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K at en Harke
Alle bewenners, dy’t tusken        en       wenje, ha fan de 

gemeente in brief krigen. Der komt op tiisdei 16 febrewaris in 

ynformaasjejûn oer de opfang fan flechtelingen op de lokaasje 

fan it eardere asylsikerssintrum. Dit komt ús as bewenners raar 

oer it mêd.

De eigener fan it kleaster en it dêrby hearrende terrein, de hear 

Tom Genee,  hat kontakt socht mei it COA [ Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers]  om yn oerlis te gean oer in nij te foarm-

jen asylsikerssintrum op dit plak.

Hy is ree om it kleaster te renovearjen en in nij gebou foar hús-

festing te realisearjen. Dêr hat it COA wol earen nei. Sy freeg-

je de gemeente Súdwest-Fryslân om gearwurking yn dizzen. 

Boargemaster en wethâlders fine it tige wichtich dat ús grutte 

gemeente ek syn oandiel leveret oan de opfang fan minsken, 

dy’t alles efterlitte moatte om it oarlochsgeweld, diskriminaas-

je en terreur te ûntflechtsjen. Sy steane hjir posityf tsjinoer. It 

kleaster hat in tsjinstesintrum west en dat wurdt mei in asylsi-

kerssintrum trochset. 

It gemeentehûs is te lyts om alle belangstellenden in plakje te 

jaan. Al foar healwei achten dy jûns giet de doar ticht. Fol is 

fol. Der sil om njoggen oere dyselde jûns in twadde gearkomste 

komme. Sa lang yn’e kjeld wachtsje is fansels net noflik. Men 

kin better efkes thús nei de kachel ta en kom letter werom.

Boargemaster Apotheker set as earste útein mei syn ynbring. 

Yn hiel Fryslân moatte sa’n 20 fan dizze sintra komme. Yn ús 

gemeente kinne der alfêst 2 realisearre wurde. It COA woe hjir 

sa’n 400 minsken in plakje jaan. Mar dat is neffens B&W tefol-

le. Mei 300 kinne sy ynstimme. Fan de besikers út wei wurdt 

oanjûn dat dit yn ús doarp mei om en de by 1700 ynwenners  

fierstente tefolle is. Ek by it twadde part fan dizze jûn wurdt dit 

útdruklik neamd. Mei sa’n 150 kin men wol libje, mar dit oantal 

is te oerhearskjend. It COA wol net ûnder de  300 gean. Hjir 
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moat al jild by om de kosten te dekken, dus minder minsken kin 

net. It sil earst opfang wurde foar 5 jier en kin sa nedich ferlinge 

wurde mei nochris 5 jier. Nei 10 jier hâldt it op te bestean. Ús 

feiligens is net yn it geding. Der binne dei en nacht oppassers 

op it terrein sels en de polysje kriget mear mankrêften derby.  

Roeland Waterlander oerlanget de boargemaster in petysje fan 

sa om en de by 140 hantekeningen mei it fersyk in referindum te 

hâlden oer dizze kwestje. Yn it twadde part fan de jûn binne der 

al wer mear minsken, dy’t tekene ha. Mar neffens boargemaster 

Apotheker is it minimum om dit oan te freegjen 250 en in doarp 

is net geskikt om dit te hâlden. Wat de besetting fan minsken 

oanbelanget, kin de hear Wolthof fan it COA gjin útslútsel 

jaan. It kinne gesinnen wêze, mar ek allinne steande  manlju. It 

is mar krekt wa’t op dat momint nei ús lân flechtsje. Der wurdt 

frege om safolle mooglik gesinnen yn ús doarp. As it kin sil 

men dêr rekken mei hâlde. Wat de basisskoalle oanbelanget, 

komt der in saneamde skeakelklasse foar dizze bern. Sy krije 

les yn in aparte romte. It fuortsetûnderwiis is bûten ús doarp. 

Wat it húshâlden oanbelanget, dêr rêde sy sels mei. Boadskipje 

en itensiede, skjinmeitsje, ensafuorthinne  is harren eigen taak. 

Tiisdei 23 febrewaris wurdt der in beslút naam troch B&W. Der 

wurdt om mear tiid frege. Men is oerrompele troch dit barren 

en hat te koart tiid hân om jin ta te rieden op de konsekwinsjes 

dy’t dit foar ús doarp betsjutte kinne. Mear tiid is net oan’e 

oarder neffens boargemaster Apotheker.

Mar nei dizze jûn komme Doarpsbelang en Ûndernimmings-

feriening fan  Wytmarsum yn aksje. Der wurdt in brief opsteld 

en nei de leden fan B&W en de gemeenterie stjoerd. De fraach 

oan harren is om útstel wat de beslissingsdatum oanbelanget. 

Sy wolle middels in enkête alle doarpsbewenners  hearre oer 

harren miening. Dan wit men wat it draachflak is foar in nij 

asylsikerssintrum. 28 maart kin der útslútsel jûn wurde oer de 

útslach. De rie en B&W moatte harren by it skriuwen fan dit 

stik noch útsprekke oer harren beslút.  Der kin noch mear aksje 

efterwei komme nei myn skriuwen op 20 febrewaris.

“Wy binne ferbjustere troch de snelheid wêrmei it libben troch de 

dea ynhelle waard”

Dit stiet boppe de roukaart fan ABEL VAN OLST. Nei in slim 

ûngelok is hy yn it sikehûs fan Grins ferstoarn op 26 Jannewaris 

2016 yn de âldens fan 85 jier. Sa fytst men noch gauris in ein-

tsje en sa komt der tige hommels in ôfskied. Dit is eins net te 

befetsjen. 

Van Olst is berne yn Kimswerd. Tegearre mei Wypke Tol hat 

hy in saneamde dûbele wente boud oan de “ van Aylvaweg”. 

Begûn as timmerman, hat hy him troch jûns te studearjen 

opwurke ta amtner op it gemeentehûs yn Wytmarsum. Yn syn 

frije tiid is hy mei syn húshâlding gauris te finen yn Appelskea. 

Dêr stiet harren fakânsjehûs. Jierrenlang hat hy bestjoerslid 

west fan V&O, ús gymnastykferiening. Nei it ferstjerren fan syn 

frou moat hy allinne fierder en dat falt him swier. Lokkich komt 

Betty, syn dochter, eltse dei efkes del.

En ûnderweis op’e fyts of rinnende makket hy graach efkes in 

praatsje mei in doarpsgenoat. Thús is hy kreatyf dwaande mei 

it meitsjen fan kaarten. In lege plak bliuwt efter. Oan it âlderlik 

hûs is in ein kaam. Wy winskje syn bern en bernsbern krêft ta 

om sûnder him fierder te gean.

Op 8 febrewaris komt der in ein oan it libben fan ANNIGJE 

DE GROOT-TALSMA. Sy hat de hege leeftyd fan  87 jier 

berikt. Berne yn Burchwert, is sy letter nei Midslân op Skylge 

ferhuze. Sûnt 1987 moat sy nei it ferstjerren fan har man Ger-

men de Groot allinne fierder. As har bern grutter wurde sykje 

2 soannen de fêste wâl op en sette harren dêr nei wenjen. Soan 

Theo komt yn Wytmarsum te lâne. Mem wurdt âlder en hat 

mear soarch nedich. Dan is der foar har in plakje yn fersoar-

gingshûs Aylva State. Dêr wurdt tige goed op har past. Theo 

de Groot en syn fou Betty Krol stekke de wei efkes oer en dan 

binne sy al by mem. Ek foar de beppesizzers is in besykje mar 

in hoannestap. Yn Aylva State kin men ôfskied fan har nimme. 

Op Midslân wurdt sy te hôf brocht. Tankber hâlde har bern, 

bernsbern en oerbeppesizzers de moaie weardefolle mominten, 
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dy’t sy mei har belibbe ha, yn oantinken. Wy winskje jimme as 

famylje sterkte ta om dit ferlies in plakje te jaan.

Fan famylje Anema krigen wy berjocht, dat op 15 febre-

waris de kremaasje fan âld doarpsgenoat  SCHELTE H. 

ANEMA yn Amsterdam plak fûn hat. Hy is 84 jier wurden.                                                                                                                                          

Schelte Anema is berne op’e Grauwe Kat. Dêr hat hy jierren 

wenne mei syn bruorren en susters. Hy wurdt lytse Schelte 

neamd, want hy is mar in lyts mantsje. By Lunter yn Boalsert 

hat hy jierrenlang wurke. Nei it ferstjerren fan syn mem is hy 

mei heit nei de Âld Rij yn Wytmarsum ferhuze. In tal jierren 

hat Ljouwert syn wenplak west. Mar de lêste jierren fan syn lib-

ben wennet hy yn de grutte stêd Amsterdam. Schelte Anema is 

altyd allinne bleaun. Wy winskje ek syn famylje sterkte ta by it 

ferwurkjen fan dit ferlies.

Ik wol graach ôfslute mei in lyts gedichtsje:

Tiid

Leit foar ús

As in ûnmjitlik strân

Sjogge wy om

Dan wie it inkeld

In fuotstap 

Yn it sân.

Oant de oare kear, Jelly.

Fan ‘e redaksje
Soe dejinge dy’t de taseine freonenbydrage noch net oermak-

ke hat, dit noch dwaan wolle? Graach oermeitsje op rek. nr. 

NL 23 RABO 03.915.56201 mei yn de omskriuwing jo namme 

en ‘freon f.d. Koepel’

Alfêst tige tank!

D ORPSBELANG
Mening dorp over AZC Witmarsum telt

Witmarsum - Vrijdag 19 februari vroeg Dorpsbelang Witmar-

sum per brief aan de gemeente Súdwest-Fryslân om tot 28 maart 

de tijd te krijgen een enquête te houden onder alle inwoners 

van Witmarsum. Dinsdagochtend kreeg Dorpsbelang daarop 

antwoord van het college van B&W: voor 28 maart neemt de 

gemeente zeker geen besluit over een AZC in Witmarsum. De 

uitkomsten van de enquête worden dus meegenomen in de 

besluitvorming. Wanneer de gemeente uiteindelijk een besluit 

neemt, is nog niet bekend.

Maandagavond hebben vertegenwoordigers van Dorpsbelang, 

de omwonenden, de ondernemers en de groep inspraak burgers 

Witmarsum een overleg gehad met burgemeester Apotheker. 

In dat overleg gaf Apotheker aan dinsdagochtend 23 februari 

zijn best te doen om het hele college mee te krijgen om voor 28 

maart geen beslissing te nemen. Dat is hem gelukt. Het comité 

en burgemeester blijven nauw contact houden over hoe het nu 

verder gaat met een mogelijk AZC in het dorp. Dorpsbelang 

en het comité gaan nu een enquête opstellen. Die enquête ver-

spreiden we huis-aan-huis. Een paar dagen later halen we de 

ingevulde enquêtes ook weer op. Op welke dagen in maart het 

verspreiden en ophalen gaat gebeuren, kunnen we nu nog niet 

zeggen. Zodra de data zijn vastgesteld, maken we die bekend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost 

Rosier, voorzitter Dorpsbelang Witmarsum: 06 36 50 03 80.

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN. 

DB vervult een centrale rol in het gebeuren, heeft een constant 

open oor en spant zich in om van iedereen te weten hoe men er 

over denkt, om daarna een standpunt in te nemen. Op de jaar-
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vergadering reserveren we in ieder geval tijd voor een update, 

om weer te geven hoe het er voor staat.

UITNODIGING JAARVERGADERING VERENIGING 

VOOR DORPSBELANG WITMARSUM

Dinsdag 22 maart 2016 om 19.45 uur in De Roskam.

Je kan dit jaar eigenlijk niet met goed fatsoen thuis blijven! In 

het eerste deel bijpraten over de vele ontwikkelingen in ons 

dorp en in het tweede deel een interessante presentatie over 

het gebied tussen Witmarsum en de afsluitdijk en de film over 

het ontstaan van de Gulden Halsban! 

Zet 10 april 13:30 vast in de agenda want dan kunnen we het 

gepresenteerde aan den lijve ondervinden in een wandeling 

o.l.v. Willem de Wandelaar.

Agenda

1. Opening door Voorzitter

2.  Notulen jaarvergadering van 24 maart 2015 (op te vragen bij 

het secretariaatdbwitmarsum@hotmail.com) .

3.  Bestuursverkiezing 

Aftredend: Anja Feenstra   Verkiesbaar: Aleid Zwier (leden 

die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 19 maart 

a.s. aanmelden bij het secretariaat dbwitmarsum@hotmail.

com .

4. Jaarverslag dorpsbelang

5.  Financieel verslag  

Verslag kascommissie Ype Groenhout  en Tineke Algra  en 

kiezen van een nieuw lid voor Ype

6.  Verslagen van:  

Witmarsumer Ontspanning Komité (W.O.K.); Sportdorp; 

Stichting Zwembad Witmarsum e.o.; Graach Dien/ In ’t 

ferline; Ondernemers Vereniging Witmarsum;Oars as Oars; 

CH2018 Witmarsum.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Koepel_2016_03.indd   8 29-02-16   15:44
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PAUZE

‘Van dijk tot dijk’ presentatie door Els van der Laan van 

N0.0RDPEIL landschap.erfgoed over het gelijknamige project. 

‘Het ontstaan van de Pingjumer Gulden Halsban’

een film van cineast Jeroen  Hogendoorn

WELZIJN PROJECT WITMARSUM

Op 4 februari j.l. werd de informatieavond in ‘t Arkje over het 

repaircafé en de kookclub goed bezocht. Het was een geani-

meerde avond waarbij al leuke ideeën met elkaar werden uit-

gewisseld. Aan het einde van de avond is de kookclub ontstaan. 

De club kan bijna van start gaan met tot nu toe 8 personen.  De 

parochie, eigenaar van t Arkje, heeft toegezegd een keuken te 

gaan installeren. Dit is natuurlijk geweldig!

Voor het repaircafé hebben we nog technische mensen nodig, 

die het leuk vinden om eén ochtend in de maand te helpen met 

het repareren van diverse apparaten(dit is afhankelijk van het 

aanbod).

Er is een vervolg bijeenkomst op dinsdagavond 1 maart a.s. Om 

19.30 uur in t Arkje (tegenover de Poiesz) om nadere afspraken 

met elkaar te maken. Mocht u belangstelling voor een van de 

activiteiten hebben, kom gerust langs deze avond, de deur staat 

open. Ook kunt u zich aanmelden via dbwitmarsum@hotmail.

com

KLÚNFEEST GOES SERIOUS

We hebben een prachtig en swingend Klúnfeest beleefd met 

elkaar in januari. Voor het dagje uit van de deelnemers van 

Te Plak hebben we €770 bijeen gebracht! De Klúncommissie 

dankt iedereen voor de bijdragen, de artiesten voor hun optre-

den en alle aanwezigen voor hun enthousiasme.

Mail bestuur dorpsbelang:dbwitmarsum@hotmail.com 

Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl
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B edankt

Wij willen onze oprechte dank betuigen voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze lieve mem, beppe en oerbeppe

   Enkjen Spoelstra-Adema

Het hee� ons goed gedaan.

   B. Spoelstra
   Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Witmarsum, februari 2016

Ruurd Menage.
Stopt na 45 jaar ook met verkoop van grasmachines en on-
derhouds beurten. Deze worden overgenomen door mechani-
satiebedrijf D.KUIPERS BV, Arumerweg 95 te Witmarsum.
Vele jaren hebbben wij met veel plezier voor u klaar gestaan 
en wij willen u bedanken voor de jaren lange samenwerking.

Vrgr RUURD en BETTY MENAGE

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de vele 
bloemen, kado’s en kaarten die ik kreeg vanwege 
mijn 4 wekelijks verblijf in het GGZ Jelgershuis te 
Leeuwarden.
Per 12 februari ben ik weer thuis.
Ontzettend bedankt!

Groeten, Thea Dijkstra-Anema 
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D e Laatste Eer
Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laat-

ste Eer”nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergade-

ring op maandag 14 maart 2016 in de kerkenkamer van de Koe-

pelkerk, aanvang 20.15 uur.

Agenda

1. Opening

2.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 maart 

2015

3.  Jaarverslag secretaresse

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuw kascommissielid

7. Kennismaken met de 2de bode, dhr. Casper van Veen

8. 100-jarig jubileum 2017

9.  Voorstel tot het aangaan van een fusie met de Rooms-

Katholieke Begrafenisvereniging  “Naastenliefde”

Pauze

10.  Bestuursmutatie: aftredend en niet herkiesbaar dhr. Y. 

Dijkstra

11. Rondvraag

12. Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

Voor crematie kunt u ook bij uw eigen vereniging terecht. U 

kunt dit doorgeven aan de bode. Bij overlijden van een lid van 

onze vereniging, hetzij thuis, hetzij in het ziekenhuis, verzor-

gingshuis, verpleeghuis etc. dient  hiervan zo spoedig mogelijk 

kennis te worden gegeven aan de bode van onze vereniging: 

mw. J. Koehoorn-Hoitsma, tel. 0517-531654 of 06-30953146.
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Fysio Witmarsum
van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum | Tel. 0517-531901

info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

-  Fysiotherapie:
Medische training 

-  Fitness en bedrijfsfi tness
mogelijkheden van kortlopende abonnementen en gespreide betaling

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

Fysio_2015_08_Adv.half_liggend.indd   1 20-08-15   09:59

Wij vragen onze leden wijzigingen in hun gezinssituatie 

(geboorte, verhuizing) aan het bestuur door te geven. Inwo-

nende kinderen vanaf 18 jaar behoren zelf lid te worden van 

onze vereniging.

Voor algemene informatie kunt u onze website raadplegen: 

www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. Y. Dijkstra   voorzitter (tel. 532201)

Dhr. K. Kroontje   penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam  secretaresse (tel. 532287)

Dhr. S. Elgersma    lid

Mw. M. Brandsma-Leijendekker  lid
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Y nstjoerd
Lentekriebels?

Met ingang van maart starten we een cursus groenten kwe-

ken. Bij de gemeenschappelijke tuinen naast het sportveld is 

er plaats voor 6 enthousiaste beginnelingen, of oudgedienden 

met een droom.

De “starttuin” meet 25 vierkante meter, en is  bedoeld om eens 

een keertje lekker uit eigen tuin te kunnen eten. De kruiden 

met pensioen en de sla met aow kunnen voortaan in de schap-

pen blijven! Als je eenmaal uit eigen tuin(tje) gegeten hebt, 

smaakt dat naar meer! 

De ervaring leert dat een proeftuin van 25 m2 goed te doen is, 

ook met een drukke baan of een lastig lijf. Aangezien we zelf 

een tuin hebben – en daardoor ook vaak zaaigoed en noem maar 

op over! – weten we dat een groentetuin beginnen op een groot 

stuk niet voor iedereen weggelegd is. De kosten voor de eet-

tuintjes zullen meevallen, vooral vanwege de eerder genoemde 

poot- en plant-overschotten (zie maar eens een 20 boontjes aan 

te schaffen of 30 slazaadjes.....)

De handen en voeten voor in de aarde willen we graag uitleg-

gen, en wel op donderdag 24 maart aanstaande om 20.00 uur. 

Adres: Schoolplein 3 

Graag van te voren melden of u aanwezig bent op de begin-

avond.

Dat kan via facebook, zie onder , of via de email.

Irene Onderweegs

Anna Visser

aic@xs4all.nl 

annavisserwitmarsum@gmail.com

https://www.facebook.com/groentetuintjeWitmarsum/
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F anfare “Nij Libben”
Op zaterdag 13 februari organiseerde FeMuza een solistencon-

cours voor Súdwest-Fryslân in de Stadslaankerk in IJlst. Aan 

het solistenconcours deden maar liefst 59 muzikanten mee, ver-

deeld over vier categorieën. Zij werden beoordeeld door jury-

leden Thijs Oud en Jorrit Laverman. Onze muzikanten Rigt 

Kleinjan en Hilde Veninga hebben ook hieraan deelgenomen,  

zowel solo als duo. Zij hebben geweldig gespeeld. Het duet ging 

supergoed en beide solowerken met piano begeleiding  gingen  

prima. Hilde mag door naar het provinciaal solisten concours. 

Voor beide dames is een felicitatie zeker op zijn plaats.

Om de viering van ons 

vijftig jarig bestaan te 

kunnen bekostigen 

hebben we in februari 

een koekactie geor-

ganiseerd. Binnen de 

kortste keren waren 

deze heerlijke koeken 

verkocht met dank 

aan de kopers.

In mei staat er een oud ijzer actie op het programma. Wanneer 

precies, dat schrijven we in de koepel van april, maar u kun nu 

vast gaan sparen. Dat geld ook voor onze maandelijkse oud 

papier actie. Gooi het niet weg maar deponeer het in de daar-

voor bestemde container. Bij voorbaat dank.

Op muzikaal gebied zijn we ons aan het voorbereiden op de 

reünie en het Gouden Spiker Festival dat gehouden wordt op 

zaterdag 21 mei in Ureterp. Het verplichte werk in onze divisie 

is Edge of Field and Meadows (Tusken Bou en Greiden). Het 
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muziekstuk is 10 jaar geleden geschreven in opdracht van Nij 

Libben  t.g.v. ons 40 jarig bestaan. Bijzonder is het om deze 

compositie wederom met ons jubileum op de lessenaar te heb-

ben. En we spelen dan ook met plezier deze ode aan Gysbert 

Japicx, Menno Simons en Pim Mulier.

info@nijlibben.nl Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het 

prachtige foto album en de complete agenda surft u naar  www.

nijlibben.nl. 

Nog niet opgegeven voor de reünie?. Stuur uw een mail naar   

reunie@nijlibben.nl

Graag tot de volgende keer.

D e Utskoat  
Open ochtend basisschool De Utskoat  

In de week van 23 maart is de week van het openbaar onderwijs. 

Het begint een traditie te worden dat de scholen dan de deuren 

voor belangstellenden openen. De Utskoat houdt woensdag 23 

maart van 10.30 – 12.00 uur de open ochtend. Deze ochtend is 

bedoeld voor ouders die willen kennismaken met De Utskoat. 

Belangstellenden kunnen in alle groepen een kijkje nemen en 

onze directeur, Jolanda Verhoef, geeft rondleidingen. Meer 

informatie kunt u lezen op www.obsutskoat.nl  en de posters 

die binnenkort in Witmarsum worden opgehangen! 

Team OBS De Utskoat, 

De Tsjasker 4, Witmarsum, 

0517-531818
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 KV Pim Mulier
Nieuws van KV Pim Mulier 

Algemene ledenvergadering.

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op woens-

dag 23 maart 2016 om 20.00 uur in de kantine op het sportcom-

plex. 

Agenda: 

1.  Opening

2 Mededelingen en  ingekomen stukken   

3. Notulen jaarvergadering van 25 maart 2015 

4.  Financieel jaarverslag 2015, rapport kascommissie

5.  Jaarverslag 2015

6.  Haye Rypmafonds 

7. Beschrijvingsbrief KNKB

8. Bestuursverkiezing:

 Aftreden en niet herkiesbaar: Esther Brandsma. Het   

  bestuur stelt voor om Johan van der Molen in de vacature 

te benoemen.

  Aftredend en herkiesbaar: Arnold Bergsma, Herman 

Sprik en Jan Geert Dijkstra. Tegenkandidaten kunnen 

zich tot 22 maart 2016 melden bij secretaris Simon Lem-

tra.   

 Pauze

9.  Presentatie nieuwe website. Zeedesign heeft een nieuwe 

website voor de kaatsvereniging  gemaakt. Pieter van 

der Zee toont ons het resultaat.

10. Verslag jeugdcommissie

11. Federatiezaken

12. Wedstrijdagenda 2016

13. Uitreiking Willem Boersma cup

14. Rondvraag

15. Sluiting.

Zaalkaatspartij

Het bestuur organiseert op zondag 20 maart 2016 om 13.00 uur 

een zaalkaatspartij voor dames en heren (senioren). Er wordt 

gekaatst in de sporthal van Bolsward. Bij genoeg deelname 

kaatsen we in drie klassen: dames, heren A/B en heren 50+. Er 

wordt gespeeld met een zachte bal. Een ieder kan zich tot 18 

maart 2016 opgeven bij één van de bestuursleden of via de mail 

kvpimmulier@gmail.com).  

Nieuwe opzet indeling keurmeesters en kantinepersoneel

Elke vereniging heeft keurmeesters nodig. De voorgaande 

jaren konden keurmeesters altijd hun voorkeur voor een 

bepaalde datum of partij opgeven. Daar werd weinig gebruik 

van gemaakt. Ook bereiken ons signalen dat een hele dag op 

de lijn soms als lang wordt ervaren. Het bestuur heeft daarom 

besloten de keurmeesters voortaan per dagdeel in te delen, dus 

maximaal ongeveer 4 uurtjes. De indelingslijst wordt gepubli-

ceerd in het programmaboekje dat eind april weer verschijnt en 

op de website. Bij afwezigheid dient men zelf voor een vervan-

ger te zorgen en dit even door te geven.   

Daarnaast heeft de kaatsvereniging geen kantinecommissie 

meer. Ook hier worden de vrijwilligers voortaan ingedeeld. 

Uiteraard is het mogelijk om onderling te ruilen. De lijst van 

het kantinepersoneel  maken we ook bekend in het program-

maboekje en de website.

Namens het bestuur van 

kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra 
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R abobank
Rabobank Clubkas Campagne: aandeel in de lokale samenleving

De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen 

meer bereikt dan alleen. Daarom zoeken wij op verschillen-

de manieren verbinding met de lokale samenleving. Zo heb-

ben leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 

inspraak op de verdeling van een deel van ons sponsorgeld.

Stem is geld waard

Ieder lid mag van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 april vijf 

stemmen uitbrengen op clubs die deelnemen aan de Rabobank 

Clubkas Campagne. Het is voor clubs belangrijk om zoveel 

mogelijk stemmen te krijgen. Hoe hoger het aantal stemmen, 

hoe groter de bijdrage voor een club. Begin april ontvangen 

leden een persoonlijke uitnodiging met stemcode en een link 

naar de stemsite. 

Wat kunnen clubleden doen om te steunen?

Clubs die meedoen, ontvangen van de bank promotiemateri-

aal om de campagne bij hun eigen leden onder de aandacht te 

brengen. Als clublid kunt u in uw eigen omgeving bij familie, 

vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank 

Leeuwarden-Noordwest Friesland en vragen of zij op uw club 

willen stemmen. Let op: niet iedereen met een Rabobankreke-

ning is automatisch lid van de bank.

Club aanmelden? 

Tot 1 april kunnen clubs die een zakelijke rekening hebben bij 

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en voldoen aan 

de voorwaarden zich aanmelden via rabobank.nl/lnwf. 

Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en het 

lidmaatschap van de Rabobank vindt u op rabobank.nl/lnwf.

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl
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I t Stikeltsje
It is wat in sielich gefal

want it tafal wol

dat Marco Kingma, ’t is apart

hielendal gjin kamke hat.

Dêrom giet er faker nei de kapper

neffens him wurdt er dan knapper

mar dêr giet it dus net om

want hij hat, it klinkt miskien wat dom,

gewoan gjin kam foar syn hier

sadat hy dus kamleas troch it libben giet.

Dêrom is it ek net sa apart

dat er betiden nuvere petsjes op hat.

Mar hjir moatte wij wat oan dwaan!

Ik soe sizze: wij moatte Marco wat jaan

Dus manlju, froulju,  jonges en famkes

bewarje allegear jimme kamkes

en bring se nei Fysio Witmarsum* ta

Marco wol de kamkes graach ha! 

* Fysio Witmarsum, Van Aylvaweg 

16, Wytmarsum

Foto Janny Yntema
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ADVERTORIAL 

ADMINISTRATIEKANTOOR AHT: VOOR PARTICULIEREN, MKB’ERS EN  

STARTENDE ONDERNEMERS

‘HAAL IK WEL ALLES UIT MIJN BELASTINGAANGIFTE?’ ‘HOEVEEL MOET 

IK ALS MKB’ER INVESTEREN OM INVESTERINGSAFTREK TE KRIJGEN?’ 

‘HOE KRIJG IK ALS STARTENDE ONDERNEMER DE JUISTE INFORMATIE OVER 

 BOEKHOUDEN?’ VRAGEN WAARMEE AFKE HUITEMA-TJALSMA VAN 

 ADMINISTRATIEKANTOOR AHT HAAR KLANTEN VERDER KAN HELPEN. 

DRUK NIET TE SNEL OP DE VERZENDKNOP

AFKE: “DE BELASTINGDIENST HEEFT AL VEEL GEGEVENS VOOR JE INGE-

VULD. MAAR DRUK NIET TE SNEL OP DE VERZENDKNOP. WANT ER ZIJN 

GEGEVENS DIE MEN NIET KAN WETEN. IK KAN NAGAAN WELKE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN BELANG-

RIJK ZIJN VOOR DE BELASTINGAANGIFTE. BIJVOORBEELD KOSTEN VOOR EEN CHRONISCH DIEET, GEHOOR-

APPARAAT OF REISKOSTEN. MAAR OOK HET AFTREKKEN VAN BOETERENTE ALS DE HYPOTHEEK  

IS GEWIJZIGD.”

RAAD EN DAAD VOOR MKB’ ERS

“GROTE ACCOUNTANTSKANTOREN HEBBEN WEL DE EXPERTISE, MAAR HET DOORBEREKENEN VAN DE TE-

LEFOONTJES, AFSPRAKEN WEERHOUDT DE ONDERNEMER ERVAN OM TEKST EN UITLEG TE VRAGEN. IK PAK 

DAT ANDERS AAN.”, ZEGT AFKE. ZE HELPT MKB’ERS ONDER ANDERE BIJ VRAGEN OVER INVESTERINGS-

AFTREK, JAARCIJFERS EN HET EIGEN VERMOGEN, HET VERSCHIL TUSSEN WINST EN VERZAMELINKOMEN EN 

DE AANGIFTE INKOMENSBELASTING EN DE ZORGVERZEKERINGSWET. 

CIJFERS TOT LEVEN LATEN KOMEN

 “STARTEN MET EEN EIGEN BEDRIJF IS EEN FANTASTISCHE UITDAGING. MAAR ER KOMT HEEL WAT BIJ 

KIJKEN. IK HELP STARTERS BIJ HUN FINANCIËN EN ADMINISTRATIE. DAN KUNNEN ZIJ ONDERNEMEN.” ZO 

GEEFT ZE INFORMATIE OVER DE BOEKHOUDING, DEBITEUREN- EN CREDITEURENADMINISTRATIE, KWARTAAL-

OVERZICHTEN VAN VERLIES- EN WINSTOVERZICHT EN HELPT ZE BIJ HET INDIENEN VAN DE BTW-AANGIFTE. 

MAAR ZE HELPT OOK BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN KREDIET OF LENING. AFKE: “IK LAAT DE CIJFERS TOT 

LEVEN KOMEN, ZODAT DE STARTER HET GEVOEL KRIJGT DAT HET HARDE WERKEN WORDT BELOOND.” 

KOM EENS LANGS, DE KOFFIE STAAT KLAAR

AFKE NODIGT PARTICULIEREN, MKB’ERS EN STARTERS UIT OM LANGS TE KOMEN VOOR EEN KENNIS-

MAKING. EEN AFSPRAAK IS ZO GEMAAKT: BEL (0517) 532 277 OF MAIL NAAR AFKE@AHTMKB.NL
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Level 6:   Level 5:  

3e Joska Hijlkema  1e Lucia Buwalda

4e Lieke Hijlkema  2e Nynke Herrema.

Level 4: 

 2e Elske Feenstra.

Een geslaagde wedstrijd, de volgende is 26 maart in de sporthal 

Sneek!

Op vrijdagavond 8 april is er om 18.30 de Uitvoering van gym-

nastiekvereniging V&O met als thema Sprookjes! Alle jeugd-

leden (3,5 tot 16 jaar) zullen met hun groep diverse sprookjes, 

zoals Frozen, Tarzan, Sneeuwwitje en nog véél meer aan het 

publiek uitbeelden, door middel van de geleerde gymnastiek- 

en freerunoefeningen. In de pauze is er een verloting met leuke 

prijzen!!

 Komt allen en kijk naar de talentvolle gymnasten en freerun-

ners van gymnastiekvereniging V&O Witmarsum!!!

WOK
Het Wok gaat zaterdag 12 maart in samenwerking met toneel-

vereniging Surprise  de kinderen van Witmarsum en omstreken 

een leuke middag en avond bezorgen.

We beginnen in de middag met een toneelvoorstelling voor de 

kinderen t/m groep 4.

In de avond zal er voor de kinderen vanaf groep 5 een hilarische 

bingo plaatsvinden!

Tijdens deze bingo zijn leuke prijsjes te winnen . Ook deze acti-

viteit zal in samenwerking met toneelvereniging Surprise wor-

den aangeboden !

24

T ennisclub Witmarsum
Een frisse start dit jaar voor Tennisclub Witmarsum: we zet-

ten op 10 april de deuren wijd open voor het eerste toernooi 

van het seizoen. We hebben een open inschrijving, dus iedereen 

kan meedoen, zowel leden, als niet-leden.

Ben je ooit gestopt met tennissen, vanwege een blessure, een 

drukke baan of een jong gezin, of ben je lid van een andere 

vereniging; je bent van harte welkom om op onze gezellige ten-

nisbaan te komen kijken. En we nodigen je vooral uit (weer 

eens) een balletje mee te slaan. Samen met onze huidige leden 

- die zich natuurlijk ook op kunnen geven - maken we er een 

sportieve en gezellige dag van.

Je kunt je tot 6 april inschrijven via  info@tennisclubwitmar-

sum.nl. Hier kun je ook terecht met al je vragen.

V &O
Gymnastiekvereniging V&O

Zaterdag 13 februari hebben de meiden van V&O onderlinge 

wedstrijden gehad bij Turnstad Sneek.

Voor sommige meiden hun eerste wedstrijd, dus erg spannend!

Er deden leden mee van 3 verenigingen; Sneek, Workum en 

Witmarsum.Er werd goed geturnd en iedereen op z’n eigen 

niveau, er wordt geturnd in verschillende levels.

Level 8:     Level 7: 

1e Minthe de Vries,  1e Amarens Ypeij

2e Amarens Hofstra,  2e Renske Slagman

3e Jessica Otten,   3e Linette Ypeij

4e Emma Piersma.
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26

De activiteiten vinden plaats in de de grote zaal van de Ros-

kam, de toneeluitvoering begint om 15.30 uur en de hilarische 

bingo om 19.00 uur!

Wij rekenen op een grote opkomst!

Groet, Bestuur van het WOK

T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,

Ook dit jaar organiseren wij wederom een “ trekkerdei ” in 

Witmarsum. Dit gaat plaatsvinden op 9 april 2016. U bent van 

harte uitgenodigd!

Het is onze bedoeling om alle deelnemers zaterdag 9 april 10.30 

uur te ontvangen op het terrein van Hogenhuis.  Na elkaars 

tractoren te hebben bewonderd willen we graag starten met een 

kleine toertocht vanaf 13:30 uur. De route bestaat uit wegen 

zonder snel verkeer. We gaan rijden in 4 verschillende groepen. 

Deelname is niet verplicht. 

Centraal op het terrein is een kleine plek gereserveerd waar u 

kunt deelnemen aan een behendigheid wedstrijd. De organi-

satie stelt daarvoor een leuke prijs beschikbaar. Wij hopen op 

veel deelnemers.

Voor vragen en opgave: trekkerdei@hotmail.com.  Info op 

www.trekkerdei.nl

Ook kunt de organisatie telefonisch bereiken op:

Menno  Heeringa 0517-531738      

Jan   Cats 0517-531441

Wij zien u graag op zaterdag 09 april aanstaande!
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kunt deelnemen aan een behendigheid wedstrijd. De organi-

satie stelt daarvoor een leuke prijs beschikbaar. Wij hopen op 

veel deelnemers.

Voor vragen en opgave: trekkerdei@hotmail.com.  Info op 

www.trekkerdei.nl

Ook kunt de organisatie telefonisch bereiken op:

Menno  Heeringa 0517-531738      

Jan   Cats 0517-531441

Wij zien u graag op zaterdag 09 april aanstaande!

Y n’t ferline
Wy sille noch efkes troch mei wêr wy de foarige kear bleaun 

wiene te fertellen oer de NTM. Dizze kear wolle wy it hawwe 

oer de offisjele iepening fan de tram line Snits - Harns op 7 

augustus 1882. It wie op in moandeitemoarn dat de tram om 

kertier oer achten foar it stasjon fan Snits klear stie om mei 

pommeranten nei Harns te gean.

Ek yn Boalsert en Wytmarsum namen gasten plak yn de tram. 

Sa berikten hja tsjin healwei âlven it stasjon te Harns, wêr’t it 

muzykkorps de Skutterij al klear stie. Sa gie it hiele selskip yn 

optocht nei it riedshûs, wêr hja troch de boargemaster hertlik 

wolkom hjitte waarden. Nei in pear fraaie wurden en in glês 

Koepel_2016_03.indd   27 29-02-16   15:44



28

wyn gie de tocht wer rjochting Snits. Te Kimswert en Arum stie 

omtrint it hiele doarp op de tram te wachtsjen, en der waard 

troch de skoalbern in liet songen. Wat hjirnei barde, skriuwe wy 

oer fan út de krante. “Weldra stoomde men Witmarsum bin-

nen, waar niet minder algemeene deelneming werd betoond. 

Alle feestgenooten stegen uit om op de raadzaal van het 

gemeentehuis zich te verenigen. Daar hield de burgemeester 

van Wonseradeel, de heer L. Britzel, eene korte, maar hoogst 

belangrijke toespraak. Na allen een hartelijk welkom op die 

plaats te hebben toegeroepen, trad hij in eene beschouwing 

over den vroegeren toestand van de communicatie-middelen 

om daarna te wijzen op de verbetering daarin in de laatste 

jaren aangebracht. Hij herinnerde aan de onderhandelingen 

met de Ned. Tramweg-Maatschappij gevoerd over de lijn, die 

thans feestelijk werd geopend, verzweeg niet, dat de goede ver-

standhouding met den heer directeur wel eens minder aange-

naam was geweest, maar constateerde ook tot  zijn genoegen, 

dat wederzijdsche toenadering toch tot een goed resultaat had 

geleid en de opening van de lijn was het beste bewijs, dat alle 

moeilijkheden uit den weg waren geruimd. Hij dankte in het 

bijzonder den heer S. Hamlink voor den ijver en de énergie, 

waarmee hij in de totstandkoming van deze lijn was opgetre-

den en wenschte ten slotte de onderneming, die ten bate komt 

van het welvarende dorpen en steden, het best succes toe. Een 

daverend applaus volgde op deze toespraak, die algemeen een 

uitstekenden indruk maakte en dit nog te meer, omdat zij door 

een man werd uitgesproken met die ervaring en die zaakkennis. 

Wonseradeel ontving zijne gasten uitstekend; ook hier werd de 

eerewijn aangeboden”. Oant sa fier de krante.

De tram stoppe noch op gâns plakken, wêr dan wer in wurd, in 

liet en in glês wyn heven waard. Der stiet net by it ferslach, of 

de lêste gasten noch wol helder út de tram kamen. Op de foto 

in feekeuring op it Keatsbuorren, mei op de eftergrûn twa pas-

sazjierswagons fan de tram. Minsken as jimme no ek mei sa wat 

sitte, lit it ús dan efkes witte.
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D e Koepel Stypje
In protte freonen en stipers hawwe de ôfrûne moannen harren 

taseine bydrage oermakke.

Der binne wy hiel bliid mei en dat betsjut, dat jimme it belang 

fan de Koepel wol op priis stelle. Mar om alle nammen  yn de 

Koepel te fermelden is wat te folle.

Derom dizze kear gjin stiperslist, mar 

wolle wy jimme allegearre op dizze wize

 tige tank sizze! 

Feikje
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A genda 
1 maart Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

7 maart Aylva State Zitdansen 14.30 uur

11 maart Nij Libben komt om âld papier Vanaf 7.15 uur

11 en  NL Doet bij Tennisclub Witmarsum

12 maart 11 maart om 9.30 uur 12 maart om 9.00 uur

12 maart Kindervoorstelling en bingo Surprise en WOK

  15.30 uur: kindervoorstelling ‘Twinkel’

  19.00 uur: bingo De Gekroonde Roskam

14 maart Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’

  20.15 uur. Kerkenkamer Koepelkerk

15 maart Vrouwen van Nu Verrassingsavond

  19.45 uur. De Gekroonde Roskam

15 maart  Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

16 maart PCOB Feestelijke seizoensafsluiting

  14.00 uur. De Vigilante, Makkum

20 maart Zaalkaatspartij KV Mulier

  13.00 uur. Sporthal Bolsward

21 maart Jaarvergadering Tennisclub Witmarsum

  Tevens ophalen pasjes

  20.00 uur. De Gekroonde Roskam

22 maart Tennisclub Witmarsum Ophalen pasjes

  19.00-20.00 uur. Kantine TCW

22 maart Jaarvergadering Dorpsbelang

  19.45 uur in De Gekroonde Roskam

23 maart Open ochtend obs De Utskoat 10.30-12.00 uur.

23 maart Algemene ledenvergadering KV Mulier

29 maart  Kaartclub Elk Wat Wils Competitie
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29 maart  Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de aprilkoepel moat uterlik 18 maart
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2016 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    €50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  €30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes €15,-
Bertekaartsjes €15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oanslet-
ten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmar-
summers 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

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.
Til. nr sekretariaat:  0517-531205
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NIEUWBOUW
V E R B O U W
MODERNISERING

KLEINE UITBOUW, 
GROOT PLEZIER!

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

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:

� dakrenovatie

� kunststof kozijnen

� dakkapellen

� dubbel glas plaatsen

� verbouw binnen

� moderniseren toilet en badkamer

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

BETREK UW TUIN 
BIJ UW HUIS

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 VER-
BOUWING, GROOT GENOT!

BEL ONS VOOR 
DE MOGELIJKHEDEN
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