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K at en Harke
Nei in moaie simmer en hjerst is it yn desimber begûn te frie-

zen. Der sit ek tusken       en      wer iis yn de sletten. Yn Burgum 

wurdt dit jier de earste maraton op iis fan Nederlân riden. It 

kin efkes. De iisbaan yn Wytmarsum kin in dei iepen. Mar dit 

duorret net lang. Dan begjint it wer te reinen. En liket alles wer 

op in moaie dream. Wat it jier 2023 foar ús in petto hat, wat it 

waar oanbelanget, witte wy net. Dat bliuwt ôfwachtsjen. Sa is it 

ek mei oare saken. Wy begjinne mei in nij boek fan it jier 2023. 

De bledsiden binne noch leech. Wy hoopje dat sy fold wurde 

sille mei nijsgjirrige en moaie dingen fan ‘e dei. Mar net alles 

hawwe wy sels yn’e hân. It bliuwt ôfwachtsjen.                                                                                                                    

Der wurde in soad winsken dien oan it begjin fan in nij jier. De 

Koepelredaksje winsket alle lêzers in Sûn en Lokkich Nijjier ta. 

Wy winskje ek dat de oarloch tusken Ruslân en de Oekraïne 

ta in ein komme sil. Dat flechtsjen troch gefaar foar eigen lib-

ben of dat fan famylje net mear nedich is. Dat de opbringst fan 

ús ierde better ferdield wurdt. En eltsenien sa genôch iten en 

drinken hat, in dak boppe de holle. Dat wy mei inoar yn Wyt-

marsum mei nocht en wille wenje sille en genietsje kinne fan 

wat der organisearre wurd.                                                                                                                                           

Dit jier binne der  yn ús doarp  ferskate festiviteiten fan 

ferienings, dy’t in tal jierren bestean. Sa is it dit jier 75 jier 

lyn dat ús doarpskrante “De Koepel’” it libbensljocht seach. 

De ferneamde foarsitter fan de redaksje yn oprjochting wie 

Douwe Deinum. It blêd is fan en foar destiids in tsiental 

ferienings. Sy kinne hjiryn harren aginda pleatse mei mei-

dielings. En de ynwenners fan Wytmarsum binne op’e hich-

te fan it ferskate oanbod. It wurket sa net neist elkoar, mar 

mei elkoar. Dizze gearwurking komt it doarp te’n goede.  

Wy besykje yn it ramt dêrfan dit jier ferskate aks-

2023 | 1 Koepel.indd   22023 | 1 Koepel.indd   2 27-12-2022   14:3827-12-2022   14:38



3

K at en Harke
Nei in moaie simmer en hjerst is it yn desimber begûn te frie-

zen. Der sit ek tusken       en      wer iis yn de sletten. Yn Burgum 

wurdt dit jier de earste maraton op iis fan Nederlân riden. It 

kin efkes. De iisbaan yn Wytmarsum kin in dei iepen. Mar dit 

duorret net lang. Dan begjint it wer te reinen. En liket alles wer 

op in moaie dream. Wat it jier 2023 foar ús in petto hat, wat it 

waar oanbelanget, witte wy net. Dat bliuwt ôfwachtsjen. Sa is it 

ek mei oare saken. Wy begjinne mei in nij boek fan it jier 2023. 

De bledsiden binne noch leech. Wy hoopje dat sy fold wurde 

sille mei nijsgjirrige en moaie dingen fan ‘e dei. Mar net alles 

hawwe wy sels yn’e hân. It bliuwt ôfwachtsjen.                                                                                                                    

Der wurde in soad winsken dien oan it begjin fan in nij jier. De 

Koepelredaksje winsket alle lêzers in Sûn en Lokkich Nijjier ta. 

Wy winskje ek dat de oarloch tusken Ruslân en de Oekraïne 

ta in ein komme sil. Dat flechtsjen troch gefaar foar eigen lib-

ben of dat fan famylje net mear nedich is. Dat de opbringst fan 

ús ierde better ferdield wurdt. En eltsenien sa genôch iten en 

drinken hat, in dak boppe de holle. Dat wy mei inoar yn Wyt-

marsum mei nocht en wille wenje sille en genietsje kinne fan 

wat der organisearre wurd.                                                                                                                                           

Dit jier binne der  yn ús doarp  ferskate festiviteiten fan 

ferienings, dy’t in tal jierren bestean. Sa is it dit jier 75 jier 

lyn dat ús doarpskrante “De Koepel’” it libbensljocht seach. 

De ferneamde foarsitter fan de redaksje yn oprjochting wie 

Douwe Deinum. It blêd is fan en foar destiids in tsiental 

ferienings. Sy kinne hjiryn harren aginda pleatse mei mei-

dielings. En de ynwenners fan Wytmarsum binne op’e hich-

te fan it ferskate oanbod. It wurket sa net neist elkoar, mar 

mei elkoar. Dizze gearwurking komt it doarp te’n goede.  

Wy besykje yn it ramt dêrfan dit jier ferskate aks-

2023 | 1 Koepel.indd   32023 | 1 Koepel.indd   3 27-12-2022   14:3827-12-2022   14:38



4

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear.                                                                                                                                            

Him wat freechje, it kin net mear.                                                                                                       

Syn dwaan en litten, wy ferjitte it net.                                                                                                  

Foar altyd yn ús hert.  

                                                                                                    

Meie de moaie oantinkens oan him yn jimme hert treast biede.

Oant de oare kear, Jelly.

jes te ûndernimmen. Jimme hearre noch fan ús.                                                                                                         

Swimbad “Mounewetter” is sa âld noch net, mar ek al wer 50 

jier. Dêr wienen de hearen Leenstra, Hiemstra en Deelstra it 

earste bestjoer. Yn dy 50 jier is der noch al wat útwreide. It 

stiet goed oanskreaun by it publyk. Mar it gas wurdt djoer. En 

dat is nedich om wetter te ferwaarmjen. It swimbad moat fan 

it gas ôf om rendabel te bliuwen. Wy winskje dêrom dat it in 

moaie sinnige simmer wurdt. De nije sinnepanielen kinne sa 

harren wurk dwaan. Sukses mei al jimme krewearjen om dit te 

realisearen. Wy binne as doarp ryk mei sa’n prachtich swimbad.                                                                                                                                         

Mar ek mei alle frijwilligers, dy’t harren tiid brûke om te hel-

pen, dêr’t dat nedich is, op hokker mêd dan ek. Ek yn 2023 is 

der ferlet fan jimme.

Net eltsenien kin mear fan dit jier 2023 genietsje. Wy binne 

ferbjustere as wy hearre dat GERT DAM in slim ûngelok hân 

hat. Hy hat dit net oerlibbe en is op 9 desimber 2022 ferstoarn 

oan de gefolgen dêrfan, noch mar 49 jier âld. “Sa ûnwerklik, 

efkes fuort en net wer thús komme” stiet der boppe-oan de 

roukaart. Dit is net te begripen. 

Hy wie tige muzikaal en syn hert lei by de gitaar. Hy wie in 

poerbêste sologitarist. By de Ljochtkuier koe men noch fan syn 

entûsjaste sang en spyljen genietsje. Hy spile by de Makkumer 

Blues Brothers en Jack in the box. Beide bands hawwe him eare 

troch  by syn ôfskiedstsjinst te spyljen. De earste groep is einige 

mei Soulmate, sa as Anja en Gert ek soulmates wiene. Gert wie 

tige wiis mei en grutsk op syn húshâlding. Wim Beckers hie it 

prachtige lied Grijs oerset nei it Frysk Griis en dat hat Jack in 

the box  hearre litten. Om stil fan te wurden...  Mar der is no 

in snaar brutsen. En dy is net te ferfangen. In leech plak bliuwt 

efter. By harren, mar foaral by syn frou Anja en harren beide 

dochters Lisa en Sanne. Eltse dei rinne sy hjir wer tsjinoan. Us 

tinzen binne by harren. Wy winskje Anja, Lisa en Sanne, mar 

ek de famyljes Dam en Feenstra in tige soad sterkte ta om dit 

grutte ferlies in plakje te jaan.
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V &O 
Gymnastiekvereniging

De eerste helft van het seizoen zit er voor ons op, dit betekent 

dat we in het nieuwe jaar aan zijn beland. Via deze weg willen 

we een ieder dan ook een sportief en gezond 2023 toewensen. 

Toch willen wij even kort terug blikken op de laatste 2 maan-

den van 2022. Zoals wij reeds eerder hadden gemeld hebben 

wij tijdelijk Amber haar werkzaamheden opgevangen. Deels 

door inzet van onze overige leiding en deels door de inzet van 

een aantal bestuursleden. Al met al is het allemaal nog goed 

gekomen en zijn we in staat geweest om alle lessen te verzor-

gen.uiteraard de dank naar de leiding en de bestuursleden voor 

hun inzet. Maar we zullen blij zijn zodra Amber ons weer komt 

versterken.

Het leek destijds wel een uitnodiging voor een Adults Only 

vakantie, 18+ wat ging dat betekenen. De aanmeldingen bleven 

komen, en blijkbaar was het goed ontvangen. De proeflessen 

werden druk bezocht en dus kwam er een vervolg. Enigszins 

verbaast, maar eigenlijk ook niet vreemd te noemen. Hoeveel 

18+-ers hebben vroeger wel niet op de gymnastiek gezeten. En 

blijkbaar is er toch de behoefte om ook buiten de zomersporten 

elkaar te treffen, en sportief bezig te zijn.  Uiteraard is hier dan 

ook vervolg aan gegeven!

In november en december hebben verscheidene leden deel 

genomen aan de wedstrijden van Turn on Tour. Als vereniging 

hebben we een behoorlijke afvaardiging gehad qua deelnemers 

aan deze wedstrijden. Ik moet ook eerlijk bekennen dat als wij 

alle uitslagen hier willen behandelen, wij hoogstwaarschijnlijk 

de gehele Koepel kunnen vullen. Daarom wil ik graag alle deel-

nemers en de begeleiders bedanken voor hun deelname, en het 

op de kaart zetten van de gymnastiekvereniging en Witmarsum 

als sportdorp. 

Voor wat betreft de uitslagen wil ik het beperken tot de finale 

van 10 december jongst leden.

Junior 7 Egbert Spoor   7de plaats  

Pupil 7 Iris Menage    12de plaats   

Pupil 8 Monique Elgersma  3de plaats  

  Lise van Balen  7de plaats

  Amarens Gietema  12de plaats

Instap 8  Lissanne Okkema  11de plaats 

Pupil 9 Fleur Krol   5de plaats  

  Tessa de Wild  8de plaats

Instap 10  Chloë van Zwietering  4de plaats   

Mini 10  Eva Siebsema  1ste plaats 

  Maud Elgersma  2de plaats

  Bo Dijkstra   4de plaats 

  Bente Hibma   5de plaats

  Minke Kuiper   10de plaats 

  Jurre Faber   18de plaats

Damens en heren, allemaal van harte gefeliciteerd, en wij zijn 

maar wat trots op jullie prestaties. 

Uiteraard verdient de leiding ook een pluim, mede dankzij jul-

lie kunnen wij trots zijn op de behaalde resultaten. En wij zijn 

benieuwd naar de finale voor de levels 5 en 6 welke op 17 dece-

meber 2022 zijn gehouden.

Nogmaals het allerbeste voor 2023 en in de volgende Koepel 

nemen we u graag mee in de aankomende activiteiten

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra
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V ogelwacht Witmarsum
Het mag weer. Dus met veel genoegen kondigen we dit jaar 

weer de filmavond van de Vogelwacht “Witmarsum e.o.” aan.

Deze avond voor leden en donateurs is ook vrij te bezoeken 

door belangstellenden uit het dorp en omgeving.

En, zoals we gewend zijn, vindt voor de leden de jaarlijkse 

ledenvergadering een maand later, op 13 maart, plaats. U bent 

uitgenodigd!

1. Filmavond.

Op maandag 6 februari 2023 in de kantine van camping “Mou-

newetter”, aanvang 20.00 uur. 

In de pauze zal er een verloting gehouden worden.

Dit jaar willen we de film afsluitdijk 2 “Nature De Waard” ver-

tonen.

Het is een film van de in ons wel bekende Makkumer Henry 

Spruyt.

Daarbij neemt hij ons mee naar de zandplaten, De Waarden, 

die voor de Fryske kust in het IJsselmeer liggen

Deze film is onderdeel van een serie waarbij Spruyt ons alles 

van vogels rondom de afsluitdijk laat zien. 

Prachtige natuur, vlak bij huis.

2. Jaarvergadering. 

Op maandag 13 maart 2023 is ook de jaarvergadering in de kan-

tine van camping “Mounewetter” 

De aanvang van deze vergadering is eveneens om 20.00 uur. De 

leden krijgen hiervoor nog een agenda toegestuurd.

Het bestuur
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Meubelspuiterij  Zuidwest Friesland 

 

Wilt u een nieuwe frisse keuken voor een aantrekkelijke prijs 

Laat uw folie los , of heeft de keuken een verkoop update nodig 

Wij spuiten keukens vakkundig over met een verbluffend resultaat 

 

 
We regelen alles en komen graag geheel vrijblijvend langs voor een offerte. 

Meubelspuiterij zuidwest Friesland   info@meubelspuiterijzuidwestfriesland.nl 

Van Osingaweg 72  8744 EX  Schettens   06-40371223 
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Y nstjoerd
Mijmeringen van Jan

Aandacht

Wij leven in een ‘weggooi-cultuur’. Daardoor is voor grote 

veldsamenkomsten een gewoonte gegroeid. Alles wat we kwijt 

willen, gooien we gewoon op de grond. Dat is gemakkelijk en 

vrijwel iedereen doet dat zonder er aandacht aan te besteden. 

Onze aandacht gericht op het podium en op de mensen om 

ons heen. Met als gevolg dat we het terrein vervuild achter ons 

laten, in de wetenschap dat ‘professionele opruimers’ daarna 

het terrein gaan schonen. Zo wast de ene hand de andere hand. 

Goed geregeld, toch?

Deze aangeleerde gemakzucht is nu wereldwijd zó vervuilend 

geworden dat mee daardoor het ons voortbestaan op onze 

aarde wordt bedreigd. We móéten iets veranderen. Maar hoe? 

Kort geleden zag ik een reclamefilmpje. Reclames zijn de digi-

tale heipalen die dagelijks in onze ziel worden geramd. De sta-

tistieken bewijzen dat het werkt. Daarom komen we dagelijks 

en overal reclames tegen. Gegarandeerd kassa!

In dit specifieke reclamefilmpje wordt een jonge vrouw met 

veel toeters en bellen in de schijnwerpers gezet…als ze de ver-

pakking van haar consumptie…in een vuilnisbak gooit! Onder 

luid gejuich van de omstanders wordt dat verheven tot een hel-

dendaad. Enfin, je weet hoe reclames kunnen overdrijven. 

En ineens kreeg ik sympathie voor deze reclame. Deze vrouw 

kreeg aandacht. Positieve aandacht voor één daad! Met een 

grote kans dat ze dat nu blijft doen. Omdat de kracht van posi-

tieve aandacht zo groot is. Dat werkt niet alleen voor kinderen, 

maar zeker ook voor volwassenen. En ik dacht het volgende.

Als deze commerciële ‘heipaal’ nog even doorgaat zou het 

zomaar kunnen gebeuren dat we straks het feestterrein verla-

ten zonder afval en dat de plasticsoep in de oceanen succesvol 

kan worden bestreden. En dan te bedenken dat dit zou kunnen 

gebeuren door positieve aandacht te besteden aan een doodge-

wone menselijke behoefte: aandacht. Een enorme menselijke 

kracht schuilt daarin.

Jan Boeijenga woont sinds 2007 in Witmarsum, is 81 jaar en 

heeft in het onderwijs, in de psychologie en in de zorg gewerkt. 

Reacties op zijn bijdrage kunt u mailen naar janboeijenga@

icloud.com
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D e Geast fan it Wythûs
Haadstik 8 - OAN IT WURK

As  Gjalt op bêd leit heart er gûlen en kras lûden en dat komt 

út de kelder wei, mar as er op ûndersyk út giet kin er neat fine. 

As er efkes letter wer op bêd leit heart er net dat der sêft immen 

gûlt.

De sinne skynt fûl troch it lytse dakfinster as Gjalt wekker 

wurdt.

Koarte nachtsjes, tinkt er, as er út bêd stapt. Earst mar ris skjin-

ne klean pakke, want de klean dy’t er juster oan hie binne der 

fan syn aventoer net skjinner op wurden.

“Hast no alwer oare klean oan? Ik bliuw hjir oan’t waskjen!” 

seit mem as Gjalt de keuken ynstapt.

“Dy oare wiene smoarch en ik wol der al in bytsje kreas út sjen 

fansels.”

“Goh jonge, wat bisto feroare. In skoftke lyn makke it dy neat 

út hoe’tst der hinne rûnst. Mar ja, no is der in kreas jong from-

meske yn’t spul fansels!” pleaget heit.

Dy man kin ik net gewoan dwaan, tinkt Gjalt.

“Sjoch dêr hast dyn faam al. Och hea, do hast konkurrinsje, 

want Douwe syn soan is dêr ek by!”

It is lead om âld izer om op sok healwiis praat yn te gean, tinkt 

Gjalt en rint mei in stik bôle yn’e hân nei bûten ta.

“Ik ha fannacht hiel wat belibbe!”

“O ja? Wat dan?” roppe Trynke en Piter sawat yn koar.

No moat er it wol fertelle, mei it risiko dat se him útlaitsje sille. 

Mar ja, hy hat no “a” sein en dus set er fol fjoer mei syn ferhaal 

útein.

Mar se laitsje net. Se hingje oan syn lippen en binne der, as er 

syn ferhaal dien hat, stil fan.

“Dêr moatte wy mear fan witte! Wy moatte in aksjeplan meits-

je.” seit Trynke beret. “Ik hie sa tocht, wy moatte ús earst mar 

ris ferdjippe yn’e skiednis fan it Wythûs en syn bewenners. As 

wy dêr mei klear binne, moatte wy milimeter foar milimeter 

jimme kelder ûndersykje.”

De beide mannen fine dat in goed plan.

Miskien dat se yn it gemeentehûs wol wat yn it argyf ha, seit 

Piter.

Se ferparte de taken. Trynke giet nei de bibleteek, wilens Piter 

en Gjalt in besite oan it gemeentehûs bringe sille. It kin heve!

“Tee opdrinke en dan tosken poetse!” ropt mem as de trije 

ôfsette wolle. “Moarn kinne jimme net boartsje hear, want dan 

moatte wy nei Ljouwert ta om noch wat saakjes te regeljen.”

“Dat ha’k net oan tiid” seit Gjalt.

Heit wol wolris witte wêrom dan wol net.

“No, wy binne drok dwaande mei de skiednis fan dit hûs te 

ûndersykjen.” seit Piter.

As dy okse no mar neat seit oer it nachtlik aventoer. Mar nee, 

hy hâldt him stil.

“Wat binne jimme dan allegear fan plan?” wol mem, nijsgjir-

rich as sy is, witte.

“Trynke giet sneupen yn de bibleteek en Piter en ik gean nei it 

gemeentehûs ta. Ik mei moarn wol thús bliuwe no?”

En ja hear, it mei, ûnder betingst dat se der gjin binde fan meits-

je. Alle trije sizze dit, mei de hân op it hert, mar al te graach ta.

“Der is gjin tiid te ferliezen. Trynke giet nei de bibleteek en 

wy gean nei’t gemeentehûs. As wy dat hjoed allegear klear 

krije, dan kinne wy moarn, as myn âlders yn Ljouwert binne, in 

ûndersyk ynstelle yn’e kelder.”

“Dan nim ik in fergrutglês mei!” ropt Piter, as wie er Sherlock 

Holmes.

“Jawis, mar wy moatte ek in hammer mei nimme, Rakker is dan 

ús sneuphûn en in pear goeie bûslampen binne ek noait wei.”

“Horis, ik tocht dat dêr ljocht yn’e kelder wie?” wol Piter witte.

“Ja, dat is ek sa, mar it wurkjen by it skynsel fan in bûslampe is 

folle spannender fynst net?” seit Gjalt.

“Hâld no mar ris op mei jimme fantasijen. Wy moatte earst mar 

ris oan it wurk, fynt Trynke.
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“It foel ús wat ôf” seit Piter as se om fjouwer oere middeis wer 

by it Wythûs komme. “Oer it hûs is net safolle bekend. As der 

alris wat opskreaun wie, wie dat faak wer net folslein. Mei de 

bewenners leit dat oars, dat ha se altyd goed byholden.”

Trynke, dy’t neat ûntdutsen hat yn’e bibleteek, wol witte as dêr 

ek wat bysûnders mei wie

“Eins net, allegear keurige minsken. Mar fêst stiet dat Minne 

Simens noait yn’t Wythûs wenne hat. O ja, dêr ha, rûn achttjin-

hûndert twa bruorren wenne, in sekere Hâns en Klaas. Hâns 

wie troud mei in sekere Anna en mei harren trije wennen se yn 

it Wythûs. It nuvere is dat fan it ferstjerren fan de beide manlju 

wol melding makke wurdt, mar net fan de frou. Neffens in pot-

lead oantekening is sy foar fermist opjûn. Skynber hat men nea 

wer wat fan har heart. Mar fierders neat bysûnders.” seit Gjalt.

“No, dat is oars nuver genôch.” fynt Trynke. “Moarn wurdt fêst 

in spannende dei!”.

 

   
   
  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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Z wembad Mounewetter
Zwembad Mounewetter is voor het seizoen 2023 op zoek naar 

een:

Kassamedewerker M/V

Wij zoeken een kandidaat die:

• 2 vaste doordeweekse dagen per week beschikbaar is;

•  Flexibel inzetbaar is bij drukte, eventueel ook in de week-

enden;

• Klantvriendelijk is;

• Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft;

• Affiniteit heeft met administratie;

• Bereid is om schoon te maken;

•  In bezit is van een EHBO diploma of bereid is deze te 

halen.

Wij bieden:

• Contract voor gemiddeld 16 uren per week;

• Salaris conform CAO zwembaden;

• Vakantiegeld en vakantiedagen.

Denk je dat jij de aangewezen kandidaat bent voor deze func-

tie?

Stuur dan je motivatiebrief met CV dan voor 28 februari naar 

info@zwembadmounewetter.com.
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Z onnebloem Witmarsum
Maandag 12 December waren wij weer te gast in het Groencen-

trum Witmarsum voor een gezellige ochtend met elkaar onder 

het genot van een kopje koffie/thee met oranjekoek.

Na de koffie hebben wij met de gasten een wandeling gemaakt 

door het mooie Groencentrum in Kerstsfeer.

De gasten hebben een heel gezellige ochtend gehad. Het was 

leuk elkaar weer te zien en bij te praten.

Na afloop kregen de gasten een leuke kerstattentie mee dat 

werd aangeboden door het Groencentrum en de Zonnebloem.

De gasten werden gehaald en gebracht door vrijwilligers.

Het was een geslaagde ochtend en dat mede door de inzet van 

vrijwilligers en de gastvrijheid van het Groencentrum.

De Zonnebloem Witmarsum wil iedereen bedanken die hier-

aan meegewerkt heeft.

N ijs fan Patyna
Flarden van Verhalen

In samenwerking met Welcome to the Village en Patyna is 

Dichter bij Leeuwarden afgelopen maanden opzoek gegaan 

naar verhalen die een bijzondere herinnering hebben bij de 

bewoners van Aylva State. In de vorm van een expositie waar-

in de verhalen worden uitgedrukt in woordkunst en fotografie 

word je meegenomen in de ‘Flarden van Verhalen’ van deze 

bewoners. 

Afgelopen woensdag 14 december is de expositie geopend 

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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samen met de bewoners, familie, medewerkers, Dichter bij 

Leeuwarden en Welcome to the Village.

De expositie is t/m 8 januari openbaar te bekijken in het restau-

rant van Aylva State.

Dus kom vooral langs!

F
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Levering van zand en tuinaarde
Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur  
van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

  

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 
Ook op zaterdag geopend!  www.haitsmawitmarsum.nl

samen met de bewoners, familie, medewerkers, Dichter bij 

Leeuwarden en Welcome to the Village.

De expositie is t/m 8 januari openbaar te bekijken in het restau-

rant van Aylva State.

Dus kom vooral langs!

F

F an de redaksje
Freonen fan de Koepel

Hjirbij in ‘yn it sin bringerke’  foar al ús koepelfreonen om 

ynkoarten de jierliks taseine bydrage oer te meitsjen. 

Yn jannewaris wurdt jimme in mail of brief tasjoerd mei it 

freonenûmmer. Graach dit nûmmer fermelde as de frijwillige 

bydrage oermakke wurd. Us bankrekkennûmer is:  NL23RA-

BO 03715 56 201 

Mochten jimme automatysk oermeitsje litte, beskôgje dan 

dizze mail/brief as net skreaun.Mei jimme stipe, hoopje we it 

doarpsnijs ek dit jier  wer bringe te kinnen.

Alfêst tige tank. Feikje
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jum en S. Munniksma fan Wytmarsum. De 2e preemje troch 

F. Stremler fan Penjum en P. Obbema fan Wytmarsum. De 3e 

preemje waard wûn troch Joh. Tolsma fan Wytmarsum en H. 

Elgersma fan Koarnwert. Ek stie der yn dat op de 2e krystdei 

en op 28 desimber, ferline jier, dat de toanielferiening, Nocht 

en Wille “ hjir in útfiering op de seal fan den hear H. Hiemstra 

west hie. De opkomst wie op de earste jûn net bysûnder grut, 

mar de twadde wie de seal flink beset. De beide stikken, Wist 

it noch en, Net thûs, kamen goed ta harren rjocht. Op de foto 

in toaniel selskip út 1923, ast ien werkenst wolle wy dat graach 

fan jo witte.

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

Y n’t ferline
Wy skriuwe wer in nij jiertal en winskje dan ek elkenien in goed 

en sûn 2023. Ek wolle wy jo noch betankje foar de stipe dy ‘t wy 

fan jo krigen yn it ferline jier.

Hûndert jier lyn waard der troch foarstanners fan it kristlik 

ûnderwiis in âlderjûn holden yn de skoalle. Ek waard hjir it nije 

haad fan de skoalle, de hear P. van der Laan, earder ûnderwizer 

yn Wommels ta ynstallaasje foarsteld.

Yn de Frjentsjerter Krante stie dat der op 1 jannewaris yn it 

kafee fan de hear Jan Kuperus in maats biljertpartij plak hie, 

dêr ‘t 28 bêste spilers oan meidiene. Der waard hiel goed spile, 

wêrtroch ‘t de animo der oant it lêst ta yn bleau en it foar de 

leafhawwerij fan it biljertspul in suksesfolle jûn wie. De priis 

waard wûn troch A. L. Oosterbaan fan Wytmarsum, Joh. de 

Boer fan Penjum; de 1e preemje troch P. Steensma fan Pen-

2023 | 1 Koepel.indd   222023 | 1 Koepel.indd   22 27-12-2022   14:3927-12-2022   14:39



23

jum en S. Munniksma fan Wytmarsum. De 2e preemje troch 

F. Stremler fan Penjum en P. Obbema fan Wytmarsum. De 3e 

preemje waard wûn troch Joh. Tolsma fan Wytmarsum en H. 

Elgersma fan Koarnwert. Ek stie der yn dat op de 2e krystdei 

en op 28 desimber, ferline jier, dat de toanielferiening, Nocht 

en Wille “ hjir in útfiering op de seal fan den hear H. Hiemstra 

west hie. De opkomst wie op de earste jûn net bysûnder grut, 

mar de twadde wie de seal flink beset. De beide stikken, Wist 

it noch en, Net thûs, kamen goed ta harren rjocht. Op de foto 

in toaniel selskip út 1923, ast ien werkenst wolle wy dat graach 

fan jo witte.

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

2023 | 1 Koepel.indd   232023 | 1 Koepel.indd   23 27-12-2022   14:3927-12-2022   14:39



24

A genda
18 januari

KBO/PCOB 

14.00 uur, KC ‘Het Anker’, Buren 18, Makkum. De gasten van 

het Leger des Heils vertellen over hun werk in ons land

3, 17, 31 januari

Kaartclub Elk Wat Wils

19.45 uur, Fairsound, De Túnen 12

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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Kopydata 2023
Febrewaris  : 20 jannewaris
Maart   : 17 febrewaris
April   : 17 maart
Maaie   : 21 april
Juny   : 19 maaie
Merke   : 7 july
Septimber  : 18 augustus
Oktober  : 22 septimber
Novimber  : 20 oktober
Desimber  : 17 novimber
Jannewaris  : 15 desimber
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de febrewaris Koepel moat uterlik 20 jannewaris 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 2023 
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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Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
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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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