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K at en Harke
Ek tusken

en

is it ein desimber wer de tiid foar kryst-

slokjes, feestjes en nijjiersresepsjes. Faaks binne dat dochs wat
plichtmjittige barrens. Sa wie ik okkerdeis (net tusken Kat en
Harke) op sa’n ein-fan-it-jier feestje. Ik wie noch net binnen
as der kaam in frommeske op my ôf. Ik koe it hiele minske
net, mar sij ferkundige dat se mij fia fia koe en woe mij graach
taheakje oan har facebook freonen. Ja dêr stean jo dan, foar
jo gefoel mei it mes op de kiel, om dan mar stammerjend ‘ja’
te sizzen. Seker as sij ek nochris in selfie fan je makket is it lot
besegele: “Kinne wij lekker tagge” sei se.
Lokkich brocht in bekende útkomst al is hij dan ek ferslave oan
nijs. In beste man hear, mar hij hat altyd in dúdlike miening
oer wurklik elke heikele kwestje wêr de wrâld ek mar mei om
wrakselet. Sa krige ik in soarte fan lêzing fan him oer fariabele hypoteken, rentederivaten (wat dat ek mar wêze mei) en
fansels bûtenlânske polityk. Men moat him dan wol realisearje
dat syn miening fansels de iennichste goeie is. Mar hoechst dy
gjin soargen te meitsjen datst mei dyn mûle fol tosken komst te
stean, want der is dochs gjin spjelde tusken te krijen.
Myn gedachten en oandacht wiene trouwens al rillegau lutsen troch in pear grutte skalen mei bitterballen en oarsoartige
lekker fritureuze hapkes. Mar och hea, dêr hast ús mindfolle
sûnensfreak. Dy sjocht fol ôfgrizen nei de dampende skaal fol
lekkers en nimt frij demonstratyf wat fan de garnearring, om
mij ûnderwilens te fertellen hoe net sûn de presintearre hapkes
wol binne. It praat komt eins direkt dêrnei, as in logysk ferfolch, op yoga, meditaasje, sport en foaral ‘clean’ ite. Dit figuer
soarget der foar dat ik mij suver de grutste net sûne loaiste loser
fan de wrâld fielen gean, wilens ik mij dochs alle wiken wakker
sit út te sloven bij Theo. Okee ik ha no ienris leaver in potsje
bier as in griene smootie, mar dan noch.
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Och dêr sjoch ik in freondinne dy’t net fiis is fan in gleske reade
wyn en ik rin nei har ta. As it no troch dy wyn komt wit ik net,
mar foar’t ik it wit docht sij mij ferslach fan it gewach dat sij
mooglik boppetallich is op it wurk. Se bringt it lykwols as wie it
al in feit; in doemtinkster yn al syn hear en fear. Hjir moast ik
gau wei, want hjir wurdt men net bliid fan.
‘Joehoe’ hear ik earne yn de massa roppen. Yn’e fierte sjoch ik
in kreas frommeske wakker allinnich dûnsjen. De muzyk tsjinnet eins allinnich mar as dekoraasje, mar yn har gefal wurdt de
swing ynsetten. Dochs knap dat men sels sûnder in drip alkohol
him sa tjirje kin. Ik wurd op myn skouder tikke troch de aktivist. No ja sa neam ik him mar, want de persoan sit yn de lokale
polityk. Of hie er no in wichtige funksje binnen de ûndernimmingsried fan syn bedriuw? Hoe dan ek, de man bestridet alle
gefallen fan ûnrjocht, mar (en dat is wol in minpuntsje) hij docht
it ek foarkommen dat hij wol wit hoe’t it eins allegearre moat.
Ik nim mij foar mij net te mingen yn in petear mei him, want
foar’tst it wist rekkest yn in diskusje oer de gekleurde Pieten en
ik kom hjir eintsjebeslút dan ek foar myn lol.
Ik wie dan ek bliid dat mij, út it neat, in man in fikse klap op
myn skouder joech. Mei in dûbele tonge besiket hij mij te fermeitsjen as in soarte fan stand-upcomedian. Dat slagget lykwols net al te goed, mei namme omdat de beste man oer syn
eigen wurden stroffele en it net neilitte kin om sa út en troch
opmerkingen te meitsjen oer, betiden parmantich, foarby marsjearjende froulju. Under it mom dat ik nei it húske moat, glûp ik
stikem troch de doar nei bûten en rin myn frijheid yn de mjitte.
Op nei it nije jier, op wei nei…ja wa sil it sizze?

s

r

It ôfrûne jier gong sa mar wer foarby. De tiid fljocht om, heart
men faak ris sizzen. Dêr is gjin wurd fan net wier liket mij. En
de tiid fljocht noch hurder om as men âlder wurdt, alteast sa
fielt it. Of leit dit oan ússels? Alles moat ommers yn sân haasten
en tiid om ris efkes stil te stean is der wol, mar gunne wij ússels
net. It libben is krekt in yntercity trein dy’t net te stoppen is.
3
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Hy giet mar troch en sil op ien of oar momint op in einstasjon
stopje. Mar wêr en wannear wij dit einstasjon berikke sille wit
gjin ien.
It einstasjon foar it gemeentehûs yn Wytmarsum is yn elk gefal
wol yn sicht. Wer jierren lang de grytmannen en boargemasters
fan Wûnseradiel foar bêst opsloegen, is it no stil. Stil yn ôfwachting fan wat kommen giet, mar hoe’t dat der konkreet út komt
te sjen, wit noch gjin ien. Mar op himsels moatte wij al lang bliid
wêze fansels dat der in keaper fûn is dy’t, safier ik heart ha, der
wol plannen mei hat. Want litte wij earlik wêze, leechstân is de
deastek foar in gebou. Rin mar ris om it âlde kleaster hinne.
De triennen springe jo yn de eagen, de helte fan de rûten is
sneuvele, ferve blêdet fan kezinen en dakgoaten ôf. Oars sein;
de boel is oan it fertutearzjen. In tryst oansjen, seker as men
wit dat it kleaster earder bewenne waard troch muontsen, letter
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jierrenlang as foarmingssintrum tsjinst die en op it lêst as asylsikerssintrum. Fan al dat brúzjen is, útsein in pear stille tsjûgen,
neat mear te werkennen.
Mar fan brûzjen is seker wol sprake op it adres Partoer 7, wêr

l

JAN en AKKE PIERSMA op 14 desimber harren twadde bern-

s

tsje krigen. In famke mei de namme BERBER ANTJE. Ik ha

-

wol heart dat broer HESSEL JOHANNES hartstikke grutsk is
op syn lytse suske. Nammens ús allegear fan herte lokwinske!
De berte fan in bern is takomst. En sa binne wij mei syn allen
telâne kommen yn 2016. Nimmen wit wat dit jier him of har
bringe sil, goeie of minne dingen, in laits in trien. Wa sil it sizze.
Ien ding is lykwols wol al wis. Oer in moanne is der wer in nije
Koepel!
Wim

Een lege plek
een groot gemis
een mooie herinnering
is al wat er nog is
Wij bedanken een ieder voor de warme belangstelling
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze lieve mem, bep en lytse beppe,
Saapke Dreijer – de Jager
Het gemis blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar de goede herinneringen die we samen delen
zijn voor ons een grote troost.
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Witmarsum, december 2015
5
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D ORPSBELANG
Klúnfeest goes “Serious”
Op zaterdag 23 januari organiseert Klúnfeest in de “Gekroonde Roskam” een benefietavond voor “Te Plak” in Pingjum. We
gaan geld inzamelen om voor alle deelnemers van “Te Plak”
een uitje naar Dierenpark Emmen mogelijk te maken.

Tij-

dens deze avond kunt u genieten van een keur aan artiesten,
activiteiten en entertainment en staat bol van spanning rond
het draaiend rad met unieke prijzen.
Een greep uit het programma. Barbara komt een show geven
met haar Streetdancers, De Dokters schrijven een zwoele tango
voor. We gaan samen zingen, met het Popkoor, Scheppingsgave
en de Wytmarsumer Gitaargroep. Wellicht zal een cabaretier
ons vermaken met wat mooie verhalen. Ook ‘Te Plak’ laat zich
niet onbetuigd en zal met Jan Nota een muzikale act opvoeren,
en ‘last but not least’ en optreden van Sipke de Boer en dansen
na. De entree voor deze bjusterbaarlike benefietavond is maar
€ 5,00. De kaarten worden aan de deur verkocht.
Kunt u 23 januari niet en wilt toch een bijdrage doen dan kunt
u die overmaken op rekeningnummer NL90RABO0371503973
t.n.v. Dorpsbelang Witmarsum, onder vermelding van “Te Plak” .

Goede doel:
Dagbesteding “Te Plak” is een kleinschalig initiatief gestart in
2007. “Te Plak” biedt dagbesteding aan mensen met een beperking die geen betaald werk kunnen verrichten. Daarnaast bieden we naschoolse opvang voor kinderen met een beperking.
Ook is een oriëntatie /stageperiode voor scholieren uit het speciaal onderwijs mogelijk. Het aanbod wordt afgestemd op de
mogelijkheden en interesse van de deelnemers, de werkzaamheden hebben een herkenbaar doel. Ook hebben we een kadowinkel in Harlingen waar de producten worden verkocht die
gemaakt of versierd zijn door onze deelnemers.
6
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WELZIJN PROJECT in WITMARSUM
Uitnodiging voor een informatiebijeenkomst Repair Café en
kookclub in Witmarsum
Gaat er bij u ook wel eens een huishoudelijk apparaat kapot
dat u vervolgens weggooit omdat repareren duurder is dan het
kopen van een nieuw apparaat? Of heeft u een kapotte rits in
uw broek die daardoor maar blijft liggen?
Binnenkort wellicht, kunt u hiermee naar het Repair Café in
Witmarsum! Een Repair Café is een ontmoetingsplek gerund
door vrijwilligers die samen met u uw kapotte spullen repareren. Naast elkaar ontmoeten, dragen we ook bij aan een meer
duurzame samenleving.
Solidair Friesland en Dorpsbelang Witmarsum zijn op dit
moment volop bezig met de voorbereiding van een Repair café,
welke we graag in het voorjaar willen starten. De locatie hebben we al, nu zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.
Dus, bent u goed in naaiwerk, het repareren van computers
en andere elektronica of huishoudelijke apparaten? Dan zijn
we op zoek naar u! Maar ook mensen die het leuk vinden om
bijvoorbeeld de PR te verzorgen of die de coördinatie van het
café op zich willen nemen zijn van harte welkom.
Daarnaast is er het idee een kookclub te starten, waar mensen
samen koken en eten en gezamenlijk de kosten delen.
Vindt u koken leuk en gezellig dit samen met anderen te doen,
kom dan naar de informatie avond.
Hierbij nodigen wij u van harte uit, aanwezig te zijn op onze
informatieavond voor alle geinteresseerden Repair Café en/
of de kookclub Witmarsum. Deze avond zal plaatsvinden op
donderdagavond 4 februari, 2016

om 20.00 uur in ‘t Arkje,

-

Arummerweg, tegenover de Poiesz.

e

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dorpsbe-

e

lang. Zie verder onze website en facebook pagina.
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com
Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl
7
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We schrijven inmiddels al 2016 en zit de helft van de competitie
er weer op. Hieronder de uitslagen van de eerst helft.
Om de 14 dagen komen we bij elkaar in de Gekroonde Roskam waar we een genoeglijke avond hebben, We klaverjassen
3 bomen en de schutjassers doen 2 x 30 en 1 x 40 punten,zodat
het niet te laat word. Heb je zin om het een keer te proberen,
kom dan vrijblijvend langs. We beginnen om kwart voor 8. De
datum staat in de Koepel.
We hopen dat het voor ieder een fijne kerst is geweest en wensen jullie een gezond en gelukkig 2016 met veel kaartplezier.
Uitslagen eerste helft seizoen 2015 /2016
Schutjassen

Klaverjassen

22 september
1e prijs T. Zijlstra

65 pnt

Kl Kroontje

5520 pnt

2e prijs

Sj. Wind

5326 pnt

3e prijs

P. Groenendijk

4885 pnt

29 september
1e prijs H. Anema

W. de Valk

5466 pnt

2e prijs

54 pnt

Sj. Wind

5184 pnt

3e prijs

J. de Ruiter

5064 pnt

13 oktober Maatkaarten
1e prijs Sj. Nicolai/J. Jorna

56 pnt

G.v.d. Witte/S.v.d.Witte

5199

2e prijs P. Nota/T zijlstra

54 pnt

Kl. Kroontje/E. Schippers 5171

3e prijs

B. Keuning/W de Valk

4710

4e prijs

T. Bergsma/.G. Huisman 4681

27 oktober
1e prijs Sj. Nicolai

54 pnt

Tr. Bergsma

5625 pnt

2e prijs

J. de Ruiter

5067 pnt

3e prijs

B. Keuning

4716 pnt

8
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10 november
1e prijs Sj. Nicolai

54 pnt

A. de Roos

5834 pnt

2e prijs

E Hofma

5333 pnt

3e prijs

Jan Bouma

5330 pnt

4e prijs

C. Visser

5288 pnt

Kl. Kroontje

5485 pnt

2e prijs

Joh. Adema

5154 pnt

3e prijs

J. Sytsma

4929 pnt

24 november
1e prijs T. Zijlstra

53 pnt

8 december
1e prijs P. Nota

G. Huisman

5574 pnt

2e prijs

58 pnt

J. Sytsma

5017 pnt

3e prijs

Sj. Wind

4836 pnt

9

Koepel_2016_01.indd 9

23-12-15 15:46

A ylva State
Expositie van unieke wandtapijten en quilts.
Vanaf de Kerstdagen tot het einde van januari 2016 is lopen
door de twee gangen rondom de eetzaal van Aylva State een
oogstrelend genot.
Het betreft twee grote wandtapijten en een klein rond tapijtje.
Alle drie zijn ze met de hand gemaakt uit vloerbedekkingen
door een reeds overleden missionaris, Anton Kuis, die jarenlang in Afrika heeft gewerkt. Ze kunnen met recht monnikenwerk worden genoemd.
U ziet een bostafereel waarin houtstammen op een kar worden
geladen.
Vervolgens kunt u Josef en Maria ontmoeten die met een ezel
op weg zijn naar Bethlehem.
Het kleine ronde tapijtje stelt een mythische draak voor.
Hiernaast hangen er twaalf quilts van Renie Blom uit Haarlem
te bewonderen.
Zij is er in geslaagd van stoffen en met naald en draad schilderijen te maken, geïnspireerd door de natuur en ‘het typisch
Nederlandse gevoel’. Ze geven je als kijker het gevoel even
‘thuis’ te komen.
De meeste quilts hebben op Nederlandse en Europese tentoonstellingen gehangen.
De bewoners en medewerkers van Aylva State nodigen u uit
een keer langs te komen. De toegang is gratis.
Sjoukje Zuidema en Jan Boeijenga.
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G rote Clubactie 2015,
De uitslag is bekend en staat hiernaast op in deze koepel en op
www.groteclubactie.nl
Ik wil namens de kaatsvereniging,V&O en de Tennis Club Witmarsum alle loten verkopers en kopers hartelijk bedanken voor
hun inzet. Alle drie de verenigingen kregen

298,50 op hun

rekening gestort. De voetbalclub deelt dit jaar niet mee in de
opbrengst omdat zij hun loten niet verkocht hebben ingeleverd.
Volgend jaar wordt de organisatie van deze actie overgenomen
door de kaatsvereniging.
Ik dank iedereen die in de afgelopen 15 jaar heeft meegewerkt
aan deze actie.
Gr.Aimeé Postuma TCW

- Fysiotherapie:
Medische training

- Fitness en bedrijfsfitness
mogelijkheden van kortlopende abonnementen en gespreide betaling

- Groepslessen starten weer in september met:
- spinning, zumba, body-fit
- streetdance (voor kinderen 6-16 jaar)
- NIEUW: peuter- en kleuterdans 2-5 jr.

Fysio Witmarsum
van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum | Tel. 0517-531901
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
12
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I rolt
Der binne noch in pear kaarten foar Irolt!!
It konsert fan de groep “Irolt” op sneinetemiddei 17 jannewaris
2016 yn De Gekroonde Roskam wie binnen de koartste kearen
útferkocht. Om dy reden is dan ek

besletten om in ekstra

konsert yn Wytmarsum te jaan. Dit ekstra konsert fynt ek op
snein 17 jannewaris plak en begjint de jûns om 20.00 oere yn
De Gekroonde Roskam. De kaartsjes kostje yn de foarferkeap
€ 10,--. Oan de seal kostje se € 12,50. Foar wa’t der noch hinne
wol, kin dat no noch, mar wachtsje net te lang, want it 2de konsert rint al aardich fol. En fol = fol en mear konserten komme
der echt net. Kaarten kinne jimme yn de foarferkeap bestelle
fia de mail: anne.popma@ziggo.nl;
Wat

: Ofskiedskonsert “IROLT”

Wannear

: snein 17 jannewaris 2016

Oanfang

: 13.00 oere en 20.00 oere

Wêr

: Gekroonde Roskam Wytmarsum

Tagong

: 10 euro yn de foarferkeap en € 12,50 oan de seal.
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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!

s
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F anfare “Nij Libben”
Namens dirigent, bestuur en leden wensen wij u een gezond
2016. Dit jaar zal in het teken staan van ons 50 jarig bestaan. De
komende maanden meer informatie over dit jubileum.
Nu alvast nogmaals aandacht voor de reünie op zaterdag 23
april. Wat zou het mooi zijn dat zoveel mogelijk oud-leden zich
hiervoor opgeven, zodat we herinneringen kunnen delen en
met elkaar een gezellige dag beleven. Ook is het de bedoeling
‘s middags gezamenlijk een paar stukken in te studeren en deze
dan ‘s avonds tijdens het concert op te voeren.
U kunt zich opgeven door het volgende mailadres te gebruiken:
reunie@nijlibben.nl
Een opgavenformulier wordt u dan toegestuurd. Op onze website www.nijlibben.nl is meer te lezen over de dagindeling.
Wij zien uw opgave hoopvol tegemoet. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd.

Wijziging ophaaldag van het oud papier.
De ophaaldag is in 2016 op vrijdag. De eerste ophaaldag is
VRIJDAG 15 januari. De papiercontainers kunnen vanaf
07.15 uur geleegd worden. Het oud papier is voor Nij Libben
een belangrijke inkomstenbron. Wij rekenen er op dat deze
wijziging geen gevolgen heeft voor de hoeveelheid.
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het
donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met het
bestuur (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.
16
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K V Pim Mulier
2016: een nieuw jaar met kansen
Het bestuur wenst een ieder een voorspoedig en vooral gezond
2016. Een nieuw jaar dat weer kansen biedt, zowel op als buiten
het kaatsveld. Wij hopen weer op een leuk en sportief kaatsseizoen waarbij plezier en sportiviteit voorop staat.

n

g

-

Ruil kaatswanten voor de jeugd.
Het bestuur krijgt regelmatig vragen of er ook een soort ruilbeurs is voor kaatshandschoenen voor de jeugd. Nieuwe jeugdleden hebben vaak behoefte aan een gebruikte kaatswant en
jeugdleden die gestopt zijn willen hun want wel kwijt.

Het

bestuur is bereid om gebruikte kaatswanten tegen een redelijke
vergoeding over te nemen. Een ieder die een want te koop
heeft kan contact opnemen met één van de bestuursleden.

e

e

t

a

Kaartmiddag.
De jaarlijkse kaartmiddag vindt dit jaar plaats op zaterdag 9
januari 2016 om 14.00 uur in café de Roskam. Opgave bij één
van de bestuursleden of op 9 januari 2016 vanaf 13.30 uur. Er
zijn mooie vleesprijzen te winnen.

Nieuw bestuurslid
Het bestuur van de kaatsvereniging bestaat op dit moment uit
zes leden. Wij willen dit aantal graag uitbreiden. Het vinden
van geschikte bestuursleden is tegenwoordig niet eenvoudig.
Wij hebben Johan van der Molen benaderd voor een bestuursfunctie en Johan heeft daar direct ja op gezegd. Het bestuur is
erg blij met de versterking, Johan heeft veel ervaring binnen
de kaatswereld. Dit betekent dat Johan van er Molen op de
algemene ledenvergadering van woensdag 23 maart 2016 zal
worden voorgedragen als nieuw bestuurslid. Johan draait op dit
moment al mee in het bestuur.
17
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Zaalkaatspartij
Het bestuur organiseert op zondag 20 maart 2016 om 13.00 uur een
zaalkaatspartij dames en heren (senioren). Er wordt gekaatst in de
sporthal van Bolsward. Een ieder kan zich tot 18 maart 2016 opgeven
bij één van de bestuursleden of via de mail (kvpimmulier@gmail.com).

Algemene ledenvergadering.
Het duurt nog even maar de algemene ledenvergadering vindt
dit jaar plaats op woensdag 23 maart 2016 om 20.00 uur in de
kantine. Leden kunnen deze datum alvast noteren in de agenda. De agenda volgt in de maart koepel.
Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier, Simon Lemstra

Y nstjoerd
De oude Bildtdijk
Ik, Jan de Vries ben op zoek naar familie van Catrinus Werkhoven die een bedrijf heeft gehad, ook in wegenbouw. In 1929
verbreedden ze de oude Bildtdijk; mijn vader werkte daarvoor
ik heb nog oude foto van TT ford waar mijn vader op werkte.
Wie heeft informatie voor mij? Jan de Vries

P ubquiz
Op zondag 31 januari 2016 zal, na het grote succes van de eerder georganiseerde pop- en pubquizen, opnieuw de “Pubquiz Witmarsum”
georganiseerd worden in De Gekroonde Roskam. De “Pubquiz Witmarsum” begint om 17.00 uur. De pubquiz is een spel waarbij plezier
en gezelligheid de boventoon voert. De pubquiz is zo samengesteld,
18
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dat deze geschikt is voor iedereen. Diverse onderwerpen komen er
voorbij, zoals algemene kennis, sport, muziek, fotoronde en televisie.
Men wordt verrast met leuke en nieuwsgierige quizvragen, geluids-

n

fragmenten en afbeeldingen. De vragenrondes worden afgewisseld

.

met de snelle tussenrondes zoals “ petje op, petje af”, waarbij gestre-

t

den wordt om een gratis consumptie voor een team.
De pubquiz bestaat uit acht rondes van 10 vragen. De quizmaster,
in Witmarsum is dat ‘Doubleyou B’, stelt elke ronde de vragen en
de deelnemers moeten de antwoorden (liefst de juiste natuurlijk) op
de antwoordformulieren zetten. Het team dat na het einde van alle
rondes de meeste punten heeft is de winnaar. De pubquiz kampioenen gaan naar huis met een beker en natuurlijk de eeuwige roem!
Men kan zich als team opgeven, maximaal 5 personen per team,
maar men kan zich ook individueel opgeven en dan wordt er een
team gezocht. De inleg is € 2,50 per persoon. Nadat alle rondes zijn
gespeeld zullen de winnaars bekend worden gemaakt. Mensen kunnen zich opgeven voor de Pubquiz door te mailen naar degekroonderoskam@live.nl of te bellen naar 0517-531196.

9

r
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S urprise nijs
De spilers en regiseusse binne al sûnt healweis oktober dwaande mei de rippetysjes. De spilers binne twa jûnen yn’e wike
tegearre mei regiseusse Mirjam van Baarsen de klucht ‘de flet
fan Jet’ te spyljen.
Dizze klucht is skreaun troch Haye fan der Heijden en oerset
troch Gurbe Dijkstra. It stik giet oer Jet (Coby Yntema) dy’t
in flet yn’e stêd hat, dêr’t se har frijer Karel (Menno de Vries)
ûntfangt. Mar se wol fan him ôf, en dan hoecht se de flet eins
ek net oan te hâlden. Karel lient de flet wolris út oan syn soan
Andre (Jimmo Heslinga), dy’t dêr wolris mei in freondintsje
komt. Mar dan nimt ien fan dy freondintsjes, Natas (Marieke
Gietema), dy’t wenromte siket, Veertje (Grietje Ludema) mei,
want dy siket ek wenromte. En giet it mis….. Jet mei net witte
dat…. En Karel mei net witte dat…. En Veertje mei al hielendal net witte dat…. En dan komt ek Jules (Klaas van der Vlugt),
de man fan Jet, nochris del, en dy mei al hielendal neat witte…
It stik stiet garant foar in soad wille en fertier, mei in ferrassende, ûnferwachte ôfrin.
Útfieringen binnen op sneon 6 febrewaris om 20.00 oere en
snein 7 febrewaris om 16.00 oere.
Sneons spilet nei it stik de band C.I.A. de seal plat. De band hat
harren debuut makke op it oktoberfest en sil har 6 febrewaris
wer fan harren hjeare litte. Foar wa’t it earste part fan de jûne
net kin biede wy dit jier de mooglikhied om nei 22.30 oere oan
te slúten foar de ‘afterparty’ mei C.I.A.

Donaasjes
Ofrûne moanne binne alle donateurs wer besocht om de
donaasjejilden op te heljen. We wolle alle donateurs tank sizze
foar harren jefte! Mei jimme stipe bliuwt it mooglik om de toanielstikken op’e planken te bringen.
20
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Dêrneist binne wy ek hiel bliid mei in donaasje fan stichting tot
nut; hja ha 2000 euro ter beschikking stelt foar it oanskaffen fan
in eigen ljocht- en lûdset. Wy binne hjir tige wiis mei!

-

Dropaksje

e

Yn novimber binne we wer by jo oan de doar west foar de jier-

t

likse dropferkeap. De opbringst wie wer hiel moai: yn totaal
hat de aksje de ferieniging € 800,20 opsmiten. Tanke foar jo
oankeap!

t

n

e

S .V.Mulier

e

Uitslagen kaartmiddag s.v. Mulier
Op zaterdag 19 december werd er in de kantine weer de jaarlijkse

-

kaartmiddag gehouden. Er waren dit jaar 4 tafels met klaverjassers

,

en 3 tafels met schutjassers. Er werd om goed half twee gestart. De

…

klaverjassers deden 4 partijen en de schutjassers 3. Er werd fel om de

n

e

prijzen gestreden en om half zes konden de prijzen aan de volgende
personen worden uit gereikt.
Schutjassen
1e prijs

Klaverjassen
Jari Visser

7000 pnt

2e prijs Tetro Zijlstra

Joh.Jan Bergsma 78 pnt
77 pnt

Sjerp de Jong

6894 pnt

3e prijs Sjoerd Nicolai

73 pnt

Cees Visser

6798 pnt

4e prijs Joh Jib Bergsma

69 pnt

Emmy Hofma

6756 pnt

5e prijs Jelle Reinsma

65 pnt

Tjeerd Visser

6427 pnt

6e prijs Mary Zaagemans 64 pnt

Simon Visser

6383 pnt

7e prijs

Eade Schippers

6365 pnt

Er waren ook nog twee poedelprijzen. Bij de schutjassers was dit met
44 punten Kobus Jorna en bij de klaverjassers Gosse Bram Huisman
met 5252 punten. We kunnen weer terug zien op een geslaagde en
gezellige kaartmiddag.

Namens s.v. Mulier Kobus Jorna
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V enO
In

november

er

weer

voor

de

van

V&O,

waren

wedstrijden
springgroep
bestaande

uit

Doutsen,

rit,

Myrthe,

MarElske,

Amber, Danitsja, Marchje Selma en Antje.
De

laatste

twee

zijn

helaas allebei de training ervoor geblesseerd
geraakt en konden daardoor niet meedoen aan de wedstrijden.
De eerste wedstrijd was 7 november in Nieuwehorne. Ze deden
aan 4 onderdelen mee, lange mat, plank/kast, minitramp/valmat en minitramp/pegasus. Het ging erg goed en we hadden
dus hoge verwachtingen! Onze verwachtingen zijn uitgekomen
want ze zijn 2de op de plank/kast en 2de op minitramp/pegasus
geworden! En op de andere 2 onderdelen 6de, dus door naar
de Friese kampioenschappen. Die waren 2 weken later al op 21
november.
De Friese kampioenschappen waren ook in Nieuwehorne. Vol
goede moed werden alle onderdelen gesprongen en het ging
best goed, maar nu met sterkere concurrenten! Een spannende prijsuitreiking en gelukkig één 3de prijs! Op de minitramp/
valmat. Ook nog 4de op de minitramp/pegasus, dus helaas net
buiten de prijzen. Op de andere onderdelen geen prijs, maar
wel super gedaan.
Lijkt het je ook leuk om mee te springen met deze groep, kom
vrijdagavond vanaf 18.00 uur eens langs!
Groeten, bestuur V&O.
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Koepel_2016_01.indd 22

23-12-15 15:46

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50

cadeau
b
onze be ij
taa
rekenin lg*

-

s

1

g

* Deze actie loopt van 27 november 2015 tot en met 29 februari 2016. Alleen i.c.m. een RegioBank spaarrekening.
Stap over en laat uw inkomen storten. Vraag naar de voorwaarden.

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Groenhout Financiële Dienstverlening
Van Aylvaweg 1
8748 CC Witmarsum
T 0517-531529
E info@groenhoutfd.nl
I www.groenhoutfd.nl

m
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Y n’t ferline
Yn ‘t ferline winsket elkenien in lokkich en sûn 2016.
Wy gean mei de foto werom yn de tiid, en skriuwen mei dit
moaie gesicht op de Arumerweg, nei it jier 1923. Links boppe
de beammen ut sjogge wy de telegraafpeal, wêrfan it kantoar
har oan de linker kant fan de Arumerdyk befûn. De foto is
benammen konsintrearre op it gebou, wêr no Piet Appelman
wennet. Eartiids kinnen wy dit gebou benammen as in bakkerij. Safier wy it neigean kinne, begjint it by Jacobus Visser dy’t
yn Tsjum berne is en yn Penjum bakkersfeint wurdt. Hy trout
dêr mei Aafke Tacoma, en as der in bern berne wurdt yn 1848,
is hy bakker yn Wytmarsum. Hjirnei is it de bar oan syn soan
Rommert Visser, om hjir in bakkerij te hawwe. Dêrnei noch
syn soan Jacobus Visser, en as lêste bakker Tjitte Blanksma.
Op de foto fan rjochts nei links: yn de doar stiet Siementje Visser. Hjir njonken stiet har heit Rommert Visser, dan de bak-
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kersfeint mei pakesizzer Rommert Visser oan de hân. Fierder
stiet de Arumerdyk fol mei minsken. Wa it allegearre binne
witten wy net, wit immen fan jo it .
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17, 8748AP (532147), Geertje

r

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

s

(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557

t

,

.

D e Koepel stypje

-

In moai begjin foar it nije jier…!

h

De jeften komme fan:
S. Anema- de Jong

Wytmarsum

Y. Joustra

Wytmarsum

M. Leenstra

Wytmarsum

F. van der Meer

Wytmarsum

E. Schippers

Wytmarsum

H. van Royen- Kooistra

Veendam

S. Lemstra

Lemmer

W. Tuinstra

Koudum

J. de Jong

Wytmarsum

A. Blokker- Faber

Wytmarsum

Tige tank allegearre.
Feikje
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A genda jannewaris 2016
5 jan.

Kaartclub Elk Wat Wils

15 jan.

Nij Libben komt om âld papier

Competitie

(vrijdag!) Vanaf 7.15 uur.
17 jan.

Reüniekonsert Irolt 13.00 (uitverkocht)
en 20.00 uur, De Gekroonde Roskam

19 jan.

Kaartclub Elk Wat Wils, Competitie

23 jan.

Klúnfeest!
Benefietavond voor Te Plak, 19.30 uur.
De Gekroonde Roskam, Entree: € 5,--

2 feb.

Kaartclub Elk Wat Wils, Competitie

6 feb.

Surprise mei ‘De Flet van Jet’, 20.00 uur.
Dernei musyk fan CIA.De Gekroonde Roskam

7 feb.

Surprise mei ‘De Flet van Jet’, 16.00 uur
De Gekroonde Roskam

K opij-data Koepels 2016
febrewaris

: 22 jannewaris

maart

: 19 febrewaris

april

: 18 maart

maaie

: 22 april

juny

: 20 maaie

july/aug.

: 8 july

septimber

: 19 augustus

novimber

: 21 oktober

desimber

: 18 novimber

jannewaris

: 23 desimber
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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”
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.
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de febrewariskoepel moat uterlik 22 jannewaris
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
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NIEUWBOUW
VERBOUW

MODERNISERING
KLEINE UITBOUW,
GROOT PLEZIER!

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:
■

dakrenovatie

■

kunststof kozijnen

■

dakkapellen

■

dubbel glas plaatsen

■

verbouw binnen

■

moderniseren toilet en badkamer

BETREK UW TUIN
BIJ UW HUIS

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit,
heldere afspraken en flexibiliteit.
Wij zorgen dat we op tijd en binnen
de

afgesproken

prijs

uw

project

opleveren!

Contact

ONLANGS HEBBEN WE VEEL
WONINGEN UITGEBREID. DE
REACTIE VAN DE EIGENAREN
WAS TELKENS WEER:
"DIE PAAR METER EXTRA
MAAKT ONS HUIS BIJNA
TWEE KEER ZO GROOT!"
KOM EENS LANGS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

T. 0517 532 207

KIJKT U NOG STEEDS DOOR
EEN GROOT RAAM UIT OP UW
TUIN? OVERWEEG DAN EENS
OPENSLAANDE DEUREN EN
MAAK UW TUIN ONDERDEEL
VAN UW HUIS. KLEINE VERBOUWING, GROOT GENOT!
BEL ONS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

E. info@hofstrabouw.nl
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