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K at en Harke
Yn tinzen wat as ik dizze kear skriuwe sil foar it        en    nijs. 

Mei de ferskriklike bylden op’e tillevyzje en krante fan de ierd-

bevingen yn Turkije en Syrië betink ik my wat wenje wy hjir 

dochs prachtich en rêstich. Wy kinne it ús net foarstelle wat dêr 

allegear foar ferskriklik leed oantroffen wurdt. De aksjedei fan 

Giro 555 hat it gigantyske bedrach fan hast 89 miljoen oplevere. 

Mei dit jild wurde de minsken dêr fan iten, ûnderdak en medys-

ke soarch foarsjoen. Dit is in natuerramp mar ek de noch hielti-

id oanhâldende oarloch yn de Oekraïne hâldt ús yn’e  besnijing. 

In kollega fan my hat mei eigen eagen sjen kinnen wat dit mei 

de minsken docht; In yndrukwekkende ûnderfining dy’t har by 

bliuwe sil. It is ûnwerklik, in stêd wêr 70% fan de gebouwen 

skea hat. Dit rint útien fan kapotte ruten ta totaal ferwoeste 

gebouwen. Sels is sy dwaande west mei it lizzen fan flieren en 

fervjen fan in ‘tiny house’ foar in âlde widdofrou.  De wenning 

fan dizze frou is kompleet fernield en troch it tiny house hat se 

no wer in eigen plak. Dêrnjonken binne se drok dwaande west 

mei púnromjen en it bouwen fan nije tiny houses. Ek diele se 

eltse dei bôle út  oan 700 minsken en ûntfongen se dy minsken 

mei in kop tee, kofje en in goed gesprek.

Oan’e ein fan de wike rûn se mei in echtpear, troch harren ear-

dere wenning of wat der noch fan oer wie. Se lieten foto’s sjen, 

in lokkich gesin wat genoat fan in wenning, dy’t hy jierren dêr-

foar sels boud hie. Wêr foarhinne de wenkeamer wie, seach se 

no in grutte krater yn’ e grûn. It wie it plak wêr’t  de raket yns-

lein wie. Se binne no drok dwaande mei it bouwen fan in nije 

wenning. Foar dizze minsken  is it gjin drip op in gleone plaat, 

mar is it fan libbensbelang wat wy foar harren dogge.  Meiinoar 

bouwe wy oan in nije takomst foar harren. De fearkrêft fan de 

ynwenners fan Irpin stiet harren te priizgjen. De stêd sil wer 
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Myn laadsje

Yn myn holle sit in laadsje

It moaiste plakje dat der is

Ik lûk it iepen om te laitsjen

Mar ek yn tiden fan gemis

It sit fol mei mominten

Mei dyn eigen manier fan dwaan

Troch dat laadsje kin ik altyd

Efkes werom nei de tiid fan doe

It laadsje lit my witte

Dat nettsjinsteande dasto der net mear bist

Do nea ferjitten wurde silst

Troch dasto dêr ynprinte sitst…

Bron: Pinterest, oersetten nei it Frysk

Oant de oare kear,

Betty

ta bloei komme. Sa kaam mei dit ferhaal it allegear wol wat 

tichterby…

Sa ha wy hjir yn Wytmarsum ús eigen problematiek wat fan-

sels net te fergelykjen falt mei it foarige.Us gymnastykseal rint 

op syn ein, we hawwe gjin kafee en seal mear, gjin romte om 

innoar te moetsjen. De opkomst wie grut op 15 febrewaris lêst-

lyn  yn de Hoekstien, ek in protte jongerein ûnder de besikers 

en dat is moai! Sizze se net altiten ‘de jeugd heeft de toekomst’? 

Oan’e ein fan de gearkomste waarden der moaie plannen pre-

sentearre. Hâldt Facebook fan Doarpsbelang Wytmarsum ek 

yn’e gaten.

Jimme ha it yn de foarige Koepel al lêze kinnen; ús Koepel 

bestiet 75 jier! En dizze Koepel fan maart 2023 is wol in hiele 

bysûndere, yn it hert fine jimme de 1e útjefte fan de Koepel (8 

siden) fan 75 hier ferlyn! Hoe spesjaal is dat!!

Wy binne bliid mei ús frijwilligers dy’t de Koepels by jimme 

yn’e bus bringe. Okkerdeis kaam ien fan dy frijwilligers te fal-

len, lokkich neat stikken, mar wol de bril en jas skeind. Ik joech 

oan, besykje earst dyn eigen fersekering te freegjen of dit ek 

dutsen is. Nei har ferhaal dient te hawwen, krige se de fraach; 

‘heeft u ook een buiten de deur’ fersekering? Doe’t se dat fer-

telde tocht ik dat se in grapke makke, mar nee it wie echt! Ik 

hie der noch nea fan heard. Lokkich hat de gemeente Súdwest-

Fryslân foar dit soarte saken in fersekering foar frijwilligers. 

Ein goed al goed!

Spitigernôch moatte Anita en Chuck Baarda-Zwerver harren 

(skoan) mem AAF ZWERVER-VELDMAN en Megan en 

Colin harren beppe misse. “Tekene troch it libben, fol leafde en 

eigenheid.” Se is no wer by har grutte leafde Auke, -se wiene 43 

jier troud- en by harren soan Peter en beppesizzer lytse Dennis. 

Wy winskje jimme in hiele protte sterkte ta by dit grutte ferlies.
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E uropa Kinderhulp
Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen in Friesland!

Iedere zomer logeren er kinderen uit verschillende Europese 

landen bij Friese  gezinnen. Deze kinderen kunnen, om wat 

voor reden dan ook, een onbezorgde vakantie gebruiken. De 

vakanties zijn heel waardevol voor de kinderen, maar ook een 

bijzondere belevenis voor de vakantiegezinnen. Stichting Euro-

pa Kinderhulp is daarom op zoek naar gezinnen die hun huis en 

hart willen openstellen om een kind bij hen thuis uit te nodigen.

Buitenlandse kinderen

De kinderen komen uit België, Duitsland en Frankrijk of Neder-

land. Zij komen voor ongeveer twee weken vakantie vieren. De 

leeftijd van de kinderen is ongeveer tussen de 5 en 12 jaar oud. 

Dat een vakantiegezin nauwelijks Frans of Duits spreekt, hoeft 

geen belemmering te zijn. Ruim zestig jaar ervaring leert ons 

dat je met handgebaren, pen en papier of een vertaalapp een 

heel eind komt! 

Mocht de taal wel een barrière zijn, wij zoeken ook nog vakan-

tiegezinnen voor Nederlandse en Belgische kinderen. 

Meivakantie

Het is dit jaar in Friesland voor het eerst mogelijk een Neder-

lands kind in de meivakantie uit te nodigen.  De bedoeling is om 

de kinderen twee korte vakanties aan te bieden. De kinderen 

komen dan 5 dagen in de meivakantie en 10 dagen in de zomer-

vakantie bij hetzelfde vakantiegezin. 

Interesse om gastgezin te worden? Kijk op: www.europakinder-

hulp.nl/vakantieouders 

Of neem contact op met Karin Gjaltema. Mailadres Karin.Gjal-

tema@europakinderhulp.nl

Reizen Provincie Friesland 2023  

     Aankomst Vertrek

Nederland meivakantie  1 mei  6 mei

Duitsland Hannover  17 juli  31 juli

Duitsland Oldenburg  22 juli  4 augustus

Duitsland Schneeberg Delitzsch 22 juli  4 augustus

België    24 juli  7 augustus

Nederland    24 juli  7 augustus

Frankrijk Secours Populaire 25 juli  8 augustus
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mankracht was het niet gelukt om het zo snel voor elkaar te 

krijgen. Bedankt!!

De zonnepanelen kunnen nu het dak op.

Ondertussen wordt er in de machinekamer ook het nodige 

gereed gemaakt.

De komende weken zal er veel bedrijvigheid rondom het 

zwembad zijn. Busjes van verschillende bedrijven zullen voor 

het zwembad staan. Dit alles om het project mogelijk te maken.

19 Mei 2023, 50 jaar Zwembad Mounewetter.

Op 19 mei 1973 werd de eerst duik in zwembad Mounewetter 

genomen. 

Dat is dit jaar 50 jaar geleden!!

Om dit te vieren wordt er op 19 mei, 50 jaar na de eerste duik, 

een feestdag georganiseerd.

Op 19 mei is iedereen welkom in het zwembad. De entree is 

gratis.

Er worden vanaf 10.30 

uur tot 16.00 uur allerlei 

activiteiten georgani-

seerd en er kan natuur-

lijk gezwommen wor-

den.

Het definitieve pro-

gramma wordt nog 

bekend gemaakt.

Bestuur stichting zwem-

bad Mounewetter

G raach dien
Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach dien” 

der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum. Dat is 

net sa, eltsenien dy’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op 

famylje, kunde of buorlju, helpe wy graach.

Wy hawwe gjin webside, gjin Facebook, dogge net oan Twitter, 

mar binne gewoan te berikken fia tillefoannûmer: 

06-52046445 op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere.

As it kin op syn minst 2 dagen yn’t foar efkes skilje. Wy kinne 

dan op tiid foar in frijwilliger soargje. 

Wy binne der foar: 

• Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

• Ferfier nei de fysioterapeut

• Ferfier yn, mar ek bûten it doarp

• In boadskipke dwaan

• Hulp by in putsje

• Efkes medisinen ophelje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit 

is 2 euro yn it doarp. Foar ferfier bûten it doarp 0,25 euro de 

kilometer. Ôf te rekkenje mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan: 

Geartsje Verhoeve, til.nr. 0517-531392

L etters van Mounewetter
Energietransitie: zwembad Mounewetter van het gas af!!

De start is er. In de 2e week van februari is het dakleer van de 

gebouwen verwijderd en vervangen door nieuw dakleer.

Er is met man en macht gewerkt. Mede door de inzet van vele 

vrijwilligers is de klus geklaard. Echt geweldig. Zonder deze 
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Willem de Boer op 

de voorgrond, Paulus 

Cuperus, Ype Reinsma, 

Henk Posthumus en 

Sytze Menage.
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Zwembad Mounewetter is voor het seizoen 2023 op zoek 

naar een:

Toezichthouder M/V

Wij zoeken een kandidaat die:

• Toezicht kan houden tijdens het recreatief zwemmen

• Ook beschikbaar is in het weekend

• Flexibel inzetbaar is bij drukte

• Klantvriendelijk en zelfstandig is

• Communicatief sterk is

• Geen 9 tot 5 mentaliteit heeft

• Bereid is om schoon te maken

• In bezit is van een EHBO diploma

Wij bieden:

• Contract voor gemiddeld 15 uren per week

• Salaris conform CAO zwembaden

• Vakantiegeld en vakantiedagen

• ZZP is ook bespreekbaar

Denk je dat jij de aangewezen kandidaat bent voor deze 

functie?

Stuur dan je motivatiebrief met CV dan naar info@zwem-

badmounewetter.nl

S URPRISE 2.0 ???
Bêste doarpsgenoaten, 

• Hasto wat mei toaniel? 

•  Hasto miskien wolris stikem dreamd fan in haadrol of wolsto 

leaver helpe mei de oanklaaiing fan it toaniel of de spilers

• En hâldsto fan stamppot? 

Dan soene wy it hartsikke leuk fine om jimme te moetsjen op 

24 maart oansteande. De lokaasje wêr’t dit plak fine sil hin-

get fansels ôf hoe man/frou machtich jimme komme. Wy wolle 

ûnder it genot fan in stamppotbuffet mei jimme ‘brainstoarmje’ 

oer de takomst fan Surprise! Ynrin fan 18.00 oere ôf. Lokaasje 

folget sa gau as mooglik. It buffet wurdt jimme oanbean troch 

Surprise.

Wat hiene we foarhinne prachtige toanieljûnen. De seal siet fol. 

Mar wy begripe ek wol, dát sil nea wer werom kommen, tiden 

hawwe tiden. Wy hawwe al wat leuke ideeën útwurke, mar mis-

kien hawwe jimme ek moaie plannen. 

Ek ha wy  stipe fan Eline de Vries fan Keunstwurk (bekend fan 

Wy jouwe gjin Krimp).

 

Yn ferbân mei de katering wolle wy graach witte op hoefolle 

minsken wy rekkenje meie. Graach foar 15 maart o.s. opjaan 

by/fia:

Coby Yntema:  jipyntema@gmail.com

Of 06 – 155 225 96

Tydlik bestjoer Toanielferiening Surprise

Coby Yntema

Marieke Gietema-Zeinstra

Menno de Vries

Betty Popma-van Olst         
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S URPRISE 2.0 ???
Bêste doarpsgenoaten, 

• Hasto wat mei toaniel? 

•  Hasto miskien wolris stikem dreamd fan in haadrol of wolsto 

leaver helpe mei de oanklaaiing fan it toaniel of de spilers

• En hâldsto fan stamppot? 

Dan soene wy it hartsikke leuk fine om jimme te moetsjen op 

24 maart oansteande. De lokaasje wêr’t dit plak fine sil hin-

get fansels ôf hoe man/frou machtich jimme komme. Wy wolle 

ûnder it genot fan in stamppotbuffet mei jimme ‘brainstoarmje’ 

oer de takomst fan Surprise! Ynrin fan 18.00 oere ôf. Lokaasje 
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Surprise.
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Mar wy begripe ek wol, dát sil nea wer werom kommen, tiden 

hawwe tiden. Wy hawwe al wat leuke ideeën útwurke, mar mis-

kien hawwe jimme ek moaie plannen. 

Ek ha wy  stipe fan Eline de Vries fan Keunstwurk (bekend fan 

Wy jouwe gjin Krimp).

 

Yn ferbân mei de katering wolle wy graach witte op hoefolle 

minsken wy rekkenje meie. Graach foar 15 maart o.s. opjaan 

by/fia:

Coby Yntema:  jipyntema@gmail.com

Of 06 – 155 225 96

Tydlik bestjoer Toanielferiening Surprise

Coby Yntema

Marieke Gietema-Zeinstra

Menno de Vries

Betty Popma-van Olst         
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T rekkerdei                                                                                             
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,

Op 8 april 2023 organiseren wij voor de 8e keer onze “Trek-

kerdei”. 

 

Na de wintermaanden het eerste “ trekker evenement ” in onze 

omgeving! “Trekkerdei” wordt gehouden op het erf van mecha-

nisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. 

Wij starten om 10:00 uur en het is rond 15:00 uur afgelopen. 

 

Deelnemers kunnen zich, bij voorkeur, aanmelden via de e-mail 

(trekkerdei@hotmail.com). U ontvangt daarna een digitaal 

aanmeldingsformulier waarop u uw gegevens kunt invullen. 

Dit ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de organisatie 

terug om uw deelname te bevestigen. 

 

Ook dit jaar staan er niet alleen klassieke tractoren, maar ook 

weer klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor 

1980. Daarnaast willen we de deelnemers weer de gelegenheid 

geven om iets te koop aan te bieden. De betreffende artikelen 

dienen wel relatie te hebben met klassieke tractoren, vrachtwa-

gens, brommers en motoren. 

 

Uiteraard organiseren wij ook weer een rondrit voor degene 

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

Voor deelname voor de rondrit kunt u zich aanmelden bij de 

tent op het terrein. Deelname hieraan is echter niet verplicht.  

Verder hopen we, net als voorgaande jaren, op een gezellige 

zaterdag! 

U bent van harte welkom op 8 april! 

 

Aanmelden en informeren kan via onderstaand e-mailadres: 
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Deelnemers kunnen zich, bij voorkeur, aanmelden via de e-mail 

(trekkerdei@hotmail.com). U ontvangt daarna een digitaal 

aanmeldingsformulier waarop u uw gegevens kunt invullen. 

Dit ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de organisatie 

terug om uw deelname te bevestigen. 

 

Ook dit jaar staan er niet alleen klassieke tractoren, maar ook 

weer klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor 

1980. Daarnaast willen we de deelnemers weer de gelegenheid 

geven om iets te koop aan te bieden. De betreffende artikelen 

dienen wel relatie te hebben met klassieke tractoren, vrachtwa-

gens, brommers en motoren. 

 

Uiteraard organiseren wij ook weer een rondrit voor degene 

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

Voor deelname voor de rondrit kunt u zich aanmelden bij de 

tent op het terrein. Deelname hieraan is echter niet verplicht.  

Verder hopen we, net als voorgaande jaren, op een gezellige 

zaterdag! 

U bent van harte welkom op 8 april! 

 

Aanmelden en informeren kan via onderstaand e-mailadres: 

trekkerdei@hotmail.com 

 Jacob Heeringa, telefoonnummer: 0517-53 17 38 (tussen 18:00 

uur en 20:30 uur) 

Jan Cats, telefoonnummer: 0517-53 14 41 (tussen 08:00 uur en 

17:00 uur) 

H oi!
Jim binne fan ús wend dat der eltse moanne in nije Hoi! útkomt.

Lykwols troch omstannichheden moasten wy beslúte om yn 

maart en april gjin Hoi! te meitsjen.

Mar wêz mar gerêst, yn maaie binne wij der wer.

Anja, Jannita, Gerke en Wim
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D orpsbelang Witmarsum
FANTASTISCHE BRAINSTORM AVOND!!
De open brainstorm avond op 15 februari met als thema een 

gymzaal+ met daarbij een dorpshuis, georganiseerd door 

Dorpsbelang Witmarsum, was een groot succes. In de Hoek-

stien kwamen zo’n 120 dorpsgenoten, jong en oud, uit Witmar-

sum en omstreken bijeen. 

Nadat de voorzitter zijn verhaal heeft gedaan wordt er in kleine 

groepjes verder overlegd. Aan het einde van de avond worden 

er mooie en verrassende ideeën gepresenteerd per brainstorm-

groepje. 

Het komen tot een gymzaal+ met daar aan vast een dorpshuis 

(een fijne plek om elkaar te ontmoeten), eventueel uitgebreid 

met een moestuin en voedselbos is hopelijk een stukje dichter-

bij gekomen.

Witmarsum bedankt voor de geweldige opkomst en jullie 

enthousiasme!

Ook Omrop Fryslân bedankt voor jullie aanwezigheid!

Wordt spoedig vervolgd...

VOORAANKONDIGING JAARVERGADERING 2023
De jaarvergadering van Dorpsbelang Witmarsum staat gepland 

op 12 april 2023 in de Menno Simons kerk. Zet deze datum 

alvast in jullie agenda! Er zal die avond ongetwijfeld een update 

zijn betreffende de uitkomsten van de fantastische brainstorm 

avond gehouden op 15 februari.

De agenda voor de jaarvergadering wordt binnenkort op 

onze website www.witmarsum.com geplaatst en ook zal deze 

geplaatst worden in de april Koepel.

LEUK OM TE WETEN
Op www.witmarsum.com zijn ook alle jaarverslagen van de 

afgelopen jaren te vinden. En ook leuke en interessante film-

pjes zijn hier te vinden. Mochten jullie nog tips of leuk mate-

riaal voor op de website hebben, stuur dit gerust op naar  

dbwitmarsum@outlook.com en misschien geven we dit een plek-

je op de website zodat meerdere mensen dit kunnen bekijken.

KONINGSDAG 2023 
WORDT WEER EEN MOOI FEESTJE
De plannen voor koningsdag 2023 staan al weer flink in de stei-

gers en de plaats is ook bekend: terrein Haitsma!

De marktkramen zijn al weer schoongemaakt, het draaiend rad 

en de eendjesbak zijn al weer klaar gezet en Nij Libben heeft de 

instrumenten weer opgepoetst!

De bingo was een groot succes, dus dat gaan we weer doen met 

dezelfde mooie prijzen als vorig jaar.

Het volledige programma van koningsdag 2023 wordt binnen-

kort op onze website www.witmarsum.com geplaatst en ook zal 

het programma geplaatst worden in de april Koepel.

Wil je ook je spulletjes verkopen in één van de marktkramen 

stuur dan snel een mailtje naar dbwitmarsum@outlook.com om 

er zeker van te zijn dat je je spullen in één van de kramen kunt 

uitstallen.
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D e Geast fan it Wythûs  
Haadstik 10

IT GAT

(tekst: Wim Beckers & yllustraasjes: Gert-Jan Veenstra)

Gjalt, Trynke, Piter en Rakker gean op ûndersyk út yn de kel-

der. Se ûndersykje de muorren en begjinne in gat te bikken, 

mar as dat no wat opsmyt.......

“Hjir is in gat! In gat!!” Piter dûnset der suver by.

“In gat!” roppe Trynke en Gjalt no ek. Se binne der beide suver 

stil fan. Mar Piter net, dy slaat as in wyldeman mei de moker 

tsjin de muorre.

In twadde, tredde en fjirde stien fleane in swart gat yn.

“Dat is fêst dy geheime gong!” Gjalt seit it wol, mar kin it amper 

leauwe.

Foar Piter stiet dat al fêst, hy is net mear te hâlden. De iene nei 

de oare stien lit los en it gat wurdt stadichoan sa grut dat men 

dêr troch hinne krûpe kin.

“Jou myn bûslampe ris.” seit Piter.

As er it swarte gat ynskynt, hat dat yndied wol wat wei fan in 

gong, al is dy dan ek smel.

“Twa fan ús moatte deryn gean” fynt Trynke. En yn har wiis-

heid beslút se dat Piter ien fan dy twa wêze moat, hy hat ommers 

it gat slein.

“No no, ik uh......ik wol net alle eare opstrike hear. Gean jimme 

oars mar.” seit Piter.

Mar Trynke en Gjalt binne it der oer iens: Piter moat yn elts 

gefal it gat yn.

“Ikke kkkkin nnnnet sa goed oer gatten....uh dan wurd ik altyd 

sa mislik sjoch.”

“Do doarst net!” pleaget Gjalt.

“O jawis wol, mar ik ha al safolle wurk dien, ik bin der suver 

Voor degenen die hun spullen op een kleedje willen verkopen 

vinden we natuurlijk altijd een plekje!

Hou de website www.witmarsum.com en de Koepel van april in 

de gaten voor updates en meer informatie!

Met vriendelijke groet,

Dorpsbelang Witmarsum

NIEUW OP KONINGSDAG: 
WITMARSUM’S GOT TALENT
Joehoe! 27 april, Koningsdag, is het zover: de eerste editie van 
Witmarsum’s got talent!
Tijdens deze “show” kun jij laten zien wat voor talent je in 
huis hebt! Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen meedoen. 
Misschien kun jij wel heel goed jongleren, beatboxen, zingen 
of dansen? Alles is leuk en wie weet... word jij wel dé ster van 
Koningsdag 2023! Je kan natuurlijk ook samen of met meer-
dere vrienden of vriendinnen iets doen!
Lijkt jou dit leuk? 
Geef je dan voor donderdag 13 april op via dbwitmarsum@out-
look.com of lever onderstaand strookje in bij Femke Epema 
op de Molenweg 25. We zouden het super leuk vinden als je 
meedoet! 

Groetjes de Feestcommissie en Dorpsbelang Witmarsum.

JAAA! Ik geef mij graag op voor Witmarsum’s got Talent op 

Koningsdag 2023!

Naam/namen:

Leeftijd(en):

Deze act ga ik/wij doen:

Mijn contactgegevens:

,
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De gong is eins te smel om jin om te draaien.

It kostet dan ek in frijwat muoite, mar mei pine en swit slagget 

it op’t lêst dochs.

Gjalt trapet tsjin it houtwurk oan as hong syn libben dêr fan ôf. 

It houtwurk kreaket fan alle kanten en dan, ûnferwacht, trapet 

er dwers troch ien fan de planken hinne.

“Wy binne der troch!” balt Gjalt nei Trynke, dy’t probearret, sa 

goed en kwea as dat giet, him by te ljochtsjen.

De oare planken jouwe harren skynber del by nederlaach, want 

it duorret net salang of al it hout is der foar wei.

Gjalt stekt earst syn fuotten troch de iepening en dêrnei wrak-

selt er de rest fan syn lichem nei binnen ta.

Hy skynt mei syn bûslampe yn it rûn.

“It is in soarte fan kelder, krekt sa’n ien as yn it Wythûs. Wat is 

it hjir in grutte binde....”

Mar fierder komt er net.

De gjalp dy’t Trynke dan heart docht har huverjen.

wurch fan.”

“Sels mar witte. Dan geane Gjalt en ik it gat yn.” seit Trynke.

“Ja horis, ik wol hjir net allinnich bliuwe fansels!”

“Rakker bliuwt by dy” probearret Trynke Piter moed yn te pra-

ten.

Rakker sjocht har mei syn trouwe hûnen eagen oan en skynt de 

needsaak yn te sjen.

“Ha jimme ek in lang tou, dan nimme wy dat mei. Piter hâldt 

it iene ein fêst, wilens wy de oare kant ôfrôlje. As der al wat is, 

dan lûke wy wol oan it tou, dan wit Piter dat der eat net goed 

is.”

“Ja mar wat moat ik dan dwaan?” wol Piter witte.

“No dan skillest de plysje mar.” seit Trynke.

Trynke hat it goed foar mekoar, tinkt Gjalt as er op’e strún giet 

nei in stik tou. Mar dat is fansels nearne te finen. Hé, wacht ris. 

Mem har breidzjen, dat is it. Hy hellet twa reagen jen út mem 

har kuorke.

“Dat is bêst genôch.” fynt Trynke.

Earst wurde de bûslampen noch efkes kontrolearre en dan kin’t 

wêze.

Gjalt giet as earste it swarte gat yn en dan Trynke.

“Net te lang fuort bliuwe hear!” warskôget Piter noch.

It krûpen giet swierder as Gjalt tocht hie. De gong is net allin-

nich smel, mar op’e grûn lizze ek ferskate stiennen en fansels 

húsmanje dêr ek krobben en spinnen om.

It is in lange en benaude gong en it swit brekt beide dan ek oan 

alle kanten út.

“Ik sjoch it ein!” balt Gjalt. Yn’e fierte sjocht er, yn it flauwe 

skynsel fan syn bûslampe, in soarte fan lûk of doar. Syn hert 

bûnst as in wyldeman.

Trynke kin Gjalt amper mear byhâlde, want yn’e opwining 

goait hy der suver noch in krûpend sprintsje út.

“Dit lûk sit op slot. Mar as ik no ris probearje my om te draaien, 

dan kin ik mei myn fuotten dêr tsjin oan traapje. Miskien dat it 

houtwurk it dan wol bejout.”

Mar al rillegau is Gjalt der efter dat dat makliker sein is as dien. 
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dan lûke wy wol oan it tou, dan wit Piter dat der eat net goed 

is.”

“Ja mar wat moat ik dan dwaan?” wol Piter witte.

“No dan skillest de plysje mar.” seit Trynke.

Trynke hat it goed foar mekoar, tinkt Gjalt as er op’e strún giet 

nei in stik tou. Mar dat is fansels nearne te finen. Hé, wacht ris. 

Mem har breidzjen, dat is it. Hy hellet twa reagen jen út mem 

har kuorke.

“Dat is bêst genôch.” fynt Trynke.

Earst wurde de bûslampen noch efkes kontrolearre en dan kin’t 

wêze.

Gjalt giet as earste it swarte gat yn en dan Trynke.

“Net te lang fuort bliuwe hear!” warskôget Piter noch.

It krûpen giet swierder as Gjalt tocht hie. De gong is net allin-

nich smel, mar op’e grûn lizze ek ferskate stiennen en fansels 

húsmanje dêr ek krobben en spinnen om.

It is in lange en benaude gong en it swit brekt beide dan ek oan 

alle kanten út.

“Ik sjoch it ein!” balt Gjalt. Yn’e fierte sjocht er, yn it flauwe 

skynsel fan syn bûslampe, in soarte fan lûk of doar. Syn hert 

bûnst as in wyldeman.

Trynke kin Gjalt amper mear byhâlde, want yn’e opwining 

goait hy der suver noch in krûpend sprintsje út.

“Dit lûk sit op slot. Mar as ik no ris probearje my om te draaien, 

dan kin ik mei myn fuotten dêr tsjin oan traapje. Miskien dat it 

houtwurk it dan wol bejout.”

Mar al rillegau is Gjalt der efter dat dat makliker sein is as dien. 
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D e laatste Eer
Begrafenis - en Crematievereniging “De laatste Eer”

Het bestuur van Begrafenis - en Crematievereniging “De laat-

ste Eer” nodigt u als lid uit voor de Algemene Ledenvergade-

ring op donderdag 6 april 2023 in het kleine zaaltje van ‘De 

Hoekstien’, aan de Van Aylvaweg 37 te Witmarsum. Aanvang 

20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 7 april 

2022

4. Jaarverslag secretaris van 2022

5. Jaarverslag penningmeester van 2022

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw kascommissielid

Pauze 

8.  Bestuursverkiezing, Coby Yntema stelt zich voor als 

nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot 1 april 

2023 a.s. kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

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

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

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

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

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

van de vereniging. 

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboor-

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

Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen: www.

uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma  Voorzitter (Tel. 0517-532551)

Dhr. K. Kroontje Penningmeester (Tel. 0517-531963)

Mevr. A. Posthumus Secretaris (Tel. 06-15353229)

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker Lid
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D e laatste Eer
Begrafenis - en Crematievereniging “De laatste Eer”

Het bestuur van Begrafenis - en Crematievereniging “De laat-

ste Eer” nodigt u als lid uit voor de Algemene Ledenvergade-

ring op donderdag 6 april 2023 in het kleine zaaltje van ‘De 

Hoekstien’, aan de Van Aylvaweg 37 te Witmarsum. Aanvang 

20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 7 april 

2022

4. Jaarverslag secretaris van 2022

5. Jaarverslag penningmeester van 2022

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw kascommissielid

Pauze 

8.  Bestuursverkiezing, Coby Yntema stelt zich voor als 

nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot 1 april 

2023 a.s. kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

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

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

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

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

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

van de vereniging. 

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboor-

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

Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen: www.

uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma  Voorzitter (Tel. 0517-532551)

Dhr. K. Kroontje Penningmeester (Tel. 0517-531963)

Mevr. A. Posthumus Secretaris (Tel. 06-15353229)

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker Lid
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L jochtkuier Wytmarsum
Ready, set, action!

De derde Ljochtkuier van Witmarsum is in voorbereiding! 

We zijn als comité op sterkte en hebben er zin in om weer een 

mooie beleefwandeling te organiseren.

Deze Ljochtkuier-editie zal plaatsvinden op vrijdag 13 oktober 

en het thema is: ‘TV & FILM’.

We starten net als vorig jaar vanuit de tent van het Oktoberfest 

en we hopen op net zo’n opkomst van kuieraars en zeker op 

zoveel enthousiasme vanuit het dorp als de vorige keer!

Informatieavond Ljochtkuier op dinsdag 18 april

Op dinsdagavond 18 april is er een informatieavond in MFC It 

Fliet. 

Wij vertellen graag als organiserend comité wat we van plan zijn 

en ook waar jullie als Witmarsumers aan kunnen meedenken 

en meedoen om het dorp helemaal in de sfeer te krijgen. Denk 

aan: rode lopers, filmsets, (oude) tv-series, bioscoop, popcorn, 

filmmuziek en zo veel meer!

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

Locatie: MFC It Fliet (sportkantine/ bestuurskamer).

We nodigen voor deze avond de buurtcoaches van de vorige 

Ljochtkuier uit. Verder is iedereen welkom die enthousiast 

wordt van kuieren, mooie dingen beleven en het aankleden van 

het dorp in het thema. 

We hopen op een gezellige avond en maken dan afspraken 

voor de komende tijd. Zo kunnen we in oktober als Witmarsum 

klaarstaan voor een ‘filmachtige’ Ljochtkuier.

Graach oant sjen op 18 april! 

Het Ljochtkuiercomité

Vragen of ideeën? Mail ljochtkuier@gmail.com 

of bel Marleen Pennewaard (06-12049663).
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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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T ennisclub Witmarsum 
Tennisseizoen 2022

We hebben een prachtig jaar achter de rug. Het laatste winter-

toernooi voor leden is in november gespeeld, maar daarvoor en 

daarna zijn er heel wat ballen geslagen en zweetdruppeltjes in 

het rond gevlogen! 

Onze leden zijn zowel recreatief als in competitieverband heel 

erg actief. Recreatief wordt er veel gebruik gemaakt van de 

banen voor vrij tennissen en natuurlijk is iedereen altijd welkom 

op de wekelijkse instuif op maandag. Daar kunnen alle leden 

terecht om zich even sportief uit te leven. Daarnaast zijn de com-

petitiespelers ook heel druk. Maar liefst 7 teams deden mee in de 

voorjaarscompetitie en drie teams gingen nog even door in het 

najaar. En met een prachtig resultaat! In 2022 hadden we twee 

kampioensteams in huis; het donderdagavond herendubbelteam 

is in het voorjaar kampioen geworden en het dinsdagavond 

damesdubbelteam 1 is maar liefst twee keer kampioen gewor-

den, zowel in het voorjaar als in het najaar hebben ze het kampi-

oenschap veroverd. Nogmaals felicitaties voor alle spelers! 

Het Clubkampioenschap is inmiddels ook een vast en populair 

onderdeel op de tenniskalender. In vier verschillende categorie-

en spelen de deelnemers fanatiek hun poulewedstrijden, waarna 

de poulewinnaars het met elkaar mogen uitvechten in het fina-

leweekend. Door omstandigheden wachten we nog op die fina-

ledag, maar spannend is het zeker!  Ook hebben we de instuif-

avonden voor alle leden en daarnaast kunnen zij via de app een 

baan reserveren om op eigen gelegenheid lekker een balletje te 

slaan. Dat geldt niet alleen voor de volwassenen, ook de jeugd is 

van harte welkom! 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de tennisclub? 

 
Evenementenkalender! 

Heeft u zin een leuke en gezellige  avond? 
 Wij hopen u te zien! Reserveer uw plekje  

Zonder reservering kunt u niet meedoen, wij weten anders niet wat wij moeten inkopen of 
moeten voorbereiden  

 
• 6 april de Passion in Harlingen 

bezoek jij onze kiosk? Zie onze Passion actie bij de kiosk  
 

• Goede vrijdag 7 april pizza actie 
Kom jij lekker pizza eten bij ons, dan krijg je 10% korting op de pizza 

 
• 9 april 1ste paasdag brunch en diner 

U bent vanaf 12:30 van harte welkom om te genieten van en overheerlijke en sfeervolle 
paasbrunch. Wij verklappen alvast 1 ding… Wij zorgen ervoor dat het u tijdens deze gezellige 
paasbrunch aan niets ontbreekt! Daarom het advies: reserveer tijdig om straks teleurstelling 

te voorkomen! (Prijs €24,95 p.p. en alleen op reservering) 
 

Paasdiner 
Traditioneel denken we met Pasen aan gezelligheid en dus aan een gezellig 

paasdiner! Daarom serveren wij 1ste paasdag vanaf 17:30 een heerlijk 3-gangen 
paasmenu voor slechts €24,95 p.p. 

 
• 10 april 2de paasdag Gesloten 

 
• 27 april koningsdag, kleedjes markt voor de kinderen Laat uw 

kinderen hun spulletjes verkopen vanaf hun kleedje. Kom met uw kinderen kleedje 
zitten bij Nice Flavour Witmarsum en verkoop samen met uw kind(eren) uw spullen 
vanaf het kleedje van 13:00 tot 16:00 uur. Wij hopen u te zien! Waar? Voor op de 

stoep bij Nice Flavour, reserveer uw plekje voor de kinderen. Uiteraard hebben wij 
oranjekoek of tompouce bij de koffie voor maar €4,50. Wij hebben vandaag een 

springkussen voor de kinderen!  
 

6 april de Passion in Harlingen

Goede vrijdag 7 april pizza actie

9 april 1 ste paasdag brunch en diner

10 april 2 ste paasdag gesloten

27 april Koningsdag, kleedjes markt voor de kinderen

2023 | 3 Koepel.indd   322023 | 3 Koepel.indd   32 28-02-2023   08:5828-02-2023   08:58



33

T ennisclub Witmarsum 
Tennisseizoen 2022

We hebben een prachtig jaar achter de rug. Het laatste winter-

toernooi voor leden is in november gespeeld, maar daarvoor en 

daarna zijn er heel wat ballen geslagen en zweetdruppeltjes in 

het rond gevlogen! 

Onze leden zijn zowel recreatief als in competitieverband heel 

erg actief. Recreatief wordt er veel gebruik gemaakt van de 

banen voor vrij tennissen en natuurlijk is iedereen altijd welkom 

op de wekelijkse instuif op maandag. Daar kunnen alle leden 

terecht om zich even sportief uit te leven. Daarnaast zijn de com-

petitiespelers ook heel druk. Maar liefst 7 teams deden mee in de 

voorjaarscompetitie en drie teams gingen nog even door in het 

najaar. En met een prachtig resultaat! In 2022 hadden we twee 

kampioensteams in huis; het donderdagavond herendubbelteam 

is in het voorjaar kampioen geworden en het dinsdagavond 

damesdubbelteam 1 is maar liefst twee keer kampioen gewor-

den, zowel in het voorjaar als in het najaar hebben ze het kampi-

oenschap veroverd. Nogmaals felicitaties voor alle spelers! 

Het Clubkampioenschap is inmiddels ook een vast en populair 

onderdeel op de tenniskalender. In vier verschillende categorie-

en spelen de deelnemers fanatiek hun poulewedstrijden, waarna 

de poulewinnaars het met elkaar mogen uitvechten in het fina-

leweekend. Door omstandigheden wachten we nog op die fina-

ledag, maar spannend is het zeker!  Ook hebben we de instuif-

avonden voor alle leden en daarnaast kunnen zij via de app een 

baan reserveren om op eigen gelegenheid lekker een balletje te 

slaan. Dat geldt niet alleen voor de volwassenen, ook de jeugd is 

van harte welkom! 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de tennisclub? 
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Je kunt ons volgen op Facebook of Instagram om te zien wat er 

gaande is . En zoals we al eerder hebben gemeld, dat kan tegen-

woordig het jaar rond, dankzij de all-weather banen die vrijwel 

altijd bespeelbaar zijn. 

 

Tennis je mee? Kennismaking en toernooien in 2023

Komend jaar organiseert TCW weer veel activiteiten voor de 

leden. Maar ook voor niet-leden hebben we natuurlijk mogelijk-

heden om kennis te maken met tennis. Op zondag 19 maart om 

10 uur is een clinic waar je de forehand en de backhand oefent 

onder leiding van een trainer. Aansluitend is er een toernooitje 

om samen te spelen, dat begint om 10.45 uur. 

Wil je proberen of tennis een leuke sport is voor jou? Of heb 

je al een hele tijd niet meer getennist en wil je weer eens pro-

beren? Geef je dan op voor deze clinic. Dat kan door een mail 

te sturen naar: info@tennisclubwitmarsum.nl . Aanmelden kan 

tot vrijdagavond 17 maart 20 uur. Heb je vragen, of wil je meer 

informatie, bel dan met Michel Dil: 06 – 4406 9005.

Op zondag 19 maart om 12 uur start daarna het toernooi voor de 

leden, de meer ervaren spelers. Aanmelden kan ook tot vrijdag 

20 uur via info@tennisclubwitmarsum.nl 

Maak kennis met tennis

Bevalt het tennissen tijdens de clinic of lijkt het je sowieso leuk 

om wat uitgebreider kennis te maken met tennis, dan kun je je 

opgeven voor Maak Kennis met Tennis. 

Een leuk aanbod voor iedereen met interesse: 4 lessen van een 

professionele trainer op de banen in Witmarsum, en dat voor 

maar 30 euro! Te mooi om niet te proberen toch?

Heb je al eerder getennist en wil je het weer oppakken en heb 

je zin in een opfrisser? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Je kunt 

gewoon lid worden en lekker gaan spelen, eventueel na een pri-

véles bij onze trainer. Of je kunt je ook aanmelden voor Maak 

Kennis met Tennis: geef aan dat je het opnieuw wilt oppakken 

en dan kijken we of we een voor een groepje mensen een Opfris-

cursus van 4 lessen kunnen organiseren. Of, je kunt je als nieuw 

lid gewoon voor de reguliere lessen aanmelden.  Flink wat opties 

dus! Twijfel je, dan kun je altijd contact met ons opnemen en dan 

kijken we wat het beste past.

De agenda voor de ledentoernooien in 2023:

Zondag 19 maart, 12.00 uur toernooi voor de meer ervaren spe-

lers

Vrijdag 24 maart, aanvang 19 uur: Openingstoernooi

Vrijdag 23 juni aanvang 19 uur: Midzomer-toernooi

Vrijdag 15 september aanvang 19 uur: Najaarstoernooi

Vrijdag 10 november aanvang 19 uur: Wintertoernooi

En daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei andere activiteiten 

voor de leden: de lessen, de wekelijkse instuif, het clubkampi-

oenschap, de campingtoernooien, de competitie enz. Houd onze 

nieuwsbrieven en de socials in de gaten, dan ben je altijd bij! 

De Poiesz jeugdsponsoractie, help je mee?

We mogen dit jaar met TCW meedoen met de Jeugdsponsor-

actie van de Poiesz en daar zijn we enorm blij mee. Elke club of 

vereniging heeft een verlanglijstje. Bovenaan ons lijstje staat dit 

jaar het lesmateriaal. De opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor 

Actie kan ons hierbij helpen. Wij vragen iedereen die onze ver-

eniging en tennis een warm hart toedraagt, als ze boodschappen 

doen bij de Poiesz, de munten in onze koker te stoppen bij de 

Poiesz supermarkt in Witmarsum, daar help je ons enorm mee.

Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt 

van TCW, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door 

Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt 

ten goede aan de jeugd van onze vereniging. De Jeugd Sponsor 

Actie loopt van maandag 13 februari t/m 10 april 2023. Alvast 

heel erg bedankt! 
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Je kunt ons volgen op Facebook of Instagram om te zien wat er 

gaande is . En zoals we al eerder hebben gemeld, dat kan tegen-

woordig het jaar rond, dankzij de all-weather banen die vrijwel 

altijd bespeelbaar zijn. 

 

Tennis je mee? Kennismaking en toernooien in 2023

Komend jaar organiseert TCW weer veel activiteiten voor de 

leden. Maar ook voor niet-leden hebben we natuurlijk mogelijk-

heden om kennis te maken met tennis. Op zondag 19 maart om 

10 uur is een clinic waar je de forehand en de backhand oefent 

onder leiding van een trainer. Aansluitend is er een toernooitje 

om samen te spelen, dat begint om 10.45 uur. 

Wil je proberen of tennis een leuke sport is voor jou? Of heb 

je al een hele tijd niet meer getennist en wil je weer eens pro-

beren? Geef je dan op voor deze clinic. Dat kan door een mail 

te sturen naar: info@tennisclubwitmarsum.nl . Aanmelden kan 

tot vrijdagavond 17 maart 20 uur. Heb je vragen, of wil je meer 

informatie, bel dan met Michel Dil: 06 – 4406 9005.

Op zondag 19 maart om 12 uur start daarna het toernooi voor de 

leden, de meer ervaren spelers. Aanmelden kan ook tot vrijdag 

20 uur via info@tennisclubwitmarsum.nl 

Maak kennis met tennis

Bevalt het tennissen tijdens de clinic of lijkt het je sowieso leuk 

om wat uitgebreider kennis te maken met tennis, dan kun je je 

opgeven voor Maak Kennis met Tennis. 

Een leuk aanbod voor iedereen met interesse: 4 lessen van een 

professionele trainer op de banen in Witmarsum, en dat voor 

maar 30 euro! Te mooi om niet te proberen toch?

Heb je al eerder getennist en wil je het weer oppakken en heb 

je zin in een opfrisser? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Je kunt 

gewoon lid worden en lekker gaan spelen, eventueel na een pri-

véles bij onze trainer. Of je kunt je ook aanmelden voor Maak 

Kennis met Tennis: geef aan dat je het opnieuw wilt oppakken 

en dan kijken we of we een voor een groepje mensen een Opfris-

cursus van 4 lessen kunnen organiseren. Of, je kunt je als nieuw 

lid gewoon voor de reguliere lessen aanmelden.  Flink wat opties 

dus! Twijfel je, dan kun je altijd contact met ons opnemen en dan 

kijken we wat het beste past.

De agenda voor de ledentoernooien in 2023:

Zondag 19 maart, 12.00 uur toernooi voor de meer ervaren spe-

lers

Vrijdag 24 maart, aanvang 19 uur: Openingstoernooi

Vrijdag 23 juni aanvang 19 uur: Midzomer-toernooi

Vrijdag 15 september aanvang 19 uur: Najaarstoernooi

Vrijdag 10 november aanvang 19 uur: Wintertoernooi

En daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei andere activiteiten 

voor de leden: de lessen, de wekelijkse instuif, het clubkampi-

oenschap, de campingtoernooien, de competitie enz. Houd onze 

nieuwsbrieven en de socials in de gaten, dan ben je altijd bij! 

De Poiesz jeugdsponsoractie, help je mee?

We mogen dit jaar met TCW meedoen met de Jeugdsponsor-

actie van de Poiesz en daar zijn we enorm blij mee. Elke club of 

vereniging heeft een verlanglijstje. Bovenaan ons lijstje staat dit 

jaar het lesmateriaal. De opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor 

Actie kan ons hierbij helpen. Wij vragen iedereen die onze ver-

eniging en tennis een warm hart toedraagt, als ze boodschappen 

doen bij de Poiesz, de munten in onze koker te stoppen bij de 

Poiesz supermarkt in Witmarsum, daar help je ons enorm mee.

Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker worden gestopt 

van TCW, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door 

Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt 

ten goede aan de jeugd van onze vereniging. De Jeugd Sponsor 

Actie loopt van maandag 13 februari t/m 10 april 2023. Alvast 

heel erg bedankt! 
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Contact en informatie

Natuurlijk is het altijd mogelijk lid te worden van TCW, we heb-

ben verschillende soorten lidmaatschappen. Informatie vind je 

op de site of neem even contact op via info@tennisclubwitmar-

sum.nl  of 06-51891216. 

We wensen iedereen alvast een warme en sportieve winter!

Het bestuur van TCW 

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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Contact en informatie
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op de site of neem even contact op via info@tennisclubwitmar-

sum.nl  of 06-51891216. 

We wensen iedereen alvast een warme en sportieve winter!

Het bestuur van TCW 
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N ij Libben nieuws
Op zaterdag 18 maart zijn wij één van de deelnemers op het 

Korpsenfestival van Femuza (Federatie Muziek en Zangver-

enigingen in Súdwest Fryslân) in MFC De Mande,Nijland. Ons 

optreden is in de middag om half zes.

Wij spelen daar vier muziekstukken en worden beoordeeld 

door Bienze IJlstra. Hij is hoofddocent voor de koperblazers 

aan de streekmuziekschool De Wâldsang in Buitenpost. 

Eén van de stukken die wij daar spelen is de mars Maxima, deze 

is opgedragen aan onze koningin. Ook spelen wij muziek uit de 

disneyfilm Selections from Encanto.

Violen actie

Op woensdag 7 maart komen we de door u bestelde violen bij u 

thuis afleveren. Naast kleur in de tuin houden we onze vereni-

ging financieel gezond.

Actie oud ijzer

Op zaterdag 15 april komen wij u verlossen van het opgespaar-

de oud ijzer. 

Oud ijzer kan vanaf 9.00 uur buiten worden gezet. Bij grote 

partijen contact opnemen met Foppe vd Velde. Telefoon 

0653409490.

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.

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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en zorgzaamheid voor de gemeenschap. Deze waarden zijn van 

levensbelang en bepalen hoe je je verhoudt tot de ander en de 

omgeving.

Vrijheid in gebondenheid

Voor mennonieten (doopsgezinden) is de keuze voor het geloof 

een vrije en bewuste keuze van volwassen mensen, met ruimte 

voor verschil en het respect voor de ander. Het gaat om vrij-

heid, maar ook om verantwoordelijkheid voor de ander en de 

aarde.

Hoe kunnen we vanuit de grondwaarden leven?

Weerzijde:

Vrijheid van spreken, een zuiver, geweldloos leven zonder 

vrees voor vervolging, is dat een recht? Voorbeeld: 

Brief Mayken uit de 16e eeuw aan haar zoon voor ze op de 

brandstapel terecht komt.

Paneel 2

STROOM - Migratie

Water geeft vrijheid en is tegelijk de grootste bedreiging. Men-

nonieten vluchten naar veilige plekken, wereldwijd overzee. 

Van Witmarsum naar Polen, de Oekraïne, Rusland, Duitsland,

naar Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Hoe bouwen ze daar 

een bestaan op?

Vanwege hun kennis van ontwatering en landbouw worden ze 

gedoogd in Polen, Rusland en wat nu Oekraïne is. Verwaar-

loosde gronden bewerken ze tot vruchtbare grond met hun 

droogmakerijen, dijken en molens. Wanneer mennonieten niet 

langer op de beurs mogen handelen en vrijstelling dienstplicht 

vervalt, trekken velen weer verder.

Door de Russische invasie van Oekraïne slaan opnieuw men-

sen op de vlucht. Ook nu is er strijd in Oekraïne om macht en 

voedselproductie.

Hoewel trouw aan hun tradities, zijn doopsgezinden bekend 

om hun innovaties.

Zo bouwt Jan Adriaenszoon Leeghwater in 1612 windmolens 

voor de drooglegging van het meer De Beemster. 

G ouden Land-Project
Op zaterdag 28 januari j.l. was de eerste bijeenkomst met de 

verhalenvertellers van het Gouden Land. Met Auke Odinga en 

Nadia Cornelisse gingen we op pad om samen het verhaal van 

de Pingjumer Halsbân te vertellen en vast te leggen. Van de 

verhalen en de wandeling is een filmpje gemaakt door Tieme 

Tolsma. Dit filmpje is te zien op de Facebookpagina van het 

Gouden Land.

Op zaterdag 18 maart a.s. is de 2e bijeenkomst. Dit keer in de 

Koepelkerk te Witmarsum vanaf 14.00 uur. Het zal dan gaan 

om verhalen over Menno Simons, zijn volgelingen en zijn 

grondwaarden. Wil je ook verhalenverteller worden of ben je 

geïnteresseerd in het Gouden Land-project dan ben je op 18 

maart welkom in de Koepelkerk. Wel graag van te voren even 

aanmelden bij: marijkebaarda@ziggo.nl.

In de vorige Koepel vertelden we over de exposities in de Koe-

pelkerk te Witmarsum en de Victoriuskerk te Pingjum. Hierbij 

meer informatie over de panelen. Tekst: Yvonne Willems.

Paneel 1

SIMONS’ GRONDWAARDEN

Met gevaar voor eigen leven leidt de hervormer de ‘Doperse 

Beweging’. Mennonieten (doopsgezinden) moeten vluchten en 

zich continu aanpassen in steeds een nieuwe omgeving. Wat 

is écht van waarde, genoeg om een evenwichtig en liefdevol 

bestaan op te bouwen? De verhalen gaan over respect voor de 

natuur, voor de omgeving, voor de eigen gemeenschap, maar 

ook over de uitdagingen die dat kan opleveren. Hoewel er grote 

verschillen zijn onder mennonieten (doopsgezinden) delen zij 

hun grondwaarden met respect voor de aarde en elkaar: sober-

heid, geweldloosheid, mondigheid, eigen verantwoordelijkheid 
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verhalenvertellers van het Gouden Land. Met Auke Odinga en 

Nadia Cornelisse gingen we op pad om samen het verhaal van 

de Pingjumer Halsbân te vertellen en vast te leggen. Van de 

verhalen en de wandeling is een filmpje gemaakt door Tieme 

Tolsma. Dit filmpje is te zien op de Facebookpagina van het 

Gouden Land.

Op zaterdag 18 maart a.s. is de 2e bijeenkomst. Dit keer in de 

Koepelkerk te Witmarsum vanaf 14.00 uur. Het zal dan gaan 

om verhalen over Menno Simons, zijn volgelingen en zijn 

grondwaarden. Wil je ook verhalenverteller worden of ben je 

geïnteresseerd in het Gouden Land-project dan ben je op 18 

maart welkom in de Koepelkerk. Wel graag van te voren even 

aanmelden bij: marijkebaarda@ziggo.nl.

In de vorige Koepel vertelden we over de exposities in de Koe-

pelkerk te Witmarsum en de Victoriuskerk te Pingjum. Hierbij 

meer informatie over de panelen. Tekst: Yvonne Willems.
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SIMONS’ GRONDWAARDEN

Met gevaar voor eigen leven leidt de hervormer de ‘Doperse 

Beweging’. Mennonieten (doopsgezinden) moeten vluchten en 

zich continu aanpassen in steeds een nieuwe omgeving. Wat 

is écht van waarde, genoeg om een evenwichtig en liefdevol 
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natuur, voor de omgeving, voor de eigen gemeenschap, maar 

ook over de uitdagingen die dat kan opleveren. Hoewel er grote 
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hun grondwaarden met respect voor de aarde en elkaar: sober-
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300 jaar later maakt Cornelis Lely naam met de afsluiting van 

de Zuiderzee en de inpoldering.

Paneel 3

SIED

Op hun vlucht brengen mennonieten hun kostbare bezit mee: 

zaad (sied in het Fries).

Hun granen smokkelen ze mee in de zoom van kleding of in 

geheime laatjes van Oekraïne naar Amerika. De voorouders 

van Dale Friesen trekken in 1875 uit de Krim naar de Verenigde 

Staten, omdat hun religieuze vrijheid wordt bedreigd. Op haar 

reis smokkelt overgrootmoeder Maria Friesen graan via Duits-

land naar Oekraïne en naar de Verenigde Staten. Vandaag de 

dag verbouwt hij dezelf-de tarwe Turkey Red Wheat. Het biedt 

de immigranten een basis voor hun nieuwe gemeenschap.

Oergraan terug in Menno’s geboortegrond

In 2018 stuurt Dale Friesen de Turkey Red Wheat naar Wit-

marsum, om te zaaien in de tentoonstelling ‘Menno Groen’. 

De cirkel is rond wanneer landbouwer Menno de Vries het 

oergraan lokaal teelt. De plaatselijke molen ‘De onderneming’ 

maalt de harde korrel en de bakkerij van Mevrouw de Mole-

naar verwerkt het meel tot brood: ‘Menno’s bôle’. Na een eeu-

wenlange reis is het oergraan terug op de grond waar ooit het 

gedachtegoed van Menno Simons is ontkiemd.

Voor de tentoonstelling heb ik (Yvonne Willems) contact met 

wereldzadenbank op het eiland Spitsbergen. Zij bewaren nu 

dit zaad van Turkey Wheat! Het beschermt diversiteit en het 

natuurlijke erfgoed van landbouwzaden tegen rampspoed. Zo 

vergroot het verhaal het bewustzijn en het belang van sociale, 

culturele en ecologische verbindingen met zaden.

In de vorige Koepel werd ook melding gemaakt van de komst 

van het koor van de Eastern Mennonite University uit Virginia. 

Een aantal mensen meldde zich al aan als logeeradres (van 11 

op 12 mei a.s.) voor de leden van het koor. Er kunnen nog een 

paar logeeradressen bij.

Namens de werkgroep Menno Nu

Marijke Baarda

Y n’t ferline
Wy hawwe it in pear kear hân oer ‘de Hepkema’, en krigen de 

fraach binnen, wat  is de Hepkema. No dit hawwe wy der oer 

fûn: Hepkema’s Courant, gewoanwei koartwei De Hepkema 

neamd, wie in Nederlânsk streekblêd dat tusken 1874 en 1951 

ferskynde yn Midden - en Súdeast-Fryslân, fan 1901 ôf ûnder 

de namme Nieuwsblad van Friesland. De redaksje wie fêstige 

op It Hearrenfean. De Hepkema waard yn 1874 oprjochte as it 

Nieuws-en Advertentieblad troch de Feanster útjouwer Jacob 

Hepkema (1845 -1919 ), dy ‘t oant 1900 haadredakteur fan de 

krante bliuwe soe. Ynearsten ferskynde de Hepkema as wyk-

blêd, mar fan 1878 ôf kaam de krante twa kear wyks út. Yn 

1901 waard it blêd omdoopt ta it Nieuwsblad van Friesland, 

al bleau de krante bekend stean as de Hepkema. Fan 1930 ôf 

ferskynde it blêd trije kear yn ‘e wike. Yn dy tiid, dy ‘t achterôf 

sjoen it hichtepunt fan de krante wêze soe, hie de Hepkema sa 

‘n 30.000 lêzers. Yn it begjin fan de fyftiger jierren ferskynde de 

Hepkema fiif kear yn ‘e wike, mar it blêd koe de konkurrinsje 

mei de Hearrenfeanske Krante net oan en gie yn 1952 op yn it 

Nieuwsblad voor Zuid-Friesland.

Dit is wat der op 20 maart 1923 yn de Hepkema stie: Wytmar-

sum, 19 maart. Yn de Koepeltoer fan de nederlânsk herfoarme 
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tsjerke hjir is in nij slaguerwurk oanbrocht mei in oere en minu-

tewizer. It is levere en pleatst troch de firma IJerbouts te Asten.

Yn de Frjentsjerter Krante hat Fedde Andring op 9 maart in 

advertinsje : F. Andringa te Witmarsum. Machinaal dekenstik-

ker. Repareert en maakt uw oude dekens weder even goed 

als nieuw gekocht ! Met of zonder bijlevering van stof. Vraagt 

inlichtingen en prijsopgave. Aanbevelend F. Andringa.  Fedde 

wie in kleanmakker en wenne yn de Bakkerssteeg nr. 9, dizze 

wenningen tsjin oer it Heechhout binne al lang lyn ôfbrutsen.

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

De Mûnewei mei de rogge- en dopmûne en dêr efter de wettermûne.
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tsjerke hjir is in nij slaguerwurk oanbrocht mei in oere en minu-

tewizer. It is levere en pleatst troch de firma IJerbouts te Asten.

Yn de Frjentsjerter Krante hat Fedde Andring op 9 maart in 

advertinsje : F. Andringa te Witmarsum. Machinaal dekenstik-

ker. Repareert en maakt uw oude dekens weder even goed 

als nieuw gekocht ! Met of zonder bijlevering van stof. Vraagt 

inlichtingen en prijsopgave. Aanbevelend F. Andringa.  Fedde 

wie in kleanmakker en wenne yn de Bakkerssteeg nr. 9, dizze 

wenningen tsjin oer it Heechhout binne al lang lyn ôfbrutsen.

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

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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Yin Yoga
Meditatie & Mindfulness

Yin Yoga
Stap voor stap ontspannen in 
houdingen. Zittend of liggend. 
Lettend op je eigen grens. Yin 
Yoga zorgt voor strekking van 
het bindweefsel met aandacht 
voor adem en lichaam.

Yin Stoel Yoga
Bij deze mildere vorm van 
Yin Yoga werk je aan houding 
en balans op en rondom de 
stoel. De bewegingen zijn 
rustig en veilig. En haalbaar
voor iedereen.

Mindfulness*

In een 8-weekse training
leer je je aandacht te richten, 
ook op jezelf, je lichaam en je 
mind. Meer begrijpend wat 
er in je omgaat. Meer focus. 
In het nu.  

Voel je fysiek soepeler en creëer meer rust

*Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training.

Interesse voor een Mindfulness Training?
Schrijf je dan in voor de avondtraining vanaf maandag 13 maart 2023.

Mail naar janneke@yinlifeart.nl. Meer informatie: www.yinlifeart.nl

2023 | 3 Koepel.indd   462023 | 3 Koepel.indd   46 28-02-2023   08:5828-02-2023   08:58



47

Yin Yoga
Meditatie & Mindfulness

Yin Yoga
Stap voor stap ontspannen in 
houdingen. Zittend of liggend. 
Lettend op je eigen grens. Yin 
Yoga zorgt voor strekking van 
het bindweefsel met aandacht 
voor adem en lichaam.

Yin Stoel Yoga
Bij deze mildere vorm van 
Yin Yoga werk je aan houding 
en balans op en rondom de 
stoel. De bewegingen zijn 
rustig en veilig. En haalbaar
voor iedereen.

Mindfulness*

In een 8-weekse training
leer je je aandacht te richten, 
ook op jezelf, je lichaam en je 
mind. Meer begrijpend wat 
er in je omgaat. Meer focus. 
In het nu.  

Voel je fysiek soepeler en creëer meer rust

*Gecertificeerd VVM-trainer. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van de Mindfulness training.

Interesse voor een Mindfulness Training?
Schrijf je dan in voor de avondtraining vanaf maandag 13 maart 2023.

Mail naar janneke@yinlifeart.nl. Meer informatie: www.yinlifeart.nl

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nlinfo@sprikkeurs.nl
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48

 

   
   
  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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  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 

A genda
7 maart Nij Libben

  Afleveren bestellingen violennactie

13 maart Vogelwacht Witmarsum

  20.00 uur, Kantine Mounewetter, Jaarvergadering

14  maart Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound

19 maart Tennisclub Witmarsum

   10.00 uur, clinic oefenen forehand en backhand; 

aansluitend een toernooitje 12.00 uur, toernooi 

voor meer ervaren spelers

24 maart Gearkomst Tonielferiening Surprise

  18.00 oere. Plak noch net bekend

24 maart Tennisclub Witmarsum, 19 uur, Openingstoernooi

25 maart Start Basis EHBO cursus 

  Zie bericht Koepel van februari

28 maart Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, Fairsound

29 maart KBO/PCOB

   15.30 uur, Feestelijke seizoensafsluiting in KC 

‘Het Anker’, Buren 18, Makkum. Gast: Eelke Lok, 

bekend van Omrop Fryslân. Aansluitend een kof-

fietafel. Eigen bijdrage e15,00. Aanmelden voor 

22 maart 2023 bij één van de bestuursleden.

12 april Jaarvergadering Dorpsbelang Witmarsum,

  19.45 uur in de Menno Simons kerk
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de april Koepel moat uterlik 17 maart ynlevere wurde 
fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri 
de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 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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binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en 
wurdt troch ús tige op priis steld! 
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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
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Trekkerdei Witmarsum
Stichting Gouden Land
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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