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24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan
voor u klaar!
Thuis als het kan, in het ziekenhuis
als het moet. Welke zorg u ook nodig
heeft, wij zijn er voor u. Antonius,
voorheen Thuiszorg Zuidwest
Friesland, biedt alle soorten
zorg aan huis, zoals verpleging,
persoonlijke verzorging, nachtzorg
én gespecialiseerde zorg.
Dankzij de korte lijnen met ons
ziekenhuis kan er thuis heel veel.
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen
we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis
kunt blijven wonen óf eerder uit het
ziekenhuis weer naar huis kunt.
Annemarie Hannema is
wijkverpleegkundige in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw
naasten. Annemarie komt graag bij u
langs voor een vrijblijvend gesprek.
Want ook u verdient optimale zorg,
precies op maat.

0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
mijnantonius.nl/thuiszorg
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K at en Harke
Wat wenne je gau oan moai waar, je tinke dat it nea wer oars
hoecht/wurdt. Foar de ien te waarm en foar de oar kin it wol
sa bliuwe oant de Kryst. Sa hat elts syn winsken tusken

en .

Mar mei alle eveneminten dy’t organisearre waarden wie it
waar echt in boppeslach; Skûtsjesile, keatsen, fierljeppe, Simmer yn Súdwest, de merke’s ensf.. Der kamen in protte minsken op ta en fansels want it mocht allegear wer.
Ek wol ik efkes de geweldige prestaasje neame fan atleet Stefan van der Pal; trije kear de Alvestêdetocht swimme, fietse en
rinne, in triatlon yn 8 dagen tiid!
Us swimbad waard ek wer drok besocht. De 25.000 ste besiker
stie alwer op de teller, Julian Smit út it Hearrenfean wie de lokkige, hy krige in 10-badenkaart.
Ek de PC kin op in moaie en drok besochte merke werom sjen,
freedtemiddeis spultsjes foar jong en âld en as ekstra in stunt.
Op freedtejûn in geweldige Revue 100 jier Merke, de tinte siet
fol, dêr dogge je it foar. Us kompliminten. Op sneontemoarn
allegear bliere snútsjes yn de draaimolen, leuke spultsjes organisearre troch de Merke Kids Crew en middeis de Wytmarsumer Mud Run.
Jûns efkes lekker dûnsje. De snein is foar it keatsen en fansels
foar it gesellich efkes byprate mei âlde kunde en noch efkes
hingjen bliuwe mei in hapke en in drankje mei muzyk. En dan
de moandei as fanâlds it keatsen foar de jeugd, junioaren en
senioaren. Dit jier wer âlderwetsk in baarch oan it spit. En in
spektakulêr ein fan de merke mei prachtich fjoerwurk.
Foar alwer de 23e kear kinne de bern troch it Wytmarsumer
mais doalhôf, al dy jierren mooglik makke troch de famylje
Tolsma en Sybren de Vries. It goeie doel is de Ronald McDonald Hoeve yn Beetstersweach.
3
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Fryslân Culinair organisearre in wedstriid foar de bêste oranjekoeken, makke troch ambachtlike bakkers yn Fryslân. De beste
fiif waarden útnoege foar de finaledei! En lit no ús mefrou
de Molenaar/ Christa Bruggenkamp en Jippe Braaksma de
tredde priis winne. In prachtige prestaasje en dik fertsjinne! Us
lokwinsken.
No stiet der alwer Septimber op de kalinder, de tiid hâldt gjin
skoft. Noch in pear leuke eveneminten komme der oan; de
Streekmerk,. Goudenland festival, de Triatlon en wat te tinken
fan de Ljochtkuier en it Oktoberfest. Der is altiid wol wat te
dwaan yn Wytmarsum.
Wat is er no moaier dan nij libben. Wy (Anne Popma en myn
persoan) mochten yn de moaie simmermoane july op’e nij mar
leafst twa kear pake en beppe wurde. Ik moat tajaan dêr wurde
je wol hiel bliid en ferskuorrend grutsk fan. By VINCENT en
CYNTHIA en grutte broer Levi, kaam in famke mei de prachtige namme EMILY yn de widze. LENNART en ANNELIES en
grutte sus Romy krigen in jonkje mei de stoere namme SVEN.
In keningswinsk en alles sûn, wat kin in minske har noch mear
winskje.
Ferwûndering
Op’e nij, wer bysûnder
Net út te lizzen, dizze rykdom
Jimme joue mei bliere eagjes
de leafde in gesicht
Twirje jimme ljocht,
Kleurje suver as in blom
Mei folle nocht
It libben ta….
Oant de oare kear,
Betty
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Jaarvergadering
Op dinsdagavond, 29 maart jl., hebben wij onze jaarvergadering gehouden.

e

Tot het bestuur zijn toegetreden Marcel Sieperda en Femke

n

Spijksma.

.

Lessen
Voor dit jaar staan de herhalingslessen gepland in september
en oktober voor de ehbo’ers.
Vier avonden komen we bij elkaar om het geleerde up to date
te houden.
De herhalingslessen reanimatie voor de niet leden waren op 23
en 24 mei 2022.
Dit zijn lessen voor mensen die geen ehbo diploma bezitten,
maar wel willen kunnen reanimeren.

r
Evenementen
Ook onze vereniging had te maken met de gevolgen van corona.
Door de covid werden er praktisch geen evenementen georganiseerd en was onze dienstverlening ook niet nodig. Maar wanneer er dan een evenement doorgaat zijn ook wij er weer bij.
Een of meer leden van onze vereniging zijn in 2020 - 2021 als
ehbo’er aanwezig geweest bij:
- Sinterklaasintocht 21 november 2020 van 13:15 tot 15:30 uur.
- Triatlon te Witmarsum 19 september 2021 van 13:15 tot 16:15
uur.
Voor ehbo bij evenementen kunt u contact opnemen met ons
bestuur.
Donateurs
Velen van u steunen ons werk met een donatie.
Voor uw steun zeggen wij u hartelijk dank.
5
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Onze vereniging is een algemeen nut beogende instelling (anbi),
zodat uw donatie inzake de inkomstenbelasting aftrekbaar is
van uw inkomen als u aan de verdere voorwaarden voldoet.
Wilt u ook donateur worden en daarmee onze ehbo vereniging
steunen?
Dan kunt u contact opnemen met het bestuur. Dit kan via het
volgende emailadres: ehbowitmarsumeo@outlook.com
Bestuur
Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit;
- Marika Tolsma te Lollum, telefoon 0517-469329;
- Geertje van der Gaast te Pingjum, telefoon 0517-532113;
- Marcel Sieperda te Witmarsum;
- Femke Spyksma te Witmarsum;
Contact: ehbowitmarsumeo@outlook.com

Yin Yoga
Meditatie
& Mindfulness

in Witmarsum

Naast de 5 reguliere Yin Yogalessen op dinsdagochtend, -avond en
donderdagavond nu ook Yin Stoel Yoga. Dit is een mildere vorm van Yin
Yoga die op en rondom een stoel plaats vindt. Deze wordt op
donderdagochtend om 11:00 gegegeven. Interesse in een proeﬂes?
Neem vooral contact op.
In het najaar start de 1ste 8-weekse Mindfulness Training in de studio
in Witmarsum. Deze training reikt tools aan om meer rust in de dag te
vinden in het vaak hectische leven.
Voor vragen of meer informatie kijk op: www.yinlifeart.nl
of mail naar janneke@yinlifeart.nl
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De groepslessen starten weer vanaf 20 september!
Je kunt je nu weer inschrijven.
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
N.n.t.b.

19.30 – 20.15 uur
vanaf 16.00 uur
vanaf 18.30 uur
vanaf 19.30 uur

Spinning
Streetdance 4 Kids (6-9 jaar)
Streetdance Teens beginners
Streetdance Teens gevorderd
Peuter- & kleuterdans

Bovenstaand schema is onder voorbehoud en wordt definitief bij
voldoende deelname.
Kijk voor het rooster en inschrijven op www.fysiowitmarsum.nl of bel
0517 – 53 19 01
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D e Laatste Eer
Veel mooie herinneringen,
kunnen het verdriet verzachten….
Na een overlijden zijn er veel beslissingen te nemen.
Voor ons gevoel lijkt daarvoor soms weinig tijd en ruimte te
zijn.
De bode, dhr. C. van Veen (0517-851909/06-46351620), kan
u met raad en daad terzijde staan om een afscheid te regelen
zoals het bij uw familielid past.
Ook voor niet-leden is hij bereid, om samen met u, een waardig afscheid te organiseren. Voor niet-leden worden de kosten met 10% verhoogd tot een maximum van € 275,-. Tevens
wordt er huur berekend voor het gebruik van materialen zoals:
de rijdende baar, kleed en rokje om de kist en het gebruik van
het daaltoestel. Deze extra kosten kunnen uitkomen rond de
€ 400,- per begrafenis.
Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden
van begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer”. De
contributie voor alleenstaanden is € 17,50 per jaar. Voor een
gezin betaalt u € 35,- , hierbij zijn kinderen, mits ze zijn aangemeld, tot hun 18e jaar meeverzekerd.
U kunt vrijblijvend informatie opvragen bij dhr. K. Kroontje
(tel.0517-531963), of neem eens een kijkje op de website van de
vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl
Het bestuur:
Dhr. S. Elgersma

voorzitter (tel.0517-532551)

Dhr. K. Kroontje

penningmeester (tel.0517-531963)

Mevr. A. Posthumus secretaris
Mevr.M. Brandsma-Leijendekkerlid
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D e geast fan it Wythûs
Haadstik 5 - De geast fan it Wythûs
(skreaun troch Wim Beckers mei yllustraasjes fan Gert Jan
Veenstra)
“Wat

dochsto

dêr yn dy tsjustere

kelder?”

ropt heit him ta.
Gjalt kin amper
antwurd jaan, sa
is er skrokken.
Wat bin dit no
wer fan healewi-

:

ze fiten om him

n

sa skrikke te lit-

e

ten.

n

“Meist bêst yn’e kelder komme, mar doch dan it ljocht oan,
kinst dyn fuotten dêr ommers wol brekke.”
“Ikke eh....”, stammert Gjalt, noch net alhiel fan de skrik
bekommen.
“Of bist op jacht nei in inge geast of sokssawat?”
“Eh nee, samar efkes sjen wat hjir allegear stiet. Mar myn bûs-

e

lampe hold op en doe ynienen gie it ljocht op enne...... doe skrok

e

ik.”
“Ast direkt út’e kelder komst, dan moatst it ljocht wol efkes út
dwaan hear”, seit heit.
Wie dat skrikken! Hy stiet noch nei te skodzjen op syn fuotten.
Earst mar ris efkes bekomme. It libben is hurd, tinkt Gjalt, as er
tsjin it kastje wat tsjin de muorre stiet, sitten giet.
Poeh, dat wie skrikken!
As er wer wat bekommen is, pakt er de bûslampe fan’e grûn,
dy’t er yn alle alteraasje tsjin it rak mei de flessen oansmiten
9
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hat. De muorre dêr’t it rak tsjinoan stiet, is skynber noch goed,
want hjir leit gjin stien-grús op’e grûn.
Stom eins om earst net efkes te sjen as der ek ljocht yn’e kelder
is.
Mem is drok dwaande yn’e keuken. Alderhande diggelguod
wurdt útpakt en fansels nochris goed skjinmakke.
“Gjalt?”
O jee, der sil wol wer ien of oar putsje op him wachtsje en ja
hear, hy mei wol efkes nei de winkel ta foar wat boadskippen.
It waar is better as juster, al stiet der wol wer in straffe wyn, hy
hat teminste noch in hiele pûst nei it doarp ta.
Yn Ljouwert moast er soms noch fierder fytse, mar hjir op’t
plattelân lykje ôfstannen langer, mar fierder liket hjir alles folle
lytser as yn’e stêd, krekt as de winkel.
“Dat is ien fan Pietersen, witst wol ju.” heart er in âld wyfke
flústerjen.
De winkelfrou is wat direkter en freget it him gewoan. Ja hy
wennet yn it Wythûs en ja hy is ien fan Pietersen.
Miskien

kin

er better mar
in advertinsje
pleatse mei al
syn

persoan-

like bysûnderheden

en

in

fotootsje, dan
witte se direkt
alles mar.
“Hoi, ik kom
moarntemoarn by dy hear!”
O nee he, ek dat noch. Tink je dat je alles hân ha en dan komt
dat fanke út’e snackbar ek noch foar it fuotljocht.
Hy is bliid dat er wer bûten stiet. Al dy blikken, al dy fragen, hy
wurdt der net goed fan. Mar ja, it sil der allegear wol by hearre.
10
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It wyntsje, dat er no yn’e rêch hat, soarget der foar dat er amper
hoecht te traapjen.
Sa hat alles syn foars en tsjin.
De boadskippen set er yn’e keuken del op it oanrjocht. Sa no
earst mar ris bûten de boel ferkenne.
Utsein it gers, in pear goudsjeblommen en de twa beammen,
is der op it hiem net folle te sjen. De muorren fynt Gjalt gâns
ynteressanter, want ja, dêr kin er miskien noch wol in geheime
doar of lûk yn ûntdekke. Mar hoe’t er ek siket, hy fynt neat.
Lang om let jout er him mar wat del tsjin ien fan de beammen
en stoarret it lân oer.
Yn’e fierte sjocht er de Koepeltoer fan Wytmarsum dúdlik
boppe alles útstekken, as wie it in beaken yn see; in hâldfêst.
Hy hopet dat er hjir wat wenne kin. Hy mist syn maten en de
drokte fan de stêd no al. Mar oan’e oare kant.........
“Gjalt? Ite!”
Och heden, hy is seker yn sliep fallen troch de rûzjende wyn.
Under it iten beslút heit, hiel demokratysk, dat in elts jûn mar
ris betiid op bêd moat. Se ha drokke dagen efter de rêch, dus
kinne se wol wat sliep brûke.
Sliepe? Gjalt tinkt der net oan. Hy wol perfoarst de hiele nacht
wekker bliuwe, hy sil en moat witte of dat lûd jûn ek wer te
hearren is.
Foardat er yn syn bêd stapt, kontrolearret er earst noch efkes as
de nije batterijen yn syn bûslampe it wol dogge; hy is der klear
foar.
Om acht oere is alles yn en om it Wythûs stil; de nachtlike rêst
is betiid ynfallen.
Mar dizze nacht sil Gjalt gjin lûden hearre; hy falt as in blok yn
sliep.

t

.
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K aartclub Elk Wat Wils
Dinsdag 27 september 2022 kunnen we eindelijk weer starten
met de competitie.
Ook dit seizoen mogen we weer gebruik maken van de ruimte
bij Fair Sound, De Tunen 12
Aanvang 19.45 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Mochten er vragen zijn neem gerust contact met ons op
Jacobus Jorna

0619187172

Sjoerd Nicolai

0517531838

Emmy Hofma

0517 531284

We hopen een ieder dan weer te zien

12
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T riatlon Witmarsum
NIEUWS VAN TRIATLON WITMARSUM
Zoals eerder vermeld staat Witmarsum op 11 september een
beetje op z’n kop. Want dan wordt voor de 9e keer de triatlon
georganiseerd. Op dit moment worden de laatste puntjes op de
i gezet, zodat zo’n 100 deelnemers weer los kunnen gaan. Zoals
vanouds start de triatlon om 14.00 bij de molen en is er weer een
startgroep in zwembad Mounewetter.
Vanwege werkzaamheden in Kimswerd en Witmarsum hebben
we het fiets- en loopparcours aan moeten passen. Er is een mooi
fietsparcours gelegd via Pingjum, Zurich en Cornwerd en via de
Buitendijk – Mulierlaan gaat het weer terug naar Witmarsum.
De wisselzone is weer bij LMBW Mechanisatie en de finish is in
de Pingjumerstraat bij restaurant Nice Flavour. Daarom is op
11 september de Pingjumerstraat tussen 10 en 18 uur volledig
afgesloten voor verkeer. Omwonenden hebben hier inmiddels
bericht over gehad. Publiek kan zich op de trottoirs opstellen
om de sporters aan te moedigen!
Natuurlijk wordt de triatlon ook dit jaar weer mede mogelijk
gemaakt door vele vrijwilligers en sponsors. Samen met iedereen hopen we er weer een feest van te maken, u komt toch ook
even kijken of meedoen?
Graag tot 11 september bij de triatlon!

13
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W itmarsum in Beweging
Open Dag Beweegplekken - Zaterdag 24 september
De beweegplekken die bedacht zijn in het kader van Witmarsum2018, zijn al een tijdje klaar. We vinden we het leuk om
deze samen met het hele dorp officieel in gebruik te nemen.
Iedereen kan dan zien hoe fijn het is om samen buiten te bewegen. We organiseren deze feestelijke open dag op ‘Burendag’,
zaterdag 24 september van 13.30 tot 16.30 uur. Het draait om de
drie beweegplekken van Witmarsum: het Schoolplein, Speeltuin It Griene Plak en Aylva State.
Wat is er te doen?
Kinderen, ouders, pakes en beppes, buurtgenoten,… Kortom,
iedereen uit het dorp is welkom. Er zijn verschillende gratis
activiteiten en sportieve workshops. Deze houden we ná elkaar
op de verschillende beweegplekken. Hoe? Dit lees je in de
Planning (onderaan).
Aan het eind van de middag staat de koffie met wat lekkers
klaar bij Aylva State. Daar is ook nog een verloting. Iedereen
die de beweegplekken bezoekt en uitprobeert, krijgt een gratis
stempelkaart. Deze kaart geldt bij Aylva State als lootje. Uiteraard kiezen we voor sportieve prijzen!
Planning
Schoolplein (De Tsjasker) 13.30 inloop en 14.00 officiële opening door een bekende oud-Witmarsumer. Op het schoolplein
zijn van 13.30 tot 14.30 activiteiten te doen voor jong en oud.
Speeltuin (Oosterstraat) 14.45 - 15.30 demo op de toestellen en
‘training’ voor iedereen.
Aylva State (Van Aylvaweg) 15.30 - 16.30 koffie + traktatie
14
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en activiteiten (yoga, jeu de boules, uitleg en meedoen bij de
beweegtoestellen, rondje Aylva State-wandelpad). We sluiten
de middag hier af met een sportieve verloting door een bekende Witmarsumer…
Kom gezellig kijken en meedoen op de Open Dag van de
Beweegplekken!
Vragen? Neem contact op met Marleen Pennewaard van

m

Sportdorp Wytmarsum (06-12049663)

-

e

,

r

e
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K oepelconcerten
HANNAH ALDRIDGE & GUSTAV SJÖDIN
Hannah Aldridge is een dochter van songwriter, muzikant en
producer Walt Aldridge en is geboren in Muscle Shoals, een
legendarische plaats in Alabama met de gelijknamige studio’s
waar tal van beroemde artiesten hun werk lieten opnemen van
Rolling Stones tot en met Percy Sledge.
Als twintiger begon Hannah songs te schrijven en met hulp
van singer-songwriter Jason Isbell bracht ze haar debuutalbum
Razor Wire uit. Dit album kreeg lovende kritieken en bevat een
mix van stevige nummers en ballads. Hannah pendelde in die
periode tussen Alabama en Nashville. Haar eerste optredens
vonden plaats in het legendarische Blue Bird Café in Nashville.
Hanna schrijft prachtige songs met sterke teksten en pakkende
melodieën. De songs worden gekenmerkt door een zekere eenvoud, maar dat versterkt allen maar de kracht die ervan uitgaat.
Haar stem heeft een rauw randje, zodat het geheel doorleefd
klinkt. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Hannah al het nodige
meegemaakt. Ze kan diep in menselijke emoties roeren, zonder daarin te verzanden. Hannah weet hoe ze moeilijke dingen
moet brengen. Haar live-optredens zijn bijzonder energiek.
Hannah Aldridge zal begeleid worden door de Zweedse gitarist/zanger Gustav (Gus) Sjödin. Gus is zanger/bassist in de
Zweedse formatie Jetbone en heeft ook
bij eerdere tours van Hannah als begeleider opgetreden.
Donderdag 22 september Koepelkerk
Witmarsum
Deuren open: 19.30 uur
Aanvang concert: 20.00 uur
Prijs kaartje: € 12,50 incl. koffie/thee
Reserveren via harree@live.nl
16
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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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L jochtkuier
Ljochtkuier 7 OKTOBER
Vanuit de feesttent van het Oktoberfest aan de Mulierlaan in
Witmarsum start op vrijdag 7 oktober de tweede Ljochtkuier
met als thema FEEST!
Er kan gekozen worden uit de afstanden 7 en 14 kilometer. Kinderen t/m 12 jaar lopen gratis mee. De vertrektijden zijn tussen
19.00 en 20.15 uur. Vanaf 22.00 uur verwachten we iedereen in
de tent bij de muziek van ‘Joop Obama & the Presidents’.
Wil je meedoen? De inschrijving gaat via de website www.
surprisewitmarsum.nl of via de link op onze Facebookpagina
ljochtkuierwytmarsum
Als organiserend comité zijn we trots dat zoveel Witmarsumers
meedenken en meedoen om het dorp op 7 oktober ‘feestelijk’
aan te kleden. Omdat het thema FEEST is, zouden we het leuk
vinden als de deelnemers ook een feestelijk tintje hebben. Er
zijn zelfs prijzen voor de origineelst verklede feestgangers!
We hopen jullie te verrassen met een fantastische beleefwandeling met muziek, toneel, verbeelding en natuurlijk feestelijke
verlichting.
Tot 7 oktober!
De Ljochtkuier-commissie, Freek Algra, Gerben

Gerbrandy,

Aukje

Hibma, Sjors Huisman,
Sjoerd

Atze

Karin

Jorna,

de

Jong,

Marleen

Pennewaard
Heb je een vraag? Vraag
één van ons of mail naar
ljochtkuier@gmail.com
18
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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

-

e

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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H oi! 14
Onze laatste aflevering voor de zomer, Hoi! 13 is goed bekeken. De extra lange aflevering met o.a. de Alpaca’s, boer Jouke
en zijn Karlijn trok, op moment dat ik dit schrijf, al bijna 1.700
views!
Merke met Mudrun, maïstrip en nog meer
In de zomer heeft het Hoi! team niet stil gezeten. Er was ook
veel te doen in Witmarsum. We spraken o.a. Gabian van Popta
bij de Merke over de Mudrun, prachtspektakel. We spreken de
familie Tolsma over hun maïsdoolhof en het goede doel. Het
levert ons een mooie trip op verrassende paadjes langs de maïskolven. Een superleuk uitje in de natuur voor jong en oud.
En nieuwsgierig wat er nog meer in Hoi! 14 komt? Begin september staat Hoi!14 online op YouTube ‘Witmarsum in beeld’.
Als Hoi! 14 online is laten we dit weten via Facebook en een
nieuwe Hoi! 14 poster op aantal plekken in Witmarsum
Oant sjen, tot Hoi!
Gerke Terpstra, Jannita van der Veer, Wim Beckers en Anja
Feenstra
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L etters van Mounewetter
Geslaagd!!
Op 14 juli was het al weer tijd voor het diploma zwemmen.
Onder aanmoediging van ouders/verzorgers, opa’s, oma’s en
bekenden zijn veel kinderen geslaagd voor hun diploma.
Voor diploma A zijn geslaagd:
Maud Elgersma, Jorrit Jeen de Jong, Minke kuipers, Berber
Piersma, Jildou Reinsma, Tjebbe Bonekamp, Fenna Terpstra,
Elane Dieke Schotanus, Evert Groeneveld, Fenna Pakbeers.

e

Voor diploma B zijn geslaagd:

t

Elisa Huitema, Tjerk Vietor, Iris Tilstra, Bente Rinia, Lisanne

-

Okkema, Sikke Hoekstra, Esmee Hoekstra.
Voor Junior redder 1:
Hidde Spoor en Emmy Gietema

-

Voor Junior redder 2:

.

Emma v.d. Veen en Levy Beenen

n

Allemaal Gefeliciteerd, geweldig gedaan!!
Op vrijdag 15 juli was het de start van de zomervakantie met ’s
avonds het altijd gezellige disco zwemmen.
25.000-ste bezoeker
Op zaterdag 23 juli mochten we de 25.000-ste bezoeker ontvangen. Dit was Julian Smit uit Heerenveen. Hij heeft een 10
badenkaart gekregen.
Ondertussen gaan we al op naar de 40.000 bezoekers.
Als deze Koepel uit komt, dan is het zwemseizoen voor Mounewetter al weer bijna ten einde. Op zaterdag 10 september is de
laatste dag dat het zwembad open is. Met ‘s middags om 14.00
uur “Glij ‘m d’r in” als afsluiting.
Op zondag 11 september maken de triatlon zwemmers nog
gebruik van het bad en daarna laten we het bad leeg lopen.
Bestuur stichting zwembad Mounewetter
21
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O pen Monumentendag
Witmarsum – Pingjum: zaterdag 10 september 2022
Activiteiten Open Monumentendag
10.00 – 16.00 uur:
- de kerken en de Korenmolen De Onderneming zijn open
- in alle 4 kerken* is er een expositie, film of iets bijzonders te
zien
- in alle 4 kerken stempelkaart verkrijgbaar; bij volle kaart ontvangen bezoekers een kleine attentie
- streekmarkt bij de Doopsgezinde kerk in Witmarsum met biologische- en streekproducten
- korte of langere wandelingen met startpunt bij Doopsgezinde
kerk Witmarsum
- koffie en taart te koop
Activiteiten voor kinderen:
11.00 -15.30 uur:
- tent waarin kinderen kunnen schilderen over thema: hoe ga ik
om met de aarde
13.00 – 1600 uur:
- workshop voor kinderen door ervaren vakdocenten van de
Junior Art Academy (Kunstacademie Friesland) – proberen of
het mogelijk is om een portret te schilderen met modder
- 14.00 uur:
- presentatie boek over het graan (Turkey Red Wheet) in de
Doopsgezinde kerk te Witmarsum
- 16.00 – 17.00 uur:
- verkoop soep en broodjes ten bate van vluchtelingen Oekraïne bij de Koepelkerk te Witmarsum
17.00 – 18.00 uur:
- concert in Koepelkerk met Oekraïense accordeonist, muziekvereniging Nij Libben en een zanggroep
*

Deelnemende kerken: Koepelkerk en Doopsgezinde
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-

e

kerk Witmarsum en Victoriuskerk en Skûltsjerkje te Pingjum.
We hopen op mooi weer en een gezellige dag.
Organisatie Tsjerkepaad en Streekmarkt
Adres Doopsgezinde kerk:
Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek
Arumerweg 38 | 8748 AD | Witmarsum
www.dgdelytsestreek.doopsgezind.nl
Parkeermogelijkheden:
- Achter verpleeghuis September
- Aan de Arumerweg of van Aylvaweg
- Bij de Poiesz aan de Arumerweg
- Achter het Kaatsplein

e
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M ouneboulers
Nijs fan de Mouneboulers
Uitslag Zomercompetitie 2021
Heren				Dames
1.

Bert van Meggelen

2.

Klaas Haitsma

3.
4.
5.

360

1. Geke Poortstra

347

338

2. Will van Steijn

340

Oeds Broersma

321

3. Betty Popma

326

Sietse Haitsma

316

4. Truida de Jong

314

Jetze Hofstra		

314

5. Akke Hager

310

Uitslag Wintercompetitie 2021/2022
Heren				Dames
1.

Lieuwe Wierda

401

1. Geke Poortstra

353

2.

Durk Hiemstra

368

2. Gepke Poepjes

348

3.

Klaas Haitsma

358

3. Truida de Jong

341

4.

Sjoerd Elgersma

357

4. Marianne Palsma 322

5.

B. van Meggelen

355

5. Will van Steijn

303
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S tichting Gouden Land
Soep- en broodjesactie ten bate van Oekraïense vluchtelingen
in Friesland
Op zaterdag 10 september 2022 houdt de stichting Gouden
Land een soep- en broodjesactie ten bate van Oekraïense
vluchtelingen.
Tussen 16.00 en 17.00 uur zijn de soep en de broodjes te koop
in de Koepelkerk te Witmarsum.
Menno Simons geboren in Witmarsum 1496 was de inspiratie
voor vele gelovigen. Oekraine was hun laatste Europese standplaats. Vanwege deze link serveren we Borsjtsj (rode bietensoep*) en Menno Bolletjes gebakken door mevrouw De Molenaar.
* Als u niet van rode bietensoep houdt dan is er ook de keuze
voor tomatensoep.
Een kop soep (250 ml) en een Menno bolletje kosten samen
€ 2,50. De soep is warm en kan ter plekke worden genuttigd en
contant worden afgerekend.
Het is ook mogelijk om de soep van te voren te bestellen en via
de bank af te rekenen. Dit kan op de volgende manieren:
1. U kunt het geld overmaken op bankrekening: NL09 RABO
0371 5510 21 ten name van M. Baarda. Daarbij graag uw naam
en adres vermelden en aantal te bestellen porties (1 beker en 1
broodje) en de soort soep.
2. Mocht u liever contant betalen, dan is dit ook mogelijk. Dan
graag het geld in een envelop met uw naam en adres en de
bestelling in de brievenbus doen bij M. Baarda, van Aylvaweg
60 in Witmarsum.
3. U kunt ook een appje sturen naar 06-384 165 30, daarbij uw
naam en adresgegevens vermelden en uw bestelling, dan sturen
wij u een tikkie.
25

2022 | 8 Koepel.indd 25

30-08-2022 11:06

Uw bestelling moet uiterlijk donderdag 8 september 2022 bij
ons binnen zijn.
Om 17.00 uur is er in dezelfde kerk een concert met de bekende
Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko, muziekvereniging Nij
Libben en een zanggroep uit Witmarsum. Entree: € 5,00 p.p.
Kinderen tot 16 jaar zijn gratis. De opbrengst is, na aftrek van
de onkosten, eveneens bestemd voor Oekraïne.

Y n’t ferline
Dizze foto fan de Penjummerstrjitte hiene jimme noch te goede.
De foto is 100 jier ferlyn naam fanôf de Koepeltsjerke.
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Genot

j

De kuier
‘In slach by Sikke om’,

n

it rûntsje fan fiif kilometer
bûten de beboude kom.
Besiden it betonpaad
kimet op ‘e bou it sied
en waakse setters
fan ‘e maitiid oant de hjerst.
De Hûneboskreed.
By ‘t simmers ferskûle

.

leit er tusken mais,
ierappelfjild en winterweet.
It is in skilderstik gelyk!
Nuânses grien rinne oer
yn giel fan it rypjend weet,
klaproas read en koarnblom blau
fervespatten, fersille
bylâns de reed.
De toai fan ‘t ierappellof,
it bloeisel, wyt en pears,
jout swietrook der op ta
en de loft is blau, swart,
wyt fan dagen.

Janke Nicolai
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A genda september 2022
10 september
Seizoensafsluiting zwembad Mounewetter
14.00 uur, ‘Glij ‘m d’r in’
10 september
Open Monumentendag Witmarsum en Pingjum
Witmarsum: Koepelkerk, Korenmolen De Onderneming
Pingjum: Victoriuskerk, Fermanje
10 september
Streekmarkt en andere activiteiten
10.00 – 16.00 uur, streekmarkt rondom de Doopsgezinde kerk
14.00 uur, aanbieden boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’
16.00 – 17.00 uur, Borsjts en bietensoep, Koepelkerk
17.00 uur, festivalconcert Gouden Land, Koepelkerk
11 september
Triatlon Wytmarsum
14.00 uur
18 september
Tennisclub Witmarsum
Finales clubkampioenschap
20 september
Vrouwen van Nu
19.45 uur, kantine MFC It Fliet, lezing Bert van Geel over de
natuur in onze omgeving
22 september
Koepelconcert: Hannah Aldridge & Gustav Sjôdinj
19.30 uur, Koepelkerk
28
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24 september
Open Dag beweegplekken
Schoolplein, speeltuin it Griene Plak en Aylva State. Voor de
tijden: zie het bericht in deze Koepel
27 september
Kaartclub Elk Wat Wils
19.45 uur, Fair Sound, De Túnen 12
7 oktober
Ljochtkuier
Zie het bericht in deze Koepel
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub

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

De kopij foar de oktober Koepel moat uterlik 16 september ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2022
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
e50,Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
e30,Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
e15,Bertekaartsjes
e15,De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne.
Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings
binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en
wurdt troch ús tige op priis steld!
Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl

2022 | 8 Koepel.indd 31

31

30-08-2022 11:06

Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

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

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