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Zomer fitness 2016 !
Speciale aanbieding:

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

Fit d
zom e
doo er
r!

Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
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K at en Harke
Yn de parse komt regelmjittich nijs tusken

en

foarby. Der

is hiel wat argewaasje en reuring ûntstien oer it al dan net húsfesten fan asylsikers yn it eardere kleaster en tún. Der wienen
ferskate berjochtsjes fia Twitter en Facebook te lêzen. It einresultat wie dat doarpsbelang besletten hat in enkête te hâlden
ûnder de Wytmarsummers. Ik ha begrepen dat mar leafst 95%
fan de ynwenners de enkête ynfold en ynlevere ha. As jimme
dit lêze binne de útkomsten ek al bekend, lykwols dat wie noch
net it gefal doe’t ik mei dit Kat en Harke nijs úteinsette. Ik bin
benijd.
De wrâld en dêrmei ek de grinzen wat wol as net kin feroarje
almar. Grinzen dy’t, as men de krante lêst, hieltyd mear ferfaaie.
Wat te tinken fan dy supporters fan PSV! Dizze supporters
fûnen it noadich om bidlers nei de grûn dûke te litten foar in
pear sinten, of harsels op te drukken of foar harren gesicht in
briefke fan 5 te ferbrânen. De supporters fûnen it eins ek net sa
slim as wij de krante leauwe meie: ‘De bedelaars hebben echt
niet elk muntje op straat hoeven op te rapen. Het merendeel
hebben ze gekregen en dat ging bij elkaar om tientallen euro’s.
Da’s beter toch dan een oude fontein in Rome te slopen!’. Wat
moat men dêr no fan sizze? Yn elk gefal dat se noch in protte
bij te learen ha liket mij.
Ja fansels feroaret it waar ek. Wy gean stadichoan rjochting
foarjier en dus ek simmer. Wy ha hjir net echt in winter hân
fansels, de redens hoegden net iens ut it fet en dat spyt mij oergryslik. Want wat is der moaier om de redens ûnder te binen,
mûtse op de kop te dwaan, wanten oan en sjaal om en dan op
aventoer. Op aventoer oer de sletten en sletsjes om op dy wize
fan de iene vlecke nei de oare vlecke te kommen. En as men it
treft, ferskynt der ûnderweis wol earne in tintsje wêr men waar3
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me sûkelademolke krije kin. Hearlik!! Ik dream der gau ris fan!
Okkerdeis trof ik immen dy’t mij in pear gloednije redens oanbean foar in wol tige skaplik priiske. Doe’t ik de man frege:
‘Kin ik dêr dan ek op ride?’ Sei hij: ‘Jawis, jo kin nearne bettere redens fine!’. ‘Dat is geweldich!’ sei ik ‘Dan wol ik se wol
ha, want ik ha noch noait ride kinnen!’. Ach ja soms sit it mei,
soms sit it tsjin. Sa is dat ek mei it hjoeddeistich waar. Moarns
betiid moat men de autorúten skraabje as men wat sjen wol en
middeis kin men, yn it sintsje en yn de leite, wol bûten sitte. Mei
soks kreas middeis waar sjocht men sneins ferskate minsken
de kuierlatten oandwaan en op paad gean. Seker dyjinge dy’t
meidwaan wolle oan de Slachte. Dat sil grif wer in grutte happening wurde, lykwols justjes tefolle kilometers foar mij. Nee
jou mij mar in rûntsje Kâldehústerdyk of oer Wûns.
As men dan sa bûten rûnrint en om him hinne sjocht en syn
earen de kost jout, dan falt der hiel wat te genietsjen. En genietsjen fan it libben moat eins in elk dwaan, want foar dat men it
sels yn de gaten hat of wol is it foarby.
Op 4 maart 2016 ferstoar SIKKE SCHIPPERS. Sikke waard
berne yn 1930 yn De Harkema. Hy wurke mei syn heit of ien
fan syn broers by ferskate boeren en letter by de HMS en by
Haitsma Beton. Yn 1959 troude hy mei Tjitske van Dijk. Hja
wenne jierren op de Ald Rij.
Mar doe’t Tjitske yn 2009 ferstoar, wie Sikke allinnich en dat
foel him swier. As hy koe yt hy tusken de middei in hapke yn
Aylvastate en gie er te fytsen. Mar de dagen wienen lang. Syn
sûnens gie hieltyd fierder efterút en nei in lytse wike yn it sikehûs is hy rêstich ferstoarn.
Op 14 maart lêstlyn kaam der in ein oan it libben fan LOLKE
HUIZENGA, dy’t yn de Easterstrjitte wenne. Lolke wie troud
mei Geertje Boersma, dy’t hij yn 2011 ferlieze moast. Hja krigen twa bern, Ellen en Perry en hienen twa pakesizzers, Damian en Rowan, wêr hij wakker grutsk op wie.
Men seach Lolke faakris op de fyts troch it doarp gean en boppedat wie hij net allinnich in fanatyk mar ek in tige betûfte jeu
4
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de boule spiler. Op 8 maaie 1949 waard Lolke yn Arum berne.

-

Wy winskje de famyljes de krêft ta om dit grutte ferlies te fer-

:

wurkjen.

l

As jimme dit lêze is it foarjier wer yn it lân! En litte wij hoopje

,

dat it kreas waar wurde sil, mar dat is net wis fansels. Mar hawar

n

n

jimme Koepel jout wol wissens, want dy is der gewoan de oare
moanne wer. Oant dan!
Wim

D orpsbelang
Dinsdag 22 maart heeft de werkgroep van Dorpsbelang de
resultaten van de enquête over de mogelijke komst van vluchtelingen naar Witmarsum openbaar gemaakt. We willen ieder-

y

een die meegewerkt heeft aan het maken, verspreiden, ophalen

a

en invoeren van de enquête heel hartelijk bedanken. Bijna 90%
van de enquêtes is ingevuld ingeleverd, een fantastisch resul-

t

taat. Iedereen die de enquête heeft ingevuld: geweldig bedankt!

n

Samengevat zijn de resultaten van de enquête:
• Bijna 70% wijst het voorstel van de gemeente en het COA
voor opvang van vluchtelingen in een nieuw gebouw in de
kloostertuin af

E

d

u

• 25% wil geen vluchtelingen opvangen. Anders gezegd, 75%
wil dat wel
• 50% vindt dat er binnen de muren van het bestaande klooster maximaal 100 vluchtelingen opgevangen kunnen worden
voor een periode van hooguit 3 jaar
• 50% vindt dat er op Buitenplaats it Fliet maximaal 100 vluch5
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telingen opgevangen kunnen worden
• Meer dan 100 vluchtelingen opvangen ziet het dorp niet zitten
• 42% wil vluchtelingen opvangen voor maximaal 3-5 jaar
• 80% van de inwoners wil invloed hebben op de samenstelling
van de groep vluchtelingen.
Deze uitslag betekent dat een nieuw gebouw in de kloostertuin
onacceptabel is, wat voor gebouw dan ook. Buitenplaats it Fliet
is in de ogen van Witmarsum net zo’n goede locatie als binnen
de muren van het bestaande klooster.
Burgemeester Apotheker heeft de resultaten als voorzitter van
de gemeenteraad in ontvangst genomen. Hij complimenteerde
Witmarsum met de manier waarop we de wensen van het dorp
hebben verzameld en hij heeft toegezegd serieus rekening te
houden met de resultaten van de enquête bij het nemen van een
besluit. Voor alle zekerheid hebben we de samenvatting van
de resultaten op 25 maart ook nog naar het college van B&W
en alle raadsleden gestuurd, zodat er geen misverstand meer is
over wat we met z’n allen hebben gezegd.
UITNODIGING JAARVERGADERING VERENIGING
VOOR DORPSBELANG WITMARSUM
Donderdag 21 april maart 2016 om 19.45 uur in de Koepelkerk.
Je moet hier gewoon bij zijn! 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 nu 8 mei 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.
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Agenda
1. Opening door Voorzitter
2. Notulen jaarvergadering van 24 maart 2015 (op te vragen bij
het secretariaat (dbwitmarsum@hotmail.com) .
3. Bestuursverkiezing
Aftredend: Anja Feenstra

Verkiesbaar: Aleid Zwier (leden

die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 18 april 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/ Yn ’t ferline; Ondernemers Vereniging Witmarsum;Oars as Oars;
CH2018 Witmarsum.
7. Rondvraag
8. Sluiting
PAUZE

G
‘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’

r

een film van cineast Jeroen Hogendoorn

n

n

WELZIJN PROJECT WITMARSUM
Er is een vervolgbijeenkomst geweest op 1 maart j.l. met alle
belangstellenden voor de kookclub en het repaircafé. Het aantal vrijwilligers voor het repaircafé zijn er tot op heden 4, nog

t

te weinig om van start te kunnen gaan. We zoeken vooral nog

g

technische mensen. De vrijwilligers hebben het plan opgepakt
een wervingsactie te beginnen en binnenkort zal u dan ook een
flyer hierover in de brievenbus aantreffen.
De kookclub kan van start, 9 enthousiastelingen hebben zich
7

Koepel_2016_03.indd 7

29-03-16 13:09

hiervoor al gemeld. De locatie waar het gaat plaatsvinden is
op dit moment nog even twijfelachtig i.v.m. de ontwikkelingen
AZC, maar er wordt op dit moment gezocht naar een onderkomen. Dat gaat vast lukken! En als u misschien hiervoor nog een
leuke suggestie heeft, van harte welkom. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een van deze activiteiten dan kunt u
zichmelden bij dorpsbelang (dbwitmarsum@hotmail.com).
BENT U TECHNISCH, DOE DAN MEE….. MET HET
REPAIRCAFÉ!!
VERKEER
DB heeft een overleg georganiseerd met bewoners van de Oosterstraat en onze dorpcoördinator en de verkeersdeskundige
van de gemeente om te kijken of er oplossingen zijn voor het te
hard rijden in de Oosterstraat. Op zich is het een 30km gebied,
maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. De gemeente
onderzoekt nu of er snelheid remmende maatregelen mogelijk
zijn die niet leiden tot trillingen in de omliggende woningen,
veilig zijn en de bereikbaarheid niet te veel beperken.
De deskundigen hebben aansluitend gekeken naar de drempel
op de kruising van de Mauritsstraat en de Menno Simonsstraat.
De drempel geeft veel trilling overlast in de woningen rond de
kruising.
De gemeente onderzoek ook hier of er een oplossing is die geen
trillingen veroorzaakt en tegelijk niet leidt tot een toename van
de snelheid van het verkeer in de Menno Simonsstraat.
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com
Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl
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EHBO vereniging Witmarsum e.o.
Op maandagavond, 7 maart jl., hebben wij onze jaarvergadering
gehouden.Ruim de helft van de 27 leden was aanwezig.
In deze vergadering konden wij Wim van der Haak als nieuw
bestuurslid begroeten.
In 2015 werden de herhalingslessen voor de ehbo’ers gehouden in
de maand maart en in de maanden september - oktober.
De herhalingslessen reanimatie voor de niet leden werden gehouden in de maand februari. Een of meer leden van onze vereniging zijn in het afgelopen jaar als ehbo’er aanwezig geweest bij
het Klúnfeest te Witmarsum, een spelmiddag in het M.F.C. te
Kimswerd, de Marren Loop te Exmorra, de Koningsspelen te
Witmarsum, kinderspelen te Kimswerd, judowedstrijden te Witmarsum, de fiets elf steden op pinkstermaandag (post Schettens
en post Witmarsum), een sportactiviteit te Arum, het ringrijden
te Pingjum, kaatsen voor 50 plussers te Pingjum en de triatlon te
Witmarsum. In 2015 zijn wij in de maanden april en mei bij velen
van u langs geweest voor de donatie.Voor uw steun zeggen wij u
hartelijk dank. Ook dit jaar zijn wij weer van plan in de maanden
april en mei daarvoor bij u langs te komen. De minimale donatie
was vele jaren € 2,50. Dit is verhoogd naar € 3,00.
Onze vereniging is een algemeen nut beogende instelling (anbi).
Uw donatie is dan ook inzake de inkomstenbelasting aftrekbaar
van uw inkomen als u aan de verdere voorwaarden voldoet.
Als u donateur wilt worden van onze vereniging kunt u contact
opnemen met het bestuur.
Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit;
- Sies van den Berg te Zurich, telefoon 0517 – 57.92.45;
- Klazina Kooij te Lollum, telefoon 0517 – 46.93.07;
- Wim van der Haak te Lollum, telefoon 0517 – 46.91.71;
- Fonger Ploegstra te Witmarsum, 0517- 53.20.68.
9
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B edankt
Us âldershûs is net mear
Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar de kaarten, de
blommen en it kommen nei it ferstjerren fan ús leave en
grutske heit en pake.

Abel van Olst
Hast 13 jier nei it hinnegean fan ús ûnferjitlike, soarchsume
mem en beppe.

Anna van Olst- van Straten
Jimme meilibjen helpt ús troch in swiere tiid.
Tity en Piet
Aukje en Otto
Betty en Anne
En pakesizzers
Wytmarsum, april 2016

10
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K V Pim Mulier
Koekactie in samenwerking met bakker De Schiffart
De kaatsvereniging houdt ieder jaar een koekactie. Tot dit jaar
werden er steeds oranjekoeken verkocht. Dit jaar gaan we dat
anders doen. In samenwerking met bakker de Schiffart uit Witmarsum gaan we op maandag 18 april 2016 koeken verkopen.
Er is keuze uit bruine reepkoek of suikerkoek. Vers gebakken
door de warme bakker. Een koek kost € 3,50, koopt u er twee
dan betaalt u slechts € 6,--. De koekverkoop is voor de kaatsvereniging hard nodig om de exploitatie rond te krijgen.
Wij hopen dat de inwoners onze vereniging steunen. Alvast
hartelijk dank.
Inzet van keurmeesters en kantinepersoneel
Tijdens de koekverkoop op 18 april 2016 wordt ook het programmaboekje voor 2016 huis aan huis verspreid. In het programmaboekje staat informatie over de kaatsvereniging en een
planning van alle wedstrijden. In het boekje is ook een lijst bijgevoegd voor de inzet van de keurmeesters en het kantinepersoneel. Keurmeesters zijn per dagdeel ingedeeld, dit betekent
dat zij op die dag slechts zo’n drie uren aanwezig hoeven te zijn.

Namens het bestuur van
kaatsvereniging Pim Mulier,
Simon Lemstra

12
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Hoveniersbedrijf Pier Reitsma
ONTWERP

r

-

.

ADVIES
ONDERHOUD
AANLEG

e

-

-

MET EEN

VOORJAARSBEURT
UW TUIN WEER BLOEIEND
HET JAAR DOOR

t

OOK VOOR COMPLETE
AANLEG, TUINRENOVATIE
EN BOOMVERZORGING.
Voor meer info:
Pier Reitsma

06-12455130

hoveniersbedrijfreitsma.nl
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V rouwen van Nu
De ‘Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.’ viert op 19 april haar
75-jarig jubileum.
Om hier een mooi feest van te maken hebben we een bijdrage
ontvangen van ‘Stichting tot Nut’ (€750,00) en van ‘Windpark
A-7’ (€300,00).
Hiervoor willen wij hen hartelijk bedanken.
Vrouwen van Nu heeft van sept. t/m april iedere maand een bijeenkomst in de ‘Gekroonde Roskam’ te Witmarsum. Er wordt
ieder jaar een gevarieerd programma aangeboden, excursies
georganiseerd en workshops gegeven. Momenteel zijn 78 vrouwen lid van onze afdeling, maar meer dames zouden we graag
verwelkomen.
Op de 3e dinsdag in september start het nieuwe seizoen 20162017.
Lijkt het u leuk om een avond mee te maken of u als lid aan te
melden?
Voor informatie kunt u terecht bij mevr. Aaltje Rienks,
tel. 0517 641203
Of bekijk de website: www.vrouwenvannu.nl/fryslan

14
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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!

e

15
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H uisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk “De Tsjasker”
Als apotheekhoudend huisartsenpraktijk houden wij u graag
op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de huisartsenzorg en apotheek binnen onze praktijk. Wij vinden het
belangrijk dat u bekend bent met onze praktijk en dat u zich
welkom voelt binnen onze praktijk. Heeft u een vraag, schroom
dan niet deze aan ons te stellen.
Een nieuwe arts
Per 1 maart start HAIO (Huisarts in opleiding) Melissa Braam.
Zij is een ervaren eerste hulp arts en gaat 4 dagen per week
voor onze praktijk werken. Zij werkt zelfstandig en houdt haar
eigen spreekuur onder verantwoordelijkheid van de huisartsen
van de Tsjasker.
Patiënten enquête
In het najaar van 2015 heeft er een patiënten enquête plaats
gevonden. De praktijk werd beoordeeld met een 8,4.
U bent positief over:
De contacten met de assistentes, die u serieus nemen en waardoor u goed wordt geholpen.
De gesprekken met de huisartsen waarbij u de bejegening, de
samenwerking en het geven van informatie prettig vindt.
Wat volgens u verbeterd kan worden is:
De uitleg van het gebruik van de medicatie als ook de begeleiding bij het medicijngebruik.
De privacy aan de balie: onze aanpassingen hebben nog niet tot
het gewenste resultaat geleid.
Wij gaan uiteraard met de verbeterpunten aan de slag.
Herhaalmedicatie
Het bestellen van de herhaalmedicatie kan via internet, e-mail,
16
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telefoon of door het afgeven van de lege medicatieverpakking
in de daarvoor bestemde brievenbus op de praktijk. Onze voorkeur gaat echter uit naar het bestellen via de website van de
Tsjasker www.detsjasker.nl

of via een email naar praktijk@

detsjasker.nl Voor de assistentes is het hierdoor makkelijker
en zorgvuldiger uw aanvraag in behandeling te nemen. Wan-

-

neer u uw medicijnen voor 10 uur ’s ochtends bestelt, kunt u ze

t

de eerstvolgende werkdag tussen 15.00-16.30 ophalen.

m

LSP: ik geef toestemming voor uitwisseling
LSP staat voor landelijk schakelpunt, een beveiligd netwerk
waar artsen en apotheken uw medische gegevens en medicatiegebruik kunnen delen zodat zij u de juiste zorg kunnen bieden.
Dit is van belang wanneer u ’s avonds of in het weekend bij een

k

andere arts dan uw eigen arts komt. Deze arts kan met behulp

r

van het LSP de noodzakelijke gegevens opvragen en u daarmee

e

de juiste zorg of medicatie verlenen. Het delen van gegevens
kan alleen met uw toestemming. Ga hiervoor naar www.ikgeeftoestemming.nl
U belt, wij vragen
Wanneer u de praktijk belt, krijgt u één van onze assistentes
aan de lijn. Zij stellen u meerdere vragen zodat zij goed kunnen bepalen hoe snel u door een huisarts gezien moet worden
en hoe lang een afspraak met de huisarts moet duren. Zij zijn
hiervoor gediplomeerd, bevoegd en bekwaam. Helpt u de assistente in het beantwoorden van haar vragen?

t

17

Koepel_2016_03.indd 17

29-03-16 13:10

L etters van Mounewetter
Nog een paar weken en dan is het zover. Zwembad Mounewetter opent weer haar deuren.
Iedereen kan weer een abonnement komen halen en mag hopelijk genieten van een mooie zomer in ons prachtige zwembad.
In de winter is er door onze vrijwilligers hard gewerkt om het
bad weer zomer klaar te maken.
Op 14 maart j.l is na een afnemende gezondheid onze vrijwilliger Lolke Huizinga overleden. Lolke was werkzaam als tuinman binnen ons zwembad. Hij heeft ons tijdens het voorseizoen
vaak met het schoonmaken van de bassins geholpen. Wij zullen
hem erg missen en wensen de familie veel sterkte toe met dit
verlies.
Veel is er niet verandert voor het komende seizoen. Door de
vele vrijwilligers en goed contact met de gemeente hoeven wij
ook dit jaar de prijzen niet te verhogen.
Wat wel een verandering is, is dat de openingstijden worden
verruimd. Zo zal ook in mei en juni het zwembad op dinsdagen donderdag avond open zijn. Verder zal op de zondag en
zaterdag het zwembad om 10.00 uur de poort openen. Dit was
10.30 uur.
Nieuw dit jaar is BOOTCAMP.
Bootcamp is een zeer complete workout waarmee je het hele
lichaam traint op een leuke en gevarieerde manier. Je verbetert
hierdoor niet alleen je conditie en kracht, maar ook je balans,
coördinatie, houding en stabiliteit. Bij Bootcamp gaan we niet
zwemmen.
Inmiddels heeft u het informatie boekje ontvangen. Mocht
dit niet zo zijn, dan kunt u contact opnemen met Joke van der
Vliet. Tel.: 0517-531704 of kijk op onze website www.zwembadmounewetter.com
18
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De voorverkoop van abonnementen en leskaarten vindt plaats
bij de kassa van het zwembad vanaf 18 april t/m 29 april vanaf
8.30 uur tot 16.30 uur en zaterdag 23 april van 9.30 uur tot 11.30
uur. Op zondag 24 april en woensdag 27 april (koningsdag) is
er geen voorverkoop.
Vergeet niet uw oude abonnement en opgaveformulier inge-

-

vuld mee te nemen.

t

Tijdens de voorverkoop afhalen van uw abonnement bespaart

n

j

u maar liefst 20%. U kunt tijdens de voorverkoop alleen per
pin betalen.
Belangrijk!!
Heeft u een minimum inkomen en wilt u dat uw kind(deren)
toch de zwemlessen kan volgen. Kijk dan op www.gemeentesudwestfryslan.nl en zoek op kind pakket. Wij doen hier ook
aan mee. Kijk of u in aanmerking komt voor een bijdrage aan
de zwemleskosten. Het bewijs dat u van de gemeente krijgt mag
u meenemen naar het zwembad.
Opening zwembad Mounewetter: ZATERDAG 30 APRIL

n

om 13.30 uur tot 17.00 uur

s

Met om 14.00 uur het traditionele “stuivertje duiken” voor de

t

t

jeugd.
Noteer alvast de volgende activiteiten in uw agenda:
Elke 4e dinsdag van de maand (24 mei, 28 juni, 26 juli, 23 aug.)
demonstratie en cursus auto te water. Je kunt je hiervoor opgeven bij het zwembad.
8 mei: Moederdag, alle moeders gratis zwemmen.
19 juni: Vaderdag, alle vaders gratis zwemmen
1 juli: scholen estafette (nieuwe stijl)
15 juli: disco zwemmen
In de zomervakantie iedere woensdag middag leuke activiteiten
22 t/m 26 augustus: zwemvierdaagse
19
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26 augustus: disco zwemmen
10 september: feestelijke sluitingsdag
KOM DIT SEIZOEN ALLEMAAL ZWEMMEN IN ZWEMBAD MOUNEWETTER
Bestuur Stichting Mounewetter

D orpsbelang Witmarsum
Himmeldei 2016
Op 21 maart was het Himmeldei in Witmarsum. Er werd flink
wat vuil en rotzooi van de straten gehaald. Bemand met gele
hesjes, prikkers en vuilniszakken gingen de leerlingen van de
basisscholen uit Witmarsum op pad. De jongsten van groep 1
tot en met groep 8. Totaal waren er 125 kinderen van de Bonkelder en de Utskoat in actie voor een schoner Witmarsum.
Dorpsbelang is trots op de jeugd en verzorgde na al het harde
werken een lekkere traktatie.

20
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• 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

e
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F anfare “Nij Libben”
Reünie concert
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het reünie concert op zaterdag 23 april om 20.00 uur in de Gekroonde Roskam. Het is ons
jaarlijkse voorjaarsconcert, maar dan verpakt in een ander jasje.
Zoals u al een paar keer in “de Koepel” heeft kunnen lezen,
bestaat de muziekvereniging 50 jaar en staat deze avond ook in
het teken hiervan.
Als u ‘s avonds ons concert komt bezoeken, hebben wij met de
reünisten al een gezellige dag achter de rug. Na ‘s morgens met
elkaar kennis te hebben gemaakt onder het genot van koffie met
traktatie en vervolgens de lunch, studeren we met de oud-muzikanten een paar leuke stukken in. Voor diegenen welke niet meespelen, is er de mogelijkheid de speeltijd op een andere manier
in te vullen. En dan, na met elkaar ‘s avonds weer wat te hebben
gegeten, is het zover.
Het wordt een gevarieerde avond. “Nij Libben” treedt niet alleen
met zijn eigen leden als korps op, maar op een gegeven moment
voegen de reünisten zich er tussen en spelen we de muziek die we
‘s middags hebben in gestudeerd.
Ook blijft het niet alleen bij korps en reünisten, want op deze
bijzondere avond pakken we extra uit en hebben we de friese zangeres Mink(e) Adema met haar gitarist uitgenodigd. Zij zal met
het korps twee optredens verzorgen.
Na afloop van het concert zorgen zij nog voor een genoeglijke muzikale voortzetting, waardoor iedereen nog wat extra
tijd door kan brengen en gezellig na kan praten met o.a. oudWitmarsumers (muzikanten) welke deze dag aanwezig zijn
geweest. Een unieke gelegenheid om elkaar weer eens te treffen, dus bezoek deze feestelijke avond. We zien u graag tegemoet op zaterdag 23 april, 20.00uur.
22
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Clubkas campagne van de Rabobank
Nij libben is dit jaar deelnemer hieraan. Alle leden van de Rabobank kunnen van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 april een stem
uitbrengen op onze vereniging. Het is voor onze vereniging heel
belangrijk zo veel mogelijk stemmen te krijgen. Hoe hoger het
aantal stemmen hoe groter de bijdrage. Hiermee steunt u ons in
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
info@nijlibben.nl. Voor een kijkje in ons verenigingsle-
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Graag tot de volgende keer.
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www.nijlibben.nl.
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ven, het prachtige foto album en de complete agenda surft u naar

t

t

S

IN

de extra kosten van het jubileum. Bij voorbaat dank.

adres is

A

Anneke
Pr. Bernhardlaan 77
8501 JD Joure

&

Tettero
Ald Rij 15
8748 BB Wytmarsum
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R ûNSJONGJûN
RûNSJONGJûN OP 14 APRIL 2016
Der is neat moaiers as op in ûngetwongen manier meiïnoar
muzyk te meitsjen. De ien spilet op in ynstrumint, in oar sjongt
en wer in oar docht beiden. Meiïnoar muzyk meitsje is net allinnich gesellich en leuk, mar it ferset de sinnen ek! Boppedat eltsenien kin muzyk meitsje, as it no mei in ynstrumint is as mei
de stim!
Omdat der al in pear kear mei in groep fan sa’n 20 gitaristen
fan de Witmarsumer Gitaaracademie en leden fan it Wytmarsummer popkoar yn De Roskam in hiele jûn musiseard wie
en it yn Wytmarsum al rûnsong dat dat sokke gesellige jûnen
wienen is der al twa kear earder in saneamde “Rûnsjongjûn”
(muzykjûn dus) organisearre. Omdat it beide kearen in boppeslach wie is besletten op 14 april 2016 foar de 3de kear yn De
Gekroonde Roskam yn Wytmarsum opnij in “Rûnsjongjûn” te
organisearjen wêrby muzikanten, sjongers en fansels harkers
fan herte wolkom binne.
De bedoeling is dat der wer spontaan muzyk makke wurdt. De
oanjaaiers, binne de 25 gitaristen. Yn de rin fan de jûn wurde
in tal lieten meimekoar spile en songen, lieten wêr’t in elk oan
meidwaan kin. Muzikanten moatte harren eigen (akoestyske)
ynstrumint meinimme. Dat kin in gitaar wêze, mar kin likegoed
in fluit, akkordeon, tamboeryn, leppels of wat foar ynstrumint
dan ek mar wêze. Foar sjongers is it goed bij stim wêzen foldwaande.
Soest de opset fergelykje kinne mei muzyk jûnen yn in Ierske
Pub wêr spontaanwei troch muzikanten muzyk makke wurdt.
No wat dy Ieren kinne, kinne wij fansels ek!
It is de bedoeling om alderhanne lieten, fan popmuzyk, folks24
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muzyk, Ingelsk, Nederlânsk oant Frysk, meiïnoar te spyljen.
Krekt wat der mar boppe driuwen komt.
De organisaasje hat der oergryslik folle sin oan en hat der alle
fertrouwen yn dat it, lykas de foarige beide kearen, hartstikke
leuk wurde sil. Dizze jûn draait om it muzyk meitsjen, sjongen
en it harkjen nei muzyk. In elk is fan herte wolkom yn de seal
fan de Gekroonde Roskam yn Wytmarsum. De jûn begjint om
20.30 oere en de tagong is fergees.

i
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W itmarsum 2018
Kunstprijsvraag: maak kans op een heerlijke prijs!
Zag je de losse bijlage in deze Koepel over de Kunstprijsvraag?
Doe mee aan deze prijsvraag en lever hem op Koningsdag
ingevuld in bij de stand van Witmarsum 2018. Wij staan op de
hoek van de Van Aylvaweg en het Schoolplein. Voor iedereen
die meedoet aan de prijsvraag, hebben we een leuke attentie.
De winnaar maken we via de Facebookpagina van De Koepel
bekend. De Kunstprijsvraag is een initiatief van de kunstgroep
rondom icoon Pim Mulier.
Foto-Expositie-Wedstrijd ‘Ik en mijn hobby’
Onder de vlag van Witmarsum 2018, lanceren Tjittie Koopmans en Gerrit Tol op Koningsdag de Foto-Expositie-Wedstrijd. Wanneer je je antwoorden op de Kunstprijsvraag bij de
stand inlevert, haal dan gelijk de flyer voor de foto-expositiewedstrijd. We vragen iedere Witmarsumer, van jong tot oud,
zich ‘te laten zien’. Het thema van de fotowedstrijd is: ‘Ik en
mijn hobby’. Mienskip is ook samen dingen doen en delen.
Alle inzendingen willen we later dit jaar tentoonstellen. Van de
mooiste inzendingen maken we vergrotingen. Doe jij ook mee?
Stel ons je vragen
Je hebt nu al alle redenen om onze stand op te zoeken. Op
Koningsdag kun je ons ‘s ochtends ook alles vragen over Witmarsum 2018. Witmarsum 2018 is het initiatief om in het kader
van de Culturele Hoofdstad 2018 ook in Witmarsum de Mienskip te versterken. Wat gaan we beleven met onze 3 iconen
Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier? Wat zijn jullie
ideeën hierover? Welke bijdrage zou je willen leveren?
Initiatiefgroep Witmarsum 2018
De groep bestaat uit Klaas Smit, Gerke Terpstra, Wim Beckers,
26
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Jac König, Freddie Reijenga, en Menno de Vries. We hopen dat
Freddie Reijenga voorspoedig herstelt van zijn hartoperatie en
dat hij over een paar maanden weer met ons de draad kan oppakken. We zijn daarnaast blij dat Marianne Koopmans-Hettema
onze initiatiefgroep Witmarsum 2018 sinds kort versterkt.
Zie ook onze website www.witmarsum2018.frl. Mailen kan
naar info@witmarsum2018.frl
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Y n’t ferline
De foarige kear hawwe wy it oer de offisjeel iepening fan de
tramwei Snits - Harns hân. No wolle wy it oer de lokomotyf
hawwe dy by de tram brûkt waard.
Wy nimme stikken út it argyf fan J.J. Tiedema en J.J. Buikstra,
dy ‘t oer de Lytse Henschels, nûmers NTM 1-28 mei de bynammen ‘Kofjemole’ en ‘Kikkerts’ skreaune hawwe. Foar de linen
Snits-Boalsert-Harns, Hearrenfean- De Jouwer en Hearrenfean- De Gordyk bestelde de NTM tsien lokomotiven by Henschel & Sohn te Cassel. De oanskaf wie fanwegen de geunstige
priis en útfiering as kompakte en robúste masine, en dêrom
foel de kar op Henschel. Dizze ienfâldige, sunich en maklike te
betsjinjen masines hawwe eins goed foldien by in soad maatskippijen en hawwe in tige lang libben hân. Sy hawwe tsjinst dien
oant de opheffing fan de NTM ein jierren fjirtich. Op de foto
kinne jo wol sjen dat it eins net mear is as in tsjettel op tsjillen.
Der is yn 1882 ek noch in ûndernimmer begûn mei konkurrinsje op de line Boalsert - Harns mei in omnibus. In omnibus, ek
wol: hynstebus, is in wein foar lokaal iepenbier ferfier. Hy rydt
op in gewoane dyk, dus net op rails, en wurdt lutsen troch ien of
mear hynders. Hy folget in fêste rûte en rydt op fêststelde tiden.
Yn de advertinsje stiet: OMNIBUSDIENST BOLSWARDHARLINGEN. Zomerdienst, aanvangende 1 Mei 1882. Vertrekt dagelijks, behalve Donderdags en Zondags, van Bolsward
’s morgens 7 uur, na aankomst van den eersten Tram van Sneek,
in verband met den Trein naar Leeuwarden en de Stoomboot
naar Amsterdam.
Van Harlingen ’s namiddags 5½ uur, na aankomst van den Trein
van Leeuwarden en de Stoomboot van Amsterdam (welke vóór
’s avonds 5½ uur aankomt), in verband met den laatsten Tram
naar Sneek. Tarief van Bolsward naar Harlingen of omgekeerd
ƒ1. Retour ƒ1.75. G. de JONG, Ondernemer.
Op de foto, dy út it argyf fan Tiedema en Buikstra komt, de
28
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lytse Henschel dy goed
sechstich jier troch it
doarp riden hat.
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
Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557

D e Koepel stypje
Ek dizze kear wer in soad jeften fan freonen en stipers.
Om alle nammen te fermelden, wurdt dan ek wer wat te folle.
It bankrekkennummer fan de maart-koepel kloppet net en
derom hjir even foar dejinge dy’t syn of har freone-bijdrage
noch oermeitsje wol it nummer fan de Koepel:

-

NL23RABO03715.56201

d

Siebe Grijpma en Geertsje Verhoeve hawwe de kascontrôle dit

,

jier dien.

t

Mei troch de freone-aksje koene wy 2015
ôfslúte mei in moai positief saldo!

n

En op dizze wize hoopje wy ús Koepel-

r

krantsje noch lang by jimme te besoarg-

m

jen…

d

e

Tige tank allegearre.
Feikje
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A genda
4 april

Aylva State. 14.30 uur. Zitdansen **

5 april

Aylva State. 9.30 – 11.30 uur. Brilspreekuur

8 april

Uitvoering V&O 18.30 uur in de Gymzaal Witmarsum

8 april

Aylva State. 14.30 uur. Mannensoos**

8 april

Papier oan de dyk foar ús muziek Vanaf 7.30 uur

9 april

Historische Tractorvrienden Witmarsum
10.30 tot 15.00 uur op het terrein van Hogenhuis

10 april

TCW: Witmarsumer Open(ings) Toernooi

11 april

Aylva State. 14.30 uur. Zitdansen**

12 april

Elk Wat Wils Maatkaarten en slotavond

13 april

Aylva State. 15.00 uur. Muziek in huis**

14 april

Rûnsjongjûn 20.00 uur. De Gekroonde Roskam

18 april

Aylva State. 14.30 uur. Zitdansen**

18 t/m
19 april

Vrouwen van Nu 75-jarig Jubileum Vrouwen van
Nu Witmarsum e.o. 19.45 uur in De Gekroonde
Roskam

21 april

Aylva State. 10.00 – 12.00 uur. Verkoop mode en
sieraden

23 april

Reünieconcert Nij Libben m.m.v. Mink Adema
20.00 uur. De Gekroonde Roskam.

25 april

Aylva State. 14.30 uur. Zitdansen**

27 april

Koningsdag aanvang 9.00 uur

29 april

Mounewetter. Voorverkoop abonnementen.

30 april

Mounewetter. 13.30 uur: opening; 14.00 uur stuivertje duiken

30 april

Aylva State. 15.00 uur Bingo **

** betekent 2 strippen of € 4,00 eigen bijdrage.

30
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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.
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de maaiekoepel moat uterlik 22 april
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
31
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ACTIE!

*

Deze actie is geldig in april 2016

HOFSTRA BOUW
CHECKT GRATIS
UW WONING
DOE DE GRATIS VOORJAARSCHECK*
Kozijnen
Deuren
Gevel

Dakgoot
Dak
Dakkapel

Verkeert uw woning in goede staat of
is uw woning toe aan onderhoud?
Vraag Hofstra Bouw naar de gratis check!
Bel ons voor een afspraak 0517 53 22 07
www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum
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