalen. Hierbij worden beelden 

en schetsen vertoond op een beamer. De toegang is gratis. Na 

afloop is er een collecte, die bestemd is voor Oekraïne.

De koorleden zijn blij dat ze weer mogen zingen en zien er naar 

uit de ingestudeerde liederen te kunnen laten horen. We kun-

nen nog meedelen dat we er 3 nieuwe leden bij hebben gekre-

gen, maar meer leden, vooral heren, zijn van harte welkom. 

Aanmelden kan via henj.dejong@ziggo.nl.

We vragen ook uw aandacht voor onze actie vrijheidssoep en 

broodjes, elders in dit blad. Nadere informatie hierover ont-

vangt u ook nog via een huis-aan-huis flyer.  We hopen op veel 

bestellingen.

Tot ziens op 4 en 5 mei 2022. 

Het bestuur van Scheppingsgave.
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S t Europa Kinderhulp
Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen!

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kin-

deren in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Europa Kinderhulp 

organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit  verschillende 

landen in Europa, zodat zij de kans krijgen om op vakantie te 

gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt 10 tot 20 dagen.  

Dit verschilt per reis. 

Hoe werkt het? 

Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende lan-

den worden kinderen geselecteerd die het nodig hebben om 

even uit de lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven 

gehaald te worden. 

60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen ople-

ven tijdens het verblijf bij de vakantiegezinnen en weer onbe-

zorgd kind kunnen zijn.

Kies zelf een reis!

We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aan-

komende zomer, zodat veel kinderen een plekje hebben om 

hier vakantie te vieren. Voor Duitse kinderen zoeken we onge-

veer 15 vakantiegezinnen maar ook voor de kinderen uit regio 

Antwerpen en uit Nederland zijn wij nog op zoek naar een 

vakantieplekje. 

Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen, 

alles is goed. Het belangrijkste is, dat je een kwetsbaar kind een 

fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.

Er zijn allerlei maatregelen genomen en protocollen opgesteld 

rondom COVID-19 om de reizen op een verantwoorde manier 

te kunnen organiseren. 

Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.

nl , hier kun je je ook aanmelden of een informatiebrochure 

opvragen.

30

P arsebericht
8 april Sams Kledingactie voor mensen in nood van 10.00 tot 

12.00 u. Inleverpunt: Mevr. A Huisman, Merkelân 16 te Wit-

marsum.

Info: www.samskledingactie.nl
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Vrijheidssoepactie

In plaats van u allen uit te nodigen voor een gezamenlijke vrij-

heidsmaaltijd heeft Scheppingsgave de vrjjheidssoep al voor u 

laten bereiden door de koksopleiding van De Friese Poort te 

Sneek en Mevrouw de Molenaar heeft er weer lekkere brood-

jes bij gebakken.

De soep is verpakt in bekers van 500 ml. en kost € 3,00 per 

beker. Twee harde broodjes kosten

€ 2,00. Soep en 2 broodjes kosten samen dus € 5,00, maar u 

mag ook meer bestellen. Of alleen soep of alleen broodjes.

Bestellen kan op 3 manieren:

1. U kunt het geld overmaken op bankrekening: NL44 RABO 

0313 1801 56 ten name van M. Baarda inzake Scheppingsgave. 

Daarbij graag uw naam en adres vermelden en aantal te bestel-

len bekers soep en aantal broodjes.

2. Mocht u liever contant betalen, dan is dit ook mogelijk. Dan 

graag het geld in een envelop met uw naam en adres en de 

bestelling in de brievenbus doen bij Tjit Koopmans, School-

plein 1 of bij M. Baarda, van Aylvaweg 60 in Witmarsum.

3. U kunt ook een appje sturen naar 06-384 165 30, daarbij uw 

naam en adresgegevens vermelden en uw bestelling, dan sturen 

wij u een tikkie.

Uw bestelling moet uiterlijk donderdag 28 april 2022 bij ons 

binnen zijn.

Op donderdag 5 mei a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur kunt u de 

soep en de broodjes ophalen bij de Korenmolen de Onderne-

ming. Graag gebruiken maken van de ingang parkeerterrein 

Mounewetter”. Alleen even opwarmen en u kunt genieten van 

uw vrijheidsmaaltijd.

Het koor Scheppingsgave zal de opbrengst, na aftrek van de 

Reizen provincie Friesland 2022 Aankomst Vertrek

Duitsland Oldenburg  15 juli  29 juli

Duitsland Schneeberg Delitzsch 16 juli  29 juli

Duitsland Hannover  20 juli  5 augustus

Nederland    25 juli  3 augustus

België Vlaanderen   25 juli  8 augustus

Frankrijk Secours Populaire 26 juli  9 augustus

Jan Arendz (akteur, regisseur, teatermakker)) is ambassadeur 

fan Stichting Europa Kinderhulp  yn Fryslân: “Yn Fryslân ha 

wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar soarget dat bern 

mei minder kânsen út ferskate lannen in net te ferjitten fakâns-

je ha yn ús prachtige Fryslân!!! Dus bêste minsken jou jim op 

as fakânsjegesin en genietsje fan dy tankbere bliere gesichten. 

Foar dy bern en foar jimme in tiid om noait te ferjitten… Echt 

wier!“

V rijheidssoep
Actie Vrijheidssoep en broodjes

De Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eet-

tafel in allerlei vormen: groot of klein, binnen of buiten. Aan 

tafel gaan de gasten met elkaar in gesprek over vrijheid en 

onvrijheid, thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je 

bij uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven. Elk jaar 

bedenkt een bekende chef een recept voor de Vrijheidssoep, 

een heerlijke soep die je kan serveren bij de Vrijheidsmaaltijd. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft het voornemen om van 

de Vrijheidsmaaltijd een nieuwe, landelijke 5 mei-traditie te 

maken als inhoudelijke impuls aan Bevrijdingsdag. 

Vorig jaar heeft Scheppingsgave de vrijheidssoep met broodjes 

te koop aangeboden en kon u de maaltijd thuis nuttigen. We 

willen dat dit jaar opnieuw doen.
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onkosten, gebruiken ter dekking van de kosten van het concert 

van het koor op donderdag 5 mei 2022 om 20.00 uur in de Koe-

pelkerk, waar u van harte welkom bent. Alvast bedankt dat u 

ons koor op deze wijze wilt steunen. Als u de soep niet zelf kunt 

ophalen dan kunt u mailen naar marijkebaarda@ziggo.nl. We 

kunnen het dan bij u thuis bezorgen.

Het bestuur van Scheppingsgave

Y nstjoerd
Sportgelegenheid voor verstandelijk en fysiek beperkte jonge-

ren

Hallo! Ik, Ivo Buma student Marketing en Communicatie ROC 

Friese Poort, doe een onderzoek of er behoefte is voor een 

dansgelegenheid voor jongeren (12-21 jaar) met een lichtver-

standelijke of –fysieke beperking. Dit onderzoek voer ik uit in 

opdracht van Ben Meelhuysen en Bonnie Wouda en is daar-

naast mijn examenproject. Met de uitkomst van dit onderzoek 

kan ik een goed advies geven aan Ben en Bonnie. Die kan ik 

doen met uw hulp.

Heeft u een zoon of dochter of bent u (persoonlijk) begeleider 

van een jongere met een lichtverstandelijke of –fysieke beper-

king? En heeft hij/ zij behoefte aan een gelegenheid om te dan-

sen/ bewegen op muziek? Dan kunt u mijn vragenlijst invullen! 

Met de uitkomsten van deze vragen krijg ik een goed beeld van 

de behoefte naar zo’n gelegenheid.

Code voor ouders/    Code voor jongeren.

(persoonlijk) begeleider. 

D e Koepel Stypje
Bêste Koepelêzers,

Yn dizze bysûndere tiid binne der foar de koepelfinânsjes lok-

kich gjin soargen. Ek 2021 hawwe wy finansjeel wer ôfslúte kin-

nen  mei in positief saldo. En dat ha wy te tanken oan ûs freo-

nen, stipers, advertearders en ferienings…

Moai dat sa folle freonen oan it begjin fan ’t jier harren fry-

willige bydrage al  wer oermakke hawwe. Mochten jo it noch 

fergetten wêze, dan kin de bydrage noch oermakke wurde nei 

rekkennûmmer: NL23 RABO 03715 56 201 û.f.f.” Freon fan de 

Koepel”. Foar de nije bewenners fan ús doarp is it ek mooglik 

om foar € 10,00 yn’t jier Freon fan de Koepel te wurden. Oan-

melde kin fia ús mailadres: redactie@dekoepel.frl

Alfêst tige tank 

De Koepelredaksje

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

doe barde yn it doarp. 

Hjir komt ien yn it nijs dy ‘t jierren letter noch folle mear yn it 

nijs ferskynt. Douwe Deinum, amtner ta sekretary fan Wytmar-

sum, helle yn Grins it diploma tariedend eksamen gemeente 

administraasje. No in apart gefal sa it hiele barren yn ‘e krante 

stie: “Witmarsum, 12 Juli. De vrouw van W. G. te Grauwe Kat 

is j.l. Zaterdagmorgen met de noorderzon vertrokken, haar 

vier hulpbehoevende en ziekelijke kinderen aan hun lot over-

latende. De man en vader ligt in het Diaconessenhuis te Leeu-

warden. Medelijdende buren hebben zich voorlopig het lot der 

kinderen aangetrokken, voor wie verder zal worden gezorgd. ’t 
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A genda
7 april  Uitvaartvereniging De Laatste EerAlgemene 

Ledenvergadering 20.00 uur, De Hoekstien

8 april Sams Kledingactie (zie blz. 30)

 

9 april 2022  Historische Tractorvriend Witmarsum Trekkerdei

  10.00-15.00 uur, erf mechanisatiebedrijf LMBW 

 

14 april KF Pim Mulier Koekactie

28 april Uitvaartvereniging De Laatste Eer

   Afscheidsreceptie van bode mevrouw J. Koe-

hoorn-Hoitsma 20.00-21.30 uur, De Hoekstien

30 april  Zwembad Mounewetter 13.30 uur, feestelijke 

opening 14.30 uur, stuivertjeduiken

1 mei   KF Pim Mulier Ledenkaatsen, sportcomplex 

  It Fliet,

4 mei  Dodenherdenking

  Zie ook het bericht in deze Koepel

5 mei  Viering 75 jaar bevrijding

5 mei  KF Pim Mulier

  Competitiekaatsen, sportcomplex It Fliet, 

5 juli  SV Mulier - SC Heerenveen van 10-12 uur 

  Oefenwedstrijd Sportcomplex It Fliet

Spreekt vanzelf, dat ook de politie met dit geval in kennis werd 

gesteld en men meent te weten, dat de vrouw is vertrokken 

naar Amsterdam”. Hoe ‘t dat ôfrûn is, witte wy net, ien dy ‘t it 

wol wit? Dan in advertinsje fan Piet Steensma:Inbraak onmo-

gelijk, door aankoop van mijn bekenden, ged, afger, prachtige 

D.H. Hond, oud 1 jaar Vraagt inl. bij P. Steensma, Witmarsum. 

Steensma kin goed hûnen ôfrjochtsje of de Dútske herder hat 

net fertroud west. It is ek yn dit jier dat de R.K. Landbouw-

winterskoalle net nei Wytmarsum komt. It foarstel fan Depu-

tearre Steaten, oernommen troch de kommisje fan rapporteurs 

om ôfwizend te beskikken op it fersyk op provinsjaal subsydzje 

foar de stichting. Der is rykssubsydzje yn it útsjoch steld en de 

Gemeente Wûnseradiel hat ƒ 20.000 subsydzje tasein. Dochs 

gean Deputearre Steaten net om, sy bliuwe der by dat der te 

lytse tallen katolike learlingen op it plak fan fêstiging binne. Al 

bringe se noch oan dat de skoalle foar elk tagonklik is, wurdt 

troch de rapporteurs ynbrocht dat yn Drachten in selde skoalle 

sûnder subsydzje draait. Der is yn de hûndert jier dus net safol-

le feroare as it om jild giet. Der wurdt ek in boelguod hâlden op 

tiisdei 15 augustus, yn 11 oeren (nije tiid) yn it hûs fan D. Haag-

sma. Te keap, sa goed as nije meubels en húsried, besteande út 

240 pear klompen, manufaktueren, jern, bân, ensfh.. It is net 

allegearre drôvigens fansels, op 3 augustus trouwe Haaije Hoo-

geveen en Barbera de Haan, dêr sil grif in feestje west hawwe. 

Op de foto it heechhout en in stikje fan de bakkerssteeg. 

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

Evert Zwier Ver-

lengde Oostend 17    

8748AP (532147), 

Geertje Verhoeve 

(531392),  Titia 

Banga (531572) of 

Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: 

evertzwier@out-

look.com
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 22 april 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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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

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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