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We starten in september weer met groepslessen
Zumba/Sh’bamm, Bodyfit en Spinning.
Op de woensdagmiddag Streetdance 4-kleuters,
streetdance 4-kids en streetdance 4-teens.
Geef je snel op !
Het lesschema is nog niet helemaal bekend, houd onze
website in de gaten.
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K at en Harke
Tusken

en

stiet ús grif wer in moaie merke te wachtsjen.

De tinte op it fjild, de minsken yn en om de tinte, ien al faasje! Ien fan
de fêste wearden fan ús merke is fan âlds it keatsen, fan hokker nivo
ek. Tafallich seach ik in skoft lyn in tal nijsgjirrige artikel út de âlde
doaze fan Tresoar. Dizze útjeften (ferskynt regelmjittich fia ynternet)
befette alderhande âlde artikelen en advertinsjes. Tige aardich allegear
en okkerdeis gie it oer it keatsen.
Sa kaam ik in artikel yn De Telegraaf fan 28 novimber 1911 fan frou
Van Hulst út Snits tsjin oer it spuien yn’e want: “Nog altijd heeft de
Nederlandse Kaatsbond in haar reglementen een artikel waarin het
spuwen op de bal wordt toegestaan. Deze onzedelijke wijze van sport
bedrijven heeft ook ernstige gevolgen voor de volksgezondheid! De
Nederlandsche Kaatsbond heeft in zijn regelement het volgende artiekel: ’t Bevochtigen van den bal. De kaatsers moge op straffe van een
verloren slag, den bal niet in eenige vloeistof dompelen of met water,
bier enz. bevochtigen. Spuwen is hier niet onder begrepen”. Mefrou
A.G. van Hulst, fan it Griene Krús yn Snits, docht hjir har beklach oer.
“Bij den internationale kaatswedstrijd te Sneek werd speeksel gebruikt,
afkomstig van een tuberculose-lijder, misschien ook van meer dan één!
Dat op die wijze tuberculose kan overgebracht worden, lijdt geen twijfel!” neffens frou Van Hulst.
En wat te tinken oer in ynstjoerd stik yn de Ljouwerter krante (bûten
der ferantwurdlikens fan de redaksje pleatst. Buiten de verantwoordelijkheid van de redactie) fan 31 july 1901 ûnder de titel fan:
Misbruiken bij het kaatsen. Mijnheer de Redacteur! In de Leeuwarder Courant van den 29 Juli 1901 verscheen eene advertentie, waaruit
blijkt, dat het bestuur van den kaatsbond zich vierkant tegen ingeslopen
misbruiken wenscht te verzetten. Een houding voorwaar, die instemming verdient en toejuiching tevens en steun daarbij. Maar zoude het
nu niet aanbeveling verdienen nog op een andere omstandigheid te
wijzen, eene, die elken kaatswedstrijd ontsiert? Velen zal het met mij
gehinderd hebben, telkens wanneer zij een wedstrijd bijwoonden, dat
3
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er zoo ellendig gevloekt wordt. Kan dat nu niet anders? Moet men door
die verderfelijke gewoonte het publiek afschrikken dit schoone volksspel bij te wonen, daar het velen kwetst in hun godsdienstige gevoelens
en zelfs, afgezien daarvan, elk beschaafd mensch hoogst onaangenaam
aandoet?. Neen toch!! Is het kaatsspel niet te goed en te schoon en te
edel dan dat ook dit misbruik niet met kracht de kop behoort te worden
ingedrukt? Mij dunkt van wel! Wanneer ik mij niet bedrieg zijn reeds
vroeger te Wommels wel eens in dien zin maatregelen genomen. Aan
het bestuur van den Kaatsbond zij het toevertrouwd dit vraagstuk in
overweging te nemen de oplossing er van spoedig te vinden en toe te
passen. Een lid der kaatsvereeniging “Makkum”, Juli 1901. (Anderen
bladen die hiermee instemmen wordt overneming verzocht).
Men soe sizze dat in keartsbûn ballen hat, mar yn 1976 makke men him
grutte soargen oer keatsballen, want de fêste ballenmakker, de hear J.
Leight út Frentsjer is al op leeftyd en boppedat ek al in skofke syk. En
sa stiet te lêzen yn de Ljouwerter krante: In keatser hat no ienris ballen
noadich. Mar skynber is it in hiele toer om in nije ballemakker te finen,
want men is al mear as 5 jier op syk.
En yn 1942 wie men der noch fan oertsjûge dat men troch it iten fan
brea better keatsen gong, alteast sa docht bliken út in advertinsje fan
bakker Hofstra út Ljouwert: Der wie ris in keatser út Wier, dy sloch alle
ballen gâns fier. Doe sei in menear: “Hy spilet it klear!”. “Wol man”,
sei syn wiif, “dy jonge is net stiif, dy is fluch en linich fan lea, hy is opfokt
met Hofstra syn brea!”. Mar ja om no mei de merke brea te iten……
Foarearst ek noch gjin brea foar TJITSKE TRYNTSJE VAN DER
SCHAAF, sy is berne op 7 juny op de Tsjasker 24. Tjitske is de dochter
fan Richard v.d.Schaaf en Froukje Jellema en har grutte broers Pier en
Sjoerd sille grif goed op harren lytse suske passe.
Fan herte lokwinske allegearre!
Op 8 juny, de dei dat de breid 40 jier waard, binne troud ALEX
STOKER en ANDREA HUISMAN, sy wenje mei harren soanen
Jordi en Niels op it Merkelân 16. Ek foar jimme ús hertlike lokwinsken.
In elk in goeie en gesellige merke tawinske en oant de folgende Koepel!
Wim
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P .C. Witmarsum
Beste inwoners van Witmarsum,
Over een paar weken is het weer zover: de Merke!
Wij als PC zijn het gehele jaar weer hard bezig geweest om weer
een feestelijk weekend te organiseren en hebben er weer heel
erg veel zin in! Om de Merke-dagen nog meer sfeer te laten uitstralen hebben wij als PC het idee om het dorp wat feestelijker
aan te gaan kleden. Dit gebeurde al voor een groot gedeelte op
de Menno Simonsstraat richting het sportveld, maar het zou
natuurlijk geweldig zijn als het gehele dorp versierd wordt tijdens de Merke. De PC-leden zorgen ervoor dat de straten -met
als beginpunten de Rabobank en de Poiesz en als eindpunt het
sportveld- volledig versiert worden met vlaggetjes.
Het zou hartstikke mooi zijn dat elk huis tijdens dit feestweekend versierd is en dat iedereen kan zien (ook niet-Witmarsumers) dat het mooiste feest van Friesland weer van start is
gegaan!
Dus… Hang de vlag uit, versier de tuin en laat zien dat het weer
Merke is! We maken er met z’n allen weer een prachtig feest van!
Namens de PC,
Max Alen

D ORPSBELANG NIEUWS
Kookclub Witmarsum opent haar deuren in ’t Arkje
Na een aantal maanden gastvrij te zijn ontvangen door de
Hoekstien is het bijna zover dat de kookclub Witmarsum naar
haar definitieve locatie kan verhuizen.
6
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De afgelopen tijd is er hard gewerkt om een nieuwe keuken te
realiseren in ’t Arkje. Nu de keuken klaar is willen wij deze heel
graag samen met u openen.
Hierbij wordt u dan ook van harte uitgenodigd voor een “kitchen warming party”!
Er zullen zelfgemaakte hapjes worden geserveerd die u kunt
proeven en natuurlijk is er de gelegenheid om de keuken te
proberen. Zo staat er een workshop “vingervoer” op het pro-

l

gramma waar u aan kunt deelnemen.

-

Gewoon te leuk om te missen!
Zet dus in uw agenda:
OPEN HUIS KOOKCLUB WITMARSUM

-

Datum: Woensdag 17 september 2016

t

Tijdstip: van 16.30 tot 19.30 uur
Locatie: ’t Arkje, Arumerweg (tegenover de Poiesz)
Voor meer informatie kunt u bellen met Hellen Oudenhooven
tel. nr. 06-53679874

s

r

!

r
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W itmarsum 2018
Foto-expositie wedstrijd: ‘Ik en mijn hobby’
De eerste inzendingen hebben we binnen, maar toen hield het
even op! De uiterste inleverdatum is eind augustus, maar ga er
de komende weken mee aan de slag, en lever je foto alvast in.
Voor je het weet heb je vakantie en kom je er niet meer aan
toe of past het niet meer… In de loop van juli willen we al een
voorproefje laten zien. Zorg dat je er al bij bent!
Heb jij ook een hobby met bijvoorbeeld paarden of trekkers,
voetballen of kaatsen, schilderen of muziek, dieren of planten,
postzegels verzamelen of bergbeklimmen, ja, alles tussen borduren en zeezeilen in? Laat dan een foto van jezelf maken als
je bezig bent met je hobby. Alle foto’s worden geëxposeerd op
een tentoonstelling in Aylva State. De opening is gepland op
zondagmiddag 23 oktober 2016. In gesprek over de foto’s leren
we elkaar als ‘Mienskip’ beter kennen.
MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN, we willen dat namelijk zoveel mogelijk dorpsgenoten mee doen. Dat
betekent dat ook als je bij voorbaat denkt niet te gaan winnen
met je foto: graag wel insturen. Wij vragen ook de verenigingen
hun leden te stimuleren foto’s in te sturen. De kwaliteit van de
foto speelt mee als je wilt winnen. Denk dan aan de techniek,
compositie, creativiteit, humor, het aantal pixels MB (de winnaars vergroten we uit).
We hebben de bij ons bekende ‘dorpsfotografen’ ook bereid
gevonden om benaderd te kunnen worden voor het laten maken
van een foto. Schroom niet je te wensen tot: Jettie Postma postmajettie@gmail.com; Truus Bergsma truusbergsma@gmail.
com; Evert Zwier evertzwier@outlook.com; Petra Appelman
petra_appelman@live.nl.
Ga aan de slag met het laten maken van je foto en stuur hem
op naar: pim@witmarsum2018.frl. Meld je naam, en vertel iets
8
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over de inhoud van de foto. De foto expositie is een initiatief
van Witmarsum 2018 Kunstgroep Pim Mulier bestaande uit
Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. In het kader van de Kulturele Haadstêd 2018 subsidieert onze gemeente Sûdwest Fryslan deze expositie en hebben we een bijdrage gekregen van de
Stichting Tot Nut. Voor vragen bel Tjittie Koopmans: 532774.

t

n

S port en W2018.
Vanuit de Witmarsum 2018 sportwerkgroep zijn de initiatieven
opgepakt voor:
• ‘ONE WALL’, een kaats- en balsport muur door Janny Yntema
samen met de KV Pim Mulier en de gem. Sûd-West Fryslan. Gaat

s

het lukken de muur in de huidige gymlokaal te krijgen? Teuni

p

Piersma – Van der Zee is bereid gevonden dit mee te gaan trekken!
• Het laten herleven van de AVONDVIERDAAGSE, voor

n

jong en oud, nu verder met Anita van de Meer, de inbrengster van dit idee, Aggie Walsma en Aylva State uit te werken.
• Het verzoek van ‘de jeugd van Witmarsum’ voor een SKATEBAAN is afgestemd met de Gemeente en voor de finale uitwerking weer teruggeleid naar Dorpsbelang.

n

• Het inrichten van een BEWEEGTUIN, samen met Fysio Wit-

e

marsum, Aylva State en Elkien. Krijgen we voor jong en oud

,

in Witmarsum ook gelegenheid aan BOOTCAMP te doen?
• Het extra bijzonder maken van de 2018 TRIATLON Witmarsum.
• PIM MULIER SPELEN Witmarsum 2018, een meerkamp
vanuit (combi-)sporten van verenigingen in Witmarsum. We

n

zullen samen met onze buurtsport coach Aggie Walsma hiervoor in overleg gaan met onze sportverenigingen en hen ver-

.

volgens uitnodigen met vertegenwoordigers dit gezamenlijk
verder uit te werken op maandagavond 24 oktober.
Vragen of opmerkingen over Sport en W2018, wend je tot
betrokkenen of Jac Konig 0653172732 of schrijf een mail naar
info@witmarsum2018.frl.
9
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Wat weet jij van de geschiedenis van Witmarsum en van
Friesland?
Ben je benieuwd naar ‘de roots’ van ons dorp en provincie of
wil je er nog meer van weten? Leg dan alvast maandagavond 21
november a.s. vast in je agenda. In het kader van de Kulturele
Haadstêd 2018 bieden we de ‘Tresoar Stoomcursus’ aan. In een
tijdsbestek van anderhalf uur presenteert het Tresoar-team een
luchtig programma met vijf onderdelen:
• Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland
• Een kort verhaal over de geschiedenis van Witmarsum en
streek
• Een historisch filmpje uit het Fries Archief
• Een verwijzing naar de collecties van Tresoar
• Een quiz, waarmee de aanwezigen hun kennis over dorp en
streek kunnen testen
Komen jouw voorouders ook in beeld? Vind je het leuk kennis
op te doen uit het verleden of na deze avond spontaan kennis
te kunnen delen met bezoekers van KH 2018?
Door subsidies is de toegang voor deze avond gratis! Redenen
genoeg om 21 november om 20.00 uur aanwezig te zijn in de
Gekroonde Roskam. Tot dan!
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T riatlon Witmarsum
Ruim honderd triatleten hebben zich inmiddels weer ingeschreven voor de vierde editie van Triatlon Witmarsum. Vele
van hen namen vorig jaar ook deel aan de triatlon en zullen
proberen zichzelf te verbeteren.
Net als vorig jaar wordt het zwemonderdeel in de vaart afgelegd. De vaart schijnt hier en daar weer schoongemaakt te zijn
en binnenkort en zullen wij in overleg met Wetterskip Fryslân
watermonsters nemen om de waterkwaliteit te controleren .
De Witmarsumervaart is een open water met stromend water,
waardoor de kans op bacteriegroei veel minder is dan in stilstaand water, zoals in meertjes. De gemeente SWF heeft ons
vergunning verleend voor de Triatlon, met zwemgedeelte in de
vaart, op basis van de veiligheidsvoorzieningen die Triatlon
Witmarsum hanteert. De organisatie zal er daarom voor zorgen
dat de zwemmers veilig het water in en uit kunnen en hiervoor
zullen voorzieningen worden aangebracht. Alleen bij erg heet
weer kan de bacteriegroei naar onwenselijke hoogten stijgen.
Vooralsnog is het wachten op de zomer…maar we zullen zoals
gezegd watermetingen blijven verrichten.
Voorafgaand aan de triatlon komen de (tri)atleetjes in de dop weer
in actie tijdens de 2e Kidsrun! Wie rent het snelst door de straten
van Witmarsum en komt als eerste boven op het podium terug?
Op woensdag 24 augustus kunnen alle kinderen uit Witmarsum
en omgeving tussen 6 en 12 jaar meedoen aan een hardloopclinic. Zo kunnen ze kennismaken met het hardlopen en een
beetje voorbereiden op de Kidsrun.

Programma 28 augustus (tijden onder voorbehoud):
12:00 uur

Kidsrun 6-8 jaar, 1 km

12:15 uur

Kidsrun 9-12 jaar, 2 km

14:00 uur

4e Triatlon Witmarsum, 500m zwemmen, 20 km
fietsen, 5 km lopen

12
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Kijk voor meer informatie over de clinics, de Kidsrun en de Triatlon op www.triatlonwitmarsum.nl. Via de website is inschrijven voor de triatlon mogelijk t/m 14 augustus en voor de Kidsrun kan dat t/m 26 augustus.
Het succes van vorig jaar wekt de verwachting dat we weer
enkele honderden deelnemers en nog meer publiek kunnen
verwelkomen op zondag 28 augustus!

n

.

,

-

s

e

Fysio Witmarsum wil in samenwerking met Reuma Patiëntenvereniging (RPV) Súdwest Fryslân in september 2016 starten met
Hydrotherapie. Bij voldoende aanmelding willen wij voor reumapatiënten (ook fibromyalgie) in september starten met hydrotherapie.
Dit is oefenen in een verwarmd zwembad van 32 graden, met alle

.

voordelen van het warme water en de gewichtloosheid, waardoor

s

pijnvrij bewegen mogelijk is. De lessen zullen een half uur per week

r

duren en de kosten voor een heel jaar zijn €200,- (voor leden van
de RPV). Deze kosten kunnen bij zorgverzekering De Friesland
worden gedeclareerd en worden, afhankelijk van uw aanvullende
verzekering, gedeeltelijk of volledig vergoed. De groepen zullen
bestaan uit maximaal 6 deelnemers en worden begeleid door een
gespecialiseerde fysiotherapeut. Bij meer aanmeldingen starten we
ook met een tweede groep. Op dit moment is nog niet bekend op
welke dagen en tijden de hydrotherapie zal worden gegeven.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.fysiowitmarsum.nl / info@fysiowitmarsum.nl
(tussen 8.30 -11.30 u). Meer informatie over de
patiëntenvereniging: www.reumafonds.nl
13
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

Baukje de Jong is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen
met haar zorgteam Witmarsum biedt zij alle soorten zorg aan
huis zoals: verzorging en verpleging, hulp in de huishouding,
thuisbegeleiding, (intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en
thuishotel (diensten aan huis).
Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis naar
huis gaan. Baukje komt graag voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.

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

K oepelkerk
Historie in de Koepelkerk tijdens Tsjerkepaad te bezichtigen
Dat de Koepelkerk in Witmarsum een oud gebouw is dat veel
historie met zich meedraagt, wisten we al lang. Dat er echter
over die historie nog zoveel nieuws te vertellen is, was zelfs
voor de ca. 25 vrijwilligers van Tsjerkepaad een verrassing. Op
woensdag 25 mei j.l. was men uitgenodigd voor een korte bijeenkomst ter voorbereiding op het nieuwe Tsjerkepaadseizoen.
Daarna onthulde Jelle Terluin, heraldicus en oud-Witmarsumer de rouwbordjes, die hij zelf vorig jaar schilderde en aan de
Koepelkerk schonk. De heer Terluin was er achter gekomen
dat er vroeger in de kerk in Witmarsum 11 rouwborden hingen van de families van Aggema en Clant. Door te kijken naar
voorbeelden uit andere kerken en studie over de wapens van
deze adellijke families heeft de heer Terluin 4 miniatuur rouwborden nagemaakt, zoals ze er mogelijk uit gezien kunnen hebben. De rouwborden zijn rond 1796 met de Franse Revolutie
uit de kerk verdwenen, maar bijv. in de kerk van Friens hangt
nog een rouwbord van een telg van de van Aggema’s.
Na de onthulling van de rouwborden vertelde André Buwalda
de aanwezigen over de betekenis van het houtsnijwerk van de
vrouwenbanken. De afbeeldingen zijn in veel gevallen te herleiden als familiewapen van o.a. van van Aylva, Botnia, Buwalda en van Aggema.
In de Hoekstien hield de heer Terluin hierna voor de vrijwilligers van Tsjerkepaad en enkele andere belangstellenden een
interessante lezing over de historie van Witmarsum en over de
families van Aggema en Clant. Het was een zeer interessante
en leerzame avond. De vrijwilligers van Tsjerkepaad willen de
verkregen informatie de komende maanden graag delen met
bezoekers van de Koepelkerk.
15
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Vanaf 2 juli a.s. staan de deuren elke
zaterdagmiddag weer open van 13.30
uur tot 17.00 uur. Op een groot aantal zaterdagen is er muziek te beluisteren, want het thema is dit jaar ‘Kerk
en Muziek’.
De koffie en thee staan klaar. Dus
van harte welkom in de Koepelkerk.
Op zaterdag 9 juli en 20 augustus kan de Koepeltoren worden
beklommen onder begeleiding.De Heilige Nicolaas van Tolentijnkerk in Witmarsum is eveneens open op 2, 16 en 30 juli, 13
en 27 augustus en 10 september 2016. Het contourenkerkje en
het monument van Menno Simons op it Fliet kunnen elke dag
worden bezichtigd. In Witmarsum en Pingjum liggen de roots
van deze kerkhervormer.

K V Pim Mulier
Merkeprogramma 2016
De Wytmarsumer Merke vindt dit jaar plaats van vrijdag 5
augustus tot en met maandag 8 augustus 2016. Het kaatsen
vormt een belangrijk onderdeel van ons jaarlijkse dorpsfeest.
Hierbij volgt het programma voor de kaatswedstrijden.

Vrijdag 5 augustus 2016.
Om 12.00 uur organiseert de jeugdcommissie een ledenpartij
voor de jeugd. De partij wordt mogelijk gemaakt door het Ulbe
Hiemstra Fonds en Aardappelhandel Sikke Tolsma. Wij hopen
op veel publieke belangstelling voor onze jeugdkaatsers.

Zaterdag 6 augustus 2016.
Deze dag staat de Pier Elgersma partij op het programma. Het
16
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betreft een KNKB jongenspartij voor afdeling en opstap (door
elkaar loten). De wedstrijd begint om 10.00 uur. Sponsors zijn
het Pier Elgersma Fonds, Juwelier Kramer uit Franeker en de
PC Witmarsum. Voor de afdeling is het de voorlaatste partij
voor de Freule. Natuurlijk hopen wij op een succesje voor onze
jongenskaatsers.

Zondag 7 augustus 2016.
Een van de hoogtepunten tijdens de merke is de Haye Rijpmapartij. De Heren Hoofdklasse kaatsen dan voor mooie prijzen
op sportcomplex It Fliet. De wedstrijd begint om 11.00 uur en
wordt financieel mogelijk gemaakt door de stichting RijpmaHiemstra, Freonen fan Pim, Loonbedrijf K. Haitsma, Bouwbedrijf Heeringa B.V. en Kapsalon Amarant. Vanaf 9.30 uur
organiseert het bestuur van het Haye Rijpma fonds in de feesttent weer een gezellige ochtend voor de donateurs. Na afloop
zijn er soep en broodjes.

Maandag 8 augustus 2016.
De Merke wordt traditioneel afgesloten met de Ulbe Hiemstra
partij voor junioren en senioren (dames en heren). Deelnemers
moeten vroeg uit bed want de kaatsers worden ’s morgens om
09.00 uur al op het veld verwacht. Dat zal niet altijd meevallen
omdat de zondag traditioneel erg gezellig is. Het bestuur hoopt
een grote deelname aan deze mooie ledenpartij.
Vrijwilligers nodig.
Het bestuur organiseert de kaatspartijen in de Merke graag
maar wij kunnen daarbij niet zonder de steun van vrijwilligers.

j

Daarom hierbij een oproep aan iedereen die ons een handje

e

wil helpen. U kunt dat doorgeven bij één van de bestuursleden.

n

Aan het programma zal het niet liggen. Nu nog mooi weer en
dan wordt de Merke ongetwijfeld weer een boppeslach !
Namens het bestuur,
Simon Lemstra
17
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VRIJDAG 5 AUGUSTUS

Z

Organiseert KV Pim Mulier:

O

Aanvang 12.00 uur

A

“

“De Ulbe Hiemstra partij”
Ledenpartij voor de jeugd
20:00 uur

BINGO! Met grootse prijzen!!

22.30 uur

“HAYFEVER’’

9

1

2

ZATERDAG 6 AUGUSTUS
Organiseert KV Pim Mulier:

“De Pier Elgersma partij”
KNKB Jongens afdeling + d.e.l.
Aanvang: 10.00 uur

M

09.30 uur Draaimolen voor de kinderen
10.00 uur

MERKE KIDS CREW PRESENTEERT:
Mede mogelijk gemaakt door Otterbar.

9:30 uur: Mijn rijdende pony’s
10.00 uur: Schminken / springkussen
10.00 uur: Snoepkettingen maken
13.30 uur Oud Hollandse Spelletjes

O

11.30 uur: Poppenkast
12.00 uur: Minidisco

1

1

15.00 uur Levend Stef stuntpiloot
22.00 uur

“ONCE”

M

18
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ZONDAG 7 AUGUSTUS
Organiseert KV Pim Mulier:

“De Haye Rijpma partij”
KNKB Heren Hoofdklasse vrije formatie
Aanvang 11.00 uur.

9.30 uur

Koffie drinken aangeboden
door het Haye Rijpma fonds

16.00 uur

“ZANGER REIN”

20.00 uur

“EEN KEER
WAT ANDERS”

MAANDAG 8 AUGUSTUS
Organiseert KV Pim Mulier:

“De Ulbe Hiemstra partij”
Ledenpartij voor junioren en senioren
13:00 uur Matinee
17.00 uur BBQ met varken aan het spit
Muziek m.m.v.

“ALICE SPRINGS”

5
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I n fekânsjestikel
Myn skonken sa wyt as molke,
myn frou mei de boarsten bleat,
in fûle sinne en gjin wolken,
de oare deis as in kraal sa read.
De molke wurdt no sûpe
want dat giet de pine tsjin.
Gesichten dy’t belûke,
‘t is wat as jo op fekânsje bin.
Ik sangerje sawat eltse dei:
“Ah toe leafste...ah toe!”
Ik wol dêr net foarwei:
kiloos fleis op’e barbeque.
En jûns fansels nei de kantine,
dochs it hichtepunt fan’e dei.
En de spanning sil pas ferdwine
as der immen “BINGO!” seit.
Want kultuer bliuwt in yllúzje
heechút in puzzelrit.
Nei ien bocht ha se al rúzje
en alhiel klam fan it swit
geane se in skofke swimmen,
dûke sa de tropen yn:
bubbelbad en hichtesinne,
al is’t dan ek mar skyn.
Nei trije lange wiken,
de wille is dan al op,
dan docht ús wol bliken,
wij binne brutsen, stikken, kapot.
Want al kin men in bulte tille,
dat jildt foar jim mar ek foar ús,
fekânsje is wier gjin wille,
want men komt as in wrak wer thús!
20
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T sjerkepaad 2016
In Fryslân openen al ruim 10 jaar in de zomer ongeveer 250
kerken op zaterdag hun deuren om de kerk van binnen te laten
zien. Vaak is hier een motto aan verbonden. Voor 2016 is het
motto “Kerk en Muziek”.
De Koepelkerk heeft via verschillende wegen hier aandacht
voor gevraagd. En we kunnen zeggen dat we een redelijk, maar
ook vooral mooi en nieuwsgierig programma hebben kunnen
maken.
Op de lijst staan muzikanten uit eigen dorp maar ook van daarbuiten.
Voor u een kans om te genieten van het schitterende van Dam
orgel of u kunt horen hoe slagwerk en trompet samengaan in
de akoestiek van de Koepelkerk. Heel nieuwsgierig is natuurlijk ook ons eigen nieuwe duo Wim Beckers en bakker Janny
Baarda. Ook zal het eigen Witmarsumer koor “Scheppingsgave” optreden.
Op het moment van schrijven zijn er nog 3 middagen niet ingepland. Dus heeft u zin om uw muzikale kunsten te vertonen,
schroom dan niet maar neem contact op met Lieuwe Ypma
( tel. 0517-531487). Bovendien is er op 9 juli en 20 augustus de
mogelijkheid om de koepel te beklimmen.
Tsjerkepaad loopt van 2 juli t.e.m. 10 september vanaf 13.30
uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Zelfs koffie en thee zijn
gratis.
Laat deze muzikanten niet in de steek en geniet van deze muzikale talenten en kom langs.
21
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Het programma ziet er als volgt uit:
- Zaterdag 23 juli 2016: orgel, trompet en pauken met Gerben Tilstra,
Tjeard Gietema en Lieuwe Ypma
- Zaterdag 30 juli 2016: Nog niet
bekend
- Zaterdag 6 augustus 2016: Nog
niet bekend
- Zaterdag 13 augustus 2016: Orgel
Feike Dijkstra
- Zaterdag 20 augustus 2016: Janny Baarda & Wim Beckers met
Fryske harksankjes (14.30 en 16.00 uur)
- Zaterdag 27 augustus 2016: Orgel W. Scherpenisse uit Staphorst (15.30 - 16.00 uur)
- zaterdag 3 september 2016: Nog niet bekend
- zaterdag 10 september 2016: Koormuziek Chr. Zangver.
Scheppingsgave.

Tige tank!
Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar de kaertsjes,
blommen, tillefoantsjes ens., nei oanlieding fan ús
60-jierrige troudei yn maaie.
Jimme omtinken hat ús tige goed dien.
Fanôf 2 july 2016 sette wy ús te wenjen op ‘e
Hertekamsreed 37, 8748 BK Wytmarsum.
Lourens en Hidtje Sierkstra-Bijlsma
july 2016.
22
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S V Mulier
Mulier E2 en F1 terechte kampioenen!
De mannen van Mulier
E2 en F1 zijn kampioen
in

de

voorjaarsreeks

geworden!
De E2 was duidelijk de
beste team in hun competitie want ze wonnen
al hun duels.
De F1 had een pittiger competitie en wist
in de laatste wedstrijd
het

kampioenschap

binnen te halen door
koploper Nijland met
overtuigende cijfers en
goed spel te verslaan.
SV Mulier feliciteert
de E2 en F1 met hun
leiders en trainers dan
ook met het behaalde kampioenschap!
E2: Pieter Wiersma, Eskander Paans, Ewout Buma, Jarno
Wiersma, Hessel Keuning, Jordi Stoker, Mark Okkema,
Wybren Mensonides, Bas Wierda en leider Thomas Okkema
F1: trainer Marc Burger,Teun Westgeest, Jesse van der Wal,
Riemer Spijksma, Lourens Buwalda, Niels Stoker, leider André
Hofstra, Hidde Jorritsma, Harmen Jacob Postma, Tim Hofstra
en Youp Bruinsma. Op de foto ontbreekt Rienke van der Veen.
23
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T CW
Een zomer tennis update van TCW – en natuurlijk gaan we nog
even door! Eén en al drukte bij TCW in de afgelopen maanden!
Het voorjaar is de tijd dat iedereen weer zin heeft om een balletje te slaan en dat hebben veel leden enthousiast gedaan.

Competitie - Kampioenen
Het hoogtepunt was misschien wel de voorjaarscompetitie. Met
maar liefst 8 teams was TCW vertegenwoordigd in de competitie, 2 gemengd, 3 heren én 3 vrouwenteams. En al dat enthousiasme heeft geleid tot twee kampioensteams. Toppers dit jaar
zijn de dames van TCW 1, van de dinsdagmiddag damesdubbelcompetitie 5e klasse en TCW 2, de zaterdag herendubbel
competitie 4e klasse: zij zijn kampioen geworden in hun klasse.
Sjoukje Kooistra, Rienkje de Haan, Truus Bergsma, Tjitske
Nicolai, Foke Terpstra, Ineke Lemstra en Riet Bonne van het
damesteam en Anko Zeilstra, Henk Waterlander, Michel Dil
en Peter van Houten van het herenteam, fantastisch gedaan,
gefeliciteerd! En natuurlijk hebben we dat gevierd; op 9 juli
hebben we de teams, tijdens een feestelijke instuifavond, gehuldigd met medailles en een kampioenstaart!

Jeugdtoernooien
Alle lessen worden bij TCW verzorgd door Sybren van Continutennis. Continutennis is erg actief in deze regio en organiseert voor
de jeugd de ‘Tenniskids Series’ Dat zijn toernooien open voor de
jeugd van alle verenigingen die les krijgen van Continutennis. In
mei en in juli hebben we hier in Witmarsum twee toernooien georganiseerd, waaraan kinderen van meerdere verenigingen meededen. Leuk voor onze jeugd omdat ze dan ook spelen tegen andere
kinderen; lekker tennissen en gezellig! Jeugdleden kunnen zich
via http://continutennis.nl/rogg-circuit/ opgeven voor toernooien
die nog gespeeld gaan worden. Een aanrader!
24
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Toernooien
Maar niet alleen voor de jeugd worden toernooien georganiseerd. Alle leden zijn meer dan welkom zich in te schrijven voor
de reguliere toernooien. En bij zowel het Ed Thuis Open(ings)

g

toernooi als het Waterlander zomertoernooi is dat in grote geta-

!

le gebeurt. In een gezellige sfeer – en met prachtig weer- werd

-

er in wisselende samenstelling gespeeld. Foto’s en verslagen worden altijd op onze site gepubliceerd, leuk om even te kijken!
In de zomer worden ook altijd de campingtoernooien gespeeld.
In samenwerking met Camping Mounewetter organiseren we
twee toernooien, waaraan de gasten van de camping ook mee
kunnen doen. Tennis, een barbecue of gebakken vis en mooi
weer, een perfecte combinatie voor een sportieve, gezellige dag.
Dit jaar vinden de toernooien plaats op 23 juli en 20 augustus.

-

En verder…

.

Er wordt niet alleen getennist; er

e

is ook veel geklust dit jaar. Tijdens

t

de actie NL Doet hebben we een

n

oefenbaantje voor de jongere jeugd
aangelegd en met steun van Stichting tot Nut hebben we in het voorjaar een overkapping naast de baan
gebouwd, waardoor we nu ook buiten gezellig en droog naar
het tennis kunnen kijken. Oranje Fonds, Stichting tot Nut en de
vrijwilligers natuurlijk, enorm bedankt voor jullie hulp!
Het tennisseizoen is nog lang niet afgelopen. We hebben nog
een flink aantal toernooien voor de boeg, de altijd gezellige
instuifavonden op donderdag en zelfs nog de najaarscompetitie, waaraan ook weer twee damesteams meedoen. De hele
agenda is te vinden op onze site. Kom eens kennismaken met
TCW tijdens één van de instuifavonden of stuur een mailtje
naar info@tennisclubwitmarsum.nl. Meer informatie is te vin-

h

den op www.tennisclubwitmarsum.nl.

n

Een fijne zomer en wie weet tot op de tennisbaan!
Het bestuur van TCW
25
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Westfriese Kaashandel Sneek
elke dinsdagmiddag in het dorp met de lekkerste kazen!
(naast de kerk van 13.30 tot 17.30)

wij verkopen onder andere :
- Westfriese Exclusief kaas - van nature minder zout
- Superverse Schapenkaas
- diverse Kruidenkazen- ook bijzondere specialiteiten
- Volromige Boerenkazen van jong tot oud
- Verschillende soorten Biologische kazen
Komt u gauw eens proeven??

26
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Y n’t ferline
It is juny as wy dit stikje
skriuwen, en de merke yn
Fryslân is alwer in skoftsje
oan de gong. Tsjintwurdich
fine jo oeral ynformaasje
oer de merke, fia facebook,
twitter of mei googelje op
ynternet. De P.C. hat sels
de lêste jierren in útstjoering by Omrop Fryslân by
muzyk yn bedriuw. Mar dat
wie 100 jier werom wol wat
oars fansels. Wy hawwe in
moai oankundiging fûn yn
de Ljouwerter Krante fan
july 1916. Wat hjirby opfalt
dat it hjir mear op in ôfdieling partij liket dan op in
frije formaasje partij.
Dizze merke partij is wûn troch Harns, de preemje foar Wytmarsum en de lytse preemje wie foar Littens. Yn it partoer fan
Wytmarsum sieten Sytse A. Kooistra, Catrinus Werkhoven en
Rein Zaagemans.
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
27
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K oepelkerk
Onderzoek naar breder gebruik Koepelkerk
In de vergadering van Dorpsbelang van 14 juni is het één en
ander gemeld over het onderzoek naar een breder gebruik van
de Koepelkerk, maar voor de Koepel ook nog nadere informatie.
De Koepelkerk staat midden in het dorp en is een baken in
de Lytse Bouhoeke voor de Witmarsumers als ze weer thuis
komen. De Koepelkerk is nu nog eigendom van de protestantse gemeente van Witmarsum en wordt vooral voor zondagse
diensten gebruikt. We verwachten echter dat het onderhoud
op den duur niet meer alleen door de protestantse gemeente
opgebracht kan worden. Ook is het jammer dat de Koepelkerk
maar een paar dagen per maand gebruikt wordt. Daarom wordt
gezocht naar een breder gebruik van de Koepelkerk dan alleen
voor de kerkelijke activiteiten.
Samen met Dorpsbelang is een werkgroep gevormd die onderzoekt hoe de Koepelkerk breder gebruikt kan worden en of/hoe
de Koepelkerk hiervoor aangepast moet/kan worden. Hierbij
wordt niet alleen gedacht aan plaatselijke activiteiten maar ook
landelijke activiteiten. Mogelijkheden waarnaar onderzoek
wordt gedaan zijn onder andere: Menno Simons (expositie),
pop up restaurant, bezinningstoerisme. Hiervoor worden contacten gezocht met partijen die hier al mee bezig zijn of hier
meer kennis van hebben. De werkgroep is in mei gestart en
houdt u de komende tijd op de hoogte.
Leden van de werkgroep zijn: Joost Rosier, Marleen Pennewaard, Marijke Baarda, Jeltje Terpstra, Gerke Terpstra, Frans
Nijman en Remco Boonstra. Mochten jullie goede ideeën hebben voor het gebruik van de Koepelkerk, dan zijn ze van harte
welkom. Schiet ons gewoon een keer aan.
1e activiteit van de werkgroep is een fredeskuier op woensdagavond 21 september a.s. vanaf 18.30 uit de Koepelkerk. Het wordt
een tocht van ongeveer 5 km. Met diverse verrassingen onderweg.
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V enO
Het lesschema van V&O voor seizoen 2016/2017.
De lessen starten in de week van maandag 5 september 2016.
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L etters van Mounewetter
10.000-ste bezoeker
Op vrijdagochtend 3 juni passeerde de 10.000-ste bezoeker de
kassa. Vaste gast Mirjam van Baarsen uit Hitzum was de gelukkige. Al jaren trekt Mirjam bijna dagelijks haar baantjes. Van
bedrijfsleidster Joke van der Vliet ontving Mirjam een badhanddoek.

Hoera, geslaagd!!
Op zaterdag 9 juli konden de kinderen dit seizoen voor het
eerst afzwemmen. Ouders ,Pakes en Beppes, broertjes en zusjes stonden langs de kant om de kinderen aan te moedigen.
Voor het A-diploma slaagden:
Mart Kiewied, Douwe Meekma, Floris Oostenveld, Jochem v.d.
Vlekkert, Silke Piety Hooghiemstra, Esther Veenstra, Milan
Agema, Anebeth Scheffer, Alisha Bachoe, Rayan Bachoe.
Voor het B-diploma slaagden:
Dion Fokkema, Jens Faber, Durk Jan Steringa, Dylan Benwell,
Hidde Postma, Teun Hoekstra, Chris Hoogers, Gjalt v Klink,
Lobke v.d. Veen, Durk Pieter Ypey, Hessel Ydema.
Op vrijdag 15 juli was het tijd voor de diploma C-zwemmers:
De geslaagden

hiervoor zijn: Andele Klinkenberg, Jelmer

Hempenius, Brecht v.d. Werf.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Verandering
Misschien is het u al opgevallen, maar er is de afgelopen tijd het
één en ander veranderd bij het zwembad. Het zwembad heeft
een nieuwe website, het logo van het zwembad is veranderd en
het personeel draagt vanaf 9 juli nieuwe kleding.
Als u dit leest is ook het nieuwe logo zichtbaar aan de buitenkant van het zwembad.
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Wij, als stichting bestuur, zijn erg blij met het resultaat.
Kijk eens op de website: www.zwembadmounewetter.nl

Zonnetje
Tijdens de gezondheidsweek zijn, op woensdag 13 juli, de vier
oudste zwemmers van zwembad Mounewetter in het zonnetje
gezet.
Dit waren: Mv. Wijbenga, 87jaar uit Witmarsum, Dhr. Van
Koldam, 88 jaar en Mv. van Koldam, 87 jaar uit Makkum en
Mv. Postma, 86 jaar van de Grauwe Kat.
Zij zwemmen 3 á 4 keer per week bij ons in het zwembad.
Van Joke van der Vliet ontvingen ze allemaal een badlaken.
U ziet: zwemmen kunt u ook op hoge leeftijd in je eigen tempo
nog beoefenen.
Het houdt je in je beweging en is ook nog eens gezellig.

Activitieiten
Ook voor de zomer staan er nog de nodige activiteiten op het
programma. Waaronder cursus auto te water. Deze cursus
wordt nog twee keer aangeboden. Niemand wil de ervaring
mee maken dat je met de auto te water gaat. Helaas gebeurt dit
toch regelmatig. Weet u wat u dan moet doen?
Nu is er de mogelijkheid om dit onder begeleiding te ervaren en
te oefenen wat je kunt doen. Grijp je kans!!
Na de cursus krijgt u een certificaat. Voor meer informatie
informeer bij de kassa van het zwembad of kom langs op 26 juli
en/of 23 augustus om 19.00 uur.
Van 22 augustus t/m 26 augustus is er weer de zwemvierdaagse
met leuke activiteiten,
Met voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar de aqua loop van 22 t/m
25 augustus.
Iedereen een fijne zomer toegewenst met veel zwemplezier.

Bestuur Stichting Mounewetter
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A genda
16 juli

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00. Van 15.30
-16.00 uur orgelmuziek door W. Faber uit
Sleeuwijk.

23 juli

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur. Van
14.00 – 14.45 uur inloppconcert met Gerben
Tilstra op orgel, Tjeard Gietema op trompet
en Lieuwe Ypma op pauken.

26 juli

Zwembad Mounewetter om 19.00 uur: cursus ‘auto te water’.

29 juli

Papier oan de dyk foar ús muzyk.

30 juli

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur.

5 t/m 8 augustus

Merke

5 augustus

KV Pim Mulier organiseert om 12.00 uur
ledenpartij voor de jeugd.

6 augustus

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur

6 augustus

KV Pim Mulier: Pier Elgersma-partij.
Aanvang 10.00 uur.

7 augustus

KV Pim Mulier: Haye Rijpmapartij.
Aanvang 11.00 uur.

8 augustus

KV Pim Mulier: Ulbe Hiemstrapartij.
Aanvang 9.00 uur.

13 augustus

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur door
Feike Dijkstra op het Van Dam-orgel.

20 augustus

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur. Om 14.30
en 16.00 uur Fryske harksankjes door Janny
Baarda & Wim Beckers. Toren beklimmen
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22 augustus

Zwemvierdaagse in zwembad Mounewetter.

t/m 26 augustus
23 augustus

Zwembad Mounewetter om 19.00 uur: cursus ‘auto te water’.

26 augustus

Papier oan de dyk foar ús muzyk

26 augustus

Zwembad Mounewetter: Discozwemmen
van 20.30-22.30 uur; entree €2,00.

27 augsutus

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur. Van
15.30 tot 16.00 uur orgelmuziek door W.
Scherpenisse uit Staphorst.

28 augustus

Triatlon Witmarsum:
12.00 u start kidsrun 6 t/m 8 jaar > 1km
12.15 u 9 t/m 12 jaar > 2km
14.00 u start Triatlon
Inschrijven is nog mogelijk zie:
www.triatlonwitmarsum.nl

3 september

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur.

10 september

Tsjerkepaad van 13.00 - 17.00 uur met koormuziek door Chr. Zangver. Scheppingsgave.

10 september

Zwembad Mounewetter: vanaf 14.00 uur
feestelijke sluitingsdag.

‘Ik en mijn hobby’ Al gedacht aan het (laten) maken van foto
‘Ik en mijn Hobby’? Mail je foto met je naam en een toelichting
naar pim@witmarsum2018.frl
33

Koepel_2016_07.indd 33

19-07-16 11:01

NIEUW IN WITMARSUM

Een sfeervolle en moderne schoonheidssalon waar kwaliteit en
service hoog in het vaandel staan. U kunt terecht voor diverse
behandelingen. o.a. :
* Epileren/verven
* Diverse harsbehandelingen
* Complete gezichtsbehandelingen
* Bruidsarrangementen
* Make up advies, workshops & verkoop
* Microdermabrasie ( huidverjonging met apparatuur )
* (Binnenkort) Permanente make up van de wenkbrauwen

Behandelingen volgens afspraak en ook op avond mogelijk !
Gysbert Japiksweg 13 Witmarsum | Tel 06 23 62 05 08 |
www.salonmakeyourday.nl | info@salonmakeyourday.nl
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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 Merkekoepel moat uterlik 19 augustus
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

Koepel_2016_07.indd 36

19-07-16 11:01
laat iedereen meedoen!

