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K at en Harke
Spitigernôch kinne wy yn dit       en     nijs net sizze dat de 

ferskrikking yn Oekraine ôfrûn is. De elllinde is noch lang net 

foarby. De bylden op’e tillefysje en yn de kranten binne hast 

net te befêtsjen en giet je somtiden dwers troch alles hinne. Wat 

besielt dy man. Alles foar syn macht. It falt gewoanwei net út 

te lizzen…

Ik seach nei the Passion op’e tillefyzje, de ferteller kwetsber, sa 

as elts minsk, Judas liet emoasje sjen, de duetten fol emoasje. 

Litte we net ferjitte wêr’t dit ferhaal oer giet en foaral no’t de 

ferskriklike oarloch yn Oekraine noch hieltiid oanhâldt. Mins-

ken ha innoar leaf, hokker kleur, hokker geloof je ek ha, in 

bytsje mear begrip en sêftens yn dizze hurde wrâld.

As de wrâld stoppet mei draaien en dyn hert allinne mar bliedet. 

Lis dyn holle mar op myn skouder, alles komt goed, alles komt 

goed. Asto alles ferjitte wolst, mar do wist allinne net hoe, lis dyn 

holle mar op myn skouder, alles komt goed, alles komt goed. Do 

sjochtst my oan en do weagest dyn wurden, do hâldst dy sterk, 

mar fan binnen stoarmest. Mar wit dat as ik foar dy stean, dat ik 

foar dy gean, dat ik alles foar dy doch en nee, ik lit dy nea allinne, 

ik bin hjir, it is oké….

Alles komt goed, alles komt, alles komt goed…dit liet waard 

prachtich songen troch Soy Kroon, we hoopje dat dit ek jildt 

foar de minsken yn Oekraine.

Ek yn ús lyts fermidden wie der fertriet om it ferlies fan in dier-

bere. 

Ein jannewaris is nei in tiid fan ôfnimmende sûnens ferstoarn 

JAN POSTUMA, leave man fan Aimeé Postuma, leave (skoan)

heit fan Ellen en Agnes en partners en leave pake fan Aletta en 

Sjouke, Gabe-Jan, Germ, Yannick en Nina, Welmoed, Menno 

en Yorick. Jan  is yn Arum berne as soan fan de bakker. Hy  hat 

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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Sa mocht Wytmarsum wer 3 trije nije ynwennerkes wolkom 

hjitte. 

By de famylje Krol op de Muonts kaam in prachtich famke op 

de wrâld mei de moaie namme NOLA.

Ek by Roelianne Bouma (fan Tineke en Jasper) en Tseard Jan 

Douna kaam foar de earst kear de widze oer de flier. Hjir waard 

in jonkje berne mei de stoere nammen JESSE JAN.

Maryan van der Molen (fan Ype v.d. Molen) en Egbert Jan 

Goslinga (fan Siepie en Pietsje Marijke Goslinga) waarden foar 

de earste kear heit en mem fan SIEBE!

Us hertlike lokwinsken foar alle heiten en memmen en pakes/

beppes/opa’s/oma’s…en dat harren libben wêze mei as de sinne, 

mei waarmte, lok en leafde om harren hinne!

Sa kom ik hast alwer oan’e ein fan dit Kat en Harkenijs. Ik 

wol noch wol efkes neame dat wy in tige nijsgjirrige en slagge 

Freonenjûn fan de Koepel hân ha mei ferteller, skriuwer en 

columnist Douwe Kootstra en illustrator Tjibbe Hooghiemstra 

en Tjibbe’s stabij Liv (van Lieveren) mei harren programma 

‘Stabij on tour’.

Op 9 april wie it alwer foar de 8e kear dat de Trekkerdei waard 

organisearre.  Ek wer in tige slagge dei. 

As jimme de Koepel op de matte krije kinne wy fêst werom sjen 

op in prachtige slagge Keningsdei wêr’t Doarpsbelang lang om 

let har 60 jierrich bestean fierd hat.

En ús moaie swimbad Mounewetter is nei hurd wurkjen yn en 

rûn it swimbad troch in protte frijwilligers op 30 april wer iepe-

ne foar in hiel nij swimseizoen.

Oant de oare kear,

Betty

lang bij de gemeente Wûnseradiel wurke, altiid by de Sosjale 

Tsjinst, wer’t hy ferantwurdlik wie foar it berekkenjen fan wur-

kleasens útkearings (WWV) . Jan waard siik en der wurde Par-

kinson konstatearre.  Nettsjinsteande dat koe hij him goed rêde. 

Mar in pear jier letter waard der ek Alzheimer bij him fêststeld. 

De lêste jierren waard Jan leafdefol fersoarge yn Bloemkamp. 

In protte sterkte om dit grutte ferlies in plakje te jaan.

Op 28 maart lêstlyn is yn de âldens fan hast 90 jier ferstoarn 

GRIETJE WIJNGAARDEN-VAN DIJK. Sy is berne yn 

Suwâld yn de Fryske Wâlden wêr’t se har jeugd trochbrocht. 

Se troude mei Gerben Wijngaarden dy’t se trof yn Noardbur-

gum.  Letter ferhuzen se nei Frentsjer en dêrnei nei Wytmar-

sum, wêr’t se it langste wenne hat yn de Menno Simonsstrjitte. 

Se waard al jong widdofrou, en moast de soarch foar har gesin 

allinne op har nimme. Mar lokkich koe Grietje ek genietsje fan 

in reis mei de bus, se die frijwilligerswurk, se song yn in koar en 

spiele jeu de boules. Har lêste jierren hat sy troch brocht op de 

Hertekampsreed en yn Aylvastate.  “Te wêzen by wa’t der net 

mear is, hiel djip yn je gedachten, kin de pine miskien fersêftsje 

yn it gemis.” 

‘Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder per-

soon. Dat wie PIETER ALBERDA, soan fan ús bistedokter 

en syn frou Lisette en grutte broer fan Marjet en Evelien. Noch 

fierstenste jong is hy ferstoarn yn de âldens fan 64 jier. Leave 

heit fan 2 bern en opa fan 2 pakesizzers. Op de roukaart stie; 

‘nei in libben dat kenmerke waard troch ynset en hertlikens 

foar allen dy’t him leaf wiene.’ Ek hjir in protte sterkte foar 

Pieter syn mem en sussen/partners, syn bern en pakesizzers en 

fierdere famylje.

“Besletten leit yn’t wrâldsk bestean ’t kommen, wêzen en wer 

gean…”
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T ennisvereniging
Een voorjaars tennis-update van TCW – we zijn nog maar net 

begonnen! 

Eén en al drukte bij TCW in de afgelopen weken! Het voorjaar 

is de tijd dat iedereen weer zin heeft om een balletje te slaan en 

daar zijn veel leden weer enthousiast mee gestart.

 In april starten we met de vaste activiteiten;  de lessen voor 

de senioren en de jeugd, de instuif en ook het vrij spelen komt 

weer op gang met het mooie weer van de afgelopen tijd.

Voor wie graag de wedstrijd aangaat…

Naast het vrij spelen worden er ook in veel verschillende vor-

men wedstrijden gespeeld. De competitie is belangrijk voor 

onze vereniging; maar liefst 8 teams (waaronder 1 jeugdteam) 

zijn hierin actief en zij spelen allemaal gedurende het voorjaar 

(en een aantal teams ook in het najaar) meerdere wedstrijden 

tegen verschillende verenigingen. 

Daarnaast wordt het TCW Clubkampioenschap weer opgestart; 

dé manier om in je eigen tijd leuke wedstrijden tegen medeclub-

leden te spelen. En samen werken we toe naar het finaleweek-

end in september!  

Verder worden er door de wedstrijdcommissie een aantal toer-

nooien georganiseerd voor de leden, maar ook een open toer-

nooi. We zetten ze even op een rijtje:

•  Zondag 29 mei – Openingstoernooi, een feestelijk toernooi 

waarbij we ook de nieuwe banen gaan openen.

•  Zaterdag 25 juni – Open toernooi, voor alle leden en introdu-

cées, heb je wel eens getennist en lijkt het je leuk om mee te 

doen? Meld je aan, het toernooi is open voor iedereen!

•  Zondag 28 augustus – Zomertoernooi

•  Zondag 18 september – Finales Clubkampioenschap

•  Vrijdag 18 november - Wintertoernooi

De jeugd heeft haar eigen activiteiten; ze spelen mee met een 

‘groen team’ in de voorjaarscompetitie. En daarnaast kunnen 

ze meedoen met de toernooien die georganiseerd worden via 

de Tennis Academie Friesland. 

En verder…

Er wordt niet alleen getennist; naast de aanleg van de nieuwe 

banen in de winter waarover we al eerder bericht hebben, is 

er ook nog weer flink geklust. Tijdens de actie NL Doet heb-

ben we geverfd, schoongemaakt en geklust. Oranje Fonds en de 

vrijwilligers natuurlijk, enorm bedankt  voor jullie hulp! 

Tennis voor iedereen!

Tennis is een sport voor iedereen;  jong, oud, sportief, competi-

tief, op zoek naar gezelligheid, uit Witmarsum of uit de omlig-

gende dorpen, het past bij allemaal! En we nodigen iedereen 

ook uit om te komen kennismaken. Op dit moment loopt er een 

Maak Kennis met Tennis groep voor nieuwe spelers en ‘her-

intreders’ en bij voldoende belangstelling starten we gewoon 

weer een nieuwe groep op. Dan kun je voor 25 euro in 4 ten-

nislessen kijken of het iets voor je is. 

Heb je al wat tenniservaring, dan kun je vrijblijvend op de 

instuif avond komen kijken of meedoen met het open tennis-

toernooi op 25 juni. Voor beide kun je je aanmelden via info@

tennisclubwitmarsum.nl .

Het tennisseizoen is net los en we kijken uit naar een prach-

tig seizoen, waarbij we ook nog volop genieten van de nieuwe 

banen. We hebben nog een flink aantal toernooien voor de boeg, 

de altijd gezellige instuifavonden op maandag, de competities 

enz.. Meer informatie is te vinden op www.tennisclubwitmar-

sum.nl en de agenda is voor leden te vinden in onze clubapp.

Een mooi voorjaar en zomer alvast en wie weet tot op de ten-

nisbaan!

Het bestuur van TCW
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T riatlon Witmarsum 2022
De jaarlijkse triatlon in Witmarsum vond in 2021 onder bij-

zondere omstandigheden plaats, maar kon ondanks de corona-

maatregelen doorgaan. Inmiddels is de organisatie weer begon-

nen met de voorbereidingen voor de editie in 2022. Het zal de 

9e keer worden dat de triatlon georganiseerd wordt en het eer-

ste nieuws wat we kunnen melden is de voorlopige datum van 

de triatlon: zondag 11 september! 

Zoals het zich nu laat aanzien, kan de triatlon dit jaar weer in 

oorspronkelijke vorm georganiseerd worden. Maar de situatie 

rondom corona is nog altijd verre van stabiel en daarom moe-

ten we met alle scenario’s rekening houden.

De inschrijving opent binnenkort op www.triatlonwitmarsum.

nl. Geef daarbij aan of je deelneemt aan de competitie van tri-

atlons in Workum, Wommels en Witmarsum of alleen in Wit-

marsum.

We zijn ook weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 

ons willen helpen bij de organisatie. Stuur daarvoor een mail 

naar info@triatlonwitmarsum.nl. Alle hulp is welkom om het 

evenement weer tot een succes te maken!

Hou voor alle informatie onze website en facebookpagina in de 

gaten, en graag tot 11 september!

 

   
   
  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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A ylva State
Lente in woonzorgcentrum Aylva State

Beste lezer,

De echte tuinierders onder ons zijn al weer bezig met de (moes)

tuin voorbereidingen, de vogels fluiten en de winterjas kan af 

en toe aan de kapstok blijven hangen. Heerlijk! Ook in Aylva 

State ontkiemen de eerste geplante zaadjes en pakken we elke 

zonnestraal aan om vitamine D op te doen. 

Aylva State heeft in de eerste week van april een begin gemaakt 

met kleinschalige werken. Het doel is de bewoners nog meer 

de regie over hun leven in eigen handen te geven en thuis te 

laten voelen in een vertrouwde en herkenbare omgeving. Het 

zorgteam is gesplitst in drie kleinere teams van medewerkers 

van verschillende niveaus. De teams hebben samen met bewo-

ners de naam voor de afdelingen gekozen, de Keats, de Krânse 

en de Boppe. Deze namen komen u als Witmarsumer wellicht 

bekend voor!

Aylva State heeft samen met bewoners, cliëntenraad en fami-

lie/naasten begin dit jaar op elke afdeling een huiskamer inge-

richt en de gangen opgeknapt. De bedoeling is meer reuring 

op de afdelingen te krijgen en de daginvulling samen met de 

bewoners te organiseren. De geur van vers gezette koffie op 

de gang, binnen lopen voor een spelletje, filmmiddag of bak-

activiteit, het is allemaal dichtbij en op maat. Ook blijven er 

uiteraard gezamenlijke activiteiten zoals gymnastiek, muziek 

en zitdansen. Hier hoort ook een maandelijkse activiteit met 

buurt/aanleun bewoners bij. In Aylva State zijn ook activitei-

ten die georganiseerd worden door vrijwilligers zoals sjoelen, 

handwerken en Jeu de Boules.  

Aylva State heeft een betrokken groep vrijwilligers die zich met 

enthousiasme inzetten voor de bewoners en de omgeving, hier 

zijn wij en de bewoners hen zeer dankbaar voor. We zoeken 

nog vrijwilligers die het leuk vinden een bijdrage te leveren op 

onze huiskamers om spelletjes,  een activiteit te doen of wande-

ling met de bewoners te maken.  Lijkt het u leuk een bijdrage 

te leveren dan maken wij graag kennis met u. U kunt contact 

op nemen met onze vrijwilliger coördinator Fokje Baarda via 

fokje.baarda@patyna.nl. Uiteraard bent u ook van harte wel-

kom eerst eens een kijkje te komen nemen. We ontmoeten u 

graag!

Wie weet tot snel in Aylva State,

Namens  bewoners en medewerkers 
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H ertlik tank

K loklieders
De kloklieders fan de Koepeltsjerke 

As earbetoan oan de ferstoarne wurde de twa klokken yn de 

Koepeltoer let. It heldere lûd fan de lytse klok en it djippe brûn-

zen lûd fan de grutte klok. Foardat dy djippe brûnzen klanken 

te hearren binne klimme twa sterke manlju yn de Koepeltoer 

om de klok mei in tsjok tou yn beweging te bringen. Omdat se 

op it plak dêr ‘t de touwen hingje folslein fan de bûtenwrâld 

skieden binne, wurdt it sinjaal om te lieden en te stopjen jûn 

troch de koster mei in ljochtknopke. 

Al hûndertfyftich kear binne it Melle van de Witte en Jeane 

Koopmans de sterke manlju dy ‘t yn in strak ritme dizze touwen 

hantearje. Bysûnder is dat Melle fan 1999 oant en mei 2022 alle 

150 nammen en datums notearre hat fan de ferstoarne dêr ‘t hy 

de klokken foar let hat. In weardefol stikje argyf dat we seker 

foar de takomst bewarje sille Op moandei 28 maart hawwe sy 

foar de lêste kear oan de touwen lutsen fan dizze grutte klok. 

Yn it foar waard der yn de tsjerke yn lyts komitee troch it kol-

leezje fan tsjerkerintmasters ôfskied nommen fan dizze sterke 

manlju as tank foar dit bysûnder wurk foar de mienskip. 

In foto reportaazje fan Dirk Koehoorn stiet op webside fan de 

protestantske gemeente www.pknwitmarsum.nl;

Ek is fan dit barren in film makke foar Het YouTube kanaal 

HOI. 

Dizze klok is makke troch Jursinen, Balthasar út Ljouwert yn 

1656. Op de tekstwand stiet it ûndersteande gedicht,

Tot Witmarsum hangt ick in de toorn

Men geluid kan men verre horen

Een ider vier mack ick bekent

Als vierwegk my den hamer brenckt

Doden te bedelven in mijn werck

De leewendigh roep ick tot Gods kerck

Ick roept om Godt te bidden aen

Doch hert en stem moet verder gaaen

Safolle moaie wurden, sawol persoanlik oerbrocht as moai omskreaun
yn it oerweldigjend grutte oantal kaarten dat wy ûntfange mochten, 
neidat wy ôfskie nimme moasten fan SAKE.
De belangstelling wie hertferwaarmjend en hat ús as famylje
en my yn it bysûnder, tige goed dien.
It wie in grutte steun en dêrom hjirby hiel hertlik tank oan eltsenien dy’t 
oan ús tocht hat yn dizze drege tiid.

Leave groetnis,
Klaske Bootsma-Douma, bern en bernsbern
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V er. Dorpsbelang Witmarsum
UITNODIGING JAARVERGADERING

Woensdag 11 mei 2022 om 20.00 uur in de Doopsgezinde 

Menno Simons kerk. 

Agenda 

1.  Opening door de voorzitter 

2.  Bestuursverkiezing

 Verkiesbaar: Corlaine Lemstra en Ed Thuis (leden die zich 

verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 10 mei  aanmel-

den bij het secretariaat via dbwitmarsum@outlook.com).

3.  Jaarverslag(en) Dorpsbelang Witmarsum

 Het bestuur licht toe welke activiteiten zijn opgezet en afge-

rond in de afgelopen twee jaar en met welke activiteiten het 

dorpsbelang momenteel mee bezig is.

4.  Financieel verslag 

 De penningmeester geeft inzicht in uitgaven, inkomsten en 

het resultaat over 2021. De kascommissie Doeko Visser en 

Klaas Kroontje doen verslag van de boekencontrole. 

5. Rondvraag 

Het bestuur van Dorpsbelang Witmarsum ziet u graag op 

woensdag 11 mei, tot dan!

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 e geast fan it Wythûs
(tekst Wim Beckers / Yllustraasje Gert Jan Veenstra

Haadstik 2 PATAT MEI

Gjalt en syn âlders bin fan Ljouwert nei it Wythûs yn Wytmar-

sum ferhuze. It is in grut en geheimsinnich hûs wer allerhande 

lûden te hearren binne en ynienen in doar ticht slaat. Is dat it 

wurk fan de Geast fan it Wythûs?

“Ha wy hjir in geast?”

“Wolnee”, seit mem, “jimme heit ek altyd mei syn nuvere grapkes.”

“As mynhear Jansen ús eartiids fuort jage, balte er altyd dat de 

geast fan it Wythûs ús noch wolris pakke soe.” pleage heit.

“Hâld no mar op! Do makkest dy jonge bang mei dat healwize 

praat.”  Mem hâldt net fan sokke grapkes. Of is it gjin grapke?

Oan’e iene kant hopet er fan wol, want tink je ris yn: tegearre 

yn in hûs te wenjen mei in geast is net neat fansels. Gjalt, de 

ûnferwinlike, giet drystmoedich op jacht nei de geast. No dan 

soe er ...

Mar fierder komt er net, want mem makket hommels in ein oan 

syn dei-dreamerij.

De ferhúswein moat útladen wurde en dat is in hiel wurk. It 

paadsje nei it hûs ta is te smel, sadat alles fanôf de dyk nei it hús 

ta tôge wurde moat.

Wat ha wy in rotsoai meinommen, tinkt er, as er foar de safolste 

kear it paad op en del giet mei alderhande guod.

“Kofje!” ropt mem. No ja, hy krijt fansels gjin kofje mar in glês 

kola en in grut stik koeke. Echte farske Fryske koeke dy’t oan’e 

tosken en syn ferwulf plakken bliuwt.

It is in grut hûs, mar no’t alle doazen út’e wein binne, liket it 

dochs wer minder grut as yn’t earste ynkommen.

Pas om sân oere jûns is de ferhúswein hielendal leech en sette 

de ferhuzers wer ôf.

Mem hat ûnderwilens de bêden klear set en opmakke. Om’t der 

gjin tiid is foar itensiederij, geane Gjalt en heit nei de snackbar 

yn it doarp foar patat. Hearlik mei in klodde majonêze.

It is noch in aardich eintsje fytsen foardat se yn it doarp binne. 

Gjalt hopet mar 

dat er op syn 

fyts nei skoalle 

ta mei, oars is it 

noch in hiele tip-

pel.

As se de snack-

bar ynkomme 

treft heit syn âlde 

maat Douwe, dy 

in slaatsje stiet 

op te plúzjen foardat er mei ferskate waarme kroketten en fri-

kandellen nei hûs ta giet. 

Douwe is wol âlder wurden, mar net meagerder, want noch 

altyd hat er ferskate kilootsjes mei te tôgjen, tinkt Gjalt.

“Wat is dy lytse fan dy al grut ju!”, seit Douwe.

Dy lytse fan dy? Jo horis, tinkt Gjalt, ik bin al tsien!

“Ik ha thús krekt sa’n mantsje, hy hjit Piter. Wist wat, as jimme 

wat te stoel en te bank binne moatte jimme mar gauris efkes 

del komme, kinne de mannen mei-inoar yn’e kunde komme.”

Gjalt sjocht Piter al foar him. It sil ek wol sa’n Dik Trom figuer 

wêze, alteast as er op syn heit liket. Mar mei Dik Trom kin men 

wol laitsje fansels. Miskien falt it ek wol wat ta.

“Wat ha wy froeger faak boarte by it Wythûs net ju? En dy  

Jansen mar efter ús oan.”

“Ja hy fleach efter ús oan, mar dy krige er te pakken”, pleaget 

heit.

“Bisto dat nije jonkje dat yn it Wythûs wennet? Ik bin Trynke 

en do komst nei de grutte fakânsje by my yn’e klasse”, seit in 

famke mei djipread hier en it gesicht fol skeinspruten.

Famkes binne krekt âlde wiven, tinkt Gjalt, se binne net nijs-
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gjirrich, mar se meie graach alles witte.

“Kinsto net prate?” probearet se op ‘e nij.

“Ik bin Gjalt.”

“Dat is tige nijsgjirrich sis. Do bist mear in man fan dieden as 

fan wurden, is’t net?”

“Ja trut”, it earste wurd seit Gjalt, it twadde tinkt er allin¬nich 

mar.

“Toe ju, doch ris wat aardiger tsjin dat famke”, bemuoit heit 

him der mei. Fan ienriedigens ûnder de manlju is ek net folle 

mear oer. Nee dan syn âlde freonen út’e stêd, dy ferachten 

froulju, der prate men net mei; dat wie in oar slach.

“Wêr ha jim earst wenne?”

“Yn Ljouwert”, seit heit.

Gjalt wurdt suver wat lilk. As hy dat fanke fertelle wol wêr’t er 

wei komt, dan kin er dat sels ek wol dwaan, dat hoecht heit net 

foar him te dwaan.

“Do meist wolris komme te boartsjen hear.”

O jee, no noeget heit dat fanke ek noch út. Him wurdt net iens 

wat frege. Heit wit oars ek wol dat er net safolle op hat mei 

froulju. En fansels grypt sy dy kâns direkt oan om daliks mar 

foar moarn ôf te praten.

“Moarn kin ik net! Dan moat ik eh.......de boel earst noch wat 

werkenne en sa”, betinkt Gjalt gau.

“Okee dan kom ik  de oare moarn wol. Mei’k myn hûntsje mei 

nimme?”

En fansels mei dat, want heit moat sa noadich wer ris de 

populêre jonge úthingje.

“No dan oant oare moarn. Doei!”

Lokkich, sy set ôf. “Doei!” no dat kin noch hiel wat wurde. 

Mar de patat mei smakket poerbêst.

Nei it iten wurde se alle trije oerfallen troch de sliep en se lizze 

dan ek al frij betiid op bêd. De earste nacht yn it nije hûs.

Oare kear fierder
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Q uilten in de Vermaning
In november liep ons plan om weer vluchtelingenquilts te gaan 

maken helemaal mis, doordat Covid ons weer tot beperkingen 

dwong. Gelukkig ziet het leven er nu anders uit. Daarom willen 

we een nieuwe start maken op 11 mei 2022, 10 uur in de verma-

ning (hoek Arumerweg – Menno Simonsstrjitte).

Er is heel veel materiaal gebracht. We kunnen voorlopig voor-

uit. Naast de quilts loopt er ook een ander project. Daarvoor 

worden een soort rugtasjes gemaakt, volgens een vast patroon. 

Die tasjes worden gevuld met schoolspullen of spullen voor 

persoonlijke hygiëne. We kunnen kijken of we daar ook iets 

voor kunnen doen.

Voor ons is het belangrijk leuke en creatieve tijd samen te bele-

ven en iets te maken waarmee we een ander een groot plezier 

kunnen doen.

Vanaf 4 mei is de vermaning elke week op woensdagmorgen 

open. Half tien gaat de deur open. Er is een stilte moment van 

kwart voor tien tot tien uur en dan is er koffie met een leuk, 

gezellig of inspirerend gesprek met wie er dan is. 

De deur is open voor ieder die zin heeft om langs te komen.

Flora Visser

Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek

www.dgdelytsestreek.doopsgezind.nl
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L etters van Mounewetter
Het zwembad is weer geopend. Nu gelukkig zonder tijdsloten.

Alle vrijwilligers die hebben geholpen om het bad weer zomer 

klaar te maken: Heel erg bedankt. 

Er is nog ruimte voor beginners zwemles. 

Aanmelden kan via info@zwembadmounewetter.com

Zondag 8 mei is het Moederdag, alle moeders mogen die dag 

gratis zwemmen.

Zondag 19 juni is het vaderdag. Alle vaders mogen die dag gra-

tis zwemmen.

Openingstijden

 Ochtend  Middag   Avond

Ma.   9.30-12.00 uur        13.00-16.30 uur        19.00-20.30 uur*

Di.   9.30-12.00 uur        13.00-16.30 uur        19.00-20.30 uur*

Wo.   9.30-12.00 uur        13.00-17.30 uur        19.00-20.30 uur*

Do.   9.30-12.00 uur        13.00-16.30 uur        19.00-20.30 uur*

Vrij.   9.30-12.00 uur        13.00-16.30 uur        19.00-20.30 uur*

Za. 10.00   tot         17.00 uur

Zo. 10.00   tot         17.00 uur

*) van 19.45-20.30 uur is het 25 meter bad alleen geopend voor 

    baantjes zwemmen 

   (ondiepe gedeelte en speelweide blijven open tot 20.30 uur.)

Het seizoen 2022 loopt van 30 april tot en met 10 september.

We zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s voor bij de kassa en 

als toezichthouder. 

Voor informatie kunt u een mail sturen naar info@zwembad-

mounewetter.com 

Iedereen een fijn en corona vrij zwemseizoen.

Bestuur stichting zwembad Mounewetter

M ouneboulers
Op 2 april jl. werd het eerste jeu de boules toernooi van het 

nieuwe seizoen gespeeld; het Loonbedrijf Haitsma toernooi. 

Het was koud, maar het zonnetje deed ook zijn best. Als van-

ouds een gezellige middag met sportieve strijd. Hieronder de 

prijswinnaars.

H oi -12
Voor Hoi-12 maakten we opnames in de studio van Eppie Otter 

aan de Pingjumerstraat. Hij presenteert twee keer per week op 

het internetstation Radio Release live muziek, afgewisseld met 

een praatje onder het motto ‘Heppy met Eppie’

Melle van de Witte en Jenne Koopmans hebben voor de laat-

ste keer de grote klok van de Koepelkerk laten luiden. Heel 

vaak hebben ze de klimtocht naar de toren van De Koepel 

gemaakt. Hoi! ging met de camera mee naar boven, vol respect 
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voor de lenigheid van 

deze ‘krasse knarren’. 

Verder zijn we op het 

moment van schrijven 

nog druk met opna-

mes. Wat er nog meer 

in Hoi! komt, is een 

verrassing.

Vanaf 7 mei is Hoi!-12 

te zien op ons YouTu-

be kanaal ‘Witmarsum in beeld’. Aflevering? Alle afleveringen 

van Hoi! kun je terugzien op ons YouTube kanaal.

Oant sjen, tot Hoi!

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

Feenstra

S t. Koepelconcerten
Stichting Koepelconcerten en Ruuge Rockerts

Wil je een gezellig en muzikaal avondje uit - de kortste weg is 

rechtdoor naar Fair Sound in Witmarsum. Hier is op zaterdag 

21 mei 2022 om 20.00 uur een concert van de band MOON-

SHARK. Stevige eighties rock met veel franje, waardoor elke 

cover als herboren van het podium blaast. Wie de band live 

heeft gehoord is door schade en schande muzikaal meteen een 

stuk wijzer…………..

Fins up, here is Moonshark! Van harte welkom op 21 mei a.s. 

bij Fair Sound op de Túnen 12 te Witmarsum. Het optreden 

van Moonshark live wordt een benefiet optreden.

Van de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 

opbrengst is voor de opvang van gevluchte Oekraïners. 

Namens de stichting Koepelconcerten en Ruuge Rockerts.
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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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G raach Dien
(foar eltsenien)

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

der allinne 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 bûten it doarp

-In boadskipke dwaan

-Gau efkes medisinen helje

-Hulp by in putsje

It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is € 2,00 yn it doarp. Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de 

kilometer, of te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynformaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292

24
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L jochtkuier Wytmarsum
WE KINNE WER!  ~~  FEEST  ~~  WE RINNE WER!

Beste mensen,

Op vrijdag 7 oktober staat de tweede Ljochtkuier in en om Wit-

marsum op de planning. 

De eerste Ljochtkuier was (door het thema ‘wetter’?!) een uit-

daging vanwege het natte weer. Toch was het een groot succes, 

met wandelaars van hier en van ver. Nu het lijkt dat het (om 

corona) weer kan, een mooie beleefwandeling organiseren… 

vinden wij het FEEST! 

FEEST is daarom het thema van deze Ljochtkuier-editie. We 

kunnen dit jaar ook het ‘Oars as Oars’ team feliciteren met 10 

jaar Oktoberfest Wytmarsum. Dat is wel een Ljochtkuier-feest-

je waard, dachten wij! We starten net als vorig jaar vanuit de 
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tent van het Oktoberfest.

Informatieavond Ljochtkuier op dinsdag 17 mei

Op dinsdagavond 17 mei organiseren we een informatieavond 

in MFC It Fliet (sportkantine). Wij vertellen graag als organi-

serend comité wat we van plan zijn en ook waar jullie als Wit-

marsumers aan kunnen meedenken en meedoen om het dorp 

‘feestelijk’ te maken.

Tijd: Inloop 19.30 uur, vergadering 20.00- 21.30 uur. 

Locatie: MFC It Fliet (sportkantine).

We nodigen voor deze avond de buurtcoaches van de eerste 

Ljochtkuier-editie uit.

Verder is iedereen welkom die enthousiast wordt van kuieren, 

feesten en mooie dingen beleven! Het Oktoberfest-comité is 

ook aanwezig, voor wie daar meer over wil weten.

We hopen op een gezellige avond en maken dan afspraken voor 

de komende tijd. Zo kunnen we in oktober laten zien wat we in 

Witmarsum in de macht hebben om een prachtige Ljochtkuier 

te organiseren.

Graach oant sjen op 17 mei! 

Eerder al vragen of ideeën? Mail dan naar ljochtkuier@gmail.

com

N ij Libben
Bedankt voor de aankoop van de violen van onze violen actie. 

Dankzij u kunnen we ons instrumentarium op peil houden. 

Daarnaast kunnen we nog lang genieten van de kleurrijke bloe-

menpracht in voor en achtertuinen

Langzaam maar zeker is de muziekwereld ontwaakt uit de lock-

down. Ook fanfare Nij Libben is weer volop aan het musice-
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ren. Er wordt een mooi programma ingestudeerd voor diverse 

optredens. Op 4 en 5 mei en op Koningsdag waren onze muzi-

kale klanken te beluisteren.

Het karakter van deze evenementen vraagt om passende 

muziek. Een mooie uitdaging .

Daarnaast gaan we ook weer aan de slag met de werving van 

(nieuwe) muzikanten. Nij Libben is een gezellige vereniging 

van en voor jonge en oudere muzikanten. Wat is er nu mooier 

om samen muziek te maken. En het is een geweldig medicijn 

voor lichaam en geest. In ons dorp zijn er vast nog muzikale 

talenten. Stap over de drempel en informeer naar de mogelijk-

heden.

Wilt u meer weten over onze vereniging of hebt u vragen neem 

dan contact op met de voorzitter van de vereniging Willem 

Veninga 0517-531635.
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Locatie: MFC It Fliet (sportkantine).

We nodigen voor deze avond de buurtcoaches van de eerste 

Ljochtkuier-editie uit.

Verder is iedereen welkom die enthousiast wordt van kuieren, 

feesten en mooie dingen beleven! Het Oktoberfest-comité is 

ook aanwezig, voor wie daar meer over wil weten.

We hopen op een gezellige avond en maken dan afspraken voor 

de komende tijd. Zo kunnen we in oktober laten zien wat we in 

Witmarsum in de macht hebben om een prachtige Ljochtkuier 

te organiseren.

Graach oant sjen op 17 mei! 

Eerder al vragen of ideeën? Mail dan naar ljochtkuier@gmail.

com

N ij Libben
Bedankt voor de aankoop van de violen van onze violen actie. 

Dankzij u kunnen we ons instrumentarium op peil houden. 

Daarnaast kunnen we nog lang genieten van de kleurrijke bloe-

menpracht in voor en achtertuinen

Langzaam maar zeker is de muziekwereld ontwaakt uit de lock-

down. Ook fanfare Nij Libben is weer volop aan het musice-

• 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
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S portvereniging Mulier
Inmiddels zijn we al bijna aan het eind van het seizoen geko-

men. Maar dat betekent niet dat alles als een nachtkaars uit-

gaat, integendeel. Sommige teams moeten nog veel wedstrijden 

afwerken en mogen tot diep in juni de wei in! De voorbereidin-

gen voor het nieuwe seizoen zijn tegelijkertijd in volle gang. Zo 

is de teamindeling traditiegetrouw een hele puzzel en is ook de 

zoektocht naar trainers, leiders en bestuurs- en commissieleden 

weer gestart.  

Verzorger(s)/sportmasseur(s) (m/v) gezocht

Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar een of meerdere ver-

zorgers of sportmasseurs. We zoeken personen die een achter-

grond hebben in de sportfysiotherapie of affiniteit hebben met 

een soortgelijk vakgebied. De functie kan samen met iemand 

anders uitgevoerd worden. In de praktijk houdt de functie in 

dat je op zaterdagmiddagen aanwezig bent bij de wedstrijden 

van Mulier 1 en daarnaast één avond in de week, het liefst op 

donderdagavond, beschikbaar bent om blessures van spelers 

te behandelen. Ook fysiotherapeuten en masseurs in opleiding 

nodigen we van harte uit om zich aan te melden. Een vergoe-

ding kan in overleg worden besproken. Wil je je direct aanmel-

den of wil je meer informatie dan kan je een mail sturen naar 

info@svmulier.nl of bellen met Kees Koopmans, 06-55776644.

Activiteiten slotfase seizoen

Na de koningsspelen van 22 april en de derby tussen Mulier 

en Arum van 30 april vindt er op woensdag 4 mei een heus 

Oranjefestival plaats op de sportvelden van MFC It Fliet. In dit 

evenement gefaciliteerd door de KNVB kunnen leden en niet-

leden van 4 tot en met 12 jaar kennis maken met voetbal in een 

heuse “Oranje” setting.

28

Op vrijdagavond 13 mei spelen zowel de heren 35+ als de vrou-

wen 7x7 hun wedstrijden in Witmarsum en in samenwerking 

met BlauwRood ‘20 uit Bolsward wordt dit een leuk avondje 

met veel wedstrijden op half veld en na afloop livemuziek met 

Sipke de Boer.

Op 21 mei is het alweer tijd voor de slotdag. Veel teams moeten 

op de dag zelf nog vol aan de bak, maar daarna wordt het groot 

feest. Activiteiten voor de jeugd, livemuziek met medewerking 

van het wonderlijke duo Double Party en draaiend rad, het kan 

niet op! Voor de hongerige voetballiefhebbers wordt er in de 

kantine patat gebakken.

Na een paar jaar waarin corona roet in het eten gooide komt SC 

Heerenveen begin juli weer naar Witmarsum. Zij spelen dan 

een oefenwedstrijd tegen een tegenstander die op het moment 

van schrijven nog onbekend is. Ook de exacte datum en aan-

vangstijd van de wedstrijd staat nog niet 100% vast. Maar ook 

dit gaat gegarandeerd spektakel opleveren.

De jeugd heeft de toekomst

Naast de leermethode VTON en de vele activiteiten buiten de 

trainingen en wedstrijden om timmert Mulier en de jeugdcom-

missie hard aan de weg om het spelers en vrijwilligers zo leuk 

en uitdagend mogelijk te maken én houden. Zo is Mulier sinds 

kort opnieuw erkend leerbedrijf geworden. Dit betekent dat 

studenten bij Mulier stage kunnen lopen zodat ze, onder bege-

leiding van een Mulier-vrijwilliger, in de praktijk kunnen bren-

gen wat ze op school geleerd hebben.

Daarnaast zijn er in maart en april zijn op een viertal vrijdag-

middagen proeftrainingen gegeven voor kinderen van 5, 6 en 7 

jaar. Tijdens deze middagen konden de kinderen kijken of ze 

voetbal leuk vinden. Onder leiding van Johan Hofstra en met 

hulp van de Mulier mascotte werd er met veel enthousiasme 

een balletje getrapt door de allerjongste jeugd. Mooi om te zien 

en we hopen natuurlijk dat een aantal spelers en speelsters zich 

voor volgend seizoen aanmeldt als lid.
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T ige slagge Freonenjûn
Sa’n 25 freonen en freondinnen fan De Koepel kamen freed 1 

april yn ‘e kunde mei stabij Liv – sprek út Lieuw – van Lieve-

ren, syn baaske, illustrator Tjibbe Hooghiemstra en skriuwer 

en ferhaleferteller Douwe Kootstra.

Mei syn trijen presintearren se it programma ‘Stabij on Tour’. 

Liv is in entûsiaste Fryske stabij dy’t baas Tjibbe en skriuwer 

Douwe ynspirearre hat ta it meitsjen it boek ‘Stabij’ en it pro-

gramma ‘Stabij on Tour’.

Douwe Kootstra behearsket de âlde keunst fan it fertellen fan 

ferhalen. Hij naam ús mei nei de somtiden hilaryske wrâld 

wer’t hûn en minsk tegearre yn oplûke. Tjibbe Hooghiemstra 

fertelde ús oer de hûn yn ‘e keunst, mei foarbylden oer de tec-

kel yn skilderijen fan Picasso en David Hockney.

Nei it skoft waard Liv der by helle en fertelde baas Tjibbe hoe 

it him slagge is om sa’n beweechlik model dochs op it papier 

te krijen. Oan it wurk dat hy dizze jûn sjen liet en yn it boek 

‘Stabij’ wie te sjen dat hy der poerbêst yn slagge is. Oan de ein 

krigen beide mannen in taske mei lekkers fan ‘e bakker en sta-

bij Liv in pûdsje met snobbersguod foar de hûn.
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Bouwbedrijf Heeringa Witmarsum;

Onze vrijwilligers.

Tot volgend jaar op 8 april!

Team Trekkerdei, 

Jacob Heeringa, Menno Heeringa en Jan Cats

T sjerkepaad 
in Witmarsum en Pingjum

Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? 

Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân! Een kerk herbergt een 

schat aan bijzondere historische waarden en verhalen. Tijdens Tsjer-

kepaad zijn er gedurende de zomerperiode meer dan 250 Friese ker-

ken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uit-

leg te geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, 

stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!

Ook in Pingjum en Witmarsum doen de kerken weer mee aan Tsjer-

T rekkerdei 2022
Op 9 april konden wij, na 2 jaar, eindelijk weer onze “Trekker-

dei” organiseren.

Ruim 110 deelnemers kwamen op het terrein van mechanisatie-

bedrijf LMBW samen. De dag starte gelukkig met mooi weer. 

Iedereen was blij weer eens bij te kunnen praten. 

En elkaar zijn trekker te kunnen bewonderen. Ook was er een 

groep met Solexen en een enkele brommer, erg leuk!

Vanuit de tent zorgden onze vrijwilligers Trees, Griet en Wil-

lem voor koffie en koek. Daar werd dankbaar gebruik van 

gemaakt. Rond 11.30 uur werd de eerste rondrit gehouden. 

Met 30 tractoren en 7 brommers een rondje Schettens. Bij de 

Poiesz kreeg elke deelnemer een door hen aangeboden appel. 

Tijdens de rit werden er video opnames gemaakt door JP Berg-

sma, waarvoor heel veel dank!

Het weer werd wel iets slechter, vandaar dat de tweede groep 

rond 13.30 uur kon starten met dezelfde rondrit. Zij kwamen 

rond 14.30 uur het terrein weer oprijden. Velen waren, van-

wege de kou, inmiddels onderweg naar huis.

Al met al een geslaagde, inmiddels 7e “Trekkerdei”!

Zonder onze vrijwilligers en sponsoren is een dergelijk evene-

ment niet mogelijk. Daarom een speciaal woord van dank aan:

Mechanisatiebedrijf LMBW Witmarsum;

Licht en geluidverhuur Fairsound Witmarsum;

Eetcafé Nice Flavour Witmarsum;

Elgersma rijwielen Witmarsum;

Yntema installatietechniek Wons;

Recreatiepark Mounewetter Witmarsum;

Poiesz supermarkten Witmarsum;

Pier de Hovenier Witmarsum;

Garage Cats Witmarsum;

32
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kepaad. Het gaat om de Victoriuskerk en It Skûltsjerkje in Pingjum 

en de Koepelkerk of Bonifatiuskerk en de Doopsgezinde Verma-

ning in Witmarsum. Deze kerken hebben gemeen dat ze alle vier een 

link hebben met het verhaal van Menno Simons, de enige Neder-

landse kerkhervormer. 

De gezamenlijke kerken geven een stempelkaart uit, die tijdens 

Tsjerkepaad 2022 in alle genoemde kerken verkrijgbaar is. Voor een 

volle stempelkaart (na een bezoek aan de vier kerken) krijgt u een 

zakje bloemenzaad. Daarnaast zijn er ook nog wandel- en fietsrou-

tes in de kerken verkrijgbaar, kan  op bepaalde zaterdagen de toren 

van de Koepelkerk worden beklommen en zijn er orgelbespelingen.  

Hierover meer in de volgende Koepel.

Tsjerkepaad 2022 is van 2 juli t/m 10 september op de zaterdagen 

van 13.30 tot 17.00 uur. It Skûltsjerkje in Pingjum is open van 14.00 

tot 16.00 uur.

Informatie over Menno Simons en de kerken

Menno werd geboren in 1496 in Witmarsum. Na een opleiding tot 

priester kreeg hij in 1524 een functie in Pingjum in de kerk die er nu 

nog staat, de Victoriuskerk. Hij las boeken van Luther en twijfelde 

steeds meer aan wat de kerk leerde. Hij had steeds meer moeite 

met doop en avondmaal. Na het lezen van de bijbel kwam hij tot 

de conclusie dat de katholieke kerk niet verkondigde wat de bijbel 

leerde. Na een paar jaar promoveerde hij tot pastoor in Witmarsum, 

maar hij preekte niet wat de leiding van de kerk voorschreef, maar 

las zelf de bijbel en preekte daarover. Dat trok veel mensen. Hij was 

onder indruk van de wederdopers, die om hun geloof vervolgd en 

vermoord werden, maar toch vasthielden aan hun overtuiging. In 

1536 verliet hij de kerk en ging een onzeker bestaan tegemoet.

Hij werd een belangrijk man voor de dopers. Hij schreef veel  en 

overlegde met andere leiders. Hij hielp de beweging omvormen tot 

gemeenten. En hij trok rond in de noordelijke Nederlanden, ook 

naar wat wij nu als Duitsland beschouwen, tot Wismar toe. Menno 

stierf in 1561 in Bad Oldesloe bij Hamburg.

Schuilkerkje ‘Menno’s Fermanje’

Aan de Grote Buren nr. 28 in Pingjum staat een woning met daar-

achter verscholen een kerkje, het zogenaamde schuilkerkje. Het is 

één van de mooiste en meest karakteristieke schuilkerkjes van ons 

land. Het bouwjaar is niet exact bekend, maar waarschijnlijk dateert 

de kerk van vlak na het jaar 1600. De inrichting is zeer eenvoudig. 

Banken rondom voor de broeders, stoelen in het midden voor de 

zusters en de kinderen, een preekstoel en een lezenaar voor de voor-

zanger.

In 1983 zijn kerk en woonhuis gerestaureerd waarbij er naar gestreefd 

werd zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie te handhaven.

Het doopsgezinde schuilkerkje van Pingjum wordt door Mennonie-

ten uit de gehele wereld bezocht. In het kerkje wordt een film over 

het leven van Menno Simons vertoond.

Victoriuskerk Pingjum

De Victoriuskerk is de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd om de 

kerk geschikte te maken voor multifunctioneel gebruik. De kerk 

blijft beschikbaar voor kerkdiensten, maar het bestuur van de Stich-

ting Victoriuskerk werkt samen met de Stichting “Gouden Land”. 

Gouden Land is een initiatief van 5 dorpen rond de Marneslenk, te 

weten Witmarsum, Arum, Kimswerd, Pingjum en Zurich.

De Stichting Gouden Land heeft de Victoriuskerk op het oog als 

centrale ontmoetingsplek voor haar activiteiten. Onder meer zijn 

er vastomlijnde plannen voor het inrichting van een permanente, 

eigentijdse tentoonstelling. Landschapshistorie, kerkgeschiedenis, 

dorpsgeschiedenis krijgen er een plek, maar er is ook focus richting 

heden en toekomst. Verschillende transities in het landgebruik, toe-

risme, klimaat (zeespiegelstijging) willen in beeld en discussie wor-

den gebracht. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen 

in de verbouwde Victoriuskerk.

Koepelkerk Witmarsum

Ook deze kerk wordt de komende tijd aangepast en geschikt 

gemaakt voor een permanente expositie over het gedachtengoed 

van Menno Simons. Door middel van 6 eilanden wordt stilgestaan 
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land. Het bouwjaar is niet exact bekend, maar waarschijnlijk dateert 

de kerk van vlak na het jaar 1600. De inrichting is zeer eenvoudig. 

Banken rondom voor de broeders, stoelen in het midden voor de 

zusters en de kinderen, een preekstoel en een lezenaar voor de voor-

zanger.

In 1983 zijn kerk en woonhuis gerestaureerd waarbij er naar gestreefd 

werd zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie te handhaven.

Het doopsgezinde schuilkerkje van Pingjum wordt door Mennonie-

ten uit de gehele wereld bezocht. In het kerkje wordt een film over 

het leven van Menno Simons vertoond.

Victoriuskerk Pingjum

De Victoriuskerk is de afgelopen jaren ingrijpend verbouwd om de 

kerk geschikte te maken voor multifunctioneel gebruik. De kerk 

blijft beschikbaar voor kerkdiensten, maar het bestuur van de Stich-

ting Victoriuskerk werkt samen met de Stichting “Gouden Land”. 

Gouden Land is een initiatief van 5 dorpen rond de Marneslenk, te 

weten Witmarsum, Arum, Kimswerd, Pingjum en Zurich.

De Stichting Gouden Land heeft de Victoriuskerk op het oog als 

centrale ontmoetingsplek voor haar activiteiten. Onder meer zijn 

er vastomlijnde plannen voor het inrichting van een permanente, 

eigentijdse tentoonstelling. Landschapshistorie, kerkgeschiedenis, 

dorpsgeschiedenis krijgen er een plek, maar er is ook focus richting 

heden en toekomst. Verschillende transities in het landgebruik, toe-

risme, klimaat (zeespiegelstijging) willen in beeld en discussie wor-

den gebracht. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen 

in de verbouwde Victoriuskerk.

Koepelkerk Witmarsum

Ook deze kerk wordt de komende tijd aangepast en geschikt 

gemaakt voor een permanente expositie over het gedachtengoed 

van Menno Simons. Door middel van 6 eilanden wordt stilgestaan 
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S V Mulier
SAVE THE DATE – Oefenwedstrijd SC Heerenveen sport-

complex It Fliet -  5 juli 2022

SC Heerenveen speelt opnieuw een oefenwedstrijd bij ons op 

het sportcomplex ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, net 

als in 2017 en 2019. Wij zijn daar enorm trots op. Voor Hee-

renveen een frisse start met de nieuwe hoofdtrainer Kees van 

Wonderen. Op het moment van schrijven is de tegenstander 

nog niet bekend, dus houd onze website www.svmulier.nl in 

de gaten. Ook de voorverkoop zal via deze website plaatsvin-

den. Mocht u het leuk vinden om te helpen tijdens deze dag/

avond, laat het ons weten via info@svmulier.nl. Wij hopen op 

een mooie zomerse voetbalavond. Zien we u 5 juli a.s.?

SV Mulier

K unst Kuier XL Pingjum
Vereniging Kunst Achter Dijken organiseert dit jaar een Kunst Kuier 

XL met meer dan 45 kunstwerken in en rondom Pingjum. Aan deze 

expositie in de openlucht doen drie Witmarsumers mee. Ook zijn 

er allerlei aanvullende activiteiten zoals creatieve workshops voor 

kinderen, een open atelierroute en een theatervoorstelling.

Van zaterdag 21 mei tot en met zondag 19 juni is er voor de tweede 

keer een bijzondere wandeling uitgezet. Vorig jaar sprak de Leeu-

warder Courant over een ‘betoverende kuier’ en ook dit jaar kan 

iedereen zich laten meevoeren door de kleurrijke en verrassende 

beelden.

Thomas Burger maakt voor de kuier een groot schilderij van 1,5 

meter bij een meter (zie foto met voorstudie). Gerben Gerbrandy 

bij Menno Simons als voorman van de Doopsgezinden of Mennis-

ten wereldwijd. Het is de bedoeling dat de expositie een plek wordt 

voor bezinning en discussie. We leven momenteel in een tijdperk 

van individualisme en materialisme en we zijn de onderlinge ver-

bondenheid met de natuur en met elkaar kwijt geraakt. In die zin is 

het goed om na te denken over de betekenis van grondwaarden als 

soberheid, geweldloosheid, zorg voor elkaar en voor de omgeving. 

De expositie wil aangeven dat er ook ruimte voor twijfel mag zijn (er 

zijn meerdere waarheden), moed en lef om te kiezen, maar wil niet 

belerend zijn. De tentoonstelling moet uitnodigen om stil te staan bij 

de vraag: waar sta je zelf?

Per eiland zal een concreet object of ritueel worden belicht en er 

worden verhalen verteld, maar  omgekeerd kunnen bezoekers ook 

hun eigen verhaal kwijt. We hopen tijdens de komende Tsjerkepaad 

periode al een klein stukje van de expositie te kunnen laten zien. 

Het geheel zal medio 2023 klaar zijn. We hopen ook dat er n.a.v. de 

genoemde thema’s en begrippen een levendige discussie ontstaat. 

Ook in de Koepelkerk bent u van harte welkom.

Doopsgezinde Vermaning Witmarsum

De huidige vermaning is in 1960-1961 gebouwd door Bouwbedrijf 

J. Heeringa met hulp van vrijwilligers en de Mennonite Voluntary 

Service.Ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Menno Simons 

werd de vermaning in 1961 in gebruik genomen. Voordat de doops-

gezinden in Witmarsum gingen kerken, stond er een schuurkerk op 

het Vliet. Een buurtschap direct buiten Witmarsum. Op deze plek 

stond eerst een huisje waar – naar verluidt – Menno Simons zijn 

boodschap al verkondigde. In 1828 werd hier een kerkje gebouwd, 

maar in 1876 al weer afgebroken. Vervolgens werd in 1878 op deze 

plek het monument onthuld ter nagedachtenis aan Menno Simons. 

In de Doopsgezinde Vermaning is een expositie over dienstweige-

raars en er worden persoonlijke verhalen verteld.

U bent van harte welkom in de kerken. De koffie en thee staan klaar 

en er zijn vrijwilligers om u gastvrij te ontvangen en informatie te 

geven.

Namens de werkgroep Tsjerkepaad.
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S V Mulier
SAVE THE DATE – Oefenwedstrijd SC Heerenveen sport-

complex It Fliet -  5 juli 2022

SC Heerenveen speelt opnieuw een oefenwedstrijd bij ons op 

het sportcomplex ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, net 

als in 2017 en 2019. Wij zijn daar enorm trots op. Voor Hee-

renveen een frisse start met de nieuwe hoofdtrainer Kees van 

Wonderen. Op het moment van schrijven is de tegenstander 

nog niet bekend, dus houd onze website www.svmulier.nl in 

de gaten. Ook de voorverkoop zal via deze website plaatsvin-

den. Mocht u het leuk vinden om te helpen tijdens deze dag/

avond, laat het ons weten via info@svmulier.nl. Wij hopen op 

een mooie zomerse voetbalavond. Zien we u 5 juli a.s.?

SV Mulier

K unst Kuier XL Pingjum
Vereniging Kunst Achter Dijken organiseert dit jaar een Kunst Kuier 

XL met meer dan 45 kunstwerken in en rondom Pingjum. Aan deze 

expositie in de openlucht doen drie Witmarsumers mee. Ook zijn 

er allerlei aanvullende activiteiten zoals creatieve workshops voor 

kinderen, een open atelierroute en een theatervoorstelling.

Van zaterdag 21 mei tot en met zondag 19 juni is er voor de tweede 

keer een bijzondere wandeling uitgezet. Vorig jaar sprak de Leeu-

warder Courant over een ‘betoverende kuier’ en ook dit jaar kan 

iedereen zich laten meevoeren door de kleurrijke en verrassende 

beelden.

Thomas Burger maakt voor de kuier een groot schilderij van 1,5 

meter bij een meter (zie foto met voorstudie). Gerben Gerbrandy 

bij Menno Simons als voorman van de Doopsgezinden of Mennis-

ten wereldwijd. Het is de bedoeling dat de expositie een plek wordt 

voor bezinning en discussie. We leven momenteel in een tijdperk 

van individualisme en materialisme en we zijn de onderlinge ver-

bondenheid met de natuur en met elkaar kwijt geraakt. In die zin is 

het goed om na te denken over de betekenis van grondwaarden als 

soberheid, geweldloosheid, zorg voor elkaar en voor de omgeving. 

De expositie wil aangeven dat er ook ruimte voor twijfel mag zijn (er 

zijn meerdere waarheden), moed en lef om te kiezen, maar wil niet 

belerend zijn. De tentoonstelling moet uitnodigen om stil te staan bij 

de vraag: waar sta je zelf?

Per eiland zal een concreet object of ritueel worden belicht en er 

worden verhalen verteld, maar  omgekeerd kunnen bezoekers ook 

hun eigen verhaal kwijt. We hopen tijdens de komende Tsjerkepaad 

periode al een klein stukje van de expositie te kunnen laten zien. 

Het geheel zal medio 2023 klaar zijn. We hopen ook dat er n.a.v. de 

genoemde thema’s en begrippen een levendige discussie ontstaat. 

Ook in de Koepelkerk bent u van harte welkom.

Doopsgezinde Vermaning Witmarsum

De huidige vermaning is in 1960-1961 gebouwd door Bouwbedrijf 

J. Heeringa met hulp van vrijwilligers en de Mennonite Voluntary 

Service.Ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Menno Simons 

werd de vermaning in 1961 in gebruik genomen. Voordat de doops-

gezinden in Witmarsum gingen kerken, stond er een schuurkerk op 

het Vliet. Een buurtschap direct buiten Witmarsum. Op deze plek 

stond eerst een huisje waar – naar verluidt – Menno Simons zijn 

boodschap al verkondigde. In 1828 werd hier een kerkje gebouwd, 

maar in 1876 al weer afgebroken. Vervolgens werd in 1878 op deze 

plek het monument onthuld ter nagedachtenis aan Menno Simons. 

In de Doopsgezinde Vermaning is een expositie over dienstweige-

raars en er worden persoonlijke verhalen verteld.

U bent van harte welkom in de kerken. De koffie en thee staan klaar 

en er zijn vrijwilligers om u gastvrij te ontvangen en informatie te 

geven.

Namens de werkgroep Tsjerkepaad.
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Open ateliers, exposities en muziekoptredens: zaterdag 18 juni van 

13.00 tot 17.00 uur. Zondag 19 juni van 11.00 tot 17.00 uur. De toe-

gang is gratis.Zie voor meer informatie: www.kunstachterdijken.nl;

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

doe barde yn it doarp. 

Hjir it ferslach fan in tramûngelok op Harkezijl út de Ljouwer-

terkrante, Witmarsum, 1 September. Ons rustig dorpje werd van-

middag opgeschrikt door het gerucht van een ongeluk met de 

tram. Deze passeert om 1.45 Witmarsum, komende uit de richting 

Leeuwarden en reed, door verkeerde wisselstand, bij Harkezijl op 

de andere personentram, die daar op den wissel stond te wach-

ten. En dat met vrij grote vaart, omdat de machinist eerst op het 

allerlaatste ogenblik het gevaar zag aankomen, en uit alle kracht 

remde, doch door den korten afstand (hoogstens 10 à 15 meter) de 

botsing niet kon verhinderen. Wonder boven wonder liep het zon-

der ernstige ongelukken af. Slechts één man, voorin gezeten kreeg 

een niet zware hoofdwonde. De locomotief van de stilstaande 

tram kreeg weinig schade, de andere echter zooveel te meer. De 

toont enkele van zijn tekeningen op groot formaat. Via de eigen 

telefoon en QR code kun je bij zijn tekeningen luisteren naar de 

bijbehorende muziek. Stefan Belderbos maakt een (bewerkte) foto 

voor de kuier van het landschap bij de Krim in Witmarsum. 

De Kunst Kuier XL begint net buiten het dorp, tegenover de Buren-

laan1 in Pingjum. De kuier voert via de randen van kunstenaarsdorp 

Pingjum naar de Riegeweg, met prachtig uitzicht over de akkers en 

de zeedijk. Wie wil kan de route verder uitbreiden naar de Zeedijk 

of de Middeleeuwse ringdijk de Pingjumer Gulden Halsband. 

Tijdens de laatste twee weekenden van de Kunst Kuier worden er 

extra activiteiten georganiseerd. Er zijn open ateliers, muziekoptre-

dens en exposities in kerken en schuren. En op 19 juni is er een spe-

ciaal programma voor kinderen. Van 10.00 tot 17.00 uur worden in 

de Nije Trije allerlei workshops georganiseerd: Timmeren, spelen 

in een band, voelstenen maken, kunst maken van afvalmateriaal, en 

nog veel meer. De toegang is gratis. 

Thomas Burger en Gerben Gerbrandy tonen tijdens de open atelier-

route meer van hun werk. Gerben treedt in dat weekend ook op met 

zijn bands Xigatze en de Tigers fan Greonterp. Tijdens deze optre-

dens zijn er projecties te zien van zijn tekenwerk.

Tenslotte wordt er ook een mini iepenloftspul opgevoerd, getiteld 

‘Het einde van een klimaatactivist’. De voorstelling speelt zich af 

midden tussen de kunstwerken van de Kunst Kuier. De acteurs 

komen uit heel Friesland, maar de voorstelling heeft ook een Wit-

marsums tintje, want geschreven door Stefan Belderbos en met een 

prachtige rol van Gerke Terpstra. Kaarten zijn vanaf eind april te 

reserveren via de site van Kunst Achter Dijken. 

 

Data en tijden:

Kunst Kuier XL: doorlopend geopend van 21 mei tot en met 19 juni, 

toegang gratis.

Mini iepenloftspul ‘Het einde van een klimaatactivist’: Meerdere 

uitvoeringen op 11, 12, 18 en 19 juni. Toegang: € 6,00.

Workshops voor kinderen: Op zondag 19 juni van 10.00 tot 17.00 uur 

in Nije Trije, Nesserlaan 4A. Toegang is gratis.

2022 | 05 Koepel.indd   382022 | 05 Koepel.indd   38 03-05-2022   10:3803-05-2022   10:38



39

Open ateliers, exposities en muziekoptredens: zaterdag 18 juni van 

13.00 tot 17.00 uur. Zondag 19 juni van 11.00 tot 17.00 uur. De toe-

gang is gratis.Zie voor meer informatie: www.kunstachterdijken.nl;

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

doe barde yn it doarp. 

Hjir it ferslach fan in tramûngelok op Harkezijl út de Ljouwer-

terkrante, Witmarsum, 1 September. Ons rustig dorpje werd van-

middag opgeschrikt door het gerucht van een ongeluk met de 

tram. Deze passeert om 1.45 Witmarsum, komende uit de richting 

Leeuwarden en reed, door verkeerde wisselstand, bij Harkezijl op 

de andere personentram, die daar op den wissel stond te wach-

ten. En dat met vrij grote vaart, omdat de machinist eerst op het 

allerlaatste ogenblik het gevaar zag aankomen, en uit alle kracht 

remde, doch door den korten afstand (hoogstens 10 à 15 meter) de 

botsing niet kon verhinderen. Wonder boven wonder liep het zon-

der ernstige ongelukken af. Slechts één man, voorin gezeten kreeg 

een niet zware hoofdwonde. De locomotief van de stilstaande 

tram kreeg weinig schade, de andere echter zooveel te meer. De 

toont enkele van zijn tekeningen op groot formaat. Via de eigen 

telefoon en QR code kun je bij zijn tekeningen luisteren naar de 

bijbehorende muziek. Stefan Belderbos maakt een (bewerkte) foto 

voor de kuier van het landschap bij de Krim in Witmarsum. 

De Kunst Kuier XL begint net buiten het dorp, tegenover de Buren-

laan1 in Pingjum. De kuier voert via de randen van kunstenaarsdorp 

Pingjum naar de Riegeweg, met prachtig uitzicht over de akkers en 

de zeedijk. Wie wil kan de route verder uitbreiden naar de Zeedijk 

of de Middeleeuwse ringdijk de Pingjumer Gulden Halsband. 

Tijdens de laatste twee weekenden van de Kunst Kuier worden er 

extra activiteiten georganiseerd. Er zijn open ateliers, muziekoptre-

dens en exposities in kerken en schuren. En op 19 juni is er een spe-

ciaal programma voor kinderen. Van 10.00 tot 17.00 uur worden in 

de Nije Trije allerlei workshops georganiseerd: Timmeren, spelen 

in een band, voelstenen maken, kunst maken van afvalmateriaal, en 

nog veel meer. De toegang is gratis. 

Thomas Burger en Gerben Gerbrandy tonen tijdens de open atelier-

route meer van hun werk. Gerben treedt in dat weekend ook op met 

zijn bands Xigatze en de Tigers fan Greonterp. Tijdens deze optre-

dens zijn er projecties te zien van zijn tekenwerk.

Tenslotte wordt er ook een mini iepenloftspul opgevoerd, getiteld 

‘Het einde van een klimaatactivist’. De voorstelling speelt zich af 

midden tussen de kunstwerken van de Kunst Kuier. De acteurs 

komen uit heel Friesland, maar de voorstelling heeft ook een Wit-

marsums tintje, want geschreven door Stefan Belderbos en met een 

prachtige rol van Gerke Terpstra. Kaarten zijn vanaf eind april te 

reserveren via de site van Kunst Achter Dijken. 

 

Data en tijden:

Kunst Kuier XL: doorlopend geopend van 21 mei tot en met 19 juni, 

toegang gratis.

Mini iepenloftspul ‘Het einde van een klimaatactivist’: Meerdere 

uitvoeringen op 11, 12, 18 en 19 juni. Toegang: € 6,00.

Workshops voor kinderen: Op zondag 19 juni van 10.00 tot 17.00 uur 

in Nije Trije, Nesserlaan 4A. Toegang is gratis.

Voorstudie van schilderij 

Kunstkuier door Thomas 

Burger
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A genda
8 mei  Moederdagzwemmen in Mounewetter

  Gratis zwemmen voor moeders

11 mei  Quilten in de Vermaning 10.00 uur, Doopsgezinde 

Vermaning (zie bericht in deze Koepel)

11 mei Dorpsbelang jaarvergadering in de Doopsgezinde 

  Menno Simons kerk, om 20.00 uur

13 mei  SV Mulier 7 x 7 voetbal heren en dames19.30 uur, 

sportcomplex It Fliet met live muziek van Sipke de 

Boer

17 mei Informatieavond Ljochtkuier 19.30 uur inloop,   

   20.00 uur start de vergadering in kantine MFC It 

Fliet

21/5 t/m 19/6 Kunstkuier XL Pingjum

  Programma: www.kunstachterdijken.nl

21 mei  Benefietconcert voor Oekraïne door Moonshark 

   20.00 uur, Fairsound, De Túnen 12. Organisatie St. 

Koepelconcerterten en de Ruuge Rockerts

2i mei  SV Mulier. Slotdag Sportcomplex It Fliet, met 

wedstrijden en activiteiten voor de jeugd en ‘s 

avonds live muziek en draaiend rad

29 mei Tennisclub Witmarsum Openingstoernooi

Tip

Bent u van plan om een activiteit te organiseren? Kijk dan eerst 

even in de digitale agenda van De Koepel of datum en tijd nog 

‘vrij’ zijn: www.dekoepel.frl/agenda

Via agenda@dekoepel.frl kunt u ook alvast de activiteiten door-

geven die u dit jaar gaat organiseren. Onze agendabeheerder 

Gerke Terpstra zet ze dan alvast in de agenda op onze website 

en te zijner tijd ook in de agenda van de Koepel van de maand 

waarin de activiteit wordt georganiseerd.

ketel was gebroken, zoodat men alleen, door snel het vuur er uit 

te werpen, kon verhinderen, dat deze locomotief verbrandde. De 

marechuassee’s uit de nabij zijde kazerne waren direct aanwezig, 

om rapport op te maken. De defecte machine werd zoo spoedig 

mogelijk opgevijzeld om de baan vrij te maken, zoodat het opont-

houd tot plm. een uur beperkt werd.” 

De legereskoalle en U.L.O. út it doarp freget in ûnderwizer of 

ûnderwizeres mei de akte ingels, foar de kopklassen. Ek de kristlike 

skoalle yn Wytmarsum is op syk nei in nije ûnderwizer en wurdt 

beneamd, de hear P. v.d. Laan, no ûnderwizer yn Wommels. Op 

moandei 2 oktober wapperen der in soad flaggen yn it doarp. Dit wie 

fanwegen it sulveren jubileum fan de hear J.P. Postma, konsjerzje-

boade oan it gemeentehûs. De jubilaris en syn oarehelte hawwe 

gâns lokwinsken, blomstikken en gâns presinten krigen. Jûns 

wie der in drok 

besochte 

resepsje yn ‘e 

riedseal, dêr ‘t 

de oanwêzigen 

oant let yn ‘e 

nacht gesellige 

oeren troch-

brochten.

Op de foto in 

toanielklup 

út 1920, mei 

op boppeste 

rige flnr: frou 

Bosma, Piet Steensma, Hit van Vliet, Willem Boersma, Trijn-

tje Steensma, Albert Bierma en Griet Bangma, sittend flnr: R. 

Bosma, Anja de Vries, Johan Piersma en Teake Boersma.

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
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A genda
8 mei  Moederdagzwemmen in Mounewetter

  Gratis zwemmen voor moeders

11 mei  Quilten in de Vermaning 10.00 uur, Doopsgezinde 

Vermaning (zie bericht in deze Koepel)

11 mei Dorpsbelang jaarvergadering in de Doopsgezinde 

  Menno Simons kerk, om 20.00 uur

13 mei  SV Mulier 7 x 7 voetbal heren en dames19.30 uur, 

sportcomplex It Fliet met live muziek van Sipke de 

Boer

17 mei Informatieavond Ljochtkuier 19.30 uur inloop,   

   20.00 uur start de vergadering in kantine MFC It 

Fliet

21/5 t/m 19/6 Kunstkuier XL Pingjum

  Programma: www.kunstachterdijken.nl

21 mei  Benefietconcert voor Oekraïne door Moonshark 

   20.00 uur, Fairsound, De Túnen 12. Organisatie St. 

Koepelconcerterten en de Ruuge Rockerts

2i mei  SV Mulier. Slotdag Sportcomplex It Fliet, met 

wedstrijden en activiteiten voor de jeugd en ‘s 

avonds live muziek en draaiend rad

29 mei Tennisclub Witmarsum Openingstoernooi

Tip

Bent u van plan om een activiteit te organiseren? Kijk dan eerst 

even in de digitale agenda van De Koepel of datum en tijd nog 

‘vrij’ zijn: www.dekoepel.frl/agenda

Via agenda@dekoepel.frl kunt u ook alvast de activiteiten door-

geven die u dit jaar gaat organiseren. Onze agendabeheerder 

Gerke Terpstra zet ze dan alvast in de agenda op onze website 

en te zijner tijd ook in de agenda van de Koepel van de maand 

waarin de activiteit wordt georganiseerd.

ketel was gebroken, zoodat men alleen, door snel het vuur er uit 

te werpen, kon verhinderen, dat deze locomotief verbrandde. De 

marechuassee’s uit de nabij zijde kazerne waren direct aanwezig, 

om rapport op te maken. De defecte machine werd zoo spoedig 

mogelijk opgevijzeld om de baan vrij te maken, zoodat het opont-

houd tot plm. een uur beperkt werd.” 

De legereskoalle en U.L.O. út it doarp freget in ûnderwizer of 

ûnderwizeres mei de akte ingels, foar de kopklassen. Ek de kristlike 

skoalle yn Wytmarsum is op syk nei in nije ûnderwizer en wurdt 

beneamd, de hear P. v.d. Laan, no ûnderwizer yn Wommels. Op 

moandei 2 oktober wapperen der in soad flaggen yn it doarp. Dit wie 

fanwegen it sulveren jubileum fan de hear J.P. Postma, konsjerzje-

boade oan it gemeentehûs. De jubilaris en syn oarehelte hawwe 

gâns lokwinsken, blomstikken en gâns presinten krigen. Jûns 

wie der in drok 

besochte 

resepsje yn ‘e 

riedseal, dêr ‘t 

de oanwêzigen 

oant let yn ‘e 

nacht gesellige 

oeren troch-

brochten.

Op de foto in 

toanielklup 

út 1920, mei 

op boppeste 

rige flnr: frou 

Bosma, Piet Steensma, Hit van Vliet, Willem Boersma, Trijn-

tje Steensma, Albert Bierma en Griet Bangma, sittend flnr: R. 

Bosma, Anja de Vries, Johan Piersma en Teake Boersma.

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
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de juni Koepel moat uterlik 20 maaie 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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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de juni Koepel moat uterlik 20 maaie 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

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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