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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 ús doarp, tusken

en

, is de rêst werom keard. Fêst-

guodûndernimmer Tom Genee en it Sintraal Orgaan opfang Asylsikers (C.O.A.) hawwe de stekker lutsen út it plan om yn it Augustiner
kleaster fan eartiids 200 asylsikers op te fangen. De bewenners yn de
Mauritsstrjitte sprongen in gat yn ’e loft by de kear fan it probleem:
tefolle minsken opfange wolle op in te beheinde lokaasje. Ferromme
kinne sy wer sykhelje.
Spitich is it lykwols dat it COA net iepen stiet foar opfang op in oare
lokaasje yn ús doarp, bygelyks ‘It Fliet’. Soe it net sa wêze kinne dat
it opfange wolle fan in te grut oantal minsken mei in ferskaat oan
religy en kultuer op in te lytse lokaasje freget om swierrichheden?
Op it Fliet soe romte genôch wêze om goede opfang te realisearjen.
Benammen gesinnen mei bern soene har op dit plak yn in ‘Eldorado’
wane. Ek bin ik fan betinken dat benammen de opfang fan in lytse
groep asylsikers har earder mooglikheid jout ta yntegrearjen. Wat soe
it goed wêze kinne...
Tsjinoer de lokaasje, dy’t de lêste tiid hast alle dagen it nijs helle, stiet
it gebou fan eartiids gemeente Wûnseradiel. It pân, dat ferkocht is
oan Frisia Invest B.V., kriget in wenbestemming.
De ferbouwing fan it pân set dizze moanne út ein en it doel is dat oan
’e ein fan dit jier de 16 soarchwenningen, 9 âldereinwenningen en ien
behearderswenning realisearre binne.
It is in grut projekt mei in ynfestearring fan sawat € 2,7 miljoen, wêrby
de provinsje Fryslân sawat
€ 76.000 beskikber stelt (bron:ouderen journaal.nl).
‘September’ is de namme fan de soarchynstelling dy’t yn it oanpaste
gebou lytsskalich soarch ferliene wol oan minsken wêrfan it ûnthâld
minder wurdt. In prachtich ynisjatyf en moai dat it âlde karakteristike
pân, Arumerwei 53, wer tagonkelik wurde sil foar in grut tal minsken.
Wim Beckers, ús haadredakteur, sil út fan hûs! It skriuwersarkje fan
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earder Rink van der Velde, dat leit yn in petgat by De Feanhoop, sil
him fan’t simmer in pear wiken ûnderdak jaan. Nei it ferstjerren fan
Rink van der Velde, yn 2001, kaam it arkje yn ’t besit fan ‘It Fryske
Gea’. Tsien jier ferlyn kamen dêr foar de earste kear in stikmannich
skriuwers del om tiid te jaan oan harren eigen kreativiteit. Alle jierren
hat men de mooglikheid om je yn te skriuwen foar it ûnderkommen
en sa kâns te meitsjen om je yn alle rêst ta te lizzen op in nij projekt. It is in prachtige, rêstige lokaasje dêr’t Wim him talizze wol op it
skriuwen fan in teaterstik oer de trije ikoanen fan ús doarp: Menno
Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier.
It lieden fan de ôfskieklokken... te faak ha wy it dizze moannen heard.
Op 24 maart is ferstoarn LOLKJE KOEZEMA - van der VEEN
Frou Koezema waard berne op 21 july 1931 te Ljouwert en groeide op yn in gesin mei trije susters en twa broers. As jong faam krige
sy wurk yn û.o. de âldereinsoarch. Lolkje Koezema wie in kreative
frou en hânwurkjen die se graach. Sy troude mei Douwe Koezema
en sy mochten mem en heit wurde fan fiif bern. Frou Koezema wie
in behelpsume frou en in mem mei humor.De lêste jierren fan har
libben wenne sy mei har man yn Aylva State. Hjir wie de help foar
hannen dy’t sy doe nedich hie. It ferlies fan har man, yn 2012, foel
har swier. Dat sy ek har dochter Titia ferlern hie wie foar har op de
mominten fan besef ferskriklik dreech. Frou Koezema krige op it
Koepelhôf har lêste rêstplak. Wy winskje de bern, bernsbern en oerbeppesizzers sterkte ta by it ferwurkjen fan it ferlies.
Op 1 april kaam de ein oan it libben fan LIEUWE GIETEMA.
Gietema, berne yn Jiskenhuzen op 8 maaie 1918, hat it grutste part fan
syn libben tige nei ’t sin wenne yn Boalsert. Hy wie troud mei Lutske
de Haan en tegearre krigen sy twa soannen: Fokke en Tsjeard. Nei
it ferlies fan syn frou, yn 2000, moat Gietema allinne fierder. Hy rêdt
himsels dan mei de húshâlding en it itensieden. Neidat hy ris kommen is te fallen kin er net mear op himsels wenje. Op dat stuit is der
yn Huylckenstein gjin plak. Sadwaande bedarret hy tydlik yn Aylva
State. Dêr foldocht it him lykwols sa skoan dat hy beslút hjir te bliuwen. Foar syn bern, dy’t yn it doarp wenje, is dat ek tige noflik. Sy
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kinne maklik efkes lâns komme. Oant it lêst ta bliuwt Gietema skerp
fan geast en wikselet gauris fan gedachten mei bern en pakesizzers
oer hjoeddeiske saken. Nei in koart siikbêd is Gietema ferstoarn en
yn Boalsert te hôf brocht. Wy winskje de bern en bernsbern sterkte
ta by it ferwurkjen fan it ferlies.
Op 7 april is ferstoarn HIDDE HUISMAN, 88 jier âld.
Huisman waard berne op 29 maart 1928 te Wytmarsum en syn hiele
libben lang hat er it doarp trou west. Yn 1960 trouwe Klaske Bergsma( in doarpgenoate) en hy en wurde de grutske âlders fan sân bern.
Mar safolle mûltsjes folje freget om hurd wurkjen. En dat dienen
Huisman en de frou.
Op it skoalplein hawwe sy jierrenlang in grientewinkel hân dêr’t
benammen frou Huisman de ‘honneurs’ waarnaam. Huisman sels
ferboude de griente dy’t sy ferkochten yn de winkel en op de wykmerken yn Harns, Woarkum en Boalsert en ek sutele hy by de streek. It
echtpear wie tegearre in sterk koppel en koenen bergen fersette. Op
in bepaald stuit waard it tiid om it rêstiger oan te dwaan. Sy ferkochten harren wenhûs mei winkel en kamen op ’e Mounts te wenjen,
genietsjend fan harren fertsjinne frije tiid. Mar der kamen ek krupsjes.
Sadwaande ferhúzje sy 4 jier tebek nei in oanleunwenning fan Aylva
State. Dêr komt de ein oan Huisman syn libben.
Wy hoopje dat frou Huisman, bern en bernbern dit ferlies in plakje
jaan kinne.
Op 11 april kaam de ein oan it warbere libben fan RIENTS FEENSTRA
Rients waard berne op 7 maaie 1950 yn Arum. Dêr hie syn heit in
agrarysk bedriuw. It lei dan ek foar de hân dat ek Rients dy kant
útgong. Ein jierren ’60 kaam hy yn de kunde mei Dieuwke en hja
trouden op 17 july 1969. Twa bern krigen se: Barry, dy’t no mei syn
húshâlding yn Australia wennet en Anja, dy’t mei har man Gert en
dochters yn Wytmarsum wenje.
Rients wie in tûke ûndernimmer mei in goed gefoel wannear ’t de
merk ryp wie foar syn produkten. Hy boude dan ek in prima bedriuw
op oan de Baarderbuorren yn Arum. Paprika, mar mei namme ek
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komkommers wienen syn spesjaliteit.
Njonken syn bedriuw hie hy ek oare aspiraasjes, nammentlik muzyk
meitsje. Sa wie hy yn de jierren ’60 de drummer fan de beatgroep
‘That’ en yn letter jierren makke Rients as drummer diel út fan de
formaasje Om’e Noard, de band mei û.o. Jan Ottevanger en Wim
Beckers.
In pear jier ferlyn waard troch Rients en Dieuwke it beslút nommen
om it bedriuw fan de hân te dwaan en sy setten har yn Wytmarsum
nei wenjen. Mar in slimme sykte soarget derfoar dat hy hjir net lang
fan syn frije tiid genietsje mocht. Wy winskje Dieuwke, har bern en
bernsbern de krêft ta dit grutte ferlies te ferwurkjen.
Op 16 april is ferstoarn DOUWINA FOKKEMA - TERPSTRA
Frou Fokkema, berne 19 maaie 1933, groeide op bûten Wûns, fier
it lân yn. As seisjierrich famke moatst Ina, sa’t sy neamd waard, alle
dagen in ein nei skoalle rinne. Oan ’e ein fan in stik lân stie by de hikke
dan it kistke dêr’t har skuon yn sieten. Hjir fûn alle dagen de wikseling
plak fan klompen nei skuon en op de weromreis nei hûs, oarsom. It
earste jier rûn Ina mei har 6 jier âldere suske Sietske op. Mar it twadde
jier moatst sy allinne en dat fûl har somtiden swier. Winters wie it
moarns noch tsjuster en dan fielde sy har bang en allinne. Dizze tiid
hat ynfloed hân op har lettere libben. As mem wie sy der altyd foar
har bern. Sy soarge foar in waarm nêst en allinne hoegden de bern
nea te wêzen. Mei har man Jan buorke sy oan de Van Aylvawei. Jan
wie de boer op it bedriuw, mar sy wie de manager. Frou Fokkema
wie in beskieden frou en it leafst thús by har man en de acht bern.
Nei it fertsjerren fan har man is sy nei De Dôle ferhuze. Har sûnens
gie stadichoan efterút nei in fal mei de fyts op de ‘Fabryksbrêge’. Sy
bruts har heup en moatst nei ‘De Batting’ yn Harns foar revalidaasje.
De lêste jierren hie frou Fokkema har thús yn Aylva State.
Wy winskje de bern en bernsbern sterkte ta by it ferwurkjen fan dit
grut ferlies.
Oant de oare kear,
Janke
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D ORPSBELANG
Opvang van vluchtelingen
De jaarvergadering hebben we weer moeten afgelasten, iedereen was met het AZC bezig en we wilden dorpsgenoten er ook
niet van weerhouden om naar de raadsvergadering over het
AZC te gaan die op dezelfde datum gepland was. In de week
van de jaarvergadering bleek dat het plan om 200 vluchtelingen
op te vangen in een AZC in het klooster en de kloostertuin
definitief niet door gaat. De betrokken projectontwikkelaar
Tom Genee trekt zich terug. Het was echter te laat om alles
snel toch weer op te zetten. We hopen dat niemand voor een
dichte deur heeft gestaan.

Bloembakken bij de Fabryksbrêge.
In 2016 kan de gemeente minder geld besteden aan het onderhouden van het openbaar groen. Dit is één van de bezuinigingen die nodig zijn om de gemeentelijke begroting op orde te
houden. Dorpsbelang Witmarsum is gevraagd of zij de bloembakken wil overnemen. Voorwaarde is dat de bewoners (of
plaatselijk bedrijf) de planten zelf onderhouden. We vonden
het belangrijk dat ons dorp op deze centrale plek er fleurig blijft
uitzien daarom hebben we 3 bloembakken overgenomen van
de gemeente. Deze bakken worden in het voorjaar gevuld en
geplaatst bij de Fabryksbrêge door Groencentrum Witmarsum.
In het najaar zullen de bakken weer worden opgehaald. Inwoners vlakbij de brug, Pier en Tiny van Dijk, hebben aangeboden
om de bloemen wat in de gaten te houden en indien nodig ze te
verzorgen. Hartelijk dank hiervoor!

DE KOOKCLUB
De kookclub is van start gegaan op woensdag 20 april bij de
tijdelijke locatie de Hoekstien. In de toekomst zal het plaatsvinden in het Arkje, maar hier moet eerst een keuken geplaatst
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worden wat binnenkort gaat gebeuren. Heeft u belangstelling
mee te doen met de kookclub, dan kunt u zich melden bij Hellen
Oudenhooven h.oudenhooven@kpnplanet.nl of 06-53679874
Het is de bedoeling dat er in overleg wekelijks samen wordt
gekookt en gegeten.

E WW
Het seizoen 2015 - 2016 zit er weer op. Wij hebben dit seizoen
15 kaartavonden gehad waarvan 4 keer maatkaarten. Per avond
hadden we in de regel 5 tafels met kaarters. De meesten zijn de
klaverjassers. We kunnen nog wel wat meer schutjassers hebben. Wanneer er liefhebbers zijn, kom in het nieuwe seizoen
wat in september weer begint eens langs. De data staan dan in
de agenda van de Koepel
Dan nu de prijswinnaars van de tweede helft van dit seizoen

Schutjassen

Klaverjassen

2 januari
1e prijs

T. Zijlstra

57 pnt

E. Hofma

5597 pnt

2e prijs

W. de Valk

5534 pnt

3e prijs

J. de Ruiter

5375 pnt

19 januari
1e prijs

P. Nota

54 pnt

Tr. Bergsma 5283 pnt

2e prijs

Kl. Kroontje 5167 pnt

3e prijs

S.v.d Witte

5167 pnt

4e prijs

J. Sytsma

5069 pnt

2 februari
1e prijs
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B. Keuning

4985 pnt

2e prijs

H. Anema

53 pnt

J. Sytsma

4823 pnt

3e prijs

A. de Roos

4794 pnt

4e prijs

G.v.d. Witte

4791 pnt

16 februari Maatkaarten
Doordat er wat ziekte was hebben de schutjassers geen maatkaarten gehad. De uitslag was hier 1e prijs T. Zijstra met 57 pnt
en de 2e prijs Sj. Nicolai met 51 pnt

Klaverjassers
1e prijs

Sj. Wind/J. Tichelaar

5892 pnt

2eprijs

E. Hofma/J. Sytsma

5472 pnt

3e prijs

A. De roos/G. Huisman 4701 pnt

4e prijs

Joh. Bouma/J. de Ruiter 4674 pnt

5e prijs

Sj. de Jong/K. Jorna

4484 pnt

H. Anema

B. Keuning

5111 pnt

E. Hofma

5058 pnt

1 maart
1e prijs

70 pnt

2e prijs			
15 maart
1e prijs

E. Hofma

4935 pnt

2e prijs			

J. Jorna

53 pnt

Sj. Wind

4782 pnt

3e prijs			

B. Keuning

4711 pnt

J. Sytsma

5311 pnt

29 maart
1e prijs

Sj. Nicolai

53 pnt

2e prijs			

Kl. Kroontje 5034 pnt

3e prijs			

Joh. Bouma

5015 pnt

12 april Maatkaarten
1e prijs

P. Huisman/ H. Bergsma		

57 pnt

2e prijs

Sj. de Jong/ S. Grijpma		

56 pnt

Klaverjassen
1e prijs

E.Hofma/J. Sytsma		

5950 pnt

2e prijs

Joh. Bouma/ A. de Roos		

5571 pnt

3e prijs

Tr. Bergsma/ G. Huisman

5148 pnt

4e prijs

W. de Valk/ B. Keuning		

4288 pnt

5e prijs

Kl. Kroontje/ E. Schippers

4135 pnt

Dan hebben we nog de leden met de meeste competitie punten.
De competitie gaat over de acht hoogste partijen. Bij de schut9

jassers is de competitie gewonnen door Sj. Nicolai met 429 punten en bij de klaverjassers was dit E. Hofma met 39226 punten.
Verder hebben we nog twee wisselbekers. Deze worden uitgereikt aan diegene wie de meeste prijzen hebben gewonnen. De
eerste prijs is 3 punten, de tweede 2 punten en de derde 1 punt.
Bij de schutjassers is de beker gewonnen door Sj. Nicolai en bij
de klaverjassers E. Hofma.
Dit was het voor dit seizoen en we hopen het nieuwe seizoen
weer te beginnen op dinsdag 20 september. Verder willen wij
de Gekroonde Roskam bedanken voor de gastvrije avonden en
iedereen een hele mooie zomer toe wensen.
Bestuur EWW

O ktoberfest
Witmarsum zoekt “Anton en Heidie”.
De organisatie van het jaarlijkse Oktoberfest in Witmarsum,
wil dit jaar wat extra cachet geven aan het feest. Zo heeft men
besloten om een representatief duo op te sporen om het feest
luister bij te zetten, in de vorm van een “Anton en Heidie”.
Taken die die het duo in de spreekwoordelijke schoenen wordt
geschoven, zijn o.a.; het openen van het feest op de vrijdagavond, het ontvangen en begeleiden van de artiesten, het uitreiken van prijzen en het bezoeken van de sponsoren. Het spreekt
voor zich dat het duo door de organisatie in passende kledij
wordt gestoken en op een eveneens passende wijze zullen worden beloond.
Ben(t) u/jij minimaal 18 en maximaal 108 jaar jong, en woon
je in Witmarsum of wijde omgeving neem dan contact op via
de mail: oktoberfestwytmarsum@hotmail.nl, of op tel. Nr.
06.53.97.97.89.
Het oktoberfest wordt dit jaar gehouden op 7,8 en 9 oktober.
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G ezocht!
In Aylva State vinden veel activiteiten plaats, waarbij de inzet
van vrijwilligers onmisbaar is. I.v.m. het stoppen van een aantal
vrijwilligers zijn wij nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons
willen ondersteunen bij de activiteiten. Om welke activiteiten
gaat het?
Per juni 2016 : Op dinsdag en/of donderdagmiddag zijn wij op
zoek naar iemand die wil assisteren bij de activiteiten die aangeboden worden op de dagbesteding. U moet hierbij denken
aan: Thee schenken, praatje maken, assisteren bij de activiteit,
koffie drinken, afwassen met bewoners, enz.
Tot slot zoeken wij nog een vrijwilliger die ons wil assisteren
om de groente tuin te onderhouden. Dit zijn 2 kleine stukjes
grond waar de bewoners van de dagbesteding groente verbouwen. Samen met een vrijwilliger willen zij dit graag ook deze
zomer weer oppakken.
Heeft een van bovenstaande activiteiten uw interesse gewekt?
Bel of mail dan naar Aylva State en vraag naar Sjoukje Zuidema
of Wendy Livsey. Zij kunnen u van meer informatie voorzien.
Tel.nr. 0517 531456 of
Email: activiteitenbegeleiding.aylvastate@patyna.nl

Heel graag tot ziens in Aylva State
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De stipersgearkomst sil dit jier halden wurde op

moandei 23 maaie om 20:00 oere
yn “ De gekroonde Roskam”
It programma is as folgt :
1. Iepening
2. Ferslach skriuwster
3. Ferslach skathâlder
4. Ferslach kaskommisje en beneaming nei kaskommisjelid
SKOFT
5. Bestjoersferkiezing
6. Ynkommen stikken
7. Rûnfraach
8. Slúting
Wy hoopje dat jimme allegear komme!

Dus minsken kom 23 maaie nei de Roskam.

It Bestjoer
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N L - Doet
in Aylva State Witmarsum.
Zaterdagmiddag 12 maart werden 30 bezoekers, zowel uit de
wijk als bewoners

welkom geheten in de Grytmanseal van

Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum. In het kader van
NL Doet werd de aanwezigen een High Tea aangeboden.
Onder het genot van allerlei heerlijke hapjes, een praatje en
puzzel werd het een zeer aangename middag.
Ook spreken wij onze dank uit aan de Bakkerij De Schiffart
en leverancier Distrivers voor de sponsoring van deze middag.
Sjoukje Zuidema

G raach dien
Onze vrijwilligers wachten op werkdagen tussen 9 en 10 uur bij
de telefoon op aanvragen om hulp voor bij voorbeeld:
- Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan of
door een specialist in het ziekenhuis
- Vervoer naar de fysiotherapeut
- Vervoer binnen maar ook buiten het dorp
- Een boodschapje doen
- Met spoed medicijnen halen
- Hulp bij en klusje
De hulp is gratis wel moet een kostenvergoeding voor het vervoer worden berekend.
Deze bedraagt € 2,00 binnen het dorp en € 0,25 per kilometer
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!

buiten het dorp, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.
U kunt bellen met telefoonnummer 06 52046445
Als het kan tenminste 2 dagen van tevoren.
Er kan dan op tijd voor een vrijwilliger worden gezorgd.
Wilt u andere informatie, bel dan Ale Kuperus 0517-531292

K oepelkerk
en bijeenkomst op woensdag 25 mei 2016.
In het Koepelkrantje van november 2015 schreef ik over het
onderhoud van de Koepelkerk en over de rouwborden, die we
van de heer J. Terluin kregen.
Inmiddels is bekend dat de heer Terluin op woensdag 25 mei a.s.
om 20.00 uur in de Koepelkerk een lezing zal houden over de aanleiding tot het maken van de rouwborden en de betekenis hiervan.
Ook zal de heer A. Buwalda uit Schettens iets vertellen over het
houtsnijwerk van de vrouwenbanken.
De avond is in de eerste plaats bedoeld voor de vrijwilligers van
Tsjerkepaad, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.
In de Koepelkerk is de afgelopen weken veel werk verzet. De beelden van het orgel zijn behandeld met gas in een speciale container.
Het naar beneden halen en weer plaatsen van de beelden was echt
een huzarenstukje, dat dankzij 3 sterke kerkrentmeesters en enkele vrijwilligers goed is verlopen. Bouwen de Vries heeft delen van
de lambrizering, waar het verfwerk los zat, opnieuw geschilderd
en ook enkele ramen aan debinnenkant zijn bijgewerkt.
Ook in de archieven van de kerk is soms interessante informatie te
vinden. Zoals over het Scrineriusfonds, waarover André Buwalda
onderstaand artikel schreef.
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Scrinerius fonds van Witmarsum
Tijdens onderzoek in het kerkarchief van Witmarsum, stuitte ik
afgelopen week op het ‘Scrinerius fonds’. In het archief bevind
zich namelijk een kasboekje van dit fonds lopende van 1937-1947.
Benieuwd naar de origine van dit fonds, zochten we natuurlijk snel
verder. Al gauw troffen we in het archief een akte aan, waarin
e.e.a. snel duidelijk werd.
Op 13 februari 1917 werd bij de notaris een akte opgesteld, waarbij mevrouw Catharina Christina Marianna Jacoba van Schaik,
weduwe van de heer Gerrit Johan Christiaan Scrinerius, 2000 gulden naliet aan de Hervormde Diaconie van Witmarsum.
Zij woonde destijds te Utrecht en haar man Gerrit was toen net
een paar maanden eerder overleden (28-12-1916). Zelf zal ze haar
einde ook hebben voelen naderen, want in september van 1918
kwam ze te overlijden aldaar. Ze bepaalde in de akte dat de diaconie het geld moest beleggen en dat ze de rente moesten besteden
‘tot eene jaarlijksche uitkeering aan behoeftige gemeenteleden’.
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Verder stond er dat dit ieder jaar moest gebeuren op 25 juni, namelijk de geboortedag van ‘Doctor Scrinerius, dit te Witmarsum ruim
veertig jaar als geneesheer gevestigd is geweest’.
Deze doctor Scrinerius was Hubertus Martinus Scrinerius, geboren op 25 juni (!) 1818 te Bolsward als zoon van (jenever) brander
en koopman Petrus Johannes Scrinerius en Trijntje Klazes Buwalda. Hubertus zal een goede opleiding hebben genoten en werd
‘medicinae doctor’ te Witmarsum. Volgens de akte was hij 40 jaar
lang geneesheer geweest. Op 1 november 1877 is hij naar Utrecht
vertrokken, om daar even later een boekwinkel te beginnen.
et precies jaartal dat hij in Witmarsum begon, heb ik nog niet
kunnen vinden. Maar in mei 1845 werden de bevolkingsregisters
opgesteld, waarbij Hubertus in huis nr. 102 te Witmarsum woonde. Hij was toen van beroep ‘Med. Dokter’.

Bevolkingsregister Witmarsum 1845
Nr. 102 was zoals het toen zo vaak ging met huizen, een ambachtshuis. Ook voor Scrinerius woonde hier namelijk een ‘heelmeester’.
Dit was Jan Arends Vlaskamp, die tijdens zijn huwelijk met Hiltje
Lieuwes Wijbrandus in 1827 reeds chrirurgijn te Witmarsum was.
Begin 1841 woonde Vlaskamp er nog in ieder geval, terwijl we
hem veel later (1862) in Kuinre tegenkomen. Wellicht is Hubertus
omstreeks 1837 bij Jan komen werken om het vak te leren, om de
praktijk later over te nemen.
Samenvattend kunnen we stellen dat Hubertus Scrinerius ongeveer van 1837 tot 1877 geneesheer is geweest te Witmarsum.
Overigens blijkt dat niet alleen de diaconie te Witmarsum geld
kreeg, maar ook de Vereniging ten behoeve van de belangen des
boekhandels’ te Utrecht. De bleek volgens een krantenbericht uit
1926 10.000 gulden te hebben gekregen.
Een ander deel van het erfenis vormde de basis van de in 1922 te
Utrecht opgerichte ‘Scrinerius Stichting’. Met dit vermogen van
f 175.000,-- kunnen onbemiddelde studenten in de geneeskunde
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of veeartsenijkunde een toelage krijgen, want de stichting bestaat
nog steeds.
Verder is het nog interessant om te melden dat de familienaam
Scrinerius een ‘luxere’ versie is van ‘schrijnwerker’, dit is iemand
die bijvoorbeeld kasten maakte. Men zetten is sommige gevallen
de latijnse uitgang ‘us’ achter het beroep. Ook was chirurgijn een
echt familieberoep, want verre voorvader Hubertus Ates Scrinerius, gedoopt te Sneek in 1688, had hetzelfde beroep!
Tenslotte is er nog een bekende latere huisarts in Witmarsum
geweest die zelfs aan de eerste poolexpeditie deelnaam. Dat was
dokter Hendrik Jan Kremer, geboren in 1852 te Termunten.
Omstreeks 1888 zal hij arts zijn geworden, want als die in 1918
komt te overlijden wordt van hem vermeld dat hij ‘ruim 30 jaar de
praktijk uitoefende’ te Witmarsum. Zijn graf is nog te vinden op
het kerkhof bij de Koepelkerk.
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K unstfestival
Kunst Achter Dijken
Op vrijdagavond 6 mei opent het kunstfestival Kunst Achter
Dijken weer haar deuren. Drie dagen lang laten kunstenaars,
theatermakers, filmmakers, zangers, dichters en musici uit de
regio hun nieuwste werk zien en horen. Het festival vindt op
diverse locaties in Pingjum plaats. Op vrijdag- en zaterdagavond is er een extra programma met muziek en met spectaculaire lichtgevende vliegers boven het dorp. Voor jong en oud
valt er tijdens deze drie dagen van alles te beleven.
Jongeren zijn dit jaar goed vertegenwoordigd op het festival.
Op zondagmiddag 8 mei kunt u in theater Waddenwyn genieten van de voorstelling ‘Achter de dijk’. Achttien kinderen van
de basisschool it Leech in Pingjum spelen onder leiding van theatermaker Gerda Holzhaus diverse vrolijke sketches waarbij zij
in de huid van enkele dorpsgenoten kruipen. In het dorpshuis
van Pingjum is daarnaast een expositie te zien van stripverhalen. De tekeningen zijn gemaakt door kinderen uit Pingjum en
omgeving tijdens een workshop onder leiding van kunstenaar
Michel Dil.
Het thema van het festival is ‘licht’. Dit thema komt terug in de
diverse exposities in het dorp, maar vooral ook in het avondprogramma van het festival. Zo werkt Slagwerkgroep Hard Slag uit
Pingjum aan een nieuw optreden (try-out) getiteld ‘de geboorte
van het licht’. Met hun fonkelnieuwe drums en lichtshow sluiten
zij de zaterdagavond af. Daarnaast ontwierpen enkele kunstenaars speciaal voor de avondrondleiding drie lichtsculpturen.
Kunstenaar Stefan Belderbos (Witmarsum) projecteert tijdens
deze rondleiding zijn nieuwe korte film getiteld ‘Zing het land’.
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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
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Deze film, een vervolg op het iepenloftspul Dijk vol dromen,
toont op poëtische wijze een verhaal over het landschap in
de Lytse Bouhoeke. Maar het meest in het oogspringend op
deze twee avonden zijn de verlichtte vliegers van Albert Trinks
(Oudebildtdijk). Trinks is met zijn vliegers een veel gevraagde
gast op allerlei festivals door heel Nederland. Voor het kunstfestival in Pingjum heeft hij een primeur: verlichtte vliegers. Op
vrijdag- en zaterdagavond kan iedereen deze bijzondere lichtbakens boven het dorp zien opstijgen.
Kortom, er is meer dan genoeg te beleven en te zien. Het volledige programma kunt u vinden op www.kunstachterdijken.nl.
De toegang tot alle voorstellingen en exposities (passe partout)
bedraagt € 3,00. Openingstijden: Vrijdagavond 6 mei van 20.00
tot 22.00 uur.
Zaterdag 7 mei van 13.00 tot 17.00 en van 20.00 - 22.00 uur.
Zondag 8 mei van 11.00 tot 17.00 uur.

N ieuws van KV Pim Mulier
Straatkaatsen: iedereen kan meedoen !
In de week van 6 - 10 juni 2016 vindt het straatkaatsen weer
plaats. Maandag en dinsdag kaatst de jeugd, woensdag tot en
met vrijdag treden de senioren aan op het kaatsplein. De aanvang is steeds 18.30 uur. Bij de senioren kaatsen de buurten
weer tegen elkaar. De deelname is vrij, dus iedereen die graag
wil kaatsen kan zich opgeven bij de buurtcoach. Ook als u nog
nooit gekaatst heeft ! In onderstaand overzicht staat aangegeven wie de buurtcoaches zijn. Opgave is mogelijk tot donderdag 2 juni 2016 om 20.00 uur. Mocht u een avond verhinderd
zijn dan is dat geen probleem.
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Buurten
Buurt 1
Schoolstraat
Verlengd Oostend
Oostend
Bewaarschoolstraat
Mauritsstraat
Menno Simonsstraat
Buurt 2
Ald Rij
Oosterstraat
Buurt 3
De Tsjasker
Spinnekop
Tsjerkelân
Mouneplein

Buurtcoach

Peter Huisman

Harke Anema

Chris Anema

Buurt 4
De Muonts
Molenweg

Jan Geert Dijkstra

Buurt 5
Arumerweg
Ulbe Hiemstrastrjitte

Esther Brandsma

Buurt 6
Gijsbert Japiksweg
De Tunen

Esther Hofstra

Buurt 7
Kerkplein
Schoolplein
Kaatsplein
v. Aylvaweg

Ivo en Bert Haitsma
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Buurt 8
Pingjumerstraat

Jeroen Haringa

Hayehiem
Mr. de Vriesstraat
Buurt 9
De Krânse

Aukje de Vries

It Partoer

Simon Lemstra

It Spul
De Dôle
De Boppe
De Krite
De Stuit
Merkelân
Teade Zijlstrastraat
Buurt 10
Kamperweg Koudehuisterdijk

Jaap de Vries

Marnedijk
Buurt 11
It Fliet

Gabian van Popta

Pannekoeksterweg
Easthimmerwei
Buurt 12
Buitenleden

Klaas van der Vlugt

Nieuwe website: actueel, overzichtelijk en nieuwsgierig
Tijdens de algemene ledenvergadering is de nieuwe website gepresenteerd. De nieuwe website is ontworpen en mede
mogelijk gemaakt door Zeedesign uit Witmarsum. Het bestuur
is erg blij met de nieuwe website die veel gebruiksvriendelijker
is. Bovendien is de website erg overzichtelijk, alle evenmenten kunt u bijvoorbeeld snel raadplegen en er staan hele leuke
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oude films op. Uitdaging is om de website actueel te houden.
Nieuwsgierig geworden ? Kijk op www.kvpimmulier.nl

Woensdagavond: nieuwe trainingsopzet voor senioren
Het was jarenlang gebruikelijk om op donderdag, voorafgaande
aan de dames competitie, een training voor dames te geven.
Helaas werden deze trainingen steeds minder bezocht, met name
door het vroege tijdstip. We hebben daarom gekozen voor een
andere opzet: “zelftraining” voor dames en heren. Dit klinkt
ingewikkeld maar dat valt best mee. Op woensdagvond vanaf
19.30 uur kan iedereen die zin heeft trainen door seriewerk. Tijdens deze avond wordt zowel de uitslag als de opslag beoefend.
Er is geen “echte” trainer aanwezig maar het bestuur zorgt er
voor dat er op seriewerk kan worden getraind. Het kaatskanon
staat elke woensdag klaar en er zijn voldoende ballen en perken
voor op- en uitslag. We nodigen een ieder uit om eens gebruik te
maken van deze nieuwe opzet die 11 mei 2016 ingaat. De competitie voor dames en heren op donderdag blijft gewoon bestaan.

Zaalkaatsen
Zondag 20 maart 2016 werd er een zaalkaatspartij voor senioren georganiseerd in de sporthal van Bolsward. Er werd
gekaatst met zachte bal. Naast zaalkaatsreglementen werd er
gespeeld volgens het systeem “Fryslân Keatst’. Dit betekent
dat er drie keer werd gespeeld in steeds wisselende samenstelling. De prijzen bestonden uit fraaie pakketten van Bakkerij
De Schiffart. Niemand ging met lege handen naar huis, want
naast de winnaars kregen ook de overige spelers een attentie
mee. De prijswinnaars:
1. Jolanda Overwijk
2. Martin Gaastra
3. Chris Anema
4. Reynold Ypma
5. Johan van IJs
5. Jan Wierda
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Algemene ledenvergadering
Op woensdag 23 maart 2016 werd de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was goed en de vergadering verliep
in een zeer gemoedelijke sfeer. De agendapunten werden vlot
afgewerkt. Er werd afscheid genomen van bestuurslid Esther
Brandsma en Johan van der Molen werd gekozen als nieuw
bestuurslid. Sandra Wagenaar werd winnaar van de Willem
Boersma Cup, zij behaalde in 2015 de meeste punten tijdens
de ledenpartijen. Sjoerd Nicolai bood het bestuur een nieuwe
koffiekar aan die hij zelf had gemaakt en geschilderd was in de
clubkleuren. Met behulp van deze kar worden het koffierondje
voor de keurmeesters een stuk gemakkelijker en sneller. Het
bestuur en de leden wisten het initiatief van Sjoerd erg te waarderen.

Foto’s van de nieuwe koffiekar staan op de website

(www.kvpimmuler.nl).

Koekactie en Poieszactie: een boppeslach
Op maandag 18 april 2016 werd de jaarlijkse koekactie weer
gehouden. Deze keer geen oranjekoek maar vers gebakken suiker- en bruine koek van bakker De Schiffart uit Witmarsum. De
koekactie was zeer geslaagd, alle 600 koeken werden in sneltreinvaart verkocht. Ook dit jaar mochten wij weer meedoen
aan de Poiesz (jeugd)sponsor actie. De actie was ook een succes: er verdween maar liefst € 1.319 in de clubkas. Het bestuur
bedankt alle inwoners voor hun steun aan de beide acties.

Kompetitiekaatsen
Binnenkort start het nieuwe kaatsseizoen. Op donderdag 12
mei 2016 om 19.30 uur begint het kompetitiekaatsen voor senioren (dames en heren). Een ieder kan gratis meedoen (ook niet
leden). Opgave vooraf niet nodig. Graag 19.15 uur aanwezig.
Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,
Simon Lemstra
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L aatste eer
Dhr. Casper van Veen uit Harlingen is per 1 januari 2016 2e bode
bij Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer”. Casper
is sinds december 2015 gediplomeerd uitvaartverzorger. Wanneer mevrouw Janny Koehoorn afwezig of niet beschikbaar is,
kan een beroep op hem worden gedaan. Beide bodes kunnen u
met raad en daad terzijde staan om een afscheid te regelen zoals
het bij uw familielid past. Ook voor niet-leden zijn zij bereid, om
samen met u, een waardig afscheid te organiseren.
Voor niet-leden worden de kosten met 10% verhoogd tot een
maximum van € 250,-. Tevens wordt er huur berekend voor het
gebruik van materialen zoals: de rijdende baar, kleed en rokje
om de kist en het gebruik van het daaltoestel. Deze extra kosten kunnen uitkomen rond de € 355,- per begrafenis.
Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer”.
De contributie voor alleenstaanden is € 15,- per jaar. Voor een
gezin betaalt u € 30,- , hierbij zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd.
U kunt vrijblijvend informatie opvragen bij dhr. K. Kroontje
(tel. 531963), of neem eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:
Dhr. S. Elgersma

voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje

penningmeester (tel. 531963)

Mevr. J. Joustra-Giliam

secretaris

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker

lid

Contactgegevens bodes:
Mevr. Janny Koehoorn-Hoitsma, tel: 0517-531654 of
06-30953146
Dhr. Casper van Veen, tel: 06-46351620
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L etters van Mounewetter
In de winter is er niet stilgezeten door onze vrijwilligers. Achter
de schermen worden er vele werkzaamheden verricht om het
bad weer klaar te krijgen voor een volgend seizoen. Mede door
hen ziet het bad er weer piekfijn uit voor het komende seizoen.
In april zijn de informatie boekjes in Witmarsum en omringende dorpen bezorgd. Iedereen heel erg bedankt hiervoor.
De voorverkoop is achter de rug en het zwembad is weer open.
U kunt nog steeds een abonnement kopen. Als u regelmatig
zwemt is dit nog altijd voordeliger dan losse kaartjes kopen.
Wij hopen op een mooi seizoen met warm weer.
Openingstijden:
De openingstijden zijn verruimd.
-maandag: 9.30 uur-11.45 uur/13.30 uur-17.00 uur
-dinsdag t/m vrijdag:
9.30 uur-11.45 uur/13.30 uur-17.00 uur/19.00 uur -20.30 uur
Van 19.45-20.30 uur alleen baantjes zwemmen. (het ondiepe
gedeelte en de speelweide blijven open tot 20.30 uur)
-zaterdag en zondag:
10.00 uur-17.00 uur In het weekend blijft het bad de hele dag open.
Het zwembad is in mei nu ook op dinsdag avond en donderdag
avond open. En op zaterdag en zondag gaat het zwembad om
10.00 uur open. Dit was 10.30 uur.
Extra activiteiten:
Van 2 t/m 8 mei extra spelmateriaal in het water.
Met Moederdag, op zondag 8 mei, mogen alle moeders gratis
zwemmen. En op Vaderdag, zondag 19 juni, hebben de vaders
gratis toegang.
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Weet JIJ hoe je moet handelen wanneer je met een auto te
water raakt?
Demonstratie en cursus auto te water.
Tijdens de cursus “auto te water” wordt door middel van een
demo-auto in het zwembad geoefend in het verlaten van een te
water geraakt voertuig.
Uiteraard staat bij deze cursus veiligheid op de eerste plaats.
Deze cursus wordt dit seizoen 4 maal aangeboden. Op 24 mei,
28 juni, 26 juli en 23 augustus van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Voor meer informatie, kijk op onze website:
www.zwembadmounewetter.com , vraag bij de kassa of bel met
tel.: 0517-531704
Stichting bestuur Mounewetter

S .V. Mulier
Aan de inwoners van Witmarsum, Pingjum, Lollum, Schettens/
Longerhou en Schraard
Op woensdag 6 april hebben we de uitgestelde jeugdactie weer
gehad. Het was deze keer in het voorjaar.. De jeugd is weer
vol goede moed onder begeleiders de straat opgegaan om de
artikelen te verkopen. Wij moeten constateren dat ze daar zeer
goed in geslaagd zijn. Er is dit jaar nog nooit zo weinig overgebleven als andere jaren. Ook in de andere dorpen is zeer veel
verkocht. Wat wel overbleef werd weer terug genomen. De
actie heeft dit jaar netto € 1325,00 opgebracht voor de jeugd.
Wij willen iedereen die hier aan hebben meegewerkt veel dank
zeggen voor het slagen van deze actie.
Namens s.v. Mulier
de Sponsor commissie
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F anfare “Nij Libben”
28 mei - Oud IJzer Aktie – Oud IJzer Aktie – Oud IJzer ActieOp zaterdag 28 mei is onze jaarlijkse oudijzer actie. Graag vanaf
09.00 uur kunt u het oudijzer op de stoep zetten. Graag niet
eerder want er zijn meerdere kapers op de kust. In de loop van
de morgen komen we langs om het op te halen. Alvast bedankt
voor het sparen en vergaren. Heeft u erg veel oud ijzer, neem
dan even contact op met Jelle Zijlstra (0517-531604).

Geslaagden
De muziekexamens zijn weer achter de rug. Maar liefst 5 muzikanten van Nij Libben hebben een diploma behaald. Hilde
Veninga op bugel C diploma, Sipkjen Joustra op hoorn C diploma, Jeltje Joustra op bugel B diploma, Anneke Smid op saxofoon D diploma en Sjoukje Stuiver op saxofoon D diploma.
Een geweldige prestatie. Allemaal van harte gefeliciteerd.
Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto
album en de complete agenda surft u naar www.nijlibben.nl.

O ktoberfest
“Jan en Annie” op Oktoberfest Witmarsum.
“De tiid hald gjin skoft” en daar weet de organisatie van het
Oktoberfest alles van. Voor de zesde keer alweer is men druk
doende om ook dit jaar weer met een verrassend aanbod van
artiesten te komen. Zo zal er vrijdagavond een spectaculaire
opening zijn. Dit jaar zullen “Anton en Heidie” het eerste fust
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bier aanslaan en tevens optreden als gastheer en gastvrouw van
het feest.
Muzikaal wordt de spits vrijdagavond afgebeten door de
“Bountyhunters met Johannes Rypma en Harlie en de Beukenootjes”.
Op zaterdagmiddag is ruimte voor de jeugd en voor de ouderen staat er een minitractorbehendigheidswedstijd op het programma. Tevens is men nog bezig om een hindernisbaan aan te
leggen voor rollatorchauffeurs en scootmobielcoureurs.
De zaterdagavond wordt verzorgd door de inmiddels populaire
band “Straight on Stage” en niemand minder dan de “Zware
Jongens”
Zondagmorgen om elf uur kan men in de tent terecht voor de
geestelijke voeding in de vorm van een tentkerkdienst.
Zondagmiddag/avond pakt de organisatie vanaf 16.00 uur extra
uit met het wereldberoemd BZN-duo Jan Keizer en Annie
Schilder. In het voor- en na programma speelt Sipke de Boer
met z’n band.
Het Oktoberfest vindt dit jaar plaats op 7-8 en 9 oktober.

S cheppingsgave
Hoog tijd om bij te praten, want het laatste bericht van ons koor
was in het koepelkrantje van december vorig jaar.
Dinsdagavond 8 december trad het koor op voor de bewoners
van Aylva State. Ook mochten we oud-leden en enkele dorpsbewoners onder het publiek begroeten. De “Ontmoeting” zat
dan ook goed vol.
We hebben verschillende liederen voor het publiek gezongen
meestal met begeleiding op het orgel van Geeske Buma; ook
was er samenzang. Verder een voordracht door één van onze
leden en Marijke Baarda en Geeske Buma op respectievelijk
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fluit en orgel lieten een mooi muzikaal intermezzo horen. Na
de pauze was het tijd voor enkele kerstliederen. Al met al een
mooie avond met veel publiek en we danken de leiding van
Aylva State voor de medewerking.
In januari zijn we de repetities gestart met het instuderen van de
“Messe Brève” van Charles Gounod. Een mis bestaat uit vaste
onderderdelen, nl. Kyrie, Gloria, wat bij deze mis weer verdeeld
is in Gloria in excelsis Deo, Domini Fili unigente en Quoniam tu
solus sanctus met prachtige solopartijen voor tenor Gerrit en de
bassen Jelle en Sjoerd; daarna volgt het Sanctus, Benedictus en
Agnus Dei. De melodieën zijn gemakkelijk in het gehoor liggend
en erg aansprekend.
Op zondag 13 maart hebben we deze mis ten gehore gebracht
in de 40-dagen dienst in de Koepelkerk met orgelbegeleiding
van Gerben Tilstra. Voorganger was Peter Wattel en naast de
mis zongen we nog een drietal liederen. Het was een geslaagd
optreden.
Omdat het festival van Femuza de maand daarop was, nl. op 16
april in het Anker te Makkum, hadden we niet veel tijd om een
heel nieuw programma in te studeren.
De muziekcommissie koos samen met de dirigent voor Irish
Blessing, Psalmus CXX en het Gloria en Agnus Dei uit de mis.
Op zaterdag 16 april was ons koor als laatste aan de beurt om
de liederen te laten horen. Sjoerd Kooistra presenteerde kort
en krachtig en met humor het programma. Vakjurist was Gerben van der Veen; hij beoordeelde onze vertolking van Irish
Blessing heel goed, de uitvoering van Psalmus was iets minder.
Maar lovend was hij in zijn commentaar op de uitvoering van
de misdelen: fraaie koorklank, muzikantesk, goede solisten en
prachtig in balans met de uitstekend spelende organist ( Anne
Kalkman ).
De mensen in de zaal moesten omgekeerd op hun stoelen zitten
omdat Scheppingsgave onder het orgel achter in de kerk stond
te zingen. Dit bleek nl. op de laatste repetitie de plek waar koor
en orgel elkaar het beste konden horen.
De publieksjury stelde aan het eind vast, dat van de 8 deel32

nemende koren, “Samar” uit Makkum de prijs voor de beste
presentatie kreeg.
Onze beoordeling en cijfers over de presentatie was eveneens
heel goed. Met een voldaan gevoel gingen we weer naar huis.
Na de zomervakantie doet Scheppingsgave mee aan de korendag in Dokkum georganiseerd door het KCZB. Dit is op 8
oktober, dus hebben we nog even tijd om te oefenen voor een
nieuw programma.
Ook zal de Messe Brève in het najaar nog een keer in de R.K.
kerk te Witmarsum worden opgevoerd; de exacte datum is nog
niet bekend.
Volgend jaar is een jubileumjaar voor Scheppingsgave omdat
het koor dan 90 jaar bestaat! Het bestuur is al bezig met diverse acties en activiteiten te plannen; ook proberen we subsidies
te krijgen, want jubileren kost geld. Om te beginnen staat het
koor daarom met een stand op de markt op Koningsdag en proberen we allerlei zelfgemaakte “nûveraardichheden” te verkopen. Hopelijk wilt u ons steunen om de pot wat te spekken!

T riatlon Witmarsum
Inschrijving Triatlon Witmarsum geopend!
Deze zomer is het weer zover: de vierde editie van Triatlon
Witmarsum. De inschrijving voor de triatlon is nu geopend. Op
zondag 28 augustus wordt om 14.00 uur het startschot van de
triatlon gegeven nabij molen ‘De Onderneming’ aan de Witmarsumervaart.
Voorafgaand aan de triatlon komen de scholieren van 6 t/m
12 jaar in actie tijdens de Kidsrun. De jongste jeugd rent 1 km
door de straten van Witmarsum, terwijl de oudsten de dubbele
afstand afleggen. De starttijd van de Kidsrun is 12.00 uur op het
Kaatsplein.
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Net als vorig jaar wordt er gezwommen in de Witmarsumervaart. Om de waterkwaliteit te garanderen zal het organiserend
comité in samenwerking met Wetterskip Fryslân regelmatig het
water controleren, zodat er veilig en zonder obstakels gezwommen kan worden.
De deelnemers zullen in de vaart 500 meter zwemmen, waarna
er twintig kilometer gefietst wordt. Afsluitend lopen de deelnemers een ronde van vijf kilometer door de straten en het bos
van Witmarsum. De finish is, net als voorgaande jaren, aan de
voet van de Koepelkerk op het gezellige Kaatsplein.
Nieuw dit jaar is de elektronische tijdregistratie. Dit gebeurt
door middel van een chip, die gedurende alle onderdelen van
de triatlon met een enkelbandje gedragen wordt. Dit systeem
zorgt ervoor dat elke deelnemer zijn exact afgelegde tijd in de
uitslag krijgt te zien.
Naast de individuele triatlon kent Triatlon Witmarsum ook
weer een Team Triatlon en de Business Triatlon. Bij de Team
Triatlon leggen drie deelnemers per team in estafettevorm de
onderdelen van de triatlon af. Bedrijven kunnen zich zowel met
individuele triatleten als met teams aanmelden voor de Business Triatlon, een sportieve en leuke manier om het bedrijf te
promoten!
Inschrijven voor de triatlon en de Kidsrun kan via www.triatlonwitmarsum.nl en voor de triatlon is dat mogelijk t/m 14
augustus. Schrijft men zich in vóór 15 mei (Pinksteren), dan
ontvangt de individuele deelnemer € 2,50 korting en een team
€ 5,- korting op de inschrijving!
Inschrijven voor de Kidsrun is mogelijk t/m 26 augustus.
Volledig op de hoogte blijven van Triatlon Witmarsum? Kijk
dan op onze website www.triatlonwitmarsum.nl, onze Facebook-pagina www.facebook.com/TriatlonWitmarsum of bekijk
al het laatste nieuws op Twitter: @triatlonwmarsum.
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V &O
Nieuws van gymnastiekvereniging V&O
Wedstrijden keurgroep
Zaterdag 26 maart was het zover, de eerste officiële Level Up
wedstrijd.
Deze werd gehouden in de Sneker Sporthal en er waren veel
toeschouwers.
Alle meisjes hebben flink hun best gedaan en ze kregen allemaal een bronzen medaille.
Ook werden er bekers uitgedeeld voor de beste 3 in je eigen
level.
Een 1ste prijs voor Minthe de Vries, Amerens Ypeij, Nynke
Herrema en Lucia Buwalda.
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Een 2de prijs voor Jessica Otten, Doutsen Smit en Elske Feenstra.
Linette Ypeij, Emily Rinia en Renske Slagman een 6de, 7de en
8ste plek.
Zaterdag 16 april werd de 2de wedstrijd gehouden in Sporthal
De Trije in Franeker.
Spannend voor de meisjes en er waren veel ouders en toeschouwers mee.
Alle meisjes wonnen weer een bronzen medaille, behalve Elske
en Minthe, zij hadden zilver!.
Een 1ste prijs voor Minthe de Vries, Amerens Ypeij en Nynke
Herrema.
Een 2de prijs voor Amerens Hofstra, Doutsen Smit en Elske
Feenstra.
Een 3de prijs voor Emma Piersma.
Emily Rinia, Linette Ypeij en Renske Slagman eindigden als
7de , 8ste en 9de.
Allemaal super geturnd! En op naar het Fries Kampioenschap!
Uitvoering Gymnastiekvereniging “Volhard En Overwin”
Vrijdagavond 8 april was het zover: de uitvoering van gymnastiekvereniging V&O. Ruim 80 jeugdleden van de vereniging
lieten hun kunsten zien aan een goed gevulde gymzaal.
De jongste kleuters vanaf 3,5 jaar oud bijten het spits af met de
Rattenvanger van Hamelen. Deze vrouwelijke rattenvangster
speelt op haar magische fluit en neemt 17 ratjes mee over de
brug, door hoepels en over een mat waar de jonge ratjes een
koprol laten zien aan het publiek.
Vervolgens is het de beurt aan de oudere kleuters, zij beelden
Sneeuwwitje en de 7 dwergen uit, alhoewel deze Sneeuwwitje
wel 15 vrolijk geschminkte dwergen met rode mutsjes bij zich
heeft en meeneemt langs hetzelfde parcours.
Daarna is het de beurt aan de jongensgroep. Zij ontsnappen
aan de heks in het bos langs de ringen, de touwen en op de
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minitrampoline, waarbij ze het sprookje “Hans en Pietje” vertolken.
Dan krijgen we nog een Sneeuwwitje. De vrolijk uitgedoste
meisjesgroep 1 gaat op hun knieën als echte dwergen achter
Sneeuwwitje aan, huppelend en springend op de tumblingbaan
en de trampoline. Zij eindigen met een hap uit een appel, heeft
dit sprookje een gelukkig einde…?
Als laatste voor de pauze krijgen we Aladdin. Aladdin ontdekt
een nieuwe wereld op zijn vliegende tapijt. Maar om in het
paleis te komen en prinses Jasmine over te halen om met hem
mee te gaan moet de springgroep eerst heel wat trucjes uithalen
op de tumblingbaan en de trampoline!
Na de pauze is het de beurt aan de Ariël. Het is de wens van
Ariël om haar leven als zeemeermin te verruilen voor een leven
op het land met een paar echte mensenbenen. Om daarvoor te
zorgen laten diep onder zee de turnsterren van de keurgroep
hun beste acrobatische kunstjes zien in prachtig gekleurde pakjes op de balk en lange mat.
Vervolgens zien we meisjesgroep 2. De wolf zit de 7 geitjes de
hele tijd op de hielen terwijl ze hun trucs laten zien op de balk
en brug. Gelukkig vindt de wolf het zevende geitje dat in de
klok zit niet en kan dit geitje haar zusjes redden uit de buik van
de wolf!
Dan zien we de koning en zijn belastinginners die alle bezittingen van de dorpelingen meenemen. Robin Hood komt op
voor de dorpelingen en gaat er achteraan! Een spectaculaire
achtervolging over dikke matten, kasten en de rekstok door de
Freerunners!
Tot slot springen Olaf en zijn vriendjes van de Springgroep
heerlijk op de trampoline in de sneeuw, maar stiekem dromen
ze van de zomer. En dan wordt het zomer en komen ze erachter dat ze smelten in de zon. Gelukkig zijn daar prinses Elsa en
haar vriendinnen van de Springgroep om Olaf en zijn vriendjes
te helpen.
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Deze sprookjesachtige avond werd mogelijk gemaakt door de
creatieve inbreng van trainsters Esther Abma, Anke Rinsma,
Wienanda Pietersma, Elcke de Vries en de hulpen Amber
Zaagemans, Mieke Ypma en Selma van de Molen. De avond
werd “yn it frysk” aan elkaar gepraat door Menno de Vries en
de muziek werd verzorgd door Fairsound.

Jeugdsponsoractie Poiesz
Ook dit jaar heeft V&O weer meegedaan met de Jeugdsponsoractie van de Poiesz! Op zaterdag 20 februari heeft het bestuur
met de geweldige hulp van onze jeugdleden Doutsen, Lucia,
Elske, Amarens, Esther en Ylva appelflappen verkocht! Uiteindelijk hebben we als vereniging € 949,- mogen ontvangen
van Poiesz. De cheque werd uitgereikt tijdens het Jeugd Sponsor Gala op vrijdag 15 april!
Hier zijn we natuurlijke ontzettend blij mee en we willen iedereen die ons bij deze actie gesteund heeft dan ook hartelijk
bedanken!

Rabo Clubkascampagne
Ook dit jaar konden leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland weer hun stem uitbrengen op de gymnastiekvereniging. Hierbij willen we alle stemmers bedanken voor hun
stem(men)!
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F oto-expositie wedstrijd
Pim Mulier was niet alleen
een

beroemde

sportor-

ganisator maar ook een
verzamelaar van schilderijen. Wij van Kunstgroep
Pim Mulier, bestaande uit
Tjittie Koopmans en Gerrit Tol, willen ook graag iets van u
verzamelen èn tentoonstellen. Daarom organiseren wij in het
najaar onder de hoed van W2018 een foto-expositie wedstrijd
met het thema:

Ik en mijn hobby
Een thema waar iedereen iets mee kan. Stuur dan ook allemaal
je foto in!
De inschrijving geldt voor (oud-)dorpsgenoten.
Er zijn twee leeftijdsgroepen: leerlingen van de basisschool en
ouder.
Voor vier categorieën is er een prijs:
• Technische kwaliteit van de foto: zoals scherpte/kleur/verhoudingen/positie
• Originaliteit en creativiteit: positie/compositie/fantasie/verhaal
• Humor en persoonlijke benadering
• Voor degene die model staat
Let er wel op dat het op de foto duidelijk te zien is dat de persoon met de hobby bezig is of een band heeft met desbetreffende.
Stuur de foto op via internet en wij zorgen voor een mooie,
verzorgde expositie van het fotomateriaal.
Er is een deskundige jury. Misschien win je een prijs!
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Van 10 genomineerden komen er vergrotingen op afficheformaat. Verder worden alle inzendingen geëxposeerd.
Denk niet na het zien van de mooie expositie: ik had eigenlijk
wel mee willen doen, ik heb er wel even aan gedacht, ja eigenlijk…., maar…. Doe het gewoon!
Denk erover na hoe het er uit moet zien, maak de foto en stuur
het op met vermelding van naam van fotograaf en gefotografeerde. En met enige uitleg.
Emailadres: pim@witmarsum2018.frl
Opsturen voor 1 september 2016.
Contactadres: Tjittie Koopmans tel. 532774

Y n’t ferline
Wy fûnen noch in ferhaal yn it Bolswards Nieuwsblad fan freed
7 desimber 1978, skreaune troch Bauke Kamstra. Dat giet oer
de tram, en dan nimme wy it diel wat giet oer nei 1900. Dat giet
as folget:Omstreeks 1900 wordt de fiets een grote concurrent
van de tram. De gemiddelde snelheid van de tram kwam niet
boven de 15 km per uur en dat haalde men met de fiets ook wel.
Daar de baan echter wel een hogere snelheid toeliet, probeerde
men door wetswijziging toestemming voor 20 km en in 1935
zomaar voor 35 km. Maar nu moest men weer zwaardere rijtuigen bouwen, en toen die eenmaal klaar waren, kwam er weer
een ander, maar veel groter probleem. De autobus deed zijn
intrede en werd al spoedig een grote concurrent van de tram.
Ook de N.T.M. begreep dat de autobus voordeliger was en ging
over tot vervanging. Ook heeft men nog geprobeerd met sneltrams en motortrams de zaak te redden, maar aan alles was te
zien dat de tram niet meer in het drukker wordende verkeer
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van vooral de steden paste. Omstreeks 1938 waren er op vele
lijnen de stroomtrams verdwenen, de dienst werd hoofdzakelijk
gedaan door motortrams en autobussen. Op 15 mei 1939 wordt
het hele personenvervoer, tussen Bolsward en Harlingen, per
tram gestaakt en vindt er alleen nog goederenvervoer plaats. 19
mei 1940 zou de hele stoomtramdienst verdwijnen, maar op 10
mei 1940 brak de oorlog uit. Bijna alle autobussen waren in de
oorlogsjaren verloren gegaan, zodat er niet gereden kon worden. Maar bij diverse slopers stonden nog de locomotieven van
de N.T.M., die spoedig teruggehaald werden en waarmee men
de diensten ging hervatten. Oant sa fier it ferslach fan Bauke
Kamstra, yn de folgjende Koepel gean wy fierder mei syn ferhaal. Op de foto de Bolswarderweg no van Aylvaweg, de tramwei en links de buorkerij fan Sietse A. Kooistra.
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
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A genda
4 mei

Dodenherdenking
Aanvang 19.35 op het Kaatsplein
Na afloop Inez Timmer over ‘Lili Marleen’ in de
Gekroonde Roskam

4 mei

Zomerbiljarten in de Otterbar
Aanvang: 19.30 uur

6 mei

Papier oan de dyk foar ús muzyk
Vanaf 7.30 uur

8 mei

Mounewetter
Gratis zwemmen voor moeders

25 mei Mounewetter
Demonstratie en cursus ‘Auto te water’
Van 19.00 tot 20.30 uur.
3 juni
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Papier oan de dyk foar ús muzyk

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 junikoepel moat uterlik 20 maaie
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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Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

V ERB OU W PL A NNEN?
Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre?
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?
Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing,
dan maken we vooraf een 3D-ontwerp.

Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland.
Profiteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07
www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum

