De Koepel
67e JIERGONG
no. 6, juny 2015

Doarpskrante foar
Wytmarsum en omkriten

Redaksje:
Wim Beckers
Janke Zijlstra - Nicolai
Jellie Koops - Benedictus
Feikje Adema - van den Berg
Adri de Vries
Reinder Huisman

Koepel_2015_6.indd 1

1

01-06-15 12:31

K at en Harke
Tusken

en

besiket ek de sinne fêste grûn ûnder de

fuotten te krijen. Eilaas slagget dat bij lange nei net altyd goed.
Mar as hij dan wol foar bêst opslaat, is it faak ek goed raak. Op
it momint dat ik dit skriuw hear ik de motors oer de Van Aylvawei riden, ûnder in wakker belutsen himel. Mar it is droech en
dat is net allinnich foar de motorriders fan belang, mar ek foar
de fytsers en net te ferjitten de minsken dy’ t de 11 stêden op
de step (eartiids autopet neamt) lâns gean. Yn alle trije kategoryen litte doarpsgenoaten fan har hearre. It waar is wikseljend,
want hoe oars wie dat earste pinksterdei! Doe skynde de sinne
fol op en ast wat yn de lijte sietst dan wie it suver al waarm te
neamen. Sels op it wetter, wêr ik earste pinksterdei ferbleaun,
hie men foldwaande oan in T-shirt. Mar goed oer it waar kin
men him wol drok meitsje, mar it jout allegear neat. Lokkich
lit de natuer him net stjoere. No ja lokkich. As ik sjoch wat der
barde yn Nepal, dan is dat fansels amper te befetsjen. Dan docht
wol bliken dat de natuer net mei him spotte lit en gewoan syn
gong giet sûnder meilijen en as it moat mei dinderjend geweld.
Ja soms barre der ynienen dingen om jo hinne dy’t amper te
befetsjen binne. Sa koe en woe ik hiel lang net leauwe dat
Guus de Groot sa siik wie dat er net mear better wurde
soe. Mar de fijân wêr hy tsjin fjochtsje moast wie net te befjochtsjen. As in slûpmoardner gong dizze sykte te wurk. In bysûnder
man en foar my in soulmate en freon is ferstoarn. Fiersto jong
fansels, want Guus is mar 53 jier wurden. Hy wenne mei syn
frou Marjon en harren dochters Maaike en Lisa op de Grauwe
Kat yn it hûs fan eartiids Jehannes Bouma. Efter yn syn tún hie
Guus syn dream realisearre: in eigen studio wêr hij en oaren
muzyk opnamen en mei namme wille meitsje koene. Hy rûn
oer fan ideeën en hie noch safolle plannen dy’t er realisearje
woe. Hy wist oaren mei atletysk taalgebrûk, hannen en fuotten, entûsjast te meitsjen om eat te dwaan. Gjin man dy’t bedri2
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gingen seach en in ‘ja-maar’ mentaliteit hie. Nee Guus wie de
persoan fan útdagingen en it sjen fan kânsen. Hy hat mannichien gitaarspyljen leart ynjûn troch de leafde foar muzyk en
dan mei namme de leafde foar de gitaar. Regelmjittich wipte
hij dan ek efkes oan op de tongersdeitejûns as ik en Jan mei ús
gitaargroep oan it spyljen wiene om mei te musisearren. Fan de
lêste kear dat dat barde hinget in foto as in stille tsjûge efter de
bar yn De Roskam. Op snein 3 april ha wy by Guus en Marion
thús op yndrukwekkende wize ôfskied nimme moatten. Moaie
wurden en in protte muzyk begelaten Guus. Dat it foarby is, is
eins noch net te leauwen. Wat bliuwt binne de waarme oantinkens en de glimk op myn gesicht as ik oan him tink. Wy winskje
Marjon, Maaike en Lisa hiel folle sterkte ta om dit grutte ferlies
te ferwurkjen en in plakje te jaan.
Likemin as ik it ferstjerren fan Guus befetsje koe, sa koe ik
dat ek net mei it sa hommels ferstjerren fan Sipke Lautenbag. Hy ferstoar folslein ûnferwacht op 10 maaie 2015. Sipke
wie mei syn frou Wobbien yn Grikelân op fakânsje doe’t it

r

needlot ta sloech. Fan it iene op it oare momint seach de wrâld

t

der hiel oars út. Wat begûn as in fakânsje einige yn in nacht-

n

merje. Sipke is mar 57 jier wurden. Tegearre mei frou en bern

t

r

n

n

wenne hij sûnt begjin jierren ‘80 yn ús doarp. Hiel koart yn de
âlde wenning fan dokter Kroon, doe bij de camping en sûnt
in tal jierren yn de Taede Zijlstrastrjitte. Sipke waard op 30
juny 1957 berne yn Nij Altoenae En al wenne hij al hiel lang yn
Wytmarsum, hij bleaun in wiere Bildtker. Ik ha jierren mei him
gearwurke as kollega en mei namme yn it begjin moast ik echt
wat wenne oan syn Biltske taaltsje; guon wurden wiene amper
te ferstean. Sipke hat altyd bij de gemeente wurke, earst bij It
Bildt en letter bij Wûnseradiel. Mar dêrneist hie er ek sûnt in
pear jier syn eigen reyntegraasje buro. Wers fan burokrasy hat
er hiel wat minsken oan in baan holpen. Wy winskje Wobbien,
Daniël, Cheryl, Joachim en Melanie in protte sterkte ta om dit
grutte ferlies te ferwurkjen en in plakje te jaan.
In elk wit dat it libben twa siden hat. Sa waard op 29 april
2015 yn Hattem Elizabeth Jannie (ropnamme Ella)
3
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Kuperus berne. Ella is de dochter fan Klaas Kuperus (fan
Ale en Jannie) en Nynke Greydanus en suske fan Reinder.
Pake Ale en beppe Jannie wienen beiden út de skroeven!
Mar de earrebarre kaam ek yn de Ulbe Hiemstrastrjitte yn
Wytmarsum en wol bij Sikke en Esther Brandsma. Op
12 maaie waard harren soan Jan Jesse berne! Ek de pake’ s
en beppe’s, Roel en Sietske, Age en Marijke en Johan en
Titia, binne tige grutsk en bliid mei dit grutte wûnder. Allegear
lokwinske mei de berte fan dizze twa wrâld boargerkes!
Op 22 maaie binne Jaring Nicolai en Saloni de
Vries yn it houliksboatsje stapt! In pearke wennet yn de
Master de Vriesstrjitte. Fansels ús lokwinsken!
As jimme dizze Koepel krije is it al wer juny en begjint sa
stadichoan de fakânsjetiid en komt de merke hieltyd mear yn it
sicht. Oant de folgjende merke Koepel!
Wim

D B en OVW
Klúnfeest goes serious
Het klúnfeest van januari 2015 was een groot succes en de klúncommissie gaat er voor om over twee jaar weer een klúnfeest te
organiseren, waar zo mogelijk een nog groter deel van het dorp
bij betrokken is. In de tussentijd kunnen we natuurlijk niet stilzitten en hebben we gedacht een avond te organiseren waar bandjes, verenigingen en gelegenheidsgroepen zich kunnen manifesteren en zich aan het dorp kunnen presenteren. Een avond voor
het dorp, door het dorp en geïnspireerd door de prachtige avond
die Fardau Reijenga ooit voor een weeshuis in Haïti heeft georganiseerd, dachten we dat het mooi zou zijn als de avond ook nog
een goed doel uit de omgeving zou ondersteunen.
4
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Dat goede doel hebben we gevonden in Te Plak, dagbesteding
in Pingjum. http://www.teplakpingjum.nl/. Te plak biedt in een
landelijke omgeving dagbesteding aan 25 deelnemers met een
beperking. De opbrengst van de avond zou voor een dagje uit
gebruikt kunnen worden, bv naar dierenpark Emmen.
De Klúnfeest goes serious avond wordt eind januari gehouden
in de Roskam, we kijken nog even welke datum het beste uitkomt voor de participanten.
Staat je band op de rand van bekendheid en heb je nog één
groot optreden nodig om definitief door te breken? Geef je dan
op om te spelen op het klúnfeest goes serious. Weten jij en je
vereniging hoe je de zaal in beweging moet krijgen? Geef je dan
meteen op voor een act. Geef een sneak preview van je nieuwe
repertoire, theater stuk of film. Laat je club van de maatschappelijke kant zien en verzorg 20 minuten van de avond. Heb je
attributen voor de veiling of verkoop in de standjes laat iets van
je horen. Misschien heb je nog wel een veel beter idee om op
de Klúnfeest goes serious avond uit te voeren, laat het horen.
Je kunt je opgeven voor een bijdrage aan het Klúnfeest goes
serious bij joostrosier@gmail.com.
De Klúncommissie: Marianne Koopmans, Betty Popma, Annemieke Jolie, Sjoukje Zuidema, Joost Rosier, Jaap de Vries,
Menno Heeringa en Remko Boonstra.

e
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DB

-

Jaarvergadering en vervolgactiviteiten.

-

De jaarvergadering werd goed bezocht. De rode draad dit jaar
was de mienskip Witmarsum. De meeste korte termijn doelen
uit de dorpsvisie uit 2011 zijn gerealiseerd. Alle doelen? De
brug naar het bos is bij tijden spek glad, daar is DB nu actief
mee bezig en worden stappen gezet. Ook werden we er op
gewezen dat het bankje in de Herenstraat, dat nota bene aan
DB is aangeboden, in abominabele staat verkeert. Met schaam5
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rood op de kaken heeft DB beterschap toegezegd en het eerste DB bestuurslid is al uitgerukt gewapend met boender en
emmer sop.
Met het oplossen van de korte termijndoelen komt er meer
ruimte voor de lange termijn. Gevoed door wat op de verenigingsavond van Sportdorp in 2014 gezegd is, wil DB zich inzetten om de samenwerking tussen verenigingen, zorginstellingen, scholen en bedrijven te stimuleren. Een vorm zou kunnen
zijn om een dorpsplatform op te richten waar we met elkaar
gemeenschappelijke activiteiten kunnen vormgeven en goed
afstemmen, informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen
helpen met de eigen activiteiten.
Tweede doel wat we op willen oppakken is het versterken van de
leefbaarheid in Witmarsum door de betrokkenheid van de buitenwereld bij Witmarsum te vergroten. Dit kan door ons meer
te profileren ook met onze prominente dorpsgenoten Menno
Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier, bestaande activiteiten
voor een groter publiek aantrekkelijk te maken of gezamenlijk
activiteiten op te zetten die aantrekkelijk zijn voor een breed
publiek. Bij dit laatste ligt natuurlijk een sterke koppeling met
de groep die bezig is met Culturele Hoofdstad 2018.
In samenwerking met vertegenwoordigers van de verschillende
deelgebieden hebben we één ander vervat in het plan Mienskip Witmarsum 3.0, dat we zullen indienen bij het Iepenmienskipsfûns om financiële ondersteuning voor de activiteiten te
krijgen.
Tijdens de presentatie van de verschillende verenigingen kwam
de mienskip en samenwerking ook ter sprake, timmerdorp
werkt nu samen met het WOK en van Roel Bijlsma van het
zwembad kreeg de Witmarsumer mienskip een groot compliment, zonder hun onafgebroken inzet was Mounewetter nooit
weer zwembad van het jaar geworden.
6

Koepel_2015_6.indd 6

01-06-15 12:31

n

-

d

n

-

o

k

d

t

-

e

m

t

7

Koepel_2015_6.indd 7

01-06-15 12:31

F ryske Krite
Stipersgearkomst op moandei 15 juny 2015,
Om 20.00 oere, yn “De Gekroonde Roskam”.
1.

Iepening

2.

Ferslach skriuwster

3.

Ferslach skathâlder

4.

Ferslach kaskommisje en beneaming kaskommisjelid

5.

Besprekken winterwurklist

6.

SKOFT

Bestjoersferkiezing.ôfgeand :Tjibbe Zijlstra, wer beskikber
8.

Ynkommen stikken

9.

Rûnfraach

10.

Slúting

It bestjoer

8
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Brander

BB vlees.nl

06 12 15 15 97
info@branderbbqvlees.nl

Voor al uw BBQ benodigdheden!

LUCHTKUSSEN- en
TENTVERHUUR

06 53 17 07 78
info@stellingwerfverhuur.nl

Kijk voor alle mogelijkheden op onze websites.

M ounewetter
Letters van Mounewetter

Zwembad Mounewetter behaalt licentie Zwem ABC
Zwembad Mounewetter heeft de licentie voor het enige echte
Nationale zwemdiploma van de Nationale Raad Zwemdiploma’s behaald.
Hiermee voldoet Zwembad Mounewetter aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het zwem-ABC,
de Nationale Zwemdiploma’s. Wij zijn het eerste buitenbad
met deze licentie en zijn hier dan ook zeer trots op. Kwaliteit
en veiligheid staat bij ons voorop.
Deze licentie geeft de klant duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de licentie Zwem-ABC handelt
volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.
9

Koepel_2015_6.indd 9

01-06-15 12:31

Opening
Ieder jaar is het weer afwachten hoe de voorverkoop zal verlopen. Gelukkig kunnen we terugkijken op een gunstig resultaat.
De cijfers zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.
Voordat het zwembad geopend kan worden, wordt er achter de schermen hard gewerkt. De grote duikplank is veiliger
gemaakt, de slang heeft een mooie frisse kleur gekregen en het
kleuterbad is bij binnenkomst van het waterpark gelijk zichtbaar. Maar ook vele onzichtbare klussen zijn gedaan. Mede
hierdoor kon op zondag 26 april Waterpark Mounewetter haar
deuren voor het nieuwe seizoen openen.
Ondanks de frisse dag kon bedrijfsleidster Joke van der Vliet
200 badgasten verwelkomen. Na de opening werd er onder leiding van Barbara Wielinga in het water gedanst. Hierna was
iedereen opgewarmd voor het traditionele stuivertje duiken.
Bij het naar huis gaan kreeg iedereen een appel, aangeboden
door Poiesz supermarkten.
Avondopening
Met ingang van 2 juni kan er van dinsdag t/m vrijdagavond
gezwommen worden. De openingstijden zijn van 19.00 uur19.45 uur vrij zwemmen en van 19.45 uur- 20.30 uur baantjes
zwemmen. Het ondiepe gedeelte van het bad en de speelweide
blijven ook open tot 20.30 uur.
Noteer vast in uw agenda:
Zwemvierdaagse: van 10 augustus t/m 14 augustus.

Stichtingbestuur Mounewetter.

10
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K V Pim Mulier

-

Uitslagen eerste ledenpartij

r

Op zondag 17 mei 2015 werd de eerste ledenpartij georgani-

t

seerd. De weersomstandigheden waren prima en er werd leuk
en sportief gekaatst. De lijst telde vier nieuwe leden. Helaas

e

moesten Chris Anema en Oebele Haakma door blessures voor-

r

tijdig de strijd staken. Het bestuur wenst hen beterschap en
hoopt dat ze er de volgende keer weer bij zijn. De ledenpartij
werd financieel mogelijk gemaakt door de familie Burger van
café de Roskam. De uitslagen:

s

.

Dames (7 parturen):
Sandra Wagenaar, Charina van ’t Zet en Marjolein Baarda
Joukje Haitsma, Sieuwke van der Velde en Zelina Postma
Angelique Buma, Baukje Zaagemans en Jolanda Koopmans

d
Heren (6 parturen):
Jeroen Haringa, Michael van Coevorden en Durk Cuperus
Sander Elgersma, Martin Gaastra en Jan Wierda
Arjen Visser, Melvin Tolsma en Marco Hellinga
Heren 50 + (4 parturen):
Oeds Broersma, Jan Faber en Paul Jongstra
Reinder Koops, Tjerk Goslinga en Taeke Koster.
Straatkaatsen
In de week van 8 tot en met 12 juni 2015 wordt het straatkaatsen weer georganiseerd voor jeugd en senioren. Bij de senioren (dames en heren) is het dorp weer verdeeld in buurten die
tegen elkaar kaatsen. De wedstrijden beginnen om 18.30 uur.
De finales worden op vrijdag 12 juni 2015 gespeeld. Het straatkaatsen is altijd gezellig en we nodigen inwoners uit om een
even een kijkje te nemen.
11
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Eerstvolgende ledenpartij
De eerstvolgende ledenpartij is zondag 21 juni 2015, aanvang
11.00 uur.
Sponsor is Kapsalon Up tot Date uit Witmarsum.
Namens het bestuur,
Simon Lemstra

B edankt
Op 29 april 2015 is mijn liefde van mijn leven en onze fantastische
vader

Guus de Groot
overleden. Op zondag 3 mei j.l hebben we met heel veel mensen
van hem afscheid genomen vanuit zijn werkplaats thuis, met veel live
muziek en mooie woorden voor hem.
Het gemis en verdriet is enorm maar het doet ons erg goed om te
ervaren dat Guus bij zoveel mensen geliefd is.
Dank jullie wel voor alle kaartjes, alle bezoeken en alle steun tijdens
zijn ziektebed, en voor jullie komst op zijn afscheid.
Guus heeft er van genoten, dat weten we zeker!
Marion, Maaike, Lisa

12
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T immerdorp Witmarsum
Geef je nu op, het kan nog tot 15 juni! We hebben plaats voor
maximaal 100 deelnemers en het begint al behoorlijk vol te
stromen. Wacht dus niet langer en stuur nu een e-mail naartimmerdorpwitmarsum@gmail.com of lever het strookje van de
flyer in bij Gerard en Sandra van de Witte, Van Aylvaweg 59,
Witmarsum. Je kunt je nog opgeven tot 15 juni.
Alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool mogen
meedoen. De ondergrens is groep 5 of minimaal 9 jaar oud.
Timmerdorp is van dinsdag 7 juli tot en met donderdag 9 juli.
De locatie is op een vrij stuk grond in de Dôle II in Witmarsum.
De bijdrage per kind is dit jaar € 10. Daarvoor regelen we alles
en dit jaar ook elke dag drinken en lunch.
Timmerdorp is een activiteit van het WOK (Witmarsumer Ontspannings Komité) in samenwerking met de buurtsportcoach
van de gemeente Súdwest-Fryslân. Siebrand Hettinga, Pieter
van der Sluis, Klaas Smit en Gerard en Sandra van de Witte
vormen het organiserend comité.
Een activiteit als Timmerdorp kan alleen gehouden worden
dankzij de hulp van sponsoren. Sponsoren die zich nu al hebben
gemeld zijn: Groencentrum Witmarsum, Hofstra Bouw, Bouw-

D

bedrijf Feenstra, Bouwbedrijf Heeringa, Dorpsbelang Witmarsum en de Rotary Club Harlingen. Super! Wilt u ook bijdragen,
stuur dan een email naartimmerdorpwitmarsum@gmail.com.
We hopen dat ook de laatste plaatsen bezet gaan worden! Let
op: deelname aan Timmerdorp is voor eigen risico.

B
13
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S urprise
Surprise puft even uit na succesvol seizoen
Het is eind mei en de ledenvergadering is weer achter de rug
met de nodige bestuurswisselingen. Het bestuur bestaat nu uit
Marieke Zeinstra, Grietje Ludema, Anieta Kooyenga, Wim
Beckers en Henriette van der Vlugt.
Het winterseizoen is omgevlogen omdat Surprise veel verschillende activiteiten heeft georganiseerd. We kunnen met z’n
allen terugkijken op een prachtig succesvol seizoen.
Op 5 december kwamen echte zwarte pieten bij enkele huizen
langs om cadeautjes te brengen. Het komende jaar zijn de pieten ook weer bereid om even langs te komen. Daarna mochten
we in samenwerking met korps en koor Scrooge in de kerk
opvoeren wat een daverend succes opleverde met 3 keer een
uitverkochte kerk. De geweldige samenwerking smaakte naar
meer en meteen na de laatste uitvoering werden de eerste wilde
plannen al gesmeed om hier een vervolg aan te geven. De repetities van de volgende uitvoering ‘Heit wêze’ gingen tijdens het
Scrooge programma al van start. Tussendoor is er tijdens het
klún programma een preview van de volgende opvoering verzorgd in Aylvastate. Twee weken later was de uitvoering van
‘Heit wêze’ en na de uitvoering van zaterdagavond kon er nog
even gedanst worden op een leuk stukje muziek. Voor het eerst
werd op zondagmiddag gespeeld in plaats van de traditionele
woensdagmiddag. Dit was een succes want de zondagmiddag
werd goed bezocht.
Voor de kinderden van de basisscholen werd eind februari, in
samen werking met het Wok, door 5 van onze leden van Surprise ‘Pimpie de paddenstoel’ opgevoerd in een volle zaal van
de Roskam.
In november hebben we onze jaarlijkse snoepactie gehouden.
Dit was weer een groot succes! Helaas levert dit niet voldoende
op en zijn wij erg gelukkig met de steun van onze trouwe dona14
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teurs en leden. Hierdoor kunnen we iedere jaar weer iets voor
u op de planken brengen. Om onze kas extra te spekken stonden vele vrijwilligers van Surprise in een kraam op koningsdag
om hamburgers te verkopen.
Het bestuur wil iedereen bedanken die ons, op wat voor manier
dan ook, heeft gesteund het afgelopen seizoen. Zonder deze
steun zouden al onze activiteiten niet zo succesvol zijn verlopen. Wij krijgen hier erg veel energie van en wij hopen met
veel plezier de komende jaren hiermee door te gaan. Wij zijn

-

enthousiast en hebben nog vele plannen die nog uitgevoerd

n

moeten of kunnen worden. U hoort nog van ons. Maar we gaan

-

nu eerst een zomerslaapje houden.
Het slaapje kan echter niet al te lang zijn, want in oktober zullen wij een eenakter opvoeren tijdens het ‘Oktoberfest’. Tijd
en datum volgen.
In noflike simmer en oant sjen yn oktober!
Bestuur Surprise

e

-

t

-

g

t
Proef de sfeer
en de uitstraling
van een traploper
Bel voor vragen
06 295 337 21

n

.

-

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •

Vegelingskampke 9
8491 PD Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl
15
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N ij Libben
Fanfare “Nij Libben”
Na een prachtig voorjaarsconcert werd het hoog tijd voor het
instuderen van het verplichte werk voor het

ONFK (Open

Nederlandse Fanfare Kampioenschappen) in Drachten.
Het was voor ons de tweede keer dat we hier aan hebben deelgenomen. Op vrijdag 17 april was het dan zover en moesten we
als eerste optreden van de 7 orkesten in de vierde divisie. Dit
wordt per loting bepaald en in elke divisie wordt slechts één
(verplicht) werk uitgevoerd. Met een keurige 81 punten zijn
we op de zesde plaats in de ranglijst geëindigd. Met een beetje
meer durf waren we vast wat hoger geëindigd, het blijft toch
erg spannend op het grote podium. Toch overheerst tevredenheid, omdat we goed gespeeld hebben en het verschil tussen de
laatste 4 korpsen niet erg groot was.
Geslaagden:
In april waren er weer muziekexamens. Hilde Veninga, Rigt
Kleinjan en Lisa Wetting hebben hun B examen op saxofoon
gehaald en Femke Spijksma en Svenja Gaastra zijn ook geslaagd
voor het B examen op de trompet en bugel. Maaike Spijksma
is geslaagd voor haar A examen (hoorn). Allemaal van harte
gefeliciteerd.
Na ons optreden op koningsdag en tijdens de dodenherdenking op 4 mei, werd het weer tijd de Elfstedentocht-wandelaars
muzikaal te ondersteunen op hun doorreis naar Franeker. Veel
van de gezichten hebben we de afgelopen jaren al leren kennen, dat maakt het extra leuk. Ook de inmiddels bekende allround muzikant Rob Faltin (beter bekend als Rob du Jardin)
kwam langs met zijn trompet en met hem hebben we het Frysk
Folksliet gespeeld. Twee van onze leden, Lieuwe Meekma
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en Tsjeard Gietema hebben
deze tocht eveneens volbracht,
waarvoor hulde!
Van 31 mei t/m 6 juni is de landelijke Anjeractie (Prins Bernhard Cultuurfonds). Met steun
van deze stichting kunnen culturele verenigingen hun financiën op peil houden. U doneert
toch ook?
Uitnodiging:
Ons locatieconcert is dit jaar
op 14 juni en wordt gehouden
in het nieuwe koepeltje bij Jorrit Plantinga op de camping. De
aanvang is om 16.00 uur. Het is zeer de moeite waard om deze
accommodatie eens te bekijken en u mee te laten voeren op
onze muzikale klanken.
Daarna heeft Nij Libben een korte zomerstop met daarin nog
het spelen bij het Hoofdklasse Kaatsen op de Merke en ook
tijdens de zwemvierdaagse zijn we weer aanwezig.
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het
donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met
onze voorzitter Willem Veninga (0517-531635). Mailen kan
natuurlijk ook, ons adres is info@nijlibben.nl. Voor een kijkje
in ons verenigingsleven, het prachtige foto album en de complete agenda surft u naar www.nijlibben.nl. Graag tot de volgende keer.

)
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S immerjûnkuierke
Stormachtig 1e simmerjûnkuierke
Op woensdag 6 mei waaide het windkracht acht, maar desondanks
waren er toch 55 enthousiastelingen op deze kuier afgekomen. We
hebben een erg gezellige wandeling van gemaakt waarbij we van
alles konden zien en beluisteren. Het beluisteren bestond uit korte
verhalen onderweg van Willem en het zien had betrekking op de
vergezichten die je hier hebt, maar ook details. Zo zagen we een
heel mooi gedeelte van de Pingjumer Gulden Halsband dat door de
eigenaar is afgesloten, maar ook bollenvelden in bloei, paarden al
galopperend in de wei en in de verte drie reeën in een weiland. Kortom een gezellige, winderige en ook nog informatieve kuier.

Op 3

juni gaan we vanuit Pingjum het noorden in en komen we vast weer
allemaal bijzondere zaken tegen. Hopelijk met wat mooier weer.

G eboren
O

18
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O ttermarraakis  
Donderdag 23 april was de slotavond van BC Ottermarraakis. De wedstrijden waren gespeeld, de keuen werden in de etuis
gedaan en er werd nog even nagekeuveld over hoe alles is verlopen. Na de gezamenlijke maaltijd, uiteraard perfect verzorgd
door Yvonne, werden de prijzen uitgereikt.  De herinneringsvaantjes waren voor Marijke Atsma (kampioen 13/14), Durk
de Haan (George Beker (13/14) en Desiree de Vries (Gosse
Huismanbokaal 13/14). Voor dit seizoen was de aanmoedigingsprijs voor René Bosma, de hoogste serie (gerelateerd)
voor Amanat de Vries en de kortste partij voor Desiree de
Vries. De Gosse Huismanbokaal was voor Jenco Sieperda en
de George beker voor Dominicus Bergsma. Uiteindelijk waren
de 3de prijs voor Gosse Huisman, de 2de prijs voor Ale de Vries
en de winnaar Jenco Sieperda ontving de 1ste prijs en de wisselbokaal. Iedereen, ook de mensen die niets gewonnen hadden,
keek terug op een geslaagd seizoen.
foto vlnr

Desiree de Vries, Amanat de Vries, Ale de Vries,

Marijke Atsma, Jenco Sieperda, René Bosma, Gosse Huisman,
Dominicus Bergsma en Durk de Haan.

20
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T riatlon Witmarsum
Inschrijving Triatlon Witmarsum geopend!
Deze zomer is het weer zover: de derde editie van Triatlon Wit-

-

marsum. De inschrijving voor de triatlon is nu geopend. Op

d

zondag 30 augustus wordt om 14.00 uur het startschot van de
triatlon gegeven nabij molen ‘De Onderneming’ aan de Witmarsumervaart. Al ruim vijftig sportievelingen hebben zich

e

inmiddels aangemeld.

-

Nieuw dit jaar is de Kidsrun. Vanaf 12.00 uur kunnen jongens

)

en meisjes van 6 t/m 12 jaar rennend een deel van het parcours

n

afleggen.  De derde editie van Triatlon Witmarsum is een bijzondere; voor het eerst wordt er gezwommen in de Witmarsumervaart. De vaart wordt deze maand gebaggerd en het organiserend comité zal in samenwerking met het Wetterskip Frys-

-

lân regelmatig het water controleren, zodat er veilig en zonder

,

obstakels gezwommen kan worden.

,

De deelnemers zullen in de vaart 500 meter zwemmen, waarna
er twintig kilometer gefietst wordt. Afsluitend lopen de deelnemers een ronde van vijf kilometer door de straten en het bos van
Witmarsum. De finish is, net als voorgaande jaren, aan de voet
van de Koepelkerk op het gezellige Kaatsplein.  Naast de individuele triatlon kent Triatlon Witmarsum ook weer een Team
Triatlon en de Business Triatlon. Bij de Team Triatlon leggen
drie deelnemers per team in estafettevorm de onderdelen van
de triatlon af. Bedrijven kunnen zich zowel met individuele triatleten als met teams aanmelden voor de Business Triatlon, een
sportieve en leuke manier om het bedrijf te promoten!
Inschrijven voor de triatlon en de Kidsrun kan via www.triatlonwitmarsum.nl en is mogelijk t/m 16 augustus.
Volledig op de hoogte blijven van Triatlon Witmarsum? Kijk
dan op onze website www.triatlonwitmarsum.nl, onze Facebook-pagina www.facebook.com/TriatlonWitmarsum of bekijk
al het laatste nieuws op Twitter: @triatlonwmarsum.
21
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W itmarsum 2018
Witmarsum 2018, dat is de naam waaronder wij het initiatief
hebben genomen om aan te haken bij Culturele Hoofdstad 2018
(CH2018) De provincie Fryslân wil met CH2018 al het mooie
van Fryslân uitvergroten en onder de aandacht brengen van
heel de wereld. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie, vanaf de
Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018
als hét dorp waar je niet omheen kunt.
Mienskip: verbinden en samenwerken
Witmarsum 2018 heeft tot doel de mienskip te versterken op
het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Wij vertalen dat als:
we willen met het hele dorp mooie projecten neerzetten waar
Witmarsumers, inwoners uit omliggende dorpen, alle Friezen,
Nederlanders en toeristen van kunnen genieten. En niet alleen
in 2018, maar ook daarna. Verbinden en met elkaar samenwerken over hekjes en hokjes heen, dat is waar het in eerste instantie om gaat. Dat klinkt mooi en misschien wat vaag, maar een
goed concreet voorbeeld is de opvoering van Scrooge geweest
afgelopen december. Zeventig vrijwilligers van verschillende
verenigingen hebben een prachtige productie neergezet waar
honderden toeschouwers van hebben genoten. Dat willen we
vaker en dan misschien ook nog wel grootser.
Drie ikonen als inspiratie
Witmarsum heeft het geluk te beschikken over drie historische
figuren: Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Deze
drie heren vertegenwoordigen ruim gezien drie grote gebieden:
levensovertuiging, minderheidstalen, sport en kunst. We nemen
deze drie iconen als start voor het creëren van producties en het
presenteren van ons dorp. Belangrijk daarbij is: wat betekenen
de drie iconen vandaag de dag nog, hoe kunnen we verleden
en heden met elkaar verbinden. Alle drie de iconen zijn nog
springlevend. Menno Simons heeft een grote schare volgelin22
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gen verspreid over de hele wereld die nog steeds zijn gedachtengoed levendig houden. Gysbert Japicx heeft het gesproken
Fries vastgelegd in geschreven taal en die taal gebruiken we
nog steeds. En Pim Mulier heeft vele nieuwe sporten geïntroduceerd, sporten die we nog steeds beoefenen, en twee van
onze sportverenigingen dragen zijn naam. Een mooie vraag,
als start, zou kunnen zijn: wat zouden onze iconen gedaan of
gezegd hebben als ze nu zouden leven?
Groots uitpakken in 2018

e

We zoeken vanaf 2015 tot en met 2018 –met hopelijk een uit-

8

werking daarna- naar de betekenis van de drie iconen nu, naar

:

-

t

e

:

vormen waarin we dat kunnen tonen aan een groot publiek,
naar vormen waar we zelf aan mee kunnen doen. Witmarsum
2018 betekent in 2016, 2017 én 2018 activiteiten organiseren,
waarbij 2018 het jaar is om echt groots uit te pakken.
Royal Friesians
Culturele Hoofdstad 2018 heeft vele projecten en één daarvan
is Royal Friesian. Onze drie iconen vallen in onze ogen onder
de noemer Royal Frisian. Met de drie iconen kunnen we aansluiten bij CH2018 en op die manier ook meeliften op de promotie die CH2018 maakt voor alle activiteiten in Friesland.
Grote opkomst bij eerste presentatie
Op 19 mei was er in de Gekroonde Roskom een presentatie van
het initiatief voor alle verenigingen. De opkomst was groot en
de eerste reacties waren positief. In drie ‘harsenskraab-rondjes’ borrelden in ieder geval bij de aanwezigen veelbelovende
ideeën op. Ideeën die 2018 voor ons dorp tot een bijzonder jaar
kunnen maken. Op 21 september is er een tweede bijeenkomst.
We hopen dan weer op een grote opkomst, want Witmarsum
2018 wordt alleen een success als we er met zijn allen de schouders onder zetten.

t

n

De initiatiefgroep Witmarsum 2018
Klaas Smit – Jac König – Menno de Vries – Freddie Reijenga –

g

Gerke Terpstra – Wim Beckers.

-

Mail: info@witmarsum2018.frl
23
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G raach Dien
Onze vrijwilligers wachten op werkdagen tussen 9 en 10 uur ’s
morgens bij de telefoon op aanvragen om hulp voor bij voorbeeld:
- Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan of
door een specialist in het ziekenhuis
 ervoer naar de fysiotherapeut
-V
 ervoer binnen het dorp
-V
 en boodschapje doen
-E
 et spoed medicijnen halen
-M
 ulp bij een klusje
-H

De hulp is gratis, wel moet een kostenvergoeding voor het vervoer worden berekend.
Deze bedraagt € 2,00 binnen het dorp en € 0,25 per kilometer
buiten het dorp, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.
U kunt bellen met telefoonnummer 06 52046445
Als het kan tenminste 2 dagen van tevoren.
Er kan dan op tijd voor een vrijwilliger worden gezorgd
Wilt u andere informatie, bel dan Ale Kuperus 0517-531292

24
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Wijkverpleegkundige
Baukje de Jong
0515-46 18 81
www.thuiszorgzwf.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis naar
huis gaan. Baukje komt graag voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.

Baukje de Jong is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen met
haar zorgteam Witmarsum biedt zij alle soorten zorg aan huis zoals:
verzorging en verpleging, hulp in de huishouding, thuisbegeleiding,
(intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en thuishotel (diensten aan
huis).

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

f
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Y n’t ferline
Op 12 septimber 2014 ferstoar yn Snits de mem fan Luuk Geljon-Visser,
Dora Visser- de Boer, 99 jier âld. By de neilittenskip siet in
doaske mei 12 sulveren gebakleppeltsjes. Dy leppeltsjes brûkte Dora Visser-de Boer altyd as hja wat lekkers by de kofje
servearde. Mei grutsk fertelde sy dan dat hja dat krigen hie fan
de telefoanabonees yn Wytmarsum.
En dan liet sy altyd it knipsel út de krante fan 20 jannewaris
1939 sjen, wêryn stiet dat it telefoannet yn Wytmarsum automatiseard wie en dat dêrtroch har wurk as tillefoniste beëindige
waard. De tekst út de krante lûd as folget: Automatiseering
telefoon. Witmarsum, 20 Jan. Met ingang van heden heeft Witmarsum e.o zijn automatisch telefoon gekregen en daarmee is
het werk der plaatselijke telefoniste, mej. D. de Boer, ten einde.
Zij heeft gedurende een aantal jaren den telefoondienst geleid
op een wijze, die door de abonné´s zeer is gewaardeerd. Dezer
dagen is aan mej. De Boer namens alle abonné´s een geschenk
in zilver aangeboden.
Har heit Bindert de Boer behearde it postkantoor yn Wytmarsum en Dora betsjinne dêr de telefoancentrale. Hja koe alle
telefoannûmers út har holle en ek de nûmers bûten Wytmarsum dy troch har klanten in soad belle waarden.
Dora wenne fan 1930, oant har houlik yn oktober 1939 mei
Jouke Visser út Warkum, yn Wytmarsum. Mei har freondinnen, ûnder wa Tine Bijlsma-Zijlstra, Jo Blanksma, skoal juffer
Annie Miedema en Baukje Elgersma, hat hja oant op hege leeftyd de kontakten ûnderhâlden.

26

Koepel_2015_6.indd 26

01-06-15 12:32

-

n

Heit Bindert de Boer waard nei syn pensjoen yn 1943 as kantoar hâlder fan de PTT opfolge troch syn soan, Gerben, Dora’s
broer. Dy hat dizze funksje dien oant hy syn pensjoen 1971 krigen hat. No brûk ik dizze leppeltsjes as ik myn besite gebak foar
set, sa seit mefrou Luuk Geljon-Visser.
Op de foto Dora mei har heit Bindert de Boer foar it postkantoar, oan wat doe de Bolswarderweg wie en no fan Aylvaweg.

e
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As jo no ek mei soks sitte, lit it ús dan ek efkes witte
Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje
Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557
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D e Koepel stypje
Alwer sa’n prachtige list mei stipers…
G. Lolkema- Lemstra*

R.S. de Vries, Bergen(N.H.)

M. Postma*

M. de Schepper, Ljouwert		

W. Dijkstra- v.d.Eems*

G. Tolsma- Hydra*

Tj.Wiersma*

G.Koopmans-Scheffer, Deventer

J. Schiphorst*

J. Posthumus Stiens

H. van Dijk*

E. Hofstra*		

		

			

S.Reitsma- Brouwer*	T. Grijpma*			
S.Kooistra-Werkhoven*

D. van Straten*		

G. Sierkstra, Snits

R. Ypey, Skettens

J. Koopmans*

A. de Vries-Kooistra*		

F. Burger*

B.Hempenius-Talma* 		

J. van der Tol*

G.Wijngaarden-v.Dijk*

J. de Jong*

A. Sierkstra- Galama, Delft		

B. Huisman-Bonnema*

J. Bloemendaal*

P. Plantinga*

G. Abma- de Nooy, It Hearrenfean

		

T. Huisman- Hoekstra*	T. Haitsma- de Groot, Boalsert
H.Koopmans-Geertsma* D. Eisinga, Joure			
W. Postma-Bruinsma*

J.Wagenaar-Zwanenb. 			

L. Sierkstra*

A. van Olst*		

J. Bloemsma*

Y. Bruinsma- Heslinga*

* = Wytmarsum
Tige tank allegearre ! Feikje
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Zomer fitness 2015 !
Speciale aanbieding:

voor € 75,00
4 maanden onbeperkt fitnessen.
• In de maanden mei, juni, juli en augustus
• Zaal met airco
• Dagelijks vrije inloopuren
• 5 dagen per week
• Vraag naar de voorwaarden

‘Als goede
voorbereiding
voor de triatlon
30 augustus’

Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901 | Fax. 0517-532360
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
29
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A ctiviteiten agenda
H. Kuipers, De Krite 7, 8748 GG Witmarsum
@ harry.kuipers@freeler.nl

0517 – 531452

06 juni

Ophalen oud papier “Nij Libben” vanaf 08.00 uur

8/12 juni

KF Pim Mulier: straatkaatsen vanaf 18.30 uur

14 juni

KF Pim Mulier: KNKB Dames hoofdklas afdeling

		

Aanvang 10.00 uur

17 juni

Aylvastate: Klein concert van licht klassieke

		

muziek. Aanvang 15.00. Entree € 4

19 juni

Waterpark Mounewetter: midzomermiddag van

		

15.30-17.30 uur. Zweminstuif voor alle leeftijden

		

in samenwerking met Marne College Bolsward

20 juni

KF Pim Mulier: KNKB Heren 1e klas uitnodiging

		

Aanvang 11.00 uur

20 juni

KF Pim Mulier: KNKB Heren 2e klas D.E.L.

		

Aanvang 10.00 uur

21 juni

KF Pim Mulier: Ledenpartij. Aanvang 11.00 uur

21 juni

Waterpark Mounewetter: Vaderdag: alle vaders

		

gratis zwemmen

25 juni

Aylvastate: Dansgroep van de Heamieldagen.

		

Aanvang 14.30 uur. Entree € 4,-

27 juni

Aylvastate: opruimingsverkoop Westerhof mode.

		

van 10.00 tot 12.00 uur		

27 juni

Ophalen oud papier “Nij Libben”vanaf 08.00 uur

27 juni

KF Pim Mulier: Federatiewedstrijd senioren.

		

Aanvang 11.00 uur

28 juni

KF Pim Mulier: Ledenpartij voor de jeugd

		

Aanvang 11.00 uur

03 juli

Waterpark Mounewetter: Disco zwemmen
vanaf 21.00 uur. Entree € 2,-

04 juli

KF Pim Mulier: Federatiewedstrijd voor de jeugd

		

Aanvang 10.00 uur

30
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
ANBO oa Boalsert
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
Toanielfer. “Fryske Krite Wytmarsum”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”

K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub
Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Volleybal vereniging “Thrium”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 3 july
ynlevere wurde fia de mail: de-koepel@hetnet.nl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Wat letter ynlevere wurdt, bliuwt lizzen oant de folgjende Koepel! Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres
of fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: harry.kuipers@freeler.nl
Tariven 2015
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23
RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: http://www.dekoepel.eu
E-mail adres: de-koepel@hetnet.nl
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ONDERHOUD
VERBOUW
R E N O VAT I E
site!
onsive web
uwde resp
ie
rn
ve
ze
Check on
abouw.nl
www.hofstr
kijken op
Goed te be
tablet!
b
mo iel en
computer,
De 6% btw regeling geldt voor:
onderhoud, verbouw en renovatie.
Denk bijvoorbeeld ook aan:
■

dakrenovatie

■

kunststof kozijnen

■

dakkapellen

■

dubbel glas plaatsen

■

verbouw binnen

■

moderniseren toilet en badkamer

VALT UW
ENERGIELABEL
TEGEN?
MAAK VRIJBLIJVEND
EEN AFSPRAAK
MET ONS.
MAAK UW WONING
ENERGIEZUINIG!

PROFITEER VAN
HET LAGE
BTW TARIEF
U BETAALT NU MAAR
6% BTW IN PLAATS
VAN 21% BTW OP DE
LOONKOSTEN!

DAT SCHEELT
SNEL HONDERDEN
EURO’S!

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit, heldere afspraken en flexibiliteit.
Wij zorgen dat we op tijd en binnen de afgesproken prijs uw project opleveren!

Contact

T. 0517 532 207

E. info@hofstrabouw.nl
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