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Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

V ERB OU W PL A NNEN?
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 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.

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07
www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum
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K at en Harke
It is best wol efkes omstean learen ast krekt út Ierlân werom
bist fan fakânsje om dan it Tusken

en skriuwe te moatten.

En dochs moat it ek wer net sa moeilik wêze, want it ferskil tusken Ierlân en Fryslân is net sa grut. Beide bin grutsk op it eigen
lân, de taal en de kultuer. Ik tink dan fansels mei namme oan de
typyske Ierske muzyk mei syn eigen ynstruminten. Koest oan
de muzikanten merke dat dy kultuer harren mei de breileppel
yngetten wie. Wat in muzikanten, wat in sûplesse. Echt genietsjen! Ik makke de reis tegearre mei Sjors Huisman. Wy binne
beide gek fan Ierlân en hienen it wol faak oer it meitsjen fan in
reis troch Ierlân, mar it bleaun bij praten. Oant Tjittie Koopmans tsjin ús sei dat wij gewoan wat planne moasten omdat it
der oars bij bliuwe soe. Sa sein en ek sa dien!
Doe’t wy yn Ierlân sieten krigen wy beiden mailtsjes en appkes dat der yn Wytmarsum tropyske tempetarueren wienen.
Der wienen ek guon dy’t seinen: Wat treffe dy mannen it mei it
waar! No net echt dus, want de 8 dagen dat wij der omslein ha
wie it alle dagen bewolkt en wie der sels ien kear wynkrêft 6 mei
flinke buien. Mar ja dat is it typyske Ierske waar seit men. En
och men hat fakânsje dus men makket wille en dan kinst dochs
krekt wat mear tille! Boppedat jout Ierlân, nettsjinsteande it
betiden minne waar, safolle oan natoer. Wat in ôfwikseling!
Altyd wer oars as watst krekt dêrfoar sjoen hast en (as de sinne
skynt) de rike fariaasje oan kleuren op de bergen en cliffs fansels. Mar ja dan moat de sinne wol skine.
Mar net allinnich in rike fariaasje oan kleuren, mar ek oan
minsken. Njonken oergryslik folle minsken út Amerika, faaks
op syk nei har roots, Ingelân, Australie, Dútslân, Eastenryk, ja
wer net wei. Sa kamen yn in pub in stel jonge Ingelsen op mij
ôf dy’t mij fertelle koenen dat Bill Bailey sprekkend op mij like
(of wie it no oarsom?). No wist ik tafallich fia John en Peta Ross
dat ik op dizze Ingelske comedian, akteur en muzikant like.
3
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Mar dochs! Skynber foel myn ferskining as Bill bij de Ingelsen
wol op, want ik moast in tal kearen mei in pear foar mij folslein
ûnbekende Ingelsen op de foto. Leuk dochs!
Niis krekt hie ik it efkes wer in boel tille kinne. No wa seker
in protte tille koenen, wienen de dielnimmers oan de Triatlon.
Wat in happening en wat waarden der resultaten delsetten!
Geweldich! Sawol solo as ek yn groepsferbân waarden prima
prestaasjes levere. Iksels bin no net echt it proto-type fan in
sportman; myn teoretyske kennis is altyd ridlik goed west, mar
om dat dan ek yn de praktyk te bringen…..dat is krekt in brêge
te fier. Mar lokkich ha ik sportive dochters en skoandochter,
dat ik koe moai fungeare as coach. As dat no echt holpen hat
wit ik net.Op de dei fan de Triatlon wie it perfekt waar om
jinsels yn te spannen. Bij de tropyske temperatueren dy’t letter
kamen, giet dat allegear wat minder. Us swimbad hat dêr trouwens goed op ynspile troch langer iepen te bliuwen.
As ik dit sit te skriuwen, smoarferkâlden troch de grutte oergong tusken Ierlân en Fryslân, is it krekt in wat donkere dei mei
dêr bij hearrende temperatueren. Suver efkes lekker!
It keatsen is wer dien, it fuotbal is wer útein setten en it sil
grif net lang mear duorje (om mar ris posityf te bliuwen) dat
regelmjittich de wyn wer oanhellet ta stoarmeftige snelheden
en de loft regelmjittich efkes wat triennen falle litte sil. Mar
hawar dat heart no ienris bij de tiid fan it jier fansels.
Wat net bûn is oan de tiid fan it jier is de libbensyklus fan ús
minsken. Dy giet almar troch.
Sa stoar op 30 july op 91 jierige leeftyd, MAAIKE WIJBENGA.
Maaike wie de dochter fan Albert en Wop Wijbenga-Takema
dy’t wennen op Arumerwei 2 (Sigarenmagazijn it Hoekje) yn
Wytmarsum. Hja hie twa susters, Fokje en Jant. Maaike hat
sûnt 1960 yn Ljouwert wenne mar kaam noch faak yn Wytmarsum en bliuw op ‘e hichte fan it nijs yn Wytmarsum troch de
Koepel. Wy winskje de neibesteanden de krêft om dit ferlies in
plakje te jaan.
Bliid nijs is der ek, want op 2 septimber binne JEROEN KUIPER en FEIKJE DE VRIES (fan Jaap en Gesina) de grutske
4
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alders wurden fan dochter Myrthe. Jeroen en Feikje - en fansels
ek pake en beppe - fan herte lokwinske.
Net tsjinsteande dat wij koartlyn noch tropyske temperatueren

r

hienen, sil it grif net lang duorje as der wer in trui oan kin, want

.

hoe we it wende as keare: de hjerst is kommende wei. Ik soe

!

sizze oant de folgjende Koepel!

-

-
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T riatlon Witmarsum
Geslaagde vierde editie Triatlon Witmarsum
Het hele triatlonweekend werden de weerberichten nauwlettend in de gaten gehouden. Zou het gaan onweren, stormen,
regen op zaterdag…of toch op zondag? Gelukkig bleef de nattigheid beperkt tot de zondagochtend tijdens de opbouw van
het parcours.
De Kidsrun ging om twaalf uur van start onder een stralende
zon. Met Slachtemarathonwinnaar Erik Negerman voorop gingen de kinderen o.a. dwars door Aylva State. De jongste jeugd
éénmaal, de oudsten twee keer. Een waar spektakel voor de
bewoners van het zorgcentrum!
Het was flink warm onderweg en het flesje water en ijsje nadien
viel zéker in de smaak bij de atleetjes!

n

Tim Hofstra uit Witmarsum was de snelste bij de categorie 6

t

t/m 8 jaar in een tijd van 5:13 minuten. Jelle Jan Zwaagstra uit
Witmarsum deed net iets minder dan 10 minuten over twee

e

rondjes: 9:59 minuten!

n

Een sterk deelnemersveld begon om twee uur aan de vierde
editie van Triatlon Witmarsum. Onder hen de eerder genoemde
Erik Negerman, die voor het eerst een triatlon aflegde! Daarnaast ook toppers als Syb en Jacob v/d Ploeg, Menno Cramer
5
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(nummer 2 van 2015), Dyan Hendriks en Thomas Wobma, die
beide vorige week in Workum een snelle tijd hadden geklokt.
Natuurlijk waren ook de plaatselijke snelle jongens aanwezig,
waaronder Jaap Zwaagstra, Marco Menage en Enno Hofstra.
De snelste dame van de vorige edities was helaas niet aanwezig
vandaag en team Fysio Witmarsum deed een gooi naar het parcoursrecord van 1:08:02.
Dreigende wolkenpartijen tijdens de triatlon, maar geen regen.
De stroming mee tijdens het zwemmen maar een stevige westzuidwestenwind, waardoor het fietsen een zware onderneming
werd en de vochtige warmte in het Flietsterbos. Kortom: niet
de eenvoudigste omstandigheden voor een triatlon.
Ondanks dat zette Thomas Wobma uit Bolsward een nieuw
parcoursrecord op de klokken door als enige onder het uur te
finishen: 59:25 minuten! Op een minuut eindigde Dyan Hendriks uit Bolsward als tweede en Jacob v/d Ploeg uit Damwoude werd derde in 1:01:51.
Bij de dames werd dit jaar Natascha v/d Vis uit Oudeschild
Texel eerste in een tijd van 1 uur, 6 minuten en 30 seconden.
Op ruim 8 minuten werd Theresia Offringa uit Nijland tweede:
1:14:43. Marije Steigenga uit Wons maakte het podium compleet door als derde te eindigen in 1:15:54.
Bij de teams werd het spannender dan bij de individuen. Met
een verschil van slechts 20 seconden werd Fysio Witmarsum
eerste in 1:08:55, gevolgd door Max en zijn Maximonsters in
1:09:15. De Popta’s werden op gepaste afstand derde in 1:16:55.
Na afloop werd er nog gezellig nagezeten bij De Roskam, waar
de belevenissen van de dag werden gedeeld.
Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 70 vrijwilligers en de
bijdrage van vele sponsoren is het weer gelukt om dit prachtige
evenement te organiseren! Volgend jaar maken we ons op voor
de lustrumeditie. Over de vorm en datum van de 5e Triatlon
van Witmarsum wordt binnenkort meer bekendgemaakt.
6
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A ylva State
1 oktober dag van de ouderen in Makkum en Witmarsum!
Op zaterdag 1 oktober zijn er op twee plaatsen activiteiten rond
de dag van de ouderen. In Makkum bent u welkom in het restaurant van Avondrust om te genieten van shantykoor “Sterk
spul”, in Witmarsum stelt Aylva State haar recreatieruimte
beschikbaar om u te ontvangen. In Witmarsum komt het koor
“Nostalgia”optreden.
Op beide plaatsen begint de middag om 14.30 uur. Er wordt
een bijdrage van €5,- gevraagd, hier zit ook de koffie/thee met

w

wat lekkers en na afloop nog een drankje met een hapje bij

e

in. U kunt zich opgeven tot 23 september bij de recepties van

d

.

-

genoemde verzorgingshuizen, Tel. 0517-531156 (Witmarsum)
en 0515-231655 (Makkum)
Deze middagen worden georganiseerd door de gezamenlijke
ouderenbonden, de verzorgingshuizen Aylva State en Avondrust en Stichting Ouderenwerk Bolsward.
De middagen zijn bedoeld voor alle senioren die zin hebben in
een gezellige middag!

t

.

n

D orpsbelang
Moment van gedenken voor dorpsgenoten 30 oktober 2016
Na het verlies van een dierbare voelen veel mensen de behoefte om hem of haar te gedenken, door even stil te zijn of een
kaarsje aan te steken als teken dat het familielid of de vriend of
vriendin nog niet vergeten is. Op zondagavond 30 oktober 2016
is er net als in voorgaande jaren voor bewoners van Witmarsum de gelegenheid om dierbaren te gedenken. Dorpsbelang
7
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Witmarsum en de gezamenlijke kerken in Witmarsum bieden
ruimte hiervoor aan alle dorpsgenoten.
Plaats:

Koepelkerk.

Tijd:

19.00-19.30 uur ruimte voor persoonlijk geden-

ken. U kunt gewoon in en uit lopen en uw eigen tijd hiervoor
nemen.: 19.30 uur een gezamenlijk moment waarin namen
genoemd kunnen worden. Dit moment zal worden vormgegeven met muziek en gedichten.
Na afloop is er koffie en ruimte voor gesprek.
Als u het op prijs stelt, dat de naam van een van uw familieleden wordt genoemd, kunt u contact opnemen met Joost Rosier
(joostrosier@gmail.com) Schoolplein 3, tel. 532578 of Peter
Wattèl (peterwattel@aim.com) Kerkplein 9, tel. 532237.
Wij verzoeken u voor 27 oktober de naam door te geven.

F ryske Krite Nijs
Al hearsken der yn Wytmarsum tropyske temperatueren, de
spilers fan de Fryske Krite binne al begûn mei de repetysjes.
Wy hawwe in spetterjende útfiering tasein en sille der alles oan
dwaan om dizze tasizzing nei te kommen.
We hâlde jo noch yn spanning oer it stik wat wy opfiere, der
hearre jo noch wol mear fan.
Yn in eardere Koepel hiene wy skreaun dat we besletten hiene
om ús útfiering yn novimber te hâlden, mar wy hiene hjirby gjin
rekken holden mei Sinteklaas. Troch syn yntocht yn Wytmarsum wie it dreech om yn novimber in geskikte datum te finen.
Wy sjogge no om in oare datum en litte dit sa gau mooglik witte.
Wat stean bliuwt is ús tasizzing fan in “spetterjende útfiering”!!

Dus graach oant sjen by de Fryske Krite
8
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D orcas voedselactie.

-

r

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 November wordt er dit jaar weer een

n

Dorcas voedselactie gehouden. Het doel van de Dorcas Voedsel-

r

n

r

e

!

actie is om voedselpakketten in te zamelen voor de aller armsten
in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten. Dorcas deelt
het voedsel in voedselpakketten uit, via kerken en organisaties,
aan kwetsbare mensen in de samenleving . In de praktijk zijn dit
ouderen, mensen met een handicap (in hun familie) en chronisch
zieken. Gemiddeld één of twee keer per jaar krijgen deze mensen
een voedselpakket uit Nederland. De voedsel pakketten worden
verspreid in de volgende landen : Albanië, Moldavië, Roemenië,
Hongarije, Oekraïne, Zuid-Afrika en Lesotho.
De actie vindt plaats in de supermarkt van Poiesz in Witmarsum
waar u de volgende producten kunt kopen voor deze actie :
Zonnebloemolie (plastic fles van 1 liter), Liga (geen Milkbreak),
Theebiscuit , Limonadesiroop

(geen plastic fles) , Groenten

(blik van 800 gram), Witte/bruine bonen (blik van 800 gram),
Fruit (blik van 800 gram), Rijst (1-kiloverpakking), Pasta
( 500-gramsverpakking ), Jam , Thee , Suiker (1-kiloverpakking),
Tandenborstel, Tandpasta.
Dit zijn allemaal producten die lang houdbaar zijn. We hopen
dat u veel producten koopt voor deze actie zodat wij weer vele
dozen kunnen vullen voor deze mensen die het heel erg nodig
hebben.
Als iemand producten voor deze actie eerder heeft gekocht is
het ook mogelijk deze in te leveren op Woensdag 2 November
tijdens de dankstond dienst. Ook is er tijdens deze actiedagen
een collectebus aanwezig waarin u een bijdrage kunt doen ten
behoeve de Dorcas voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. Daarom is de
slogan van deze Dorcas actie ‘ DOE EEN BOODSCHAPJE
EXTRA ‘. Een ieder die mee helpt deze actie te laten slagen
alvast heel erg bedankt namens de ZWO-commissie.
9
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G raach Dien
Onze vrijwilligers wachten op werkdagen tussen 9 en 10 uur 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
- Vervoer naar de fysiotherapeut
- Vervoer binnen maar ook buiten het dorp
- Een boodschapje doen
- Met spoed medicijnen halen
- Hulp bij en klusje
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

10
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J eu de boules
Onder ideale omstandigheden werd afgelopen zaterdag op de
banen van jeu de boules vereniging De Mouneboulers in Witmarsum het Ald Wûnseradieltoernooi gehouden.
Met 44 deelnemers uit diverse dorpen weer een goed bezet
toernooi. De deelnemers zorgden voor spannende, makkelijk
gewonnen en zeer verrassende partijen. Na de drie gespeelde
rondes bleek dat ook de gasten goed konden boulen, de uitslag:
1e prijs Jan Spieksma (Schettens) Antje Cuperus (Witmarsum)
2e prijs Lieuwe Wierda (Witmarsum) FeikjeReitsma (Exmorra)
3e prijs Jetze Hofstra (Witmarsum) M. Visser (Schettens)
4e prijs Ruurd Peelen (Exmorra)

G eboren

12
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Ruim 5 jaar gespecialiseerd in huidverzorging & make up

Petronella Teijema
Gysbert Japiksweg 13
Tel : 06 23 62 05 05

e

info@salonmakeyourday.nl
www.salonmakeyourday.nl

)

*Geopend op afspraak
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F anfare “Nij Libben”
Wat is een dorpsevenement zonder muziek. Ook in de zomervakantie hebben muzikanten van Nij Libben een viertal evenementen opgeluisterd met muziek.
Uiteraard waren we bij de jaarlijkse hoofdklasse kaatswedstrijd
op de merke , maar ook bij de start van de zwemvierdaagse en
de triatlon. Bij het optreden bij de fredeskuier op 21 september
hebben we passende muziek gespeeld.
Op donderdag 1 september zijn de wekelijkse repetities weer
begonnen. Er wachten ons een drietal optredens in 2016 n.l.
op 4 november een concert met de korpsen van Boornburgum en Lemmer, op 19 november concours in Drachten en 18
december is er ons jaarlijks kerstconcert, dit keer met Sipke de
Boer. Deze veelzijdige muzikant maakt niet alleen in zijn vrije
tijd Friestalige liedjes maar schrijft en componeert veel voor
anderen.
Om als orkest tot goede prestaties te komen is veel oefening
en zelfstudie noodzakelijk maar ook plezier en gezelligheid.
Daarom zijn we op 17 en 18 september een weekend weggeweest. Uiteraard is er heel veel geoefend en is ook ons 50 jarig
bestaan gevierd.
Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto
album en de complete agenda Surft u naar www.nijlibben.nl.
Tot de volgende keer.

14
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Wijkverpleegkundige
Baukje de Jong
Tel.nr.: 0515-46 18 81
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

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).
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.

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

d
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21:30 uur

met
Johannes Rypma

Zaterdag 8 oktober:

& Harlie en de Beukenootjes’

Vrijdag 7 oktober:
‘Bountyhunters

grafische verbeelding

design

ZEE

GESPONSERD DOOR:

Koepel_2016_09.indd 17

26-09-16 08:54

‘Staight on Stage &
De Zware Jongens’

Minitrekkerbehendigheidsrace,
inclusief scootmobiel en rollator race

Oktoberfest_2016_09_Poster_A2.indd 1

Oktoberfest Witmarsum

‘Jan Keizer en Annie
voor- en naprogramma
Schilder’ Sipke & Band

www.oarsasoarswytmarsum.nl

16:00 uur

11:00 uur Kerkdienst

Zondag 9 oktober:

22:00 uur

16:00 uur

Zaterdag 8 oktober:

01-09-16 13:41

O ktoberfest
Ja, het Oktoberfest is weer los…………………….
De eerste vrijdag van de maand is de dag dat normalerwijze
“De Koepel” bij u op de spreekwoordelijke mat valt. Laat dat
nou net vandaag zijn en tegelijk valt met de eerste dag van het
Oktoberfest. OK, lees dit stukje nog even uit, klap hem dicht,
en als de sodemieter naar De Potstal. Daar speelt namelijk de
wereld beroemde Fries; Johannes Rypma met zijn

met zijn

band de “Bountyhunters” als openingsact en of een band niet
genoeg is, ook nog “Harlie en Beukenootjes” Ook in de laatste
band vinden we een paar Local Heroes, maar als je wilt weten
wie dat zijn en vooral wat ze spelen dan moet je je rond half 10
melden bij de ingang van de feesttent, waar je opgewacht wordt
door het enthousiaste bestuur van OarsAsOars en de “mitarbeiters und hilfers”.
Lees je dit blad pas op zaterdag 8 oktober, is er op zich nog geen
man overboord, maar je hebt al wel het bovenstaande gemist.
Neem je verlies, zucht diep, en ga je, met ons, verheugen op
It Grutte Wytmarsumer Sneontemiddeisbarren. Traptrekkerracen voor de jongsten, maaitrekkerbehendigheidswedstrijden
voor de wat ouderen en rollaterrace voor……nou ja, die dus.
Zit je nou net aan it jûnsbrochje, jammer, maar dan is ook dat
net voorbij. Niks loos, goed doorkauwen, want voor de zaterdagavond kun je wel een stevige ondergrond gebruiken. Want
de upcoming band uit Haskerland Skarsterlân De Fryske Marren (Joure e.o.) komen de tent plat spelen met hun vertolkingen
van oude en nieuwe hits. De mannen van “Straigt on Stage”
zijn al een tijdje bezig en staan op punt van doorbreken voor de
nationale en internationale podia. (Heeft u de fout op de poster
al ontdekt?) Komt dat zien en horen, want zo goedkoop zie je
volgend jaar alleen nog maar op TV. Mochten ze om wat voor
reden de tent niet plat krijgen, (wij kunnen het ons niet voor18
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stellen) heeft de organisatie een soort van escape ingebouwd.
Niemand minder dan de Zware Jongens zullen garant staan om
je de laatste zweetdruppels uit je lijf te persen. Meezingen en
feesten! En neem gerust heit, mem, pake en of beppe mee, want
zullen zich ook kunnen vinden in dit muziekgenre. (Sorry, was
maar een idee)

t

Op zondag schor en hees wakker worden, geen punt, want om

,

11.00 uur begint de tentkerkdienst. Meezingen is niet verplicht,

e

dan maar playbacken . Koffie en koek voor aanvang, om de

t

-

keel even een beetje te schrapen, en je klinkt weer als een
(kerk)klokje. Om 12 uur weer huiswaarts of nog even napraten,
hapje eten, hazzesliepke, en tegen vieren weer in de tent zijn.
De organisatie had na 5 jaar een beetje kasoverschot, en dacht
dat er maar eens flink “ingebatst” moest worden. Op advies van
Rene van der G. werden Jan Keizer en Annie Schilder gecontracteerd (ja die van BZN) om het palinggeluid van de vervlogen BZN-hits ten tonele te brengen. Leuk, dacht de organisatie, voor de jeugd van vroeger. Als Jan en Annie het podium

n

hebben verlaten en zich een weg proberen te vinden door een

.

haag van dolenthousiaste fans, gaat onze bekendste dorpsmu-

p

ziekant (sorry Wim) Sipke de Boer met zijn band beslag leggen

t

t

op het podium. Op gepaste muziek kunt u dan nog tot 21.00
uur de voetjes over de vloer zwaaien, of lekker genietend met
een halve kip of snack op een bierbankje stiekem kijken hoe
goed de buren kunnen dansen en feestvieren. De jas kunt u
afgeven bij de garderobe, waar de muzikanten van Excelsior uit
Schraard er al sinds jaar en dag goed op passen.
Kan nog maar één ding mis zijn gegaan, en dat is dat je de Koe-

n

pel pas op maandag 10 oktober leest. Dan kom je er achter dat

”

je wel heel erg veel gemist moet hebben. Zet dus nu maar vast

e

in je mobieltje dat het Wytmarsumer Oktoberfest altijd valt in

e

het weekend met de 2e zaterdag van oktober. Voor diegene
die De Koepel bijna uit de brievenbus vreten; tot zometeen, en
voor de maandaglezers: kom gerust naar “De Potstal”, er is vast
nog wel wat opruimwerk te doen. Kun later toch nog zeggen; Ik
19
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was er ook bij! O ja, koopt bij onze sponsors, u ziet ze voorbij
komen op de LED-schermen in de verwarmde feesttent. Nog
geen sponsor? Neem dan even contact op met Anneke de Valk,
misschien is er nog een plekje vrij.
Wij wensen jullie een heel erg plezierig Oktoberfest; Cees,
Anneke, Eppie, Jan, Leslie en Egbert, en natuurlijk alle “Mitarbeiters”.
Oktobertentfeest Wytmarsum: De laatste, De leukste!

S immerjûnkuierke
Het allerlaatste Simmerjûnkuierke
Toen ik woensdagavond 7 september met schitterend weer wat
vroeger dan gewoonlijk op het kaatsplein in Witmarsum bij
café De Roskam van Arno Burger neerstreek, was het nog rustig. Oké, mijn vrouw was mee, maar er heerste nog een serene
rust. Al snel kwamen wat bekenden opdagen, waaronder leden
van de Werkgroep die zich heeft beijverd voor de Pingjumer
Gulden Halsband en toen ook nog familieleden en vrienden
zich melden, tja, toen was de avond eigenlijk al geslaagd. De
pers vroeg even aandacht, maar dat was niet lastig en zo tegen
zeven uur kon ik beginnen met mijn gebruikelijke praatje vooraf. Natuurlijk moest ik even terug kijken naar die 15 jaar simmerjûnkuierkes, maar zonder daarin sentimenteel te zijn en te
worden. De zakdoekjes konden verborgen blijven. Nadat we
met z’n allen op een soort van familie foto waren gekomen
voor de Harlinger Courant, nam Tsjebbe Hettinga even kort
het woord. Hij vertelde even kort over de PGH en waarom die
ringdijk zo’n belangrijke rol heeft in de omgeving en besloot
zijn verhaal met een bloemetje voor ondergetekende. Erg leuk
en attent! Intussen was het al tien minuten over zeven en moest
de stap erin naar het oudste gedeelte van de Pingjumer Gulden
20
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-

Halsband. Onderweg werd een aantal keren kort stilgestaan,
omdat ik op de valreep nog even iets kwijt moest. B.v. over het
afgraven van terpen dat zo treffend wordt weergegeven bij de
ijsbaan van Witmarsum. Via een smal weggetje kwamen we uit
op Koudehuizum (genoemd naar de voormalige Kâldemar hier
in de buurt) en op dit buurtschapje van 2 boerderijen en een
enkel huisje gingen we daadwerkelijk de PGH op. Niet dat dit
zo sensationeel is, maar het wordt anders wanneer je bedenkt
dat men hier meer dan 1000 jaar geleden heeft gevochten tegen
het telkens weer terugkomende probleem van overstromingen
door zout water van de Marneslenk dat de landerijen ongeschikt maakte om vruchten te verbouwen. Toen ik dat uitlegde
zag ik bij sommigen toch wel een blik van ontzag op het gelaat
verschijnen. Dit kan ook zijn gekomen door de ondergaande
zon die het landschap veranderde in een soort van gouden
paradijs. Iedereen genoot er met volle teugen van. Via buurtschap De Kampen, waar twee reusachtige honden hun blijdschap over zoveel bezoek lieten blijken, waren we met z’n 80-en
ook al weer vlug in Witmarsum aangekomen waar intussen de
schemer was ingevallen. Met een klein woordje van dank voor
alle jaren dat de deelnemers mijn gast wilden zijn en voor de
bijdrage voor een goed doel (vluchtelingenkinderen in twee
kampen op Lesbos) kon ik niet alleen deze avond, maar ook
alle 75 simmerjûnkuierkes die er in deze 15 jaar zijn geweest,
afsluiten. Het ga u goed ! Voor (mooie) foto’s gaat u naar de
foto galerij op de site www.simmerjunkuierkes.nl
De Wandelaar

t

e

k
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M ounewetter
Letters van Mounewetter
Het seizoen van zwembad Mounewetter zit er weer op.
We dachten: dit wordt het slechtste seizoen ooit. Het was koud
en de regen viel aan het begin van de zomervakantie met bakken uit de hemel. Echter, moeder natuur had nog een verrassing voor iedereen, aan het einde van het seizoen werd het stralend weer met hoge temperaturen. Zo hoog dat er is besloten
het zwembad een week langer open te houden. Mede door de
inzet van het personeel dat beschikbaar was, was dit mogelijk.
Dat de langere opening werd gewaardeerd, bleek wel uit het
grote aantal bezoekers in de laatste week.
Gezellige zwem4daagse
Van 22 augustus t/m 26 augustus werd de jaarlijkse zwemvierdaagse georganiseerd.
Gelukkig was het weer prima en de opkomst goed. Er hadden
zich 150 deelnemers opgegeven. De allerkleinsten deden mee
aan de aqua loop. Naast het zwemmen waren er tal van andere
activiteiten. Ons plaatselijke muziekkorps Nij Libben zorgde de
eerst avond voor de muzikale omlijsting en na afloop konden
er poffertjes worden gekocht. Op dinsdag was er de cursus auto
te water. En op woensdag kon een ieder zijn kunsten laten zien
met de “Wipe out Sweeper”. Het traditionele hoogste bom en
spijkerbroek hangen stond donderdag op hert programma en
op vrijdag, de inhaal avond, kon iedereen na de laatste baantjes
te hebben gezwommen losgaan tijdens de disco. Mede dankzij
het prachtige weer en de vele bezoekers was het een drukke
maar zeer gezellige week.Met dank aan alle vrijwilligers die
hand- en span diensten verrichten.
Bezoekers
Op 23 augustus mochten we de 40.000-ste bezoeker verwelko22
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men. Dit was fam. Zeinsta uit Itens. En nog geen 3 weken later,
op zaterdag 10 september, werd de 50.000-ste bezoeker verwelkomd. Dit was mv Brederode uit Leeuwarden. Beide kregen
een handdoek en een zwemkaart voor het seizoen 2017 overhandig door Joke van der Vliet.
Het totaal aantal bezoekers voor dit seizoen is geëindigd op:

e

n

e

-

S
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55.582.

O

-

-

A

H

Diplomazwemmen
In de laatste weken is er nog volop afgezwommen:
Onder aanmoedigen van vaders, moeders, opa’s, oma’s, broer-

D
A

O

tjes en zusjes hebben de volgende kinderen hun diploma

P

gehaald.

V

B

Op 2 september voor reddend zwemmen:

IS

Junior redder 1: Jappie Wijnja, Hedwig Wijnja en Amarens
Hofstra.
Junior redder 2: Ayolt Pieter Yntema, Errit Sjoerd Yntema,

R
“

LE

Minthe de Vries, Nynke Haakma en Jessica Otten.

D

Junior redder 3: Willem Hoogers, Rimmer Dijkstra, Bauke

A

Dijkstra en Redmer Ypeij.
Op 9 september:
Voor diploma C zijn geslaagd: Durk Pieter Ypeij, Lobke v.d.
Veen, Gjalt van Klink, Chris Hoogers, Teun Hoekstra, Dion
Fokkema, Sven Faber, Jens Faber, Hidde Postma, Tieme
Dijkstra
Zwemvaardigheid 1: Jantina Fokkema en Froukje Westgeest.

C
“

K

G

O

M

LE

K
A

Zwemvaardigheid 2: Ylja Beenen
Zwemvaardigheid 3: Mirjam van Hettema

M

Op 10 september:
Voor diploma A zijn geslaagd: Levy Beenen, Watze Anne
Postma, Jurjen Spijksma, Jelte Jorna, Remco Greidanus, Marianne v.d. Gaast, Hendrica Steringa, Sem v Eijk, Jesse Smink,
Finne Krol.
Voor diploma B zijn geslaagd: Esther Feenstra, Evina Hannema, Hielke v.d. Gaast, Gjalt Hendriks, Floris Oostenveld,
Silke Piety Hooghiemstra, Alisha Bachoe, Rian Bachoe, Mart
23
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Kiewied, Douwe Meekma, Henrique v.d. Bijl, Sjirk vd Werf,
Mylan Agema, Siard Sjouke Yntema, Emma v.d. Veen, Chayenna Agema Allemaal van harte gefeliciteerd.
Glij ‘m d’r in
Na een oproep door badmeester Harm kwamen de kinderen zich
massaal inschrijven voor dit evenement. Er werd in twee leeftijdscategorieën gestreden. De bedoeling was om met een plankje van
de glijbaan (iets wat normaal niet mag) zo snel mogelijk proberen
naar de overkant van het bad proberen te komen.De winnaars
waren in de categorie 8 t/m 12 jaar: Yara de Boer in 3,80 sec en
Nynke Haakma in 4 sec. In de categorie 13 t/m 16 jaar: Sven Nota
5, 76 sec en Tessa Ottens 6,10 sec.
Bij de verloting onder de abonnementhouders was Klazina van
der Gaast uit Waaxens de gelukkige. Zij won een gratis abonnement voor volgend seizoen. Foto’s van genoemde activiteiten kunt
u terug vinden op onze website: www.zwembadmounewetter.nl
Op vrijdag middag 16 september om 17.00 uur zijn de deuren
voor dit seizoen echt gesloten. Het bad gaat weer leeg en onze
vrijwilligers gaan volop in actie om het bad winterklaar te krijgen. Wij wensen iedereen een goede winterperiode toe en hopen
jullie volgend jaar weer te zien in zwembad Mounewetter.
Bestuur Stichting Mounewetter

Y nstjoerd
Beste dorpsgenoten,
Ik (Jesse van der Molen) loop op dit moment stage bij Vluchtelingenwerk Noord-Nederland in Joure en ik werk daar met
vluchtelingen (statushouders) die mogen blijven wonen in
24
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Nederland. Zij komen te wonen in een zelfstandige woning in
de gemeente de Fryske Marren. Omdat de woningen vaak leeg
zijn achtergelaten en de statushouder een klein budget heeft
is mijn vraag aan jullie of jullie ook spullen op zolder hebben
staan die jullie graag kwijt willen! Dit mag van alles zijn, van
stoelen tot banken en van bestek tot een lamp. Mochten jullie
hiervoor nog een prijsje willen ontvangen dan overleggen wij
hier graag over. Ik ben bereikbaar via de mail jrmolen@home.
nl) of via de mobiele telefoon (06-42005575). Het zou fantastisch zijn als jullie een steentje zouden willen bijdragen aan het

n

opbouwen van een bestaan in Nederland. Ik hoor graag van

a

jullie!

n

Met vriendelijke groet, Jesse van der Molen

-

t

e

-

n

-
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W itmarsum 2018
Foto-expositie wedstrijd: ‘Ik en mijn hobby’
Zondagmiddag 23 oktober a.s. om 15.00 uur in Aylva State
openen we voor alle dorpsbewoners de expositie ‘Ik en mijn
hobby’, met een rijke schakering van de hobby’s van zo’n honderd dorpsgenoten. De winnaars van de wedstrijd uitvergroot
en alle inzenders in beeld. Een expositie om trots op te zijn
voor de initiatiefnemers,
inzenders, de fotografen en
voor ons dorp. Een prachtig tijdsbeeld over wat ons
interesseert en waar we
warm voor lopen.
En de bewoners van Aylva State vinden het leuk als mensen na
de opening eens langs komen om de foto’s nog eens wat rustiger te bekijken. “Oh, is dat in pakesizzer fan …?” “Dy liket
sprekend op…”
De foto-expositie is een initiatief van Witmarsum 2018 Kunstgroep Pim Mulier bestaande uit Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. Voor vragen bel Tjittie Koopmans: 532774.
Pim Mulier-spelen naar Witmarsum?
De Witmarsum 2018 Pim Mulier groep zal maandagavond 24
oktober a.s. om 19.30 uur in de Gekroonde Roskam haar plannen bespreken met bestuurs vertegenwoordigers van de sportverenigingen in Witmarsum. Hoe kunnen we met Witmarsum
2018 een sportieve impuls geven? Hoe gaan de ‘Pim Mulier
spelen’ er uit zien als Meerkamp van 7 á 8 sporten, in teams
van 4 of 5 dorpsgenoten? Hoe zetten we de bestaande sporten
of een mix daarvan op de kaart, voor nog meer actieve sportbeoefenaars?
26
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Y n’t ferline
Wy binne al heal septimber, en it iene waarmte rekôr nei it
oare wurdt brutsen. Faaks wurdt hjir noch jierren oer sprutsen,
of soe it in foarboade wêze fan wat der noch komme moat. It

-

probleem sil wol net sa fluch oplost wurde kinne. Wat faaks wol

t

fluch oplost wurde kin is de foto fan dizze kear. Op de foto is in

a

Wytsingskip te sjen mei wol hiele jonge Noarmannen, wa werkent dizze. Yn wat fan jier is dit west, en wêrom dizze ferklaaid
partij. Neffens ús is dit yn it doarp, is dit sa of is it earne oars.
Foar wa it wit bin dit gjin slimme fragen dus nim fluch efkes
kontakt mei ús op.
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

-

4

-

s

n
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De groepslessen zijn weer begonnen
er is nog ruimte dus meld je aan !
gestart 26 september:
maandag Fit-dance (Zumba/Sh’bamm)
dinsdag
Bodyfit
woensdag Streetdance 4 kids 9 tm 12 jaar
,,
Streetdance 4 teens v.a.13 jr.
donderdag Bodyfit

20.00
19.00
17.30
18.15
20.15

–
–
–
–
–

21.00
19.45
18.15
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur

nog te starten:
dinsdag
Spinning
woensdag Kleuterdans
,,
Streetdance 4 kids 6 tm 8 jr.
donderdag Fitdance (Zumba/She’bamm)
Vrijdag
Spinning

20.00
15.50
16.30
19.00
19.00

–
–
–
–
–

20.45
16.15
17.15
20.00
19.45

uur
uur
uur
uur
uur

Check onze website voor het laatste nieuws

Koepel_2016_09.indd 28

www.fysiowitmarsum.nl

26-09-16 08:54

A genda
1 oktober

Dag van de Ouderen met koor Nostalgia
14.30 uur, Aylva State Entree € 5,--

4 oktober

Kaartclub Elk Wat Wils
19.45 uur, De Gekroonde Roskam Competitie

7 oktober

Floralia ‘Op reis door de tijd’
17.00 tot 19.00 uur, OBS De Utskoat

7,8,9 okt.

Oktoberfest
Programma: http://oarsasoarswytmarsum.nl

18 oktober

Vrouwen van Nu

19.45 uur,

De Gekroonde Roskam
Spreker: vader Zonderland over zijn zoon Epke
18 oktober

Kaartclub Elk Wat Wils
19.45 uur, De Gekroonde Roskam Maatkaarten

21 oktober

Ald papier foar Nij Libben Vanaf 07.30 uur

23 oktober

Foto-expositie wedstrijd: ‘Ik en mijn hobby’
Zondagmiddag om 15.00 uur in Aylva State

26 oktober

KBO/PCOB
14.00 uur, Het Anker, Makkum
Gasten: de familie Zonderland uit Lemmer

29 oktober

Nij Libben, galaconcert met Petra Botma-Zijlstra
20.00 uur, De Gekroonde Roskam

29
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
Bibliotheek Mar en Fean
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”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de novimber Koepel moat uterlik 21 oktober
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2016
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

€50,€30,€15,€15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23
RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
30
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NiceFla

Even voorstellen:
De Otterbar wordt
Nice Flavour

Kijk z.o.z. voor het complete verhaal en de nieuwe openingstijden!
www.niceflavour.nl Pingjumerstraat 21 8748 BM Witmarsum 0517 531874

openingsactie !!!

maak kennis
met ons!
Naam:
Emailadres:

Koepel_2016_09.indd
NiceFlavour_adv.indd 32
3

je emailadres in en
Knip deze bon uit, vul je naam en
1 kleine portie gratis
lever hem in bij Nice Flavour voor
vers wordt bereid.
frites die speciaal voor u elke dag
Deze bon is geldig t/m 31-10-2016.

1 portie
gratis frites
*
1 bon per
persoon

* EXCL. SAUS | NIET GELDIG BIJ BEZORGEN | OP = OP
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