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K at en Harke
Lang om let foel der yn maart  tusken      en      yn in koart 

skoftsje tiid noch snie. Ik gie op’e fyts nei Poiesz en it wie wat 

miezelich bûtendoar. Mar alles wie allinne mar wiet. Kom ik 

mei de folle karre nei in hoart wer nei bûten ta en is alles wyt 

en de diken glêd. Sa hurd kin alles, ek yn de natuer, feroarje. 

Want de oare deis romme it ek wer hurd op. It hat in sêfte win-

ter west wat de temperatuer oanbelanget. Dit is gunstich foar ús 

mei de hege gaspriis. En ek foar de foarried derfan. De tempe-

ratueren yn de Ukraine binne dêr gâns leger en de stroom falt 

troch oanfallen fan de Russen ek noch geregeldwei út. Wat dat 

oanbelanget hawwe wy hjir neat te kleien. Foar harren is dit al 

in drege tiid. No komt op ferskate plakken de kjeld der ek noch 

by! Hoe sil dit oan syn ein komme? Mei grut respekt sjoch ik 

op it sjoernaal dat de bewenners de moed deryn hâlde en need-

oplossingen tapasse om te oerlibjen. Sterk binne sy, seker ek 

yn it oanpassen oan harren swiere sitewaasje. Wannear sil dizze 

oarloch ophâlde? It kin noch wol jierren duorje. Frede is net te 

beteljen, mar fan ûnskatbere wearde! 

                                                                                    

Nei de snie begjint de hurde wyn op te spyljen. Heiningen binne 

net feilich mear. Skea is der wer rûnom. “Maart roert zijn staart 

en april doet wat hij wil” is in wize siswize. Oer it waar hawwe 

wy gjin sizzenskip. Lokkich mar. Oars kaam der wis noch mear 

geweld en rûzje op ús paad. Wy wachtsje dit mar rêstich ôf. En 

passe ús hâlden en dragen dêr op oan.  Dit bart dy 75 jier dat der 

in Koepel ferskynt altyd al. Der is neat gjin nijs ûnder de sinne! 

Us iepenloftswimbad bûten it doarp is wer sletten foar de fûgels 

dy’t graach swimme meie. In iisflier sit der dit seizoen net mear 

yn. Takom winter komme der wer nije kânsen. 

                         

Wat seker boppe op de list fan winsken stiet is in fêst plak yn ús 

doarp om byelkoar komme te kinnen as doarpsminsken, foar 
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“Mei mekoar  

Op ‘e flutter

Wille meitsje

Fan ús hâlde

Sa folle...”  

Dat wie ús mem.                                                                                                                                         

Spitigernôch koe sy troch efterútgong fan har krêften yn it lêst 

net mear sa fier rinne. Mar wy tinke oan har sa’t sy yn bettere 

dagen ús fleurich temjitte kaam. Wy winskje har bern, berns-

bern en kunde in tige soad sterkte ta om dit grutte ferlies te 

ferwurkjen. Allegearre sille sy har sa bot misse.  

De tiid hâldt gjin skoft. Elts jier wer komt de maitiid yn it lân. 

En wurdt it earste ljipaai fûn. Komme der wer knoppen yn 

beam en blom. Sa giet dat al jierrenlang, ek yn ús doarp. It 

gedicht út in Koepel fan lang ferlyn hjirûnder jout dit al oan:                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                             

De Koepel ropt!

As bij’t maitiid wer nij libben tynt                                                                                                                                    

En’t sintsje blikkert op ús koepel-toer,                                                                                                                              

As de natûr him oeral wer ûntwynt                                                                                                                                    

En ‘t bolle wyntsje strúnt de fjilden oer,                                                                                                                            

Dan leit it âlde doarp wer nijbannen;                                                                                                                        

Bitrout it sied wer oan ‘e ikker ta.                                                                                                                     

Wytmarsums bern gean sjongend oer de lannen,                                                                                         

Hwant greide en bou moatt’ har gerak wer ha.

Dit gedicht stie yn ‘e Koepel fan febrewaris 1949. It waar ano-

nym ynstjoerd.

Oant de oare kear, Jelly.

de gesellichheid, om te fergaderjen, as leden fan in feriening, 

as mienskip. It is wichtich foar in doarp, dat harren bewenners 

elkoar moetsje kinne om mei elkoar te bouwen oan bining en 

ienigens. Ferskate foarstellen binne oppere. Der sil in plan 

komme moatte. Wy winskje Doarpsbelang in soad sukses ta 

om dit probleem mei inoar op te lossen! Op de jiergearkomste 

fan 12 april sille wy grif der mear oer hearre.                                                                                                                                      

Miskien kinne sy gebrûk meitsje fan bestjoersleden fan de nije 

politike partij BBB. Ut it neat wurde sy yn ien kear de grutste 

partij fan Nederlân. Yn eltse provinsje binne sy nûmer ien! Ek 

yn Súdwest-Fryslân stekke sy by de útslach fan de Provinsjale 

Steaten  fier boppe de oare partijen út mei 13.680 stimmen. 

By de twadde nei harren stiet PVDA mei de teller op 4863. 

Grutte ferliezer is ek hjir CDA mei sljochtwei de helte minder 

stimmen as yn 2019. Der sprekt grutte ûnfrede út oer it hjoed-

deistige regear. Foar BBB is de ferantwurdlikheid grut om har-

ren program wier te meitsjen. Underfining yn bestjoeren moat 

noch groeie. Yn spanning wachtsje wy op de feroaringen, dy’t 

grif komme sille.

Dêr kin JANNIE RIENSTRA-KOERS har net mear drok 

om meitsje. Op 11 maart 2023 is sy ferstoarn yn de âldens fan 

89 jier. Sy hat troud west mei Johannes Rienstra. Op ferskate 

plakken yn ús doarp hat Jannie wenne. Mar Aylva State wie 

har lêste wenstee. Yn har libben gie it net altyd foar de wyn. 

Sa moast sy njonken har man Johannes ek ôfskie nimme fan 

har skoansoan Jietze en har soantsje Jehannes. En dêrnei 

noch fan har freon Pieter Schuitmaker. Dit wie dreech om te 

ferwurkjen. Mar Jannie besocht eltse kear om it libben wer 

ynhâld te jaan en posityf te bliuwen. Sy hold fan gesellich-

heid en minsken om har hinne. De lêste jierren seach men 

har gauris mei de rollator troch it doarp rinnen. Sy stie altyd 

iepen foar in praatsje en hie belangstelling foar dyjingen 

dy’t op har paad kamen. Op har roukaart is dit treflik wer-

jûn:                                                                                                                                          
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M ounewetter
Letters van Mounewetter

Energie transitie: zwembad Mounewetter van het gas af!!

De warmte pompen zijn geplaatst en als deze Koepel bij u op de 

deurmat ligt, dan zullen de zonnepanelen ook op het dak liggen.

Het streven is om eind maart, begin april het zwembad vol met 

water te hebben, zodat er getest kan worden met het nieuwe 

systeem.

Voorverkoop:

De voorverkoop van abonnementen vindt plaats van 24 t/m 29 

april van 9.00 tot 15.00 uur.

Op 27 april, Koningsdag, van 9.00 tot 12.00 uur.

Op zaterdag 29 april van 14.00 tot 16.30 uur.

Neem uw oude abonnement mee.

Ook leskaarten worden verstrekt.

Kijk op de website, www.zwembadmounewetter.nl, voor meer 

informatie.

U kunt uw kind nog opgeven voor beginners diploma A. 

Betalen kan alleen met pin.

29 April: opening nieuwe seizoen

Op zaterdag 29 april om 13.30 uur opent het zwembad haar 

deuren voor een nieuwe zwemseizoen. Met om 14.30 uur het 

stuivertje duiken.

Jubileum: 50 jaar Zwembad Mounewetter

Op 19 mei is het zover, dan bestaat zwembad Mounewetter 50 

jaar!!!

Langzaam maar zeker krijgt het programma van die dag meer 

vorm.

De entree op die dag is gratis. Dus kom langs, ook als u niet 

gaat zwemmen.

Hieronder alvast een paar punten uit het programma:

Vanaf 10.00 uur is er een markt op het zwembad terrein,

De hele dag staat er een stormbaan op de zonneweide

Ook wordt er een zwemclinic  gegeven door zwemvereniging 

de Vikings uit Harlingen

In de volgende Koepel het vervolg van de feestdag.

We hopen op een mooi zwemseizoen met prachtig weer. 

Tot ziens in zwembad Mounewetter!!

Bestuur stichting zwembad Mounewetter.

2023 | 4 Koepel.indd   62023 | 4 Koepel.indd   6 28-03-2023   08:4028-03-2023   08:40



7

M ounewetter
Letters van Mounewetter

Energie transitie: zwembad Mounewetter van het gas af!!

De warmte pompen zijn geplaatst en als deze Koepel bij u op de 

deurmat ligt, dan zullen de zonnepanelen ook op het dak liggen.

Het streven is om eind maart, begin april het zwembad vol met 

water te hebben, zodat er getest kan worden met het nieuwe 

systeem.

Voorverkoop:

De voorverkoop van abonnementen vindt plaats van 24 t/m 29 

april van 9.00 tot 15.00 uur.

Op 27 april, Koningsdag, van 9.00 tot 12.00 uur.

Op zaterdag 29 april van 14.00 tot 16.30 uur.

Neem uw oude abonnement mee.

Ook leskaarten worden verstrekt.

Kijk op de website, www.zwembadmounewetter.nl, voor meer 

informatie.

U kunt uw kind nog opgeven voor beginners diploma A. 

Betalen kan alleen met pin.

29 April: opening nieuwe seizoen

Op zaterdag 29 april om 13.30 uur opent het zwembad haar 

deuren voor een nieuwe zwemseizoen. Met om 14.30 uur het 

stuivertje duiken.

Jubileum: 50 jaar Zwembad Mounewetter

Op 19 mei is het zover, dan bestaat zwembad Mounewetter 50 

jaar!!!

Langzaam maar zeker krijgt het programma van die dag meer 

vorm.

De entree op die dag is gratis. Dus kom langs, ook als u niet 

gaat zwemmen.

Hieronder alvast een paar punten uit het programma:

Vanaf 10.00 uur is er een markt op het zwembad terrein,

De hele dag staat er een stormbaan op de zonneweide

Ook wordt er een zwemclinic  gegeven door zwemvereniging 

de Vikings uit Harlingen

In de volgende Koepel het vervolg van de feestdag.

We hopen op een mooi zwemseizoen met prachtig weer. 

Tot ziens in zwembad Mounewetter!!

Bestuur stichting zwembad Mounewetter.

• 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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T rekkerdei 2023
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 mechanisatiebe-

drijf 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: 

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) 

 L jochtkuier 
Ljochtkuier Wytmarsum 2023

De derde Ljochtkuier van Witmarsum is in voorbereiding! We 

gaan voor een prachtige beleefwandeling op vrijdag 13 oktober. 

Het thema is ‘TV & FILM’.

Informatieavond Ljochtkuier op dinsdag 18 april

• Tijd: inloop 19.30 uur, vergadering 20.00- 21.30 uur

• Locatie: MFC It Fliet (sportkantine/ bestuurskamer)

Het Ljochtkuiercomité nodigt iedereen uit die enthousiast 

wordt van wandelen, mooie dingen beleven en het aankleden 

van het dorp in het thema. 

We leggen uit wat we van plan zijn en ook waar jullie als Wit-

marsumers aan kunnen meedenken en meedoen om het dorp 

helemaal in de sfeer te krijgen. 

Het Oars as Oars comité is ook aanwezig om wat te vertellen 

over het Oktoberfest.

We zien jullie graag op 18 april!

Het Ljochtkuiercomité

Vragen of ideeën? Mail ljochtkuier@gmail.com of bel Marleen 

Pennewaard (06-12049663).
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D e Geast fan it Wythûs
 - Haadstik 11

IT SLOT

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

 

Se fine yn de kelder in geheime gong en gean dy yn. Sa komme 

se foar in lûk útdy’t se mei muoite iepen krije kinne. Mar wat 

sjogge se dan..........

“Gjalt! Gjalt wat is der!!!”

“Nee, neat oan’e hân Trynke.” wit Gjalt mei oerslaande stim út 

te bringen. “Kinst hjir allinnich better efkes net komme.”

“Wat is dêr dan?” wol Trynke witte.

“Hjir leit in skelet op’e grûn!”

Trynke wurdt der kjel en kâld fan.

“In skelet? Fan in minske?!”

“Ja, Trynke fan in minske! Wat moatte wy no dwaan?!”

“Hjirwei fansels!” balt Trynke “En de plysje warskôgje.”

Jimme ha in bjusterbaarlike ûntdekking dien. Want om in ske-

let te finen op sa’n plak is bysûnder.” seit de kommissaris as de 

trije harren ferhaal ferteld ha.

“De gong dy’t jimme fûn ha, komt út op it plak wêr’t eartiids 

it skûltsjerkje stie en wêr’t no it monumint stiet. My tinkt dat 

de romte dêr’t it skelet lei, eartiids de kelder west hat fan dat 

tsjerkje. Miskien dat se dy gong wol brûkt ha om by gefaar te 

flechtsjen. Wa sil it sizze?”

“Mar wa is it? Of miskien kin ik better freegje fan wa wie it?” 

wol heit witte.

“It skelet is fan in frou dy’t der al hiel wat jierren lein hat. Nef-

fens ús dokter moat it minske om achttjinhûndert hinne libbe 

ha. Se is troch messtekken om’t libben brocht. Op in stien hat 

se, skynber mei har eigen bloed, de namme Klaas skreaun. Mar 

wa’t dy Klaas wie witte wy noch net.”

“Horis!” ropt Gjalt ynienen, “Klaas wie ien fan dy twa bruorren 

dy’t om achttjinhûndert hinne yn it Wythûs wennen.”

“Dy’t hjir wenne ha? Hoe bedoelst?”  freget de kommissaris.

“Jawis, dy Klaas wie net troud, mar syn broer, in sekere Hâns 

wol. Syn frou har namme wie Anna en se wennen mei syn trijen 

yn dit hûs. Op in dei is dy frou samar ferdwûn, nea is wer wat 

fan har fernommen.” seit Trynke.

“Dan hat Klaas 

har fermoarde.” 

seit Piter, dy’t al 

wis fan syn saak 

is.

“Dat klinkt alle-

gear hiel logysk. 

Mar wêrom soe 

er dat dan dien 

ha?” wol mem 

wolris witte.

“Miskien wie de man wol jaloersk mefrou, of miskien......wa sil 

it sizze? Alles is mooglik” seit de kommissa¬ris.

“Miskien woe de geast ús warskôgje!”, Piter balt der suver oer. 

“Miskien wie it stiengrús wol in oanwizing! Miskien hie dy iene 

man wol in ferhâlding mei de frou fan dy oare man en mis-

kien...”.

De kommissaris ûnderbrekt Piter. “ Ja ja it sil allegear wol, mar 

ik bin noch net djip ûnder de yndruk. Boppedat wa’t de dieder 

ek wêze mei, dy persoan is fansels  al lang lyn stoarn.

Mar ik sis jimme ta dat wy de saak noch fierder ûndersykje 

sille.”

As Gjalt de jûns yn bêd leit, kin er mar net yn sliep komme. Hy 

heart de stuoltsjeklok syn tolve slaggen slaan, mar heart net 

mear it gûlen en gekras.

Soe de geast dan eins rêst fûn ha?

 (út)

2023 | 4 Koepel.indd   102023 | 4 Koepel.indd   10 28-03-2023   08:4028-03-2023   08:40



11

D e Geast fan it Wythûs
 - Haadstik 11

IT SLOT

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

 

Se fine yn de kelder in geheime gong en gean dy yn. Sa komme 

se foar in lûk útdy’t se mei muoite iepen krije kinne. Mar wat 

sjogge se dan..........

“Gjalt! Gjalt wat is der!!!”

“Nee, neat oan’e hân Trynke.” wit Gjalt mei oerslaande stim út 

te bringen. “Kinst hjir allinnich better efkes net komme.”

“Wat is dêr dan?” wol Trynke witte.

“Hjir leit in skelet op’e grûn!”

Trynke wurdt der kjel en kâld fan.

“In skelet? Fan in minske?!”

“Ja, Trynke fan in minske! Wat moatte wy no dwaan?!”

“Hjirwei fansels!” balt Trynke “En de plysje warskôgje.”

Jimme ha in bjusterbaarlike ûntdekking dien. Want om in ske-

let te finen op sa’n plak is bysûnder.” seit de kommissaris as de 

trije harren ferhaal ferteld ha.

“De gong dy’t jimme fûn ha, komt út op it plak wêr’t eartiids 

it skûltsjerkje stie en wêr’t no it monumint stiet. My tinkt dat 

de romte dêr’t it skelet lei, eartiids de kelder west hat fan dat 

tsjerkje. Miskien dat se dy gong wol brûkt ha om by gefaar te 

flechtsjen. Wa sil it sizze?”

“Mar wa is it? Of miskien kin ik better freegje fan wa wie it?” 

wol heit witte.

“It skelet is fan in frou dy’t der al hiel wat jierren lein hat. Nef-

fens ús dokter moat it minske om achttjinhûndert hinne libbe 

ha. Se is troch messtekken om’t libben brocht. Op in stien hat 

se, skynber mei har eigen bloed, de namme Klaas skreaun. Mar 

wa’t dy Klaas wie witte wy noch net.”

“Horis!” ropt Gjalt ynienen, “Klaas wie ien fan dy twa bruorren 

dy’t om achttjinhûndert hinne yn it Wythûs wennen.”

“Dy’t hjir wenne ha? Hoe bedoelst?”  freget de kommissaris.

“Jawis, dy Klaas wie net troud, mar syn broer, in sekere Hâns 

wol. Syn frou har namme wie Anna en se wennen mei syn trijen 

yn dit hûs. Op in dei is dy frou samar ferdwûn, nea is wer wat 

fan har fernommen.” seit Trynke.

“Dan hat Klaas 

har fermoarde.” 

seit Piter, dy’t al 

wis fan syn saak 

is.

“Dat klinkt alle-

gear hiel logysk. 

Mar wêrom soe 

er dat dan dien 

ha?” wol mem 

wolris witte.

“Miskien wie de man wol jaloersk mefrou, of miskien......wa sil 

it sizze? Alles is mooglik” seit de kommissa¬ris.

“Miskien woe de geast ús warskôgje!”, Piter balt der suver oer. 

“Miskien wie it stiengrús wol in oanwizing! Miskien hie dy iene 

man wol in ferhâlding mei de frou fan dy oare man en mis-

kien...”.

De kommissaris ûnderbrekt Piter. “ Ja ja it sil allegear wol, mar 

ik bin noch net djip ûnder de yndruk. Boppedat wa’t de dieder 

ek wêze mei, dy persoan is fansels  al lang lyn stoarn.

Mar ik sis jimme ta dat wy de saak noch fierder ûndersykje 

sille.”

As Gjalt de jûns yn bêd leit, kin er mar net yn sliep komme. Hy 

heart de stuoltsjeklok syn tolve slaggen slaan, mar heart net 

mear it gûlen en gekras.

Soe de geast dan eins rêst fûn ha?

 (út)

2023 | 4 Koepel.indd   112023 | 4 Koepel.indd   11 28-03-2023   08:4028-03-2023   08:40



12

K unst Achter Dijken
Het jaarlijkse festival Kunst Achter Dijken is dit jaar op zater-

dag 6 en zondag 7 mei in Pingjum.

Het thema voor dit jaar is ‘zee van ruimte’ en iedere kunstenaar 

geeft daar op zijn eigen manier invulling aan.

Naast de twintig leden van de kunstenaarsvereniging doen een 

zevental gastkunstenaars mee die hun werk in eigen atelier, in 

schuren, kerken en dorpshuis tonen.

Ook rondom het dorp met prachtige vergezichten worden bui-

ten installaties getoond.

Het aanbod is zeer divers.

Naast muziek, schilderijen, beeldhouwkunst, glaskunst, zilver-

werk, fotografie, video, film en installaties hebben we als extra 

speciale kunst De Muziekmachine van de gebroeders Marco en 

Martijn Pieck.

Dit is een interactieve geluidstuin waaraan iedereen kan deel-

nemen.

Naast het publiek dat mee kan doen, zijn er optredens van zan-

gers, muzikanten en dansers die samen mee gaan doen met de 

‘muziekmachine’.

Het is echt een belevenis om dit kunstobject te ervaren.

Voor kinderen wordt er een speciale speurtocht georganiseerd 

waarin uiteraard de muziektuin een speciale rol gaat spelen.

Het festival is beide dagen gratis te bezoeken van 11 tot 17.00.

Bij en rondom het dorpshuis worden lekkernijen verkocht door 

onze Syrische gasten in het dorp. Kortom : zoals van ouds weer 

een heerlijk kunstweekend in kunstenaarsdorp Pingjum.

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 in een dag helemaal voor jezelf?
Meld je dan aan voor de volgende Mindfulness Stiltedag mét 
een vleugje Yin Yoga op zaterdag 22 april 2023. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op www.yinlifeart.nl.
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Voor altijd in ons hart

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van medeleven na het overlijden

van mijn lieve vrouw, onze mama en oma

ANTJE MARIA BERGSMA-VELDMAN

   Johan P. Bergsma
    Kinderen en kleinkinderen

Witmarsum, april 2023

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

D orpsbelang Witmarsum
Jaarvergadering 12 april 2023
Hierbij de uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse leden-

vergadering van Dorpsbelang Witmarsum op 12 april 2023 in de 

Menno Simons kerk. Jullie zijn vanaf 19.45 van harte welkom!

1 Opening / welkom.
2 Notulen jaarvergadering 11 mei 2022 
    Op https://www.witmarsum.com/verslagen/ vind je de notulen
3 Financiën
4 Jaarverslag en lopende zaken
5 Dorpshuis / gymzaal
6 Koningsdag en feestcommissie 
7 Rondvraag 
8 Sluiting

Ben je nog geen lid en wil je graag deze vergadering bijwonen, 

dan kan je ter plaatse lid worden.

Koningsdag 2023
Het programma van Koningsdag 2023 vinden jullie op de ach-

terzijde van deze Koepel.

Witmarsum’s Got Talent
En jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar, je kunt je nog steeds 

opgeven voor Witmarsum’s Got Talent. Geef je dan voor don-

derdag 13 april op via dbwitmarsum@outlook.com of lever 

onderstaand strookje in bij Femke Epema op de Molenweg 25. 

We zouden het super leuk vinden als je meedoet!

Ik geef mij 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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S urprise 
De Emigrant

Yn gearwurking mei toanielferiening “Surprise” wurdt De 

Emigrant op snein 21 jannewaris 2024 yn Wytmarsum spile. 

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it 

ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy ‘t 60 jier lyn 

alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net 

maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrin-

nend boerebedriuw op te bouwen.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der 

tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No ‘t er pensjonearre 

is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn 

ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoe-

ke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw 

draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân 

wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend.

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emi-

grant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, 

no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Sme-

des.

21 jannewaris 2024 liket noch in hiel ein fuort

Jim kinne no al kaarten bestelle,

 der binne 150 kaarten

OP=OP!!

Gean nei wwwPier21.nl, klik 

op voorstellingen en sykje de 

datum fan 21 jannewaris.

 

   
   
  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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De uitvoering ligt bij een projectgroep bestaande uit Anja Feen-

stra, Gerbrig Koornstra, Pleunie Oostenveld, Wim Beckers en 

Klaas Smit. De eerste 4 waren ook verantwoordelijk voor het 

schoolproject ‘Jimp de krimp’ als onderdeel van het theater-

spektakel ‘Wy jouwe gjin krimp’, wat in 2018 plaatsvond. 

Het project bestaat uit het aanbieden van een tweetal lessen 

over de geschiedenis van De Koepel, hoe e.e.a. in zijn werk gaat 

en tips en trucs om een goed verhaal te schrijven. 

Op donderdag 9 maart werd de eerste les gegeven op De Bon-

kelder door Pleunie Oostenveld en Wim Beckers. De leerlin-

gen waren zeer enthousiast en er borrelden meteen al allerlei 

ideeën op. Op donderdag 16 maart heeft Klaas Smit een les ver-

zorgd op de Utskoat. In april volgt een tweede les voor beide 

scholen, waarna in juni de Jeugdkoepel verschijnt.

S V Mulier
Jeugdactie

We zijn bij Mulier inmiddels alweer met de 

tweede helft van het seizoen begonnen. Dit 

betekent dat er nog vele wedstrijden gespeeld moeten worden 

en er nog genoeg activiteiten op de planning staan. 

Een van deze activiteiten is de jeugdactie van Mulier. Ook dit 

jaar gaat de jeugd van Mulier namens de voetbalclub weer bij de 

deuren langs om verschillende soorten producten te verkopen. 

De opbrengst van deze jeugdactie gaat naar de club. Mulier zal 

de opbrengst hiervan gebruiken om te investeren in het voetbal 

van de jeugd en dus de toekomst van Mulier. 

De jeugdactie vindt plaats op woensdag 10 mei. Het zou leuk 

zijn als onze jeugd niet voor een dichte deur komt te staan, dus 

zet de datum alvast op de kalender! Houdt er rekening mee dat 

er alleen contant betaald kan worden. De lijst met de produc-

ten en de prijzen hiervan komen in de volgende opgave van de 

Koepel. 

J eugdkoepel
In het kader van het 75 jarig jubileum van De Koepel zal er in 

juni 2023 een Jeugdkoepel verschijnen in samenwerking met 

de beide basisscholen in Witmarsum. De bedoeling dat deze 

Jeugdkoepel gevuld wordt met verhalen, gedichten, strips enz.  

van alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Bonkelder 

en de Utskoat.
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B edankt
Voor altijd in ons hart

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken

voor de vele blijken van medeleven na het overlijden

van mijn lieve vrouw, onze mama en oma

ANTJE MARIA BERGSMA-VELDMAN

   Johan P. Bergsma
    Kinderen en kleinkinderen

Witmarsum, april 2023

It is net de lingte fan dyn libben
dy’t seit wa asto wiest
It is it spoar datst efter litten hast
yn de herten fan de minsken

Wy wolle eltsenien tanksizze foar de leafdefolle en waarme reaksjes
en al it meilibjen yn hokker foarm dan ek, nei it ferstjerren fan

myn leave man, ús heit en pake

Klaas Verhoeve
It hat ús tige goed dien.

Geartsje Verhoeve-Akkerman, bern en bernsbern
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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
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Y nstjoerd
Muziekvereniging OKK Kimswerd- 112,5 jaar

Fanfare Oefening Kweekt Kunst (OKK) uit Kimswerd bestond 

in 2021 110 jaar. In verband met het coronavirus kan dat in 

2023 eindelijk gevierd worden en daarom is in Kimswerd 10 

juni 2023 uitgeroepen tot jubileum dag van OKK.

OKK is opgericht op 11 januari 1911 en daarmee bestaat de 

fanfare dan 112,5 jaar. Het wordt een geweldige Kimswerder 

feestdag met een reünie voor (oud)leden van OKK, maar zeker 

ook voor dorpsbewoners van nu en voorheen. Er komt een foto/

filmtentoonstelling en ‘s avonds wordt natuurlijk een prachtig 

jubileumconcert verzorgd door OKK.

De locatie is Dorpshuis Pier’s Stee. Een Kimswerder feestje 

waar iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten en herinne-

ringen op te halen en te genieten van mooie muziek.

Voor leuke weetjes omtrent deze dag verschijnen er op de 

Facebook en Instagram pagina’s OKK Kimswerd regelmatig 

berichtjes en foto’s uit de oude doos. 

U kunt u alvast opgeven voor deze dag via mailadres okkreu-

nie@gmail.com.  De reünie commissie probeert zoveel moge-

lijk oud leden en inwoners te bereiken, dus kent u iemand die 

deze dag zeker niet wil missen dan heel graag de informatie 

doorgeven.

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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V &O 
V&O Gymnastiekvereniging

Hebben jullie het al gehoord, er komt een circus naar Witmar-

sum.

Een groot gedeelte van dit circus stond ook in 2020 startklaar. 

Zoals we allen weten heeft destijds het coronavirus roet in het 

eten gegooid. Voor deze keer staan alle seinen op groen en zijn 

de artiesten druk aan het repeteren voor de grote avond. Vrij-

dag 14 april gaat de tent open voor onze gymnastiek uitvoering. 

De artiesten(leden) vertonen vanaf half 7 hun kunsten aan het 

publiek.

Ouders, broer, zus, pake of beppe komt dat zien. U bent van 

harte welkom vanaf ca. 18:15.

Uiteraard hebben we hier ook onze lotenactie met leuke prij-

zen.

Zodra deze Koepel door u gelezen zal worden, is er bijna een 

eind gekomen aan de jeugdsponsor actie van de Poiesz. Via 

deze weg wil ik een ieder die de gymnastiekvereniging een 

steuntje heeft gegeven hartelijk bedanken. 

Het bestuur kijkt samen met de leiding naar nieuwe materi-

alen, welke we kunnen gebruiken of moeten vervangen in de 

gymzaal. Ons oog was gevallen op een grote trampoline met 

een salto gordel. Volgens de specificaties heb je dan wel een 

minimale hoogte nodig van je plafond. U snapt het wel, als deze 

te laag is stoot je echt je hoofd. Helaas is de huidige gymzaal 

niet geschikt voor deze trampoline. Te laag.  Uiteraard was er 

teleurstelling en toch hebben we ook een beetje hoop.

Tijdens de bijeenkomst van dorpsbelang op 15 februari dit jaar, 

was er een grote groep inwoners aanwezig om te brainstormen 

over een nieuw activiteitengebouw. 

 

 

JUBILEUMCONCERT 
 

Zangver. 'SCHEPPINGSGAVE' 
bestaat 95 jaar! 

 
 

ZONDAG 23 APRIL 
15.30 UUR IN DE KOEPELKERK 

WITMARSUM 
 
 
      Thema’s: Engelse romantiek, Slavische liederen, popmuziek, musical 

 
      

o.l.v.  JANNIE KRAMER        
piano: MAARTEN SMIT 

 
Met solopresentaties  van: 

HILDE VENINGA - sopraansaxofoon 

WILLEM VENINGA - bugel 

MARIETTE HORNSVELD - piano 

 
 

GRATIS TOEGANG, COLLECTE BIJ UITGANG 
Met ondersteuning van: Windpark A7 
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Wat ik zeer belangrijk vond aan deze avond was de saamhorig-

heid van het dorp.

Blijkbaar is er behoefte en zijn er wensen om elkaar te ontmoe-

ten in het echt, in plaats van via een internet verbinding.

In de volgende Koepel neem ik u graag mee naar een terug blik 

op de uitvoering en het verloop van de jeugdsponsor actie.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra
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N ij Libben nieuws
Bedankt

Dank voor de aankoop van de violen. Daarmee is onze actie 

ook dit jaar weer een succes.

Door een klein misverstand in de levering zijn de laatste violen 

bezorgd op vrijdag 10 maart. 

Wij gaan de opbrengst gebruiken voor onderhoud en aankoop 

van instrumenten. 

Optreden

De komende periode staan er drie optredens gepland.

Uiteraard gaan we op 27 april Koningsdag weer muzikaal ope-

nen op het terrein van fa. Haitsma. We beginnen ongeveer om 

10.30 uur.

Op 4 mei spelen we op het kerkhof rond de Koepelkerk voor 

de jaarlijkse dodenherdenking. 

De dag erna op 5 mei wordt de bevrijding gevierd met als hoog-

tepunt het ontsteken van het bevrijdingsvuur op het kazemat-

tenmuseum. Wij zijn er bij om dit evenement muzikaal op te 

luisteren vanaf ongeveer 14.00 uur.

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 stuur een mail naar info@nijlibben.nl

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.

• 4 mei dodenherdenking Wij zijn vanaf 19:30 uur gesloten 
 

• 5 mei Bevrijdingsdag Feestelijke Borrel avond  
Op een mooie voorjaarsavond op ons terras, lekker borrelen en snoepen van de hapjes. Er 

komen in 10 rondes de hele avond hapjes voorbij prijs p.p. €29,95 excl. drank. Iedereen krijgt 
10% korting op de drankrekening. Wij willen er met u een leuke en gezellige avond van 

maken. Tijdens de borrelavond, ontmoet, praat, luister, drink en eet je met elkaar. Vanaf 
17:00 uur tot 24:00 uur. Kom jij ook gezellig? 

 
• Zondag 14 mei Moederdag Neem dit weekend je moeder me uit eten bij 

restaurant Nice Flavour en wij trakteren je moeder op een overheerlijk dessert 
(12, 13 en 14 mei) 

 
• 18 mei Hemelvaartsdag De 11-stedenwandeltocht komt bij ons langs in 

Witmarsum. Reserveer uw plekje in het restaurant of op terras  
 

• 28 Mei 1ste Pinksterdag Brunch & diner 
Pinksterbrunch bent u vanaf 12:30 van harte welkom om te genieten van een 

overheerlijke en sfeervolle Pinksterbrunch. Wij verklappen alvast 1 ding… Wij zorgen 
ervoor dat het u tijdens deze gezellige Pinksterbrunch aan niets ontbreekt! Daarom 
het advies: reserveer tijdig om straks teleurstelling te voorkomen! (Prijs €24,95 p.p. 

en alleen op reservering) 
 

Pinksterdiner 
• Een gezellig Pinksterdiner! Daarom serveren wij 1ste Pinksterdag vanaf 17:30 een 

heerlijk 3-gangen Pinkstermenu voor slechts €24,95 p.p. 
 
• Maandag 29 mei 2de Pinksterdag  De 11-stedenmotertocht. Wij zijn 

geopend van 12:00 tot 20:00 uur  
 

10 en 11 juni proeverij Nice Flavour 
6 gangenmenu €29,95 excl. drinks. Het eten is tegen inkoopprijs. Waarom? 

Uw mening telt. Wij zoeken altijd naar verbetering daarom organiseren wij een 
proeverij bij Nice Flavour. Wij creëren een aantal nieuwe of verbeterde oude 

gerechten en vragen om uw mening. U geeft ons feedback en u vult de vragenlijst 
tijdens het diner in. Door u kunnen wij onze menukaart, onszelf en het bedrijf 

verbeteren. Wij vinden het fijn als u er bij bent, tot ziens bij Nice Flavour 
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G ouden Land-Project
Op zaterdag 18 maart a.s. was de 2e bijeenkomst van de ver-

halenvertellers. Dit keer in de Koepelkerk te Witmarsum, de 

Victoriuskerk en it Skûltsjerkje te Pingjum. Centraal stond de 

expositie over de grondwaarden van Menno Simons. De ver-

telde verhalen zijn vastgelegd op een filmpje. 

Wil je ook verhalenverteller worden of ben je geïnteresseerd in 

het Gouden Land-project dan ben je  welkom op de volgende 

bijeenkomst zaterdag 22 april In Kimswerd. Het gaat dan om 

verhalen over Jan Timmer en Grutte Pier. 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 paneel 4 en 5. Tekst: Yvonne Willems.

4. SCHAARSTE

Wat is écht van waarde, genoeg om een nieuw evenwichtig 

bestaan op te bouwen?

Vluchten en migreren betekenen dat je vrijwel alles moet ach-

terlaten en aanpassen aan een andere omgeving. Daarom heb-

ben mennonieten weinig bezittingen, waaronder granen, zelf-

gemaakte meubelen en wat spullen, aangepast aan de omstan-

digheden.

Telkens als een groep verder trekt op zoek naar een nieuw 

gebied om volgens de eigen overtuigingen en tradities te leven, 

gaan de meest dierbare herinneringen mee.

Voorbeeld: 500 jaar geleden geeft Mayken Booser een peer aan 

haar zoontje tijdens een bezoek in de gevangenis, voor haar 

executie. Eeuwenlang neemt haar familie het mee.

Het verdorde, gekrompen peertje met pit ligt in een eenvou-

dige ovale doos, met een handgeschreven verslag over de oor-

sprong. (Bijzondere Collecties UvA)

De verschillende tradities van mennonieten zijn afhankelijk 

van de geschiedenis en geografische plek. Zoals de taal: het 

Plautdietsch waarin je Fries en Nederlands herkent als je goed 

luistert. De verhalen tonen de nauwe band en relaties tussen 

mens en natuur. Voedsel is ook een manier om verbinding

te maken met de hun gemeenschap, erfgoed en tradities.

Schaarste & overschot

Mennonieten eten samen en gooien niet zomaar iets weg. Door 

de eeuwen heen geven mennonieten tradities door van bewa-

ren, drogen, inmaken en fermenteren. Het overschot aan fruit 

en groenten bewaren ze in weckpotten.

Genoeg?

Mennonieten weten te overleven door hun grondwaarden, ken-

nis van water- en landbouw én door hun respect voor elkaar en 

de aarde. Toch willen moderne landbouwgemeenschappen van 

mennonieten ook op grote schaal produceren. Daarvoor selec-

teren ze hoge opbrengstgewassen. Dit roept weer nieuwe vra-

gen op. Onze uitdaging is hoe we genoeg voedsel voor iedereen 

kunnen produceren, zonder de kostbare grond uit te putten. 

Hoe kunnen we voedsel, water en energie verdelen en samen 

leven vanuit de grondwaarden? 

5. SAMENHANG

Vanuit grondwaarden een evenwichtig, liefdevol bestaan 

opbouwen, hoe doe je dat?

We zijn beperkt als mens en kunnen niet zonder elkaar. Boven-

al zijn we afhankelijk van het natuurlijke systeem. Menno-

nieten voelen zich verantwoordelijkheid voor het spaarzaam, 

duurzaam verzorgen van de aarde. We hebben de aarde slechts 

in bruikleen.

Opvallend in de authentieke levensverhalen is de nauwe band 

met de grond, de natuur en de gemeenschap. De verhalen ont-

hullen dat wijzelf, maar als eerste het ecosysteem en de (bio)

diversiteit kwetsbaar en afhankelijk zijn van elkaar. Een basis 

die ligt in het begrip dat wijzelf als onderdeel van het geheel 

niet boven andere organismen staan. Hoe verhouden we ons 
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tot de ander en tot andere organismen in een samenhangend 

systeem?

‘Simons’ betekent ‘horen’; Menno twijfelt, luistert, en kijkt nog 

eens kritisch naar zijn overtuigingen.

In het erkennen van diversiteit ontstaat ruimte om oprecht te 

luisteren.

In de vorige Koepel werd melding gemaakt van de komst van 

het koor van de Eastern Mennonite University uit Virginia op 

11 mei a.s. Er zijn inmiddels genoeg logeeradressen. Samen met 

de koren in Witmarsum hopen we er een mooie muzikale ont-

moeting van te maken via een gezamenlijk concert op donder-

dag 11 mei om 20.00 uur in de Koepelkerk.  Zet de datum alvast 

in uw agenda.

Het bruist in Het Gouden land van activiteiten. Zo wordt er 

druk gewerkt aan meer biodiversiteit, een vogelkijkhut in Kims-

werd en een prachtig programma op de Open Monumentenda-

gen zaterdag 9 en zondag 10 september a.s. Hierover meer in 

de volgende Koepels.

Namens de werkgroep Menno Nu

Marijke Baarda

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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Y n’t ferline
Yn it jier 1923 giet hjir yn it doarp de modernisearring ek ge-

woan troch. Gerrit Pieters Steensma krijt in telefoanoansluting 

yn it kafee, we binne dan al hast oan de tsien oanslutingen ta, 

hy krijt nûmer 9. Gerrit Steensma is berne yn 1868 yn Penjum, 

yn it jier 1889 is er ferversfeint te Lutkewierrum. Op 11 maaie 

1895 trout er mei Wilhelmina Wijbenga, dochter fan Andries 

Wijbenga en Trijntje de Jong. Andries Wijbenga is kastlein yn 

Wytmarsum dêr ‘t no kapsalon Amarant is. Gerrit begjint efter 

it kafee in ferversaak, en nimt letter it kafee oer. Syn soan Piet 

wurdt ek skilder en kastlein en ferhuzet letter om ‘e hoeke nei 

de Gekroonde Roskam.

Op 20 april 1923 barde der in ûngelok mei de tram, yn de Hep-

kema stie hjir it folgjende fan yn: “De paardentram Makkum 

– Harkezijl v.v. had hedenmorgen nabij Kievitshorne, op vijf 

minuten afstand van het tramstation Harkezijl, een ongeluk. 

Men reed met twee personenwagens. Het voorste rijtuig ont-

spoorde en geraakte bij de wal neer. De conducteur bezeer-

de zijn voet, anders zijn er geen persoonlijke ongelukken.”  

Op 14 maart hie yn it kafee Jan Kuperus hjir de einwedstriid 

plak fan de seisbalspartij, folge troch in handicappartij. De úts-

lach is sa: Zesbalspartij: 1e prijs R. de Vries fan Penjum mei 131 

punten, 2e priis T. Zijlstra fan Wytmarsum mei 83 punten en 3e 

priis T. Steinfort fan Wytmarsum mei 68 punten.

Wat is in seisbalspartij krekt, in seisbalspartij wurdt spile mei 

seis ballen. Hokker op de folgjende wize op de tafel komme: de 

spylbal komt op de benedenakquit en ien fan de oare ballen op 

de boppeakquit, dêrnei wurde de oare fjouwer op ûngefear de 

baldikte fan elkoar ôf leit ûnder de earste. No is it de bedoeling 

om mei de spylbal twa ballen te reitsjen, krekt salang oant er 

mist. Dan mei de folgjende spiler. As der mear as twa ballen 

rekke wurde, dan telt dat noch hieltyd foar ien punt.

Op 7 april wurdt hjir in distrikt bollen keuring holden, mar 

sawol kwantiteit en kwaliteit stelt dy teloar. In pear jier lyn 

wiene der noch 71 ynskreaun, no kamen der mar 25 stik op de 

keuring. Der waard dan ek ferklearre dat de âlde rom fan it 

distrikt Wytmarsum foar de keuring op it spul stiet. 

Op de foto de Van Aylvawei begjin 1925, by de measte better 

bekend as de Herenstraat.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geertje 

Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com
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29 april

Opening zwemseizoen Mounewetter Om 13.30 gaat het zwem-

bad open. Om 14.30 uur is er ‘stuivertje duiken’

4 mei

Dodenherdenking

5 mei

Kazemattenmuseum. Tussen 15.00 en 16.00 uur, aansteken 

bevrijdingsvuur door estafettelopers. M.m.v. Nij Libben

6 en 7 mei

Festival Kunst Achter Dijken, 11.00 -17.00 uur, Pingjum

D e Koepel Stypje
Bêste Koepelêzers, 

Foar de koepelfinânsjes lokkich gjin soargen. 2021 hawwe wy 

finansjeel wer ôfslúte kinnen mei in positief saldo.

En dat ha wy te tanken oan ûs freonen, stipers, advertearders 

en ferienings…

Moai dat sa folle freonen oan it begjin fan ’t jier harren fry-

willige bydrage al wer oermakke hawwe. Mochten jo it noch 

fergetten wêze, dan kin de bydrage noch oermakke wurde nei 

rekkennûmmer: NL23 RABO 03715 56 201 û.f.f.” Freon fan de 

Koepel”. Foar de nije ynwenners fan ús doarp is it ek mooglik 

om foar € 10,00 yn’t jier Freon fan de Koepel te wurden. Oan-

melde kin fia ús mailadres: redactie@dekoepel.frl

Alfêst tige tank 

De Koepelredaksje.

A genda april 2023
6 april

Ledenvergadering De Laatste Eer

20.00 uur, kleine zaal De Hoeksteen

8 april

Trekkerdei. 10.00 tot 15.00 uur, erf LMBW, Pingjumerstraat. 

12 april

Jaarvergadering Dorpsbelang

19.45 uur, Doopsgezinde kerk 

14 april

Uitvoering Gymnastiekvereniging V&O

18.30 uur, in de gymzaal

15 april

Nij Libben. Fan 09.00 oere ôf hellet Nij Libben jo âld izer op

18 april

Informatieavond Ljochtkuier 19.30 uur inloop; 20.00-21-30 uur 

vergadering. Locatie: bestuurskamer/kantine MFC It Fliet

23 april

Jubileumconcert Scheppingsgave 15.30 uur, Koepelkerk. 

24 t/m 29 april

Zwembad Mounewetter 9.00 – 15.00 uur, voorverkoop abon-

nementen. Zie ook het bericht in deze Koepel

27 april

Koningsdag

10.30 uur, terrein Leanbedriuw Haitsma
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 21 april 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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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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Dorpsbelang Witmarsum viert

Koningsdag 2023
wij willen dit graag met jullie vieren op

donderdag 27 april 2023
we starten om 10.00 uur met GRATIS koffie met iets lekkers 

op het terrein van Loonbedrijf Haitsma

met dit jaar voor het eerst:

en wederom een:

Weer een mooi feest om samen te zijn:
VERBINDING | SPRINGKUSSEN, SCHMINK, EENDJES VANGEN

 EN RAD VAN FORTUIN voor de jeugd | GEZELLIGHEID |
BAR | Gratis Marktkramen | BINGO MET MOOIE PRIJZEN | 

LIVE MUZIEK | VANAF 11.00 UUR FOODTRUCK MET LEKKERE HAPJES

KORTOM: EEN FEEST VOOR ALLE WITMARSUMERS

WITMARSUM’S GOT TALENT*
Kinderen uit Witmarsum vanaf 4 t/m 12 jaar laten hun talenten zien!

Je kunt je nog steeds opgeven! Kijk even op pagina 14!
*MITS ER VOLDOENDE DEELNAME IS VOOR WITMARSUM’S GOT TALENT

SPETTERENDE BINGO
we spelen 4 rondes met elke ronde 3 prachtige prijzen, 

met over alle rondes twee SUPERHOOFDPRIJZEN!
START SPETTERENDE BINGO ROND 15.00 UUR
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