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K at en Harke
It is wer fakânsjetiid tusken       en      en dus wurde de tinten 

en tabehearren wer út de berging helle, ride wy de kampers en 

caravans wer út de stalling en gean we op in paad. Eartiids gon-

gen dan ek noch wolris folsleine folksstammen rjochting Schip-

hol om mei in fleantúch nei ien of oare (al dan net) tropyske 

bestimming te gean.  Mar ja dat leit no wat yngewikkeld.

As jo fia Schiphol reizgje wolle rint men it risiko om langere 

tiid op Costa del Schipholy ferbliuwe te moatten. Om it hurdsje 

gean flechten net troch en wurdt it al dan net trochgean fan jins 

flecht in soarte fan rûlette. En wolst it leauwe as net, mar men 

bringt no Kansspelen belesting by de wachtsjenden yn rekken. 

Ja dy gemeente Amsterdam is tige handich om spontaan yn te 

spyljen op nije situaasjes. Ja dêryn giet men frij fier, want ast 

in nacht (al is dat dan net troch de need twongen) op Schip-

hol oerbliuwe moast, wurdt ek nochris toeristen belesting (op 

Amsterdams peil fansels) yn rekken brocht. Ja it is wat! Om dy 

reden sil der grif hiele kloften wêze dy’t harren fertier yn eigen 

lân sykje. Ja of men bliuwt thús om te genietsjen fan de eigen 

omjouwing en fansels om nei de merke ta te gean. Want dat kin 

wer hielendal yn al syn hear en fear.

As ik oan fakânsje tink, tink ik net allinich oan reizgjen mar ek 

oan fakânsjewurk wat je eartiids dienen doe’t je noch op skoalle 

sieten. Yn myn gefal wie dat yn de blombollen fan Luitzen Feen-

stra (de pake fan Anja). Feenstra wenne njonken myn âlders, 

dus tichterby koe ik it wurk ek hast net fine. Ik ha alle stadia 

fan blombollen trochrûn. Ik wie op it fjild oan it sykjen , oan 

it pellen en letter lieding oan it jaan oan de minsken dy’t yn de 

skuorre oan it wurk wienen.  Mar mei namme it moarns betiid 

mei in ploech op it lân oan it wurk gean fûn ik prachtich. Dat hie 

wat (as it kreas waar wie fansels). De natuer wie op syn moaist, 

mar noch moaier wienen de klanken út de transistorradio mei 

Radio Veronica mei Tineke (Koffietijd), Rob Out en Lex Har-

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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De afstanden zijn verder nagenoeg gelijk aan voorgaande 

jaren, dus 500 meter zwemmen – 20 km fietsen – 5 km hardlo-

pen. Mocht dat allemaal wat teveel van het goede voor je zijn, 

dan kun je je ook met één of twee teamleden inschrijven. Zo 

houden we de triatlon zo laagdrempelig mogelijk en kunnen 

er zoveel mogelijk mensen meedoen! Dus wil je de strijd aan-

gaan met familie, vrienden of klasgenoten? Schrijf je dan snel 

in! De minimale leeftijd om mee te kunnen doen is 13 jaar en 

de inschrijving sluit op zondag 4 september.

Elke deelnemer die zich vóór 29 augustus inschrijft, ontvangt 

ook dit jaar weer het unieke Triatlon Witmarsum sportshirt!

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!
Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de 

triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelne-

mers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen 

uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen en 

afbreken van het finishgebied, het regelen van verkeer of het 

bemannen van een drinkpost in het dorp.

Dus doe je niet mee op 11 september maar wil je tóch betrokken 

zijn bij de triatlon en de sfeer proeven? Kom ons ‘heldenteam’ 

van vrijwilligers dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer 

informatie of meld je aan: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon is mogelijk t/m 4 september via 

www.triatlonwitmarsum.nl.

ding as deejays. As dan iere betiid Mungo Jerry syn “In the sum-

mertime” oer it fjild klonk, koe jins dei eins al net mear stik-

ken.  Minder wie it as “I have to say goodbey to the summer” fan 

Bryan Hyland foarby kaam. Dan wisten je dat de fakânsje hast 

wer foarby wie. Ja Radio Veronica wist presys wat se al dan net 

útstjoere moasten. Mar hawar dat is nostalgy, dat hat west.

Want de tiid hâldt gjin skoft!. Sa is it oar jier dat De Koepel al 

75 jier bestiet. De alderearste Koepel kaam út yn oktober 1948 

mei de ferneamde Douwe Deinum as haadredakteur en Johan-

nes Ypey as sekretaris. Fansels sille wy oar jier rom omtinken 

jaan oan dit jubileum. Ja de tiid fljocht en dy fljocht aanst mis-

kien noch wol hurder as wy mei syn allen oan de Deltariaanske 

glêsfezel sitte. Op dit stuit is men yn en rûnom it doarp al drok 

dwaande en giet de tried , as in soarte fan mollegong, hieltyd 

fierder. Neffens lju dy’t it witte kinne is de snelheid dan net 

mear te befetsjen.

No ja we sille wol sjen hoe’t it komt. Genietsje yn elk gefal fan 

jimme fakânsje, de merke en (net te ferjitten) fan mekoar! Wij 

sjogge mekoar wer bij de folgjende Koepel!

Wim

 T   RIATLON WITMARSUM 
De triatlon in Witmarsum wordt -mits corona het toelaat- dit jaar 

weer als vanouds georganiseerd en wel op zondag 11 september! 

De voorbereidingen op de 9e Triatlon Witmarsum zijn in volle 

gang, er staan al een mooi aantal deelnemers ingeschreven. 

Net zoals in 2019 is er dit jaar weer de mogelijkheid om het 

zwemgedeelte in de vaart of in waterpark Mounewetter af te 

leggen. In het zwembad hebben we maximaal 30 startplaatsen 

beschikbaar, welke al voor de helft zijn vergeven. Dus wil je 

liever in het zwembad zwemmen? Schrijf je dan snel in!
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O pen Monumentendag
Op zaterdag 10 september 2022 zijn er in het kader van Open 

Monumentendag diverse activiteiten in Witmarsum en Pingjum. 

Het thema van Open Monumentendag is “Duurzaam duurt het 

langst”. 

Een heel toepasselijke titel in een tijd waarin we ons moeten 

bezinnen of onze huidige levenswijze nog wel houdbaar en 

duurzaam is. Een hoofdrol spelen de kerken op deze dag. Deze 

eeuwenoude gebouwen hebben door de tijd heen steeds weer 

een andere functie gekregen. Ze doen nog steeds dienst voor de 

eredienst, maar ook voor allerlei andere activiteiten. Op Open 

Monumentendag zijn de Koepelkerk en de Doopsgezinde kerk 

in Witmarsum en de Victoriuskerk en It Skûltsjerkje in Pingjum 

de hele dag open (van 10.00 – 16.00 uur). In alle 4 kerken is een 

expositie en er is een stempelkaart verkrijgbaar. 

Bij een bezoek aan alle 4 kerken, de korenmolen De Onderne-

ming en de streekmarkt krijgt u een stempel. Bij een volle stem-

pelkaart ontvangt u een leuke verrassing. Er zijn in de kerken 

zowel wandel- als fietsroutes beschikbaar, maar u mag ook zelf 

uw route kiezen. Ga dan vooral ook even naar de streekmarkt.

Streekmarkt
Van 10.00 – 16.00 uur is er weer een streekmarkt bij de Doops-

gezinde kerk in Witmarsum. Via een 20-tal kramen bieden 

lokale ondernemers of particulieren met een hobby hun streek-

producten, biologische producten of andersoortige waar aan. 

Gedacht moet worden aan brood van de molen, groenten, fruit, 

zuivelproducten, bier, honing, kaas, zalven, biologische zeep, 

zaden, ijs, kaarten, een demonstratie met klankschalen en nog 

veel meer. Kom gezellig even langs voor een kopje koffie met 

eigen gemaakte taart en natuurlijk om te shoppen bij de kra-

men. In de Doopsgezinde kerk zijn foto’s en persoonlijke ver-

halen van o.a. dienstweigeraars. 

Op het terrein van de streekmarkt staat een tent waarin kinde-

ren en volwassenen kunnen schilderen over het thema: hoe ga 

ik om met de aarde. Het schilderen kan van 11.00 tot 15.30 uur. 

Alle materialen zijn aanwezig. De kramen en het schilderen 

worden gratis aangeboden dankzij een subsidie van de gemeen-

te Súdwest-Fryslân. De Junior Art Academy komt langs met 

de auto Murk: een kunstzinnige auto en een leuke mascotte. 

Kinderen kunnen o.a. met Murk op de foto en door de mensen 

van Junior Art Academy wordt een workshop gegeven tijdens 

de streekmarkt. Ook dit is gratis.

Om 14.00 uur is de presentatie van het nieuwe boek ‘Van oer-

graan tot Mennobrood’. Tijdens de tentoonstelling Menno Simons 

Groen in 2018 kreeg akkerbouwer Menno de Vries contact met 

mennoniet Lorrin Dale Friesen in Amerika. Die verbouwde daar 

het oergraan Turkey red Wheat dat mennonieten eeuwenlang op 

hun vluchten hadden meegenomen. Menno de Vries zaaide het 

graan in het geboortedorp van Menno Simons. Christa Bruggen-

kamp maalde het tot meel en bakt er smakelijke broden van. In 

het boek staat het verhaal over vluchten, graan, brood, duurzaam 

omgaan met de aarde, en leven van én op de grond waar je woont. 

Na afloop van de streekmarkt is er tussen 16.00 en 17.00 uur bij de 

Koepelkerk borsjtsj of rode bietensoep te koop met een brood-

je van mevrouw de Molenaar. Soep en broodje kosten samen  

€ 2,50. De opbrengst is bestemd voor vluchtelingen uit Oekra-

ine. De soep en de broodjes kunt u in of bij de kerk nuttigen en 

om 17.00 uur kunt u in de kerk genieten van mooie muziek.

Goudenland festival-concert
Vanaf 17.00 uur is er namelijk een concert van de vermaarde Oekra-

iense accordeonspeler Oleg Lysenko en plaatselijke instrumentalis-

ten en vocalisten. Zij brengen een zeer divers programma en u kunt 

zelf ook nog meezingen. De entree voor het concert bedraagt € 5,00 

p.p. Kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang. De opbrengst is, na 

aftrek van de onkosten, eveneens bestemd voor Oekraïne. Zie voor 

meer informatie het stukje over het Gouden Land festival concert.
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Het is de bedoeling dat de streekmarkt en het concert een jaar-

lijks terugkerend evenement worden. In samenwerking met de 5 

dorpen (Arum, Kimswerd, Pingjum Witmarsum en Zurich), die 

samen het Gouden Land vormen. Het zou mooi zijn als dit uit zou 

kunnen groeien tot een jaarlijks festival met een keur aan activitei-

ten en muziek. 

De activiteiten in Witmarsum en Pingjum zijn onderdeel van de 

UITMARKT van de gemeente Súdwest-Fryslân. De komen-

de tijd zult u via diverse kanalen (kranten, sociale media en 

posters) veel meer horen over alle activiteiten in de gemeente 

Súdwest-Fryslân op 10 en 11 september 2022.

Stichting Gouden Land

O pen dag Beweegplekken
Op zaterdag 24 september vindt de Open Dag plaats van de drie 

beweegplekken die op het schoolplein, speeltuin it griene plak en bij 

Aylva State zijn geplaatst. Dit valt samen met Burendag en in Wit-

marsum zijn we natuurlijk allemaal buren van elkaar. U bent van 

harte welkom op deze gezellige middag met demo’s, samen actief 

bezig zijn, elkaar ontmoeten en natuurlijk een geweldige verloting.

Het is alweer even geleden dat de beweegplekken op deze drie 

locaties zijn geplaatst. De Openingscommissie was daarna druk 

doende om een pracht van een opening te bedenken voor alle 

inwoners van Witmarsum, maar één of ander vervelend virus 

speelde ons parten en van uitstel kwam bijna afstel. 

Juist bewegen leidt tot verlenging van het aantal gezonde jaren 

dat we leven en tot meer levenskwaliteit op onze oude dag. 

Het is daarom van belang dat we met z’n allen gebruik kunnen 

maken van het schoolplein, de toestellen bij de speeltuin it grie-

ne plak en bij Aylva State, waar verschillende leeftijdsgroepen 

uitdaging vinden en we elkaar kunnen ontmoeten.

Noteer deze datum alvast in uw agenda en komt allen!

 

   
   
  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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V &O Gymnastiekvereniging
Als deze Merke Koepel bij u in de bus ligt zit ons seizoen er 

helemaal op. De zomer is al in volle gang, en ondertussen zijn 

de verenigingen die in het najaar weer starten al druk bezig om 

alles weer rond te krijgen voor het nieuwe seizoen.

Als vereniging zitten we momenteel in de afrondende fase met 

een vervanger voor de lessen die voorheen door Selma Hibma 

werden gegeven. Uiteraard zoeken we ook een tijdelijke ver-

vanger voor Amber Zaagemans. Tijdens het schrijven van dit 

stukje, werd ik door een van mijn mede bestuursleden verrast 

dat ook hier een vervanger voor is.

Wij zijn hier enorm blij mee dat we dit voorafgaand aan de 

vakantieperiode en de start van het seizoen hebben kunnen 

afronden. Als vereniging hebben we ook toegezegd om mee te 

doen met de Ljochtkuier, 

Wij hopen u allen dan ook te mogen zien (of juist niet als het erg 

donker is) gedurende de Ljochtkuier. Vooralsnog gaan wij nu 

een korte pauze inlassen om te genieten van de vakantieperiode.

Uiteraard op een paar kleine uitzonderingen na die nog gere-

geld dienen te worden voordat wij het seizoen weer gaan star-

ten. 1 van deze uitzonderingen is het programmaboekje welke 

in augustus naar de leden zal worden verzonden.

Lijkt het je leuk om op gymnastiek, freerunning of de spring-

groep te gaan, neem dan even contact op voor een vrijblijvende 

proefles in het nieuwe seizoen via:

gymnastiekverenigingveno@gmail.com of even contact via 1 

van de bestuursleden.

Ik wil u allemaal een fijne vakantie toe wensen en een plezie-

rige Merke!

Graag tot een volgende keer.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra 

M ouneboulers Wytmarsum
Op 7 mei jl. hebben we een mooi Onderling toernooi gespeeld. 

De prijzen voor de dames waren voor Nannie Okkema en Betty 

Popma, bij de heren voor Klaas Haitsma en Sjoerd Elgersma. 

De poedelprijs een fles karnemelk, aangeboden door Trijnie 

Kuipers, was voor het echtpaar Sjoerd en Reinette Nooitge-

dagt, allebei 3x verloren en – 17  punten.

16 juni jl. was het jaarlijkse gezamenlijke toernooi met de boule 

vereniging Deun By uit Easterein. Samen met de leden van de 

Mouneboulers goed voor een deelname van 42 boulers. Een 

zeer geslaagde middag met sportieve strijd en gezelligheid. De 

prijzen waren deze keer voor, Klaas Haitsma, Jan Strikwerda 

(Deun By), Piet de Boer en Anno de Roos. Bij de dames; Truida 

de Jong, Meini Visser, Gepke Poepjes en Antje Cuperus.  De 
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aanmoedigingsprijzen ( yoghurt 

en karnemelk) waren voor Uiltje 

Bouma (Deun By) en Grietje van 

de Witte.

Helaas hebben wij afscheid moe-

ten nemen van ons trouw lid 

Tsjerk Goslinga. Samen met zijn 

vriendin Hellen Oudenhooven 

hebben ze menige bal gegooid. 

Wat was Tsjerk verdrietig toen 

hij Hellen moest missen. Toch 

pakte Tsjerk de draad weer op 

en kwam gelukkig weer boulen 

op de maandagavond. Tsjerk 

is jarenlang keeper bij Mulier 

geweest, kaatsen vond hij ook 

geweldig, maar bij jeu de boule 

speelde Tsjerk ook een aardig 

balletje mee. Altijd behulpzaam 

naar anderen, wij zullen Tsjerk missen maar wensen zijn familie 

en vrienden heel veel sterkte met dit gemis.

De Mouneboulers

M ijn jeugd in Witmarsum
Graag denk ik terug aan mijn jeugd in Witmarsum, het dorp 

waar ik ben opgegroeid. Mijn eerste schooldag was op maandag 

2 april 1951 en ik was net zes geworden. Mijn moeder nam me 

die ochtend mee naar het schoolplein, met mijn broertje Wisse 

aan de hand. Na mijn: “Je kunt me nu wel alleen laten,” ging ze 

weer met hem naar huis. Toen de bel ging, verzamelden de kin-

deren zich voor de ingang. Ik liep een beetje achter. Een jongen 

genaamd Oane kwam naar me toe en zei dat het beter voor 

me was om de grote kinderen voor te laten en dan een tijdje te 

wachten tot ze  allemaal binnen waren. Ik weet niet meer hoe 

lang  ik daar voor deze deur heb gewacht, maar ik kwam wel te 

laat. Toen ik mijn klas vond en in de open deur stond, zei de juf 

verbaasd: “Waar kom jij vandaan?” Ze gaf me een plaats op de 

bank, waar ik opgelucht ging zitten.

Twee jaar later, op 31 januari 1953, ging ik ‘s avonds aan mijn 

moeders hand door de zware storm naar ‘De gekroonde Roskam’, 

beter bekend als Steensma, waar we een uitvoering van V & O 

hadden. Het gekraak van de balken was goed te horen onder het 

gebrul van de storm. Na een mooie avond   zijn we door de storm 

met moeite weer naar huis gegaan. De volgende dag hoorden we 

dat de zware noordwesterstorm in combinatie met het springtij  de 

dijken bij Zeeland, Z-Holland en N-Brabant  had gebroken en ons 

land overstroomd had. Dit zal ik nooit vergeten.

Ik herinner me ook de prachtige sneeuwboerderij voor het  huis 

van de familie Tolsma. Veel mensen kwamen kijken, het was 

de attractie van Witmarsum. Wij kinderen waren nieuwsgierig 

en mochten de mooie sneeuwboerderij van binnen bezien. Weer 

buiten, riep mevrouw Tolsma mij en nam me   even mee in huis, 

waar ze mij een schoolfoto liet zien van haar klas met Meester 

Luxwolda. Ze zei dat hij familie van mij was, wat ik toen niet 

begreep. Maar dit heeft Evert in maart 2021 mooi opgelost. Begin 

januari vroeg Wisse het aan Ruurd en deze vroeg het weer aan 

4 juny 2022 wie ús troudei,
in hiele moaie en bysûndere dei.

Mei troch oan alle ûntfongen 
lokwinsken, ûnferjitlik wurden. 

Tige tank hjir foar!

Groetnis fan Sjouke en Sietske
Elgersma Wiersma

Bedankt
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Bedankt
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Evert, die het wel wist. Hij had nog foto’s en dergelijke van mees-

ter Luxwolda. Hij schreef dat meester Beene Luxwolda, hoofd 

van de openbare school voor lager en ulo, een broer was van de 

moeder van mijn pake Wisse, Jantje Wisses Luxwolda, de vrouw 

van mijn overgrootvader Koop Wiebes Hofstra uit Langezwaag. 

Ik vind het een mooie verbinding met Witmarsum. 

Misschien was deze prachtige sneeuwboerderij wel de inspira-

tie voor mijn tweede boek. Het heet ‘Valentijn in het Regen-

boogland’ en is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Het zijn 

de wonderbaarlijke avonturen van een elfjarige jongen in een 

sneeuwwereld. Valentijn houdt van sneeuw. Op een avond 

hoort hij van zijn vader dat de koning van Rotamoende met zijn 

koets en de vliegende paarden naar de sneeuwprinses wil vlie-

gen om het sneeuwwolkenrijk te overstromen. Valentijn ver-

telt zijn sneeuwman in de tuin wat de koning van plan is. Deze 

vraagt de regenboogkinderen, die in een regenboog wonen, 

om hulp. Ze nemen Valentijn mee naar het wolkenrijk van de 

sneeuwprinses. Maar daar is de koning allang begonnen met 

zijn verderfelijk werk. De sneeuw smelt al en Valentijn en zijn 

vrienden moeten zeven avonturen doorstaan voordat ze einde-

lijk de sneeuwprinses vinden, die in groot gevaar is.

Zou ik dit boek geschreven hebben als ik niet in de sneeuw-

boerderij van Tolsma was geweest? Je  weet het niet. 

Het boek is sinds 13 mei verkrijgbaar bij Boekscout, Bol.com 

of bij mij (helgakairies@outlook.com) en ik wens de kinderen 

veel leesplezier.

Helga Kairies-Hofstra

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

2022 | 07 Koepel Merke.indd   142022 | 07 Koepel Merke.indd   14 19-07-2022   08:4519-07-2022   08:45



15

Evert, die het wel wist. Hij had nog foto’s en dergelijke van mees-

ter Luxwolda. Hij schreef dat meester Beene Luxwolda, hoofd 

van de openbare school voor lager en ulo, een broer was van de 

moeder van mijn pake Wisse, Jantje Wisses Luxwolda, de vrouw 

van mijn overgrootvader Koop Wiebes Hofstra uit Langezwaag. 

Ik vind het een mooie verbinding met Witmarsum. 

Misschien was deze prachtige sneeuwboerderij wel de inspira-

tie voor mijn tweede boek. Het heet ‘Valentijn in het Regen-

boogland’ en is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Het zijn 

de wonderbaarlijke avonturen van een elfjarige jongen in een 

sneeuwwereld. Valentijn houdt van sneeuw. Op een avond 

hoort hij van zijn vader dat de koning van Rotamoende met zijn 

koets en de vliegende paarden naar de sneeuwprinses wil vlie-

gen om het sneeuwwolkenrijk te overstromen. Valentijn ver-

telt zijn sneeuwman in de tuin wat de koning van plan is. Deze 

vraagt de regenboogkinderen, die in een regenboog wonen, 

om hulp. Ze nemen Valentijn mee naar het wolkenrijk van de 

sneeuwprinses. Maar daar is de koning allang begonnen met 

zijn verderfelijk werk. De sneeuw smelt al en Valentijn en zijn 

vrienden moeten zeven avonturen doorstaan voordat ze einde-

lijk de sneeuwprinses vinden, die in groot gevaar is.

Zou ik dit boek geschreven hebben als ik niet in de sneeuw-

boerderij van Tolsma was geweest? Je  weet het niet. 

Het boek is sinds 13 mei verkrijgbaar bij Boekscout, Bol.com 

of bij mij (helgakairies@outlook.com) en ik wens de kinderen 

veel leesplezier.

Helga Kairies-Hofstra

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

2022 | 07 Koepel Merke.indd   152022 | 07 Koepel Merke.indd   15 19-07-2022   08:4519-07-2022   08:45



16

De geast fan it Wythûs, haadstik 4 - IT 

UNDERSYK
(skreaun troch Wim Beckers mei yllustraasjes fan Gert Jan Veenstra)

Gjalt sliept de earste nacht hiel ûnrêstich. Hy heart en sjocht fan 

alles en dan fielt er ynienen in pear kâlde hannen yn syn nekke.

“Wekker wurde Gjalt! Wekker wurde!”

“Hu, help my, de geast hat my yn syn klauwen hy wol my..!”

“Rêstich mar leave. It wie mar in dream.”

Gjalt syn eagen stean wyld en wiid iepen en sjogge rjocht yn’t 

antlit fan mem.

“Mem, it wie ferskriklik.. yn’e kelder..tolve trimen..dat lûd..de 

geast fan it Wythûs!”

“Stil no mar, der is neat oan’e hân. Dat komt no fan heit syn 

healwize praatsjes. Nim mar in slokje wetter en besykje wer te 

sliepen, it is noch mar healwei ienen”, seit mem.

Fan sliepen komt dêrnei net safolle mear. Hy heart elts lûdsje. 

Wie it wol in dream? Moarn moat er mar ris in ûndersyk ynstelle.

“O jonkje wat sjochst do der noch slûch út”, seit mem as Gjalt 

ûnder komt.

No hy sjocht der net allinnich slûch út, hy is it ek. Wat in nacht!

Folle sliep hat er net hân. Allegear fan dy koarte hazzesliepkes. 

En as er dêr tuskenyn wekker wie lústere er as er wat hearde. Mar 

hy hearde neat mear. Nei it iten earst mar ris efkes ûnder de brûs. 

O nee, dat is wier ek, dy is hjir net yn dit hûs. Yn it Wythûs komt 

inkeld kâld wetter út’e kraan en in tobbe docht tsjinst as badkûp.

Wat in missen! Mar hawar, in bern moat foar de fiten fan syn 

âlders hiel wat oer ha.

“Do baltest fannacht mar raar”, seit 

mem, as se in tsjettel wetter op it fjoer 

set foar de tee.

“Immen hie my hast te pakken!”

“Hâld dêr no mar ris oer op. Der is 

yn dit hûs nimmen en dy is der ek nea 

west.”

“Dêr witsto neat fan”, pleaget heit.

Nei it iten en it ambachtlik waskjen, giet Gjalt de gong yn. It tal 

treden komt oerien mei it tal wat er yn syn dream telt hat. Dit 

is dochs bysûnder! Hoe kin soks no?

Syn ûndersyk wurdt rou ôfbrutsen troch mem har opdracht om 

syn keamer yn oarder te bringen. Sjit! tinkt Gjalt.

Folle leaver hie er efkes yn’e kelder sjoen, seker no’t er syn 

bûslampe ûntdutsen hat yn ien fan de doazen.

De hiele moarn is Gjalt oan’t heisterjen yn syn nije keamer. 

Alles krijt syn plakje, mar ûnder syn kessen krijt syn bûslampe 

it bêste plakje, want ja dy moat er by de hân ha, foar it gefal dat.

De lucht fan ierpels en sprútsjes kringelt troch it hûs hinne. 

Sprútsjes! Hy is perfoarst net sinnich, mar op sprútsjes hat er 

it net stean. Nei’t er mei in bulte lijen it waarm iten nei binnen 

wurke hat, kin er lang om let mei it ûndersyk útein sette.

Wapene mei syn bûslampe, strúnt er earst op souder om. It liket 

dêr wol in útdragerij, safolle âld meubelguod en boeken lizze dêr. 

No earst mar ris sjen wat der allegear efter dy acht doarren sit. 

De doarren komme op’e keuken, wenkeamer en opkeamer út, 

de rest binne allegear kasten. No ja allegear, útsein dy iene, dy’t 

er earst mar efkes oerslein hat. Dan moat dit de kelder wêze. 

Gjalt is nijsgjirrich, mar tagelyk ek wat skruten. Want ja men 

wit it mar noait.

Langsum docht er de doar iepen. It is neare nacht dêrbinnen. 

Earst de bûslampe mar ris oan. Foar de ôfstap is in frij hege 

drompel, dêr’tst maklik oer stroffelje kinst. Mar hawar, dêr wie 

hy op betocht.

Dit kloppet ek al wer. Gjalt fynt it sa stadichoan mar in nuvere 

saak. De kelder is frij djip en sa heech dat hy der mei gemak 

rjochtop yn stean kin. It liket op in ferwulf mei allegear bôgen.

De kelder is útgroeven yn in T-foarm, der binne sadwaande twa 

hoeken dêr’t er om hinne sjen kin en by ien fan dy twa moat it 

dus bart wêze. It skynsel fan de bûslampe wurdt der ek net bet-

ter op; it ljocht¬giele skynsel wurdt ynienen okergiel, mar jout 

noch krekt genôch ljocht om mei it ûndersyk fierder te gean.

Hiel foarsichtich kipet er om’e hoeke. Hy sjocht in rak mei 
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M erke Wytmarsum 2022
Twee keer knipperen en dan is het ook alweer zo ver. De Wit-

marsumer Merke is van 5 t/m 8 augustus weer terug op Sport-

complex It Fliet! De PC is het afgelopen jaar druk bezig geweest 

met de voorbereidingen voor deze Merke om een nog mooier 

feest te organiseren dan voorgaande jaren. Dit jaar is het name-

lijk niet zomaar een Merke: dit jaar vieren we het 100-JARIG 

jubileum. In 2021 bestond de Merke 100 jaar en omdat wij het 

toen niet konden vieren, doen we dat dit jaar dubbel en dwars! 

Alles staat in het teken van 100 jaar Merke en in de tent zullen 

dan ook verschillende foto’s en krantenknipsels terug te vinden 

zijn van de afgelopen 100 jaar. Om het dorp extra feestelijk te 

maken zou het mooi zijn als de vlag bij ieder thuis buiten wap-

pert! Op vrijdag 5 augustus trappen we de Merke af met een 

spelletjesmiddag voor jong en oud en met als extra een stunt. De 

stunt blijft nog even geheim, maar wat ik u wel kan verklappen 

is dat het iets te maken heeft met het verleden… De spellen zijn 

in teamverband, dus stel alvast je beste team samen en wie weet 

zijn jullie de sterkste touwtrekkers of de snelste tontrekkers. 

De aanvang voor de spelmiddag is 14.30 uur. Na deze spellen 

is het om 20.00 uur tijd voor een revue. Het is een stuk over 100 

jaar Merke, geschreven en gespeeld door dorpsgenoten. Kom 

dus vooral langs voor een ‘trip down memory lane’. Na afloop 

van het toneel wordt opgetreden door ‘De Suskes’ met niemand 

minder dan de Witmarsumer Sipke de Boer! Zaterdagochtend 

6 augustus draait vanaf 9.30 uur de gratis draaimolen zijn eerste 

rondjes en zijn er deze ochtend ook weer verschillende spelletjes 

op het veld voor de kinderen. Daarnaast begint om 10.00 uur 

de eerste KNKB kaatswedstrijd van het weekend, de Jongens 

Afdeling en Door Elkaar Loten partij. De zaterdagmiddag staat 

opnieuw een activiteit gepland voor volwassenen. En niet zomaar 

één. De Witmarsumer Mudrun komt namelijk terug! Voor de 

personen die een uitdaging niet uit de weg gaan en niet bang 

alderhande flessen, mar fierders neat bysûnders. Dan mar ris 

de oare hoeke besykje.

Gjalt is op syn iepenst as er om’e oare hoeke kipet. Dêr stiet, 

fodderich, in kastje mei de doarkes iepen, skean tsjin de muorre 

oan. It falt him suver wat ôf. Is dit no alles?

Alles yn’e kelder sit ûnder it stof, oeral binne spinreagen en 

de krobben wrimelje oer de grûn. Nuver, tinkt Gjalt, ik tocht 

dat dy âlde kelders fochtfrij wiene, mar as dat it gefal west wie 

hiene hjir fansels gjin krob¬ben west.

Mar de kelder hat mear brekken, want efter it kastje leit ek al 

stiengrús op’e grûn.

Sels de stien wurdt langsum mar seker oantaast troch de tiid, 

tinkt er. As er it kastje rjocht tsjin’e muorre oan skowe wol, giet 

dat swier en boppedat makket it in ferskriklik lûd.

Ynienen is’t neare nacht. Nee he, de batterijen binne op. De 

eangst komt wer opsetten. Hy moat hjir wei. En dan, as it wjer-

ljochtet, is it ynienen allegear ljocht om him hinne.

www.debiosalon.nl
'Een geluksmoment!'  

Ayurvedische massages

Gezichtsbehandelingen

Shirodhara opgieting

Acne specialisatie

Klankschalen massage

Een stiltesalon voor innerlijke rust en uiterlijke
schoonheid. Verlengde Oostend 20 8748AR
Witmarsum//0630396694//info@debiosalon.nl
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de oare hoeke besykje.

Gjalt is op syn iepenst as er om’e oare hoeke kipet. Dêr stiet, 
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5678

Vrijdag14:30
  SPELLETJESMIDDAG MET ALS EXTRA EEN STUNT!

Een m
iddag vol sportieve en uitdagende opdrachten voor jong en oud

20:00
  TONEEL

21:30
  DE SUSKES

Entree €5,-

MAANDAG
10:00   ULBE HIEMSTRA PARTIJ
Voor jeugd, junioren en senioren

18:00  BBQ
METVARKEN

AAN
HETSPIT

20:00 BOUNTY HUNTERS
00:00  SLOTSPEKTAKEL

zondag10:00
  KOFFIE DRINKEN

Aangeboden door het Haye Rijpm
a Fonds in de Doopsgezinds Kerk

12:00  HAIJE RYPMA PARTIJ KNKB
Heren en Dam

es Hoofdklasse Vrije Form
atie

17:30
  BEATLE SESSIONS

20:00
  CRAZY PIANOS

Entree €8,-

zaterdag
9:30

DRAAIMOLEN VOOR DE KINDEREN

10:00
  PIER ELGERSMA PARTIJ

KNKB Jongens Afdeling + D.E.L.

10:00
  MERKE KIDS CREW

Geweldige kinderspelletjes voor de jeugd 6 t/m
 13 jaar!

14:30
  WITMARSUMER MUD RUN

21:00
  Q-MUSIC FOUTE PARTY EN BANDJE SPECIAAL

Entree €10,-

PROGRAMMA MERKE 2022

2022 | 07 Koepel Merke.indd   202022 | 07 Koepel Merke.indd   20 19-07-2022   08:4519-07-2022   08:45



21

5678

Vrijdag14:30
  SPELLETJESMIDDAG MET ALS EXTRA EEN STUNT!

Een m
iddag vol sportieve en uitdagende opdrachten voor jong en oud

20:00
  TONEEL

21:30
  DE SUSKES

Entree €5,-

MAANDAG
10:00   ULBE HIEMSTRA PARTIJ
Voor jeugd, junioren en senioren

18:00  BBQ
METVARKEN

AAN
HETSPIT

20:00 BOUNTY HUNTERS
00:00  SLOTSPEKTAKEL

zondag10:00
  KOFFIE DRINKEN

Aangeboden door het Haye Rijpm
a Fonds in de Doopsgezinds Kerk

12:00  HAIJE RYPMA PARTIJ KNKB
Heren en Dam

es Hoofdklasse Vrije Form
atie

17:30
  BEATLE SESSIONS

20:00
  CRAZY PIANOS

Entree €8,-

zaterdag
9:30

DRAAIMOLEN VOOR DE KINDEREN

10:00
  PIER ELGERSMA PARTIJ

KNKB Jongens Afdeling + D.E.L.

10:00
  MERKE KIDS CREW

Geweldige kinderspelletjes voor de jeugd 6 t/m
 13 jaar!

14:30
  WITMARSUMER MUD RUN

21:00
  Q-MUSIC FOUTE PARTY EN BANDJE SPECIAAL

Entree €10,-

PROGRAMMA MERKE 2022

2022 | 07 Koepel Merke.indd   212022 | 07 Koepel Merke.indd   21 19-07-2022   08:4519-07-2022   08:45



zijn om vies te worden is dit een aantrekkelijk sportevenement! 

Voor meer informatie over de opgave kunt u naar onze website 

(merkewytmarsum.com) of neem een kijkje op onze Facebook 

(Merke Wytmarsum). Na de Mudrun sluiten we de dag af met 

‘Bandje Speciaal’ en ‘Q-Witmarsum foute party’. ‘Bandje Speci-

aal’ begint om 21.00 uur en wordt afgewisseld door een DJ die 

alleen maar foute hits speelt. En u weet wat daar bij hoort: een 

foute outfit! Dus kom gezellig langs in de tent en dans op ver-

schillende hits! Zondag 7 augustus om 10.00 uur is er koffiedrin-

ken van het Haye Rijpma Fonds, waar ook verschillende liede-

ren worden gezongen. Let op!: Dit jaar is het in de doopsgezinde 

kerk (Arumerweg 38 Witmarsum). Daarna begint om 12.00 uur 

het kaatsen, waar de Heren en Dames Hoofdklasse zullen strij-

den om de kransen. Vanaf 17.30 uur zullen er optredens zijn van 

de ‘Beatle Sessions’ en ‘Crazy Pianos’. Kom dus gezellig naar de 

tent om eerst te genieten van de hits van de ‘Beatles’ en later te 

dansen op allerlei verschillende liedjes gespeeld op twee grote, 

rode piano’s! Op maandag 8 augustus breekt alweer de laatste 

dag van de Merke aan. De dag begint met de Ulbe Hiemstra Par-

tij voor leden van KV Pim Mulier. Na afloop zal om 18.00 uur de 

BBQ weer worden aangestoken en uiteraard is, traditiegetrouw, 

het varken aan het spit ook weer van de partij (wist u dat dit al 

traditie is sinds 1986, dat is dus al 36 jaar!). Daarna zal de laatste 

band van het weekend optreden en dit is niemand minder dan 

de ‘Bounty Hunters’. De mannen staan bekend om hun ener-

gieke optredens en muzikale vaardigheden. Dat klinkt als een 

goede afsluiter van het weekend. Om iets voor twaalven sluiten 

wij het weekend af met een knal en dat zal het slotstuk zijn van 

een hopelijk prachtige Merke. Het volledige programma is op de 

volgende pagina’s te vinden en kijk voor meer informatie op de 

website of op onze Facebookpagina (zie eerder).

Wij hebben er zin in en zien jullie graag terug op het Merkeveld 

op 5 t/m 8 augustus. Tot dan!

Namens de gehele Permanente Commissie,

Selma van der Molen

G RAACH DIEN     
Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” 
der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum. Dat is net 
sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op 
famylje,  kunde of buorlje helpe wy graach. No ’t de Corona-
Rigels aardich ynperkt binne is it foar ús foaral noch it tinken 
om de ôfstan fan de oardel meter yn acht te nimmen.
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 • In boadskipke dwaan

• Ferfier yn, mar ek buten it doarp • Hulp by in putsje

• Gau efkes medisynen helje

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, of te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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foute outfit! Dus kom gezellig langs in de tent en dans op ver-

schillende hits! Zondag 7 augustus om 10.00 uur is er koffiedrin-

ken van het Haye Rijpma Fonds, waar ook verschillende liede-

ren worden gezongen. Let op!: Dit jaar is het in de doopsgezinde 

kerk (Arumerweg 38 Witmarsum). Daarna begint om 12.00 uur 
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band van het weekend optreden en dit is niemand minder dan 

de ‘Bounty Hunters’. De mannen staan bekend om hun ener-

gieke optredens en muzikale vaardigheden. Dat klinkt als een 

goede afsluiter van het weekend. Om iets voor twaalven sluiten 

wij het weekend af met een knal en dat zal het slotstuk zijn van 

een hopelijk prachtige Merke. Het volledige programma is op de 

volgende pagina’s te vinden en kijk voor meer informatie op de 

website of op onze Facebookpagina (zie eerder).

Wij hebben er zin in en zien jullie graag terug op het Merkeveld 

op 5 t/m 8 augustus. Tot dan!

Namens de gehele Permanente Commissie,

Selma van der Molen

G RAACH DIEN     
Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” 
der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum. Dat is net 
sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op 
famylje,  kunde of buorlje helpe wy graach. No ’t de Corona-
Rigels aardich ynperkt binne is it foar ús foaral noch it tinken 
om de ôfstan fan de oardel meter yn acht te nimmen.
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 • In boadskipke dwaan

• Ferfier yn, mar ek buten it doarp • Hulp by in putsje

• Gau efkes medisynen helje

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, of te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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Dit boek heb ik geschreven vanuit mijn betrok-
kenheid bij de vele veranderingen en spannin-
gen in onze samenleving en daarbuiten. Poetin 
deed er nog een schepje bovenop. 
Graag deel ik mijn gevoelens en gedachten met 
jullie.
Het is nu in iedere boekwinkel te koop voor € 
14.95.

Jan Boeijenga
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N ieuws van Nij Libben
De juiste muziek op het juiste moment. Dat gevoel beleefden we 

op 4 mei. Aldus een aantal aanwezigen die de herdenking van de 

gevallenen op het kerkhof en ook bij het theaterstuk “sperrge-

biet” daarna in de kerk aanwezig waren. Compliment aan onze 

dirigent voor de muziekkeuze en de leden van het orkest voor 

hun muzikale uitvoering. Dit is wat muziek kan betekenen in 

allerlei omstandigheden en deze avond in het bijzonder

Het was, na koningsdag, ons tweede optreden na twee jaar star-

ten en dan ook weer stoppen. fijn dat we weer volop muziek 

kunnen maken

Festival
Op 25 juni hebben we deelgenomen aan het Bert Haanstra festival 

in Diever. Bert Haanstra is een van Nederlands bekendste cineas-

ten. Ruim zestig jaar geleden schoot hij in Diever het slot van film 

Fanfare. De film is een icoon in de Nederlandse filmgeschiedenis. 

Haanstra, overleden in 1997, schetst in de film de onderlinge riva-

liteit tussen de korpsen die deelnemen aan een fanfareconcours. 

Deze keer geen rivaliteit maar collegialiteit tussen de 8 deelne-

mende korpsen. Alle deelnemende korpsen gaven een concert 

van ongeveer 20 minuten met in ieder geval  één concours werk. 

De jury beloonde Nij Libben met 85 punten een tweede prijs en 

konden we de zilveren beker mee naar huis nemen. De slotzin van 

de jury “mooi programma met een fijne afwerking”. 

Donateurs.
Langs deze weg willen wij onze donateurs bedanken voor hun 

jaarlijkse bijdrage. Ook dit jaar hebben bijna al onze donateurs 

hun jaarlijkse bijdrage weer overgemaakt. Een aantal zelfs 

meer dan wat van hun wordt gevraagd. Hier zijn wij erg blij 

mee. Mede dankzij deze bijdrage zijn wij financieel een gezon-

de vereniging. Tige Tank.
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Geslaagd: Ons jongste muzikant, Hindrik Joustra, is geslaagd 

voor het diploma B. Van harte gefeliciteerd Hindrik we hopen 

nog lang van je muzikale kwaliteiten te kunnen genieten.

Blazers klas: In mei is Nij Libben gestart met een jeugdpro-

ject op de basisscholen in Witmarsum. Zes enthousiaste leer-

lingen hebben in de afgelopen maanden kennis gemaakt met 

het bespelen van een instrument. Iedere week kwamen de leer-

lingen na school bij elkaar om met elkaar muziek te maken in 

het ‘Spelenderwijsorkest’. De muziek die zij hebben geleerd, 

hebben zij laten horen in het afsluitende concert op de cam-

ping. Onder leiding van Andries Kramer hebben zij een aantal 

liedjes laten horen. Het was een zeer geslaagd concert. 

Het is leuk om te zien en te horen hoe enthousiast zij zijn en 

hoe snel zij hebben geleerd om een instrument te bespelen. 

Het concert werd afgesloten met een welverdiend applaus voor 

de leerlingen! Een aantal leerlingen zal na de zomervakantie 

starten met vervolglessen bij de muziekschool en we hopen ze 

daarna te verwelkomen bij Nij Libben.  

Ten slotte, wat kunt u na de vakantie van ons verwachten

Alles onder voorbehoud: De wekelijkse repetitie starten we weer 

op 1 september. Op 10 september Gouden Land concert 17.00-

18.00 in de koepelkerk. In de maand oktober oudijzer Ons tradi-

tionele kerstconcert is op zondag 18 december in de koepelkerk.

Mee spelen
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.

Nij Talint Orkest regio Boalsert
-ûntdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!-

Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen 

leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan 

is dit je kans!

Op dinsdagavond 8 november 2022 is de eerste van tien repetities 

van Nij Talint Orkest regio Boalsert, een superleuk muziekpro-

ject voor volwassenen. Voor dit project werkt muziekvereniging 

Nij Libben samen met de muziekverenigingen van Wons, Nijland, 

Bolsward, Burgwerd en Schraard. We willen je graag laten erva-

ren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De begelei-

ding is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben 

of noten te kunnen lezen. De repetities duren twee uur en die vlie-

gen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier staat 

voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een daverend concert.

Dochsto mei?
Dan zorgen wij voor een lessenaar en een instrument. Misschien 

weet je al welk instrument je zou willen hebben en anders zoek 

je ter plekke eentje uit. Verder krijg je een complete lesmap. 

Honderden Nij Talint Orkest muzikanten gingen je voor en 

ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

Voorproefje
Op zaterdag 10 september 2022 gaat een groep Nij Talint muzi-

kanten op tournee en speelt ook in Witmarsum. Zij begonnen 

1 – 2 jaar geleden allemaal met muziek maken en ontdekten een 

nieuwe hobby. Kom langs en laat je inspireren door het enthou-

siasme van deze muzikanten!

Alles wat je moet weten
Startdatum: dinsdag 8 november 2022

Vervolg: iedere week op de dinsdagavond

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: MFC De Mande, Tramstrjitte 2A 8771 RS  NIJLAND

Kosten: € 125,- (te betalen na de eerste repetitie)

Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij: Willem 

Veninga, 06 – 82184621 of mail naar nijtalintorkest@gmail.com

Kijk ook eens op https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of 

www.nijtalintorkest.nl.

26

2022 | 07 Koepel Merke.indd   262022 | 07 Koepel Merke.indd   26 19-07-2022   08:4519-07-2022   08:45



27

Geslaagd: Ons jongste muzikant, Hindrik Joustra, is geslaagd 

voor het diploma B. Van harte gefeliciteerd Hindrik we hopen 

nog lang van je muzikale kwaliteiten te kunnen genieten.

Blazers klas: In mei is Nij Libben gestart met een jeugdpro-

ject op de basisscholen in Witmarsum. Zes enthousiaste leer-

lingen hebben in de afgelopen maanden kennis gemaakt met 

het bespelen van een instrument. Iedere week kwamen de leer-

lingen na school bij elkaar om met elkaar muziek te maken in 

het ‘Spelenderwijsorkest’. De muziek die zij hebben geleerd, 

hebben zij laten horen in het afsluitende concert op de cam-

ping. Onder leiding van Andries Kramer hebben zij een aantal 

liedjes laten horen. Het was een zeer geslaagd concert. 

Het is leuk om te zien en te horen hoe enthousiast zij zijn en 

hoe snel zij hebben geleerd om een instrument te bespelen. 

Het concert werd afgesloten met een welverdiend applaus voor 

de leerlingen! Een aantal leerlingen zal na de zomervakantie 

starten met vervolglessen bij de muziekschool en we hopen ze 

daarna te verwelkomen bij Nij Libben.  

Ten slotte, wat kunt u na de vakantie van ons verwachten

Alles onder voorbehoud: De wekelijkse repetitie starten we weer 

op 1 september. Op 10 september Gouden Land concert 17.00-

18.00 in de koepelkerk. In de maand oktober oudijzer Ons tradi-

tionele kerstconcert is op zondag 18 december in de koepelkerk.

Mee spelen
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.

Nij Talint Orkest regio Boalsert
-ûntdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!-

Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen 

leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan 

is dit je kans!

Op dinsdagavond 8 november 2022 is de eerste van tien repetities 

van Nij Talint Orkest regio Boalsert, een superleuk muziekpro-

ject voor volwassenen. Voor dit project werkt muziekvereniging 

Nij Libben samen met de muziekverenigingen van Wons, Nijland, 

Bolsward, Burgwerd en Schraard. We willen je graag laten erva-

ren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De begelei-

ding is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem.

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben 

of noten te kunnen lezen. De repetities duren twee uur en die vlie-

gen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier staat 

voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een daverend concert.

Dochsto mei?
Dan zorgen wij voor een lessenaar en een instrument. Misschien 

weet je al welk instrument je zou willen hebben en anders zoek 

je ter plekke eentje uit. Verder krijg je een complete lesmap. 

Honderden Nij Talint Orkest muzikanten gingen je voor en 

ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

Voorproefje
Op zaterdag 10 september 2022 gaat een groep Nij Talint muzi-

kanten op tournee en speelt ook in Witmarsum. Zij begonnen 

1 – 2 jaar geleden allemaal met muziek maken en ontdekten een 

nieuwe hobby. Kom langs en laat je inspireren door het enthou-

siasme van deze muzikanten!

Alles wat je moet weten
Startdatum: dinsdag 8 november 2022

Vervolg: iedere week op de dinsdagavond

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: MFC De Mande, Tramstrjitte 2A 8771 RS  NIJLAND

Kosten: € 125,- (te betalen na de eerste repetitie)

Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij: Willem 

Veninga, 06 – 82184621 of mail naar nijtalintorkest@gmail.com

Kijk ook eens op https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of 

www.nijtalintorkest.nl.

2022 | 07 Koepel Merke.indd   272022 | 07 Koepel Merke.indd   27 19-07-2022   08:4519-07-2022   08:45



28

L etters van Mounewetter
Winnaar verduurzaming maatschappelijke gebouwen
Weet u nog dat we in februari van dit jaar hebben gevraagd 

om op ons te stemmen i.v.m. een project van de Rabobank tot 

het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen. We zijn als 

winnaar uit de bus gekomen en hebben hiermee een bedrag van 

€20.000,= gewonnen. Iedereen die op ons heeft gestemd: Heel 

erg bedankt!! Op naar een gas loos zwembad!!

10.000-ste bezoeker
Op 16 juni hebben we de 10.000-ste bezoeker in het zwembad 

mogen ontvangen. Dit was mv. Emmy Hofma. Uit handen van 

Adri de Vries ontving zij een handdoek.

Zwem4daagse
Van maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus wordt de 

zwem4daagse georganiseerd. Elke avond vanaf 19.00 uur kun 

je baantjes trekken. Tevens worden er leuke activiteiten geor-

ganiseerd. Doe je mee?

Bestuur stichting zwembad Mounewetter

K V PIM MULIER
Het kaatsseizoen is ongeveer halverwege we hebben al ver-

scheidene leden - en KNKB partijen gehad. Elke week is er 

via onze socials wel te lezen over het kaatsen, de jeugd sleept 

op vele plaatsen in Friesland de prijzen binnen. Ook bij de 

senioren wordt er buiten Witmarsum de nodige prijzen binnen 

gesleept. Hieronder een aantal uitslagen van de verschillende 

mooie ledenpartijen die wij dit jaar al gehad hebben. Daarna 

nemen wij jullie alvast mee in het programma van de merke.  
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Nachtkaatsen
Na het succes van vorig jaar hebben wij ervoor gekozen dit jaar weer 

een wilde nachtkaatspartij te organiseren. Om ervoor te zorgen dat 

iedereen leuk kan kaatsen is de partij in twee categorieën ingedeeld 

een A- klasse en een B- klasse. Iets na 20:00 is de partij begonnen, 

zodat er ook echt in het donker werd gekaatst uiteindelijk. 

A- klasse
1ste  Sander Elgersma, Stefan Quisenaerts, Nick van Dorsselaer

B- klasse
1ste Michael van Coevorden, Myriam Reitsma, Helma de Jong

2de Jennifer de Jong, Lynette Ypeij, Debby Huisman

3de Redmer Zaagemans, Paul Jongstra, Rowan Cuperus

3de  Teun Westgeest, Wendy Gaastra, Amarins van Althuis

2de ledenpartij 
Op eerste pinksterdag achteraf misschien een wat ongelukkige 

datum werd onze tweede ledenpartij van het jaar gehouden. Er 

werd gekaatst in twee verschillende categorieën bij de senioren 

namelijk de 50+ en de 50-. 

50+ 
1ste  Harmen Westra, Eddie Huisman

2de  Jan Faber, Charina Cuperus, Pieter van der Sluis

50-
1ste  Jeroen Haringa, Jennifer de Jong

2de  Sjoerd Atze de Jong, Siemon Ulbe Haringa

Straatkaatsen
Van 22 juni t/m 24 juni werd er op de klinkers in het midden van 

het dorp weer prachtige partijen gekaatst. Al moesten sommi-

ge klinker vanwege de aanleg van het glasvezelnetwerk in het 

dorp, nog wel snel weer even gelegd worden. Was het weer een 

groot succes! Er deden 24 parturen mee hieronder de uitslag. 

Dames
1ste  Megan Baarda, Selma van der Molen en Anneke Smid

2de Lynette Ypeij, Jellie van Abbema en Jellyne van de Brug

3de Jennifer de Jong, Sieuwke Gietema en Esther Hofstra
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Heren A
1ste Redmer Zaagemans, Michel Nesse en Sven Helvrich

2de Sander Elgersma, Gert-Jan Meekma en Hilbrand Smid

Heren B
1ste Pepijn Tolsma, Simon Nijkamp en Mark Elgersma

2de Marc Burger, Mart van der Molen en Julia de Bruin

Heren C
1ste Chris Anema, Michiel de Jong en Sjoerd Atze de Jong

2de Klaas-Sjoerd Koopmans, René Meekma, Durk Cuperus

Heren D
1ste Jaring Dooper, Frans Dooper en Pieter van der Sluis

2de Pieter van der Zee, Simon Lemstra en Laurens Branco

Heren E
1ste René Rotsma, Marc Huisman en Anne Huisman

Witmarsumer merke 2022
Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de 

Witmarsumer merke. Vorig jaar hebben wij de merke iets anders 

vormgegeven dan wij van tevoren hadden gedacht. Dit jaar kijken 

wij weer uit naar een ‘echte’ merke in samenwerking met de PC, 

want wat is er nou mooier dan een echt feesttent, of het alarm van 

de zweef die aangeeft dat de volgende ronde begint. De merke is 

feest voor het hele dorp dat altijd veel inwoners en oud-inwoners 

trekt. Naast alle festiviteiten wordt er ook volop gekaatst op drie 

van de vier dagen maar liefst! 

Zaterdag 6 augustus: Op zaterdag staat de Pier Elgersma partij op het 

programma. Een afdelingswedstrijd voor de jongens categorie 

met voor de verliezers een door elkaar loten partij de wel bekende 

opstap. Er wordt in Witmarsum altijd flinke strijd geleverd, want 

dit is een van de laatste wedstrijden voor de belangrijkste partij 

van het jaar, de Freule. Voor deze strijd worden de jongens ook 

beloond met mooie prijzen in samenwerking met Juwelier Kra-

mer. De jongenspartij begint om 10.00 uur. 

Zondag 7 augustus : Op de zondag is het inmiddels al bijna traditie 

dat zowel de dames als de heren hoofdklasse in actie komen. We 

hopen tijdens de Haye Rijpma partij, dat deze pronkstukken weer 
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een mooie strijd laten zien. Wij vinden dat de dames en heren als 

gelijken gezien mogen worden. Al een aantal jaar geleden het 

bestuur heeft besloten om het prijzengeld voor beide categorieën 

gelijk te trekken. Het enige wat nog ontbrak is een Koninginnen 

prijs, dus voeren wij dit jaar deze voor het eerst in! De aanvang 

van de partijen is om 12.00 uur. Vanaf 10.00 uur organiseert het 

bestuur van het Haye Rijpmafonds weer een gezellige ochtend. 

Vorig jaar zijn dezen uitgeweken naar de Doopsgezinde kerk. Dit is 

zo goed bevallen dat dit jaar weer de dag wordt geopend in de kerk. 

Maandag 8 augustus: Als het weekend dan voorbij is gaan de echte 

diehards nog kaatsen. Traditioneel wordt de merke afgesloten met 

de Ulbe Hiemstra partij, een ledenpartij voor de senioren en de 

jeugd. De partij van het jaar voor de ledenkaatsers, die je een keer 

gewonnen moet hebben! Waar dan niet gestreden wordt om een 

“pleats”, maar waar iedereen wel zich van zijn beste kant wil laten 

zien en er een prachtige kaatsdag van probeert te maken. Het 

bestuur wenst iedereen alvast een hele mooie en gezellige merke. 
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We hopen veel inwoners en oud-inwoners op ons mooie sport-

complex te ontmoeten. 

Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier, 

Sjoerd Atze de Jong

G ouden Land Festival Concert 
Op zaterdag 10 september 2022 vindt het eerste Goudenland festi-

val concert plaats. Het concert is in de Koepelkerk te Witmarsum 

van 17.00 – 18.00 uur. De entree bedraag € 5,00 p.p. Kinderen tot 

16 jaar hebben gratis toegang. Het belooft een mooi en indrukwek-

kend concert te worden, verzorgd door een professionele muzikant 

en amateur musici uit eigen dorp. We hopen dat er veel mensen 

komen genieten van mooie en vooral afwisselende muziek.

Het thema van het concert is “Oekraïne”. Om deze reden is de 

bekende Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko gevraagd om 

voor ons op te treden. Verder is gedacht aan kapstokken als 

Menno Simons ( pacifist) met volgers tot in de Oekraïne, die van 

daaruit richting de Amerika`s en Canada togen. Vrede-oorlog-

vervolging-hoop en liefde zijn een paar van de steekwoorden 

die zijn gebruikt bij de samenstelling van het programma.

 Oleg is klassiek accordeonist en speelt klassiek accordeon, bayan 

en bandoneon. Oleg Lysenko (1974, Oekraïne) volgde zijn oplei-

ding aan het muziekcollege van Poltava, waarna hij een beurs 

won voor de vermaarde Tchaikovsky Nationale Muziek Acade-

mie in Kiev. Na zijn afstuderen in 1999 bracht Oleg zijn eerste 

CD ‘Awakening’ uit en zette hij zijn studie in Nederland voort 

aan de Messiaen Academie. Vervolgens specialiseerde hij zich in 

Argentijnse tango op bayan en bandoneon aan het Rotterdamse 

Conservatorium. In de categorie Ensemble won hij met medestu-

denten de derde prijs op de Internationale Accordeoncompetitie 

in Castelfidardo, Italië. Twee jaar later won hij in Nederland als 

solist de eerste prijs op de Nationale Accordeoncompetitie met 

zijn vertolking van Victor Vlasovs ‘Vijf gezichten op het land van 

de Goelag archipel’. Dit stuk gaat Oleg in Witmarsum ook spelen.

Victor Vlasov (1936-) leeft en werkt in Odessa (Oekraïne) als 

componist, uitvoerend musicus en docent aan het conservatori-

um. Het idee en de uitwerking van de suite “Vijf gezichten op het 

land van de Goelag Archipel” zijn zeer opmerkelijk. Vlasov heeft 

de inhoud van het boek “De Goelag Archipel” van de schrijver 

Solzjenitsyn (1918-), politiek gevangene tijdens het regime van 

Stalin in de jaren 40 en 50, om weten te zetten in de taal van de 

muziek. Dit is de eerste keer dat er voor een knoppenaccordeon 

(bayan) een werk is geschreven gebaseerd op sociaal-politieke 

gebeurtenissen in de voormalige Sovjet-Unie. In dit werk wordt 

een breed spectrum aan emoties uitgedrukt: wreedheid en wan-

hoop, uitzichtloosheid en hoop, haat ten opzichte van de onmen-

selijke kampbewaarders en het geloof in het humane in de mens. 

Het stuk bestaat uit vijf delen en bij de 5 delen worden beelden 

vertoond via de beamer en een projectiescherm. Ook op het pro-

gramma staat de Sneeuwstorm van Georgi Sviridov.

Muziekvereniging Nij Libben zal enkele stukken samen met 

Oleg Lysenko spelen, te weten de tango’s La Cumparsita, 

Adios Nonino en Prayer for Oekraïne.  Ook speelt Nij Libben 

enkele eigen stukken en het Oekraïense volkslied. 

Behalve van Oleg Lysenko en Nij Libben kunt u ook nog genie-

ten van een klein koortje, bestaande uit Lian de Jong, Tjittie 

Koopmans, Geertje Reijenga, Gerrit Tol en Esther Metzlar. Zij 

brengen mooie liederen over vrede, hoop en liefde. De bedoeling 

is dat de bezoekers ook een paar liederen mee kunnen zingen.

Het Gouden Land Festival concert (een hele mond vol) is bedoeld 

als een eerste opening van een groter jaarlijks terugkerend laag-

drempelig Gouden Land Festival met ieder jaar een ander thema 

in één van de 5 dorpen ( Arum-Kimswerd-Pingjum-Witmarsum 

en Zurich) van het Goudenland als middelpunt. Het is de bedoe-

ling amateur musici en kunstenaars in verbinding met hun pro-

fessionele evenknieën te laten samenwerken en gezamenlijk met 

een presentatie te komen die één grote kruisbestuiving van kun-

nen, passie en gedeeld genoegen voortbrengt. 
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Zet de datum van 10 september 2022 alvast in de agenda en kom 

genieten van dit unieke concert. In het stukje over Open Monu-

mentendag en de streekmarkt vindt u meer informatie over de 

actie van de verkoop van soep en broodjes, voorafgaand aan 

het concert. De opbrengst van deze actie is bedoeld voor de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio. Kortom op 

10 september a.s. is in “ons Gouden Land” van alles te doen en 

te beleven. Laten we er samen een mooie dag van maken en als 

het even kan een jaarlijkse terugkerend evenement.

Stichting Gouden Land 

I edereen kan zingen!
Samenwerkende koren Scheppingsgave en Popkoar Wytmar-

sum organiseren: Zaterdag 5 november 2022 Zangworkshop

Onder leiding van Froukje de Wit in de Koepelkerk te Witmar-

sum. Voor iedereen die het leuk lijkt , zangers, zangeressen, 

jong, oud, ervaren of onervaren maakt niet uit.

Iedereen kan zingen!
Onder  leiding van Froukje de Wit gaan we een aantal nummers 

instuderen en aan het eind van de middag gaan we die in een 

presentatie ten gehore brengen.

We beginnen rond 10.00 uur met koffie.  Daarna gaan we van 

start met zingen. Voor lunch en koffie /thee /fris wordt gezorgd.

We gaan er een fantastische muzikale dag van maken die je niet 

wilt missen!

Kosten voor deze volledig verzorgde dag € 7.50

Opgeven kun je bij  : Marijke Baarda    marijkebaarda@ziggo.nl

Liesbeth Folkertsma      folkertsma64@ziggo.nl

Noteer alvast de datum en houd je brievenbus in de gaten, er 

komt na de vakantieperiode een flyer huis-aan-huis met de 

exacte tijden en een volledig programma.
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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 

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
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Ik wit net wa ‘t der no gelyk hat mei de útslach fan de merke-

partij. Yn “ Yn ‘e krânse “ stiet dat Wytmarsum de fjirde priis 

wûn hat, mar yn de Ljouwerter Krante stiet dat sy tredde wurden 

binne en Harns hat de fjirde priis. Wa ‘t it wit mei him melde. 

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

A genda

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

doe barde yn it doarp. 

Yn in taheakke bylage oan de Nederlânske Staatscourant fan 

woansdei 1 janewaris komme wy it folgjende tsjin. It is in fers-

lach fan it fiifde eksamen om in ryksdiploma te krijen as hoef-

smid. Dit eksamen waard op 18 desimber fan 1921 yn Utert 

ôfnaam.

Dat it net maklik wie, fertelle de sifers ús. Der binne 69 diel-

nimmers, fan dizze 69 kandidaten wiene 47 learlingen fan 

kursussen yn hoefbeslach, de oare 22 wiene al diplomearre 

hoefsmidden. Fan de 69 kandidaten diene der 29 foar it earst 

mei, 34 foar de twadde kear en 4 foar de tredde kear. Utein-

lik binne der 54 dy ‘t slagje foar harren eksamen, wêrûnder J. 

Menage, Wytmarsum. En nee dit is net Jelle Menage de smid, 

heit fan Sietse en Ruurd, want dy wie doe noch mar 6 jier âld.  

De Nederlânske herfoarme gemeente krijt yn de koepeltsjerke 

in nije organist. It wurdt de 41 - jierrige Foekje Kalverboer, 

muzyklearares en wenjende yn Makkum.

It departemint “ Wytmarsum-Pinjum “ fan it Nut, hat in gear-

komste hâlden op de seal fan Hiemstra. De tastân fan de kas 

is net sa geunstich, mar mei sunich behear sjocht men wol kâns 

om rûn te kommen. De finansjele tastân fan de Nuts-bewaars-

koalle, dy ‘t troch fermindering fan subsydzje, foar in grut part 

oanwiisd is op help fan de gemeente, sjogge der tige soarchlik 

út. It rapport fan de Nutssparbank dêrtsjinsteande is wol goed, 

fan de 1100 sparbanken yn ús lân is sy ien fan de bêst en meast 

florearjend.

Pieter Jogchum Straatsma, timmerman oannimmer yn it doarp, 

is in leafhawwer fan de motorsport. By in twa deiske motor - 

betrouberens - rit wit er beslach te lizzen op in lytse sulveren 

medalje, mei 19 strafpunten. 
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is net sa geunstich, mar mei sunich behear sjocht men wol kâns 
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út. It rapport fan de Nutssparbank dêrtsjinsteande is wol goed, 
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is in leafhawwer fan de motorsport. By in twa deiske motor - 
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Wij hebben kennis genomen van het overlijden van 
twee van onze leden

Tjerk Goslinga
en

Klaarke Dijkstra - Zaagemans
Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Buurtvereninging De Hikkesluters

5 t/m 8 augustus Merke

   Sjoch it program yn dizze Koepel

5 augustus  Revue: 100 jier Merke

   20.00 uur, tent MFC It Fliet

21 augustus  KF Pim Mulier

   Verwende vrouwenpartij

22 t/m 26 augustus Zwem4Daagse

   Zwembad Mounewetter

28 augustus  Tennisclub Witmarsum

   Zomertoernooi

28 augustus  KF Pim Mulier

   Slotpartij
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de september Koepel moat uterlik 19 augustus ynle-
vere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten 
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2022 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út, 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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39

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de september Koepel moat uterlik 19 augustus ynle-
vere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten 
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2022 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út, 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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