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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
Septimber, de merke- en fakânsjedagen lizze efter ús. De bern 

binne wer nei skoalle, it swimbad is sletten en de wurknimmers 

dy’t steefêst mei har fakânsje oan de boufak fêst sitte, binne har 

knyntsjedagen al hast wer fergetten. Elk sit wer yn ’t ritme fan 

al den dei.

Wol kinne wy, âld en jong tusken     en      , werom sjen op moaie 

simmerwiken. En wat te tinken fan de merke-sneon, as tsjin de 

jûn de klanken fan it muzykkorps it doarp te kennen jout dat 

der wat bysûnders te rêden wêze moat. Op ’e karre, mei twa 

Fryske hynders derfoar, meitsje Sjoukje Stuiver, Anneke Smid 

en Selma van der Molen in earerûntsje troch it doarp. Sy binne 

nammentlik dy dei, foar keatsferiening ‘Pim Mulier’, de win-

ner wurden fan de Ald-Meierspartij, dy’t yn Hitsum ferkeatst 

wurdt. Geweldich!

De Ald-Meiers Partij is een wedstriid foar famkes fan 14 o/m 16 

jier, dy ’t je krekt as de Freule-partij mar ien kear op je namme 

skriuwe kinne. 

Sjoukje, Anneke en Selma, wy wolle jimme fan herte lokwinsk-

je mei dit prachtige resultaat! 

Yn ’e krânse

Ik hear it korps yn ’e buorren,

de trompet, saksofoan, hoarn en de trom.

It binne feestlike klanken.

Hjir is wat te fieren,

samar ûnferwachts,

dus gjin tiid te ferliezen

der is feest yn ús doarp!

Boppe op in wein,

mei Fryske hynders derfoar,
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stean trije moaie famkes

mei brune gesichten dy’t striele.

De blommenkrânse om ’e nekke

fertelt it ús, hjir wurdt in feestje

fierd en dat wolle sy diele.

As lyts famke oanmerke op it fjild,

de spulregels leare, macht krije

oer it keatsbaltsje

en hiel folle trene...

Dêr begûn harren sportkarriêre mei

en it hat de basis lein foar dizze dei.

Op 6 augustus 2016

winne Sjoukje, Anneke en Selma,

yn Hitsum, de Ald Meierspartij!

Moai nijs krigen wy ek fan Jelly Koops. Bliid litte Marten en 

Jelly ús witte dat der op 11 july in famke berne is. Jitze Koops 

en Mariëlle Rutten binne de lokkige âlders fan ANNA MEIKE 

KOOPS en de lytse poppe is it suske fan Tieme, krekt trije jier 

âld. Anna har widske stiet yn Haarlem.

Wy winskje Jitze en Mariëlle tige lok mei harren dochter en 

fansels ek pake Marten en beppe Jelly mei harren seisde berns-

bern.

Fan in grutske pake Paulus en beppe Hetty Cuperus krije wy de 

berte troch fan harren tredde bernsbern. Op tongersdei 21 july 

binne Janny Cuperus en Wolter Dijksma mem en heit wurden 

fan in leaf lyts famke mei de namme LYANNE.

Wy wolle jimme allegearre fan herte lokwinskje mei it wûnder 

fan in nij libben. Nei twa jongens is der foar pake en beppe no 

ek in famke by om te ferwennen.

Dat  de beide lytse poppen opgroeie meie yn sûnens!

Lyk as oare jierren stiene yn Fryslân ek dit jier op sneontemid-
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dei de doarren iepen fan ’e tsjerken. Dit yn it kader fan ‘Tsjer-

kepaad’, dat oant 10 septimber duorret.

Op 17 septimber is de sluting derfan yn de Grutte Tsjerke fan 

Drachten.

Yn Wytmarsum kin men fansels lyk as altyd nei it monumint 

fan Menno Simons en it Kontoerentsjerkje ta. Lykwols hienen 

ek de Koepeltsjerke en de H. Nicolaas van Tolentijntsjerke de 

ôfrûne tiid op sneon har doarren iepenstean. Dit jier wie it tema 

‘Kerk en Muziek’. Sadwaande waarden yn de Koepeltsjerke 

ferskate konserten jûn. Yn augustus: oargelspul fan Feike 

Dijkstra, harksankjes fan Jannie Baarda en Wim Beckers, oar-

gelspul fan dhr. W Scherpenisse út Staphorst en op 10 septim-

ber sil it koar ‘Scheppingsgave’ noch in optreden jaan. Ferras-

send foar mysels wie it optreden fan Jannie Baarda en Wim 

Beckers. Sy songen it meast Fryske teksten op moaie muzyk, 

dy ’t je yn it hert rekke. De klankkleur fan harren stimmen wie 

yn harmony. Sa’n útfiering smakket nei mear. 

De tagong fan dizze middei wie fergees mar in frijwillige bydra-

ge, dy’t op fersyk fan de artysten ten goede komme sil oan de 

Feriening MS Nederlân, waard op priis steld. It is in goede 

be stimming. It wie in prachtige middei!

Moaie berjochten kinne nea lang genôch wêze, mar drôvich nijs 

easket ek dizze moanne wer har plakje op... 

Op 7 july is ferstoarn SJIEUWKE van der GOOT - HOGE-

TERP. Sjieuwke waard berne op 30 augustus 1935 yn de Brek-

kenpolder, dêr ‘t har heit buorke. Sy groeide op mei ien broer 

en trije suskes yn in tiid fan hurd wurkjen en meihelpen op ’e 

pleats.

As sy mei Folkert van der Goot yn ’e kunde komt en it foar har 

beiden dúdlik is, dat sy tegearre fierder wolle yn ’t libben, smite 

sy yn 1958 de lapen gear. Yn Woarkum sette sy har nei wenjen 

en krije wurk yn in skuonwinkel, Sjieuwke as winkelfaam en 

Folkert sutelet en reparearret de skuon.

Yn 1960 wurdt Wytmarsum harren wenplak. Dêr begjinne sy 
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yn in wenhûs oan de Oosterstraat, yn in lyts keammerke njon-

ken de wenkeamer as selsstannige ûndernimmers. Nei ferrin 

fan tiid ferhûzje sy nei it hûs- en winkelpân oan it Oostend. Fan 

alle merken wiene sy thús en ‘nee’ waard net ferkocht. Sjieuw-

ke wie in minskemins. By har stie de doar altyd iepen en foar in 

praatsje wie altyd tiid. 

It echtpear krige trije bern, twa famkes en in jonge. De soargen 

komme benammen as Anna, de âldste dochter, siik wurdt en 

soarch nedich hat. Mar by it echtpear waard sûnder ophef mei 

tsjinslaggen omgien en der waard mei rêden.

By ’t winter wie de winkel fan de famylje v/d Goot rûnom yn 

de provinsje in begryp. Genietsje koe Sjieuwke fan al dizze 

oandacht en oanrin. Sels de kranten kamen om yntervieuws en 

de televyzje makke moaie bylden fan wat sy te bieden hiene 

oan reedridersark en klean. Dy oandacht soarge foar ekstra 

ynkomsten, jild dat sy goed brûke koenen.

Sjonge en oargelspylje joech Sjieuwke nije energy en genietsje 

koe sy fan har trije beppesizzers. 

De lêste jierren gie har sûnens lykwols efterút en muoisum 

waard it rinnen. 

Nei in tiid fan sikehûs-opnames, ‘Bloemkamp’ en ‘Aylva State’ 

kaam der op 7 july in ein oan har libben, 80 jier âld. By de Koe-

peltsjerke is Frou van der Goot te hôf brocht.

Wy wolle Van der Goot, bern en bernsbern sterkte tawinskje 

by it ferwurkjen fan dit ferlies. 

Op 16 july is ferstoarn CATHARINA ELISABETH van DUS-

SCHOTEN. Fan 1955 - 1964 hat juf Dus, sa’t sy troch de lear-

lingen neamd waard, as lerares oan de iepenbiere U.L.O. te 

Wytmarsum stien. Doe’t sy hjir har oanstelling krige wie sy 

34 jier âld. It wie in deskundige, yntelliginte frou mei in brede 

belangstelling.  Fanwege de Mammoetwet is de U.L.O. yn it 

doarp opheven en moast juf Van Dusschoten ferhûzje. Mei in 

pear âld learlingen út dizze perioade is it kontakt lykwols oant 

har ferstjerren ta bestean bleaun. Faakris prate sy oer de moaie 

jierren dy’t sy yn Wytmarsum trochbrocht hie.
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Yn De Gerdyk krige sy oan de ‘Burgemeester Harmsmaschool’ 

in nije oanstelling. Beetstersweach waard har wenplak. Sy kaam 

(wat is tafal?) neist âld-Wytmarsumer Jelle Terluin te wenjen.

Juf Van Dusschoten mocht graach reizgje. Sy wie in posityf 

ynstelde frou dy’t genietsje koe fan de oanrin, de telefonyske 

kontakten, it nijs en de muzyk op de radio. In televyzje hie se 

net.

Spitigernôch gong har gesichtsfermogen de lêste jierren hurd 

efterút. Dêrom moast sy in berop dwaan op de soarch. Jelle 

Terluin en syn frou wiene har mantelsoargers dy’t altyd goed 

op har pasten. 

De lêste seis wiken fan har libben wenne juffrou Van Dusscho-

ten yn ‘Rispinge’ te Drachten.

Famylje en goekunde kondolearje wy mei it ferlies.

Op 28 july is ferstoarn SIJMEN WAGENAAR. Sijmen, berne 

5 maaie 1933 yn Burgum, kaam yn 1960 nei Wytmarsum ta. Hy 

waard hjir haad fan de iepenbiere legere skoalle en kaam mei 

syn frou Jantje te wenjen yn it skoalhûs oan it Schoolplein. Al 

gaueftich kaam der efter it skoalhûs in dowehok te stean want 

de dowesport wie syn grutte hobby.

Yn Wytmarsum binne sy heit en mem wurden fan Froukje.

Sân jier hat er yn ús doarp oan skoalle stien, doe is de hús-

hâlding nei Snits ferhûze dêr’t er haad waard fan de sechde 

iepenbiere legere skoalle (letter De Terp). Yn Snits krigen sy 

ek harren twadde berntsje, in famke mei de namme Geertje. In 

grutske pake is er wurden fan fjouwer bernsbern. Boppedat is 

er yn 2005 útroppen ta ‘Opa van het jaar’ en dat seit genôch. 

Nei in koart siikbêd kaam der in ein oan syn libben, 83 jier âld. 

Frou Wagenaar, bern en pakesizzers winskje wy sterkte ta by 

de ferwurking fan it ferlies.  

Graach oant de oare kear,

Janke
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D orpsbelang
Moment van gedenken voor dorpsgenoten 30 oktober 2016

Na het verlies van een dierbare voelen veel mensen de behoef-

te om hem of haar te gedenken, door even stil te zijn of een 

kaarsje aan te steken als teken dat het familielid of de vriend of 

vriendin nog niet vergeten is.

Op zondagavond 30 oktober 2016 is er net als in voorgaande 

jaren voor bewoners van Witmarsum de gelegenheid om dier-

baren te gedenken. Dorpsbelang Witmarsum en de gezamen-

lijke kerken in Witmarsum bieden ruimte hiervoor aan alle 

dorpsgenoten.

Opeens een stem 

Van binnenuit

Een zachte schreeuw

Een stil geluid

Mijn hart stond op

De angst verdween

Ik zag jouw naam 

Verstild in steen

Het gedenken zal plaatsvinden in de Koepelkerk, midden in 

ons dorp. Vanaf 19.00 uur is het gebouw open voor ieder die 

dit gedenken persoonlijk wil beleven. U kunt gewoon in en uit 

lopen en uw eigen tijd hiervoor nemen.

Vanaf 19.30 is er een gezamenlijk moment waarin namen van 

overledenen genoemd kunnen worden. Dit moment zal worden 

vormgegeven met muziek en gedichten. 

Als u het op prijs stelt, dat de naam van een van uw familie-

leden wordt genoemd, kunt u contact opnemen met Joost 

Rosier(joostrosier@gmail.com) Schoolplein 3, tel. 532578 of 
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Peter Wattèl (peterwattel@aim.com) Kerkplein 9, tel. 532237.  

Na afloop is er koffie en ruimte voor gesprek.

Mijn hart stond op

De angst verdween

Zag jou in alles

Om me heen

Nieuwe bestuursleden.

Op de jaarvergadering hebben we twee nieuwe bestuursleden geko-

zen. Aleid en Harmen draaien al een tijdje mee en we zijn erg blij 

met hun energie, enthousiasme en nieuwe inzichten. Ze stellen zich 

zelf even voor:

Aleid Zwier- Arnold: Ik ben geboren in Sneek en opgegroeid in 

Parrega. In 2002 heb ik mijn man, Jan Peter Zwier, op de Merke van 

Witmarsum ontmoet en samen hebben wij ons leventje hier opge-

bouwd. We hebben 2 kinderen, Koen en Evie. Van beroep ben ik 

verpleegkundige in de ouderenzorg. Ik ben graag in mijn vrije tijd 

aan het lezen, wandelen of zoek ik de gezelligheid op van mijn fami-

lie. Verder mag ik graag samen met Jan Peter concerten bezoeken. 

Voor de obs de Utskoat zit ik in de Medezeggenschapsraad. Sinds 

maart 2015 maak ik deel uit van Dorpsbelang Witmarsum. Vanaf 

2016 ben ik officieel bestuurslid en verzorg o.a. de dodenherdenking 

en Himmeldei.

Mijn naam is Harmen de Boer, ik ben geboren en getogen Koudu-

mer. In 2005 ben ik mijn vrouw Wendy Hettinga tegengekomen en 

wij zijn in 2010 getrouwd. In oktober 2015 hebben wij onze zoon 

Tycho mogen verwelkomen. Sinds 2008 wonen wij met veel plezier 

aan het Oostend in Witmarsum. Na diverse beroepen te hebben 

beoefend heb ik in april 2013 besloten om voor mijzelf te begin-

nen als ZZP’er in de bouw. Tot op heden doe ik dit met veel ple-

zier en heb ik al een hoop contacten opgebouwd. Mijn rust haal 

ik uit de natuur en mag dan ook graag vissen, dit kan overigens in 

en om Witmarsum uitstekend met veel visrijk water. Na een aantal 

bestuursvergaderingen bij te hebben bijgewoond heb ik mij dit jaar 

beschikbaar gesteld als bestuurslid van Dorpsbelang.
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Witmarsum 2018
Foto-expositie wedstrijd: ‘Ik en mijn hobby’

De inzendingstermijn is opgerekt t/m zaterdag 17 september. 

Witmarsum bewoners laten zich zien en komen in gesprek met 

elkaar. Dat is de doelstelling van onze Witmarsum 2018 foto 

expositie-wedstrijd. Bij de bushalte aan de Van Aylvaweg  in 

de etalage naast de Regiobank laten we al een aantal van de 

eerste inzendingen zien. Onze oproep in de Merke Koepel, de 

persoonlijke en facebook acties en het werk van onze dorpsfo-

tografen hebben gelukkig resultaat gehad. We stomen op naar 

de honderd inzendingen. Maar dat kan nog veel meer worden.

Zo kunnen onze jeugdige Witmarsummers en de winter seizoen 

activiteiten en sport beoefenaars ook opmerkzaam gemaakt 

worden op deze foto-expositie/wedstrijd. En je vriend of vrien-

din met die leuke hobby, heeft die al ingezonden? Zet Witmar-

sum letterlijk op de kaart!

Wat een pracht zal het worden als we op zondagmiddag 23 

oktober a.s. de expositie openen met een rijke schakering van 

dorpsgenoten. De winnaars uitvergroot en alle inzenders in 

beeld. “Oh wat leuk, dat..”; “Ik wist niet dat…” Moet je zien…”

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 

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 Kultu-

rele Haadstêd 2018 subsidieert onze gemeente Sûdwest Frys-

lan deze expositie en hebben we een bijdrage gekregen van de 

Stichting Tot Nut. Voor vragen bel Tjittie Koopmans: 532774.
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M erke 2016
Witmarsummer Merke 2016 druk bezocht.

Dit jaar werd de Witmarsumer Merke gehouden op 5, 6, 7 & 

8 augustus. Dankzij het programma en het mooie weer kon de 

Merke dit jaar niet meer stuk.

Op vrijdagavond werden de zenuwen vanaf 20.00 uur getest 

door de geweldige bingo avond! Menig deelnemers gingen er 

met een geweldige prijs vandoor. Daarna stond de band ‘’Hay-

fever’’ in de feesttent. Hier kwamen veel mensen op af en de 

nodige danspasjes werden gezet. 

Zaterdagmorgen 6 augustus werd er door de jongste jeugd weer 

gretig gebruik gemaakt van de draaimolen die zijn gratis rond-

jes draaide. De kinderspelletjes werden deze dag weer georga-

niseerd door de Merke Kids Crew! Dit was een groot succes! 

Knutselen, schminken, dansen en met afsluitend een mini disco! 

Zaterdagmiddag omstreeks 15:00 uur werd het geweldige 

spel Stef Stuntpiloot gespeeld! Sybren & Jeroen Hettinga zijn 

maandenlang bezig geweest om dit prachtige spel in elkaar te 

knutselen! Het was een geweldig spel!

Zaterdag avond speelde de band “Once” de tent plat.

Zondag 7 augustus werd er door de Hoofdklassers de Haye 

Rypma Partij gekaatst. Rondom de kaatswedstrijd zorgden het 

muziekkorps “Nij Libben” en ”Zanger Rein’’ voor de muzikale 

ondersteuning.

Na afloop speelde de band “”Een keer wat anders” tot in de 

late uurtjes door in de feesttent.

Maandag 8 augustus was de slotdag waarop overdag gekaatst 

werd door de junioren en senioren. Aansluitend op deze leden-

partij was er een BBQ met een varken aan het spit.

Muzikale ondersteuning deze avond werd door het ‘’Alice 

Springs’’ verzorgd.

Permanente Commissie Witmarsum
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NIEUW IN DE SALON & UNIEK IN EUROPA 

FRUIT MASK MACHINE 
Dit apparaat maakt in slechts 6 minuten een 100% vers masker op maat gemaakt met bijv. 

melk, rode wijn, kiwi, banaan, komkommer, mango, rode vruchten etc. 
 

Wilt u dit unieke masker tijdens een behandeling ervaren? Maak dan snel een afspraak ! 
 

Petronella Teijema 
Ruim 5 jaar Gediplomeerd specialiste met diverse specialisaties 

 
Gysbert Japiksweg 13 Witmarsum 

Tel: 06 23 62 05 08 
Info@salonmakeyourday.nl 
www.salonmakeyourday.nl 

 
 

 
 

 



14

A ylva State
MUZIEK IN HUIS MET  DUO VIANEN-KERSTENS IN  

AYLVA STATE 

Op  woensdag 7 september 2016 geeft het ensemble  Duo Via-

nen-Kerstens een  concert in  Zorgcentrum Aylva State, onder-

deel van  Patyna.  Het concert begint om 15:00 uur. Adres:  Van 

Aylvaweg 29,  Witmarsum. 

Eigen bijdrage voor het concert bedraagt € 4,-. Duo Vianen-

Kerstens Jody Vianen - saxofoon Vera Kerstens - piano brengt 

een gevarieerd klassiek programma met werken van o.a. Rach-

maninov, Ravel, Debussy en Gershwin. Het programma duurt  

2 maal 30 minuten.  Het optreden is op verzoek van  Aylva 

State georganiseerd door de Stichting Muziek in Huis. Het 

wordt mede mogelijk gemaakt door  IF  DOCPROPERTY  

“gesponsord door Patyna, het Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds 

Sluyterman van Loo, RCOAK, Grovestins Stichting en parti-

culiere donateurs. 

E lk wat Wils
Start kaartseizoen Elk Wat Wils

Op 20 september gaat kaartclub Elk Wat Wils in De Gekroon-

de Roskam weer los met een nieuw seizoen. De eerste avond 

begint om 19.30 uur met de jaarvergadering. Daarna is het tijd 

om een kaartje te leggen, waarbij je kunt kiezen tussen schut-

jassen of klaverjassen. De datums voor de andere avonden, die 

om 19.45 uur beginnen, komen in de Koepel van oktober. 

Nieuwe leden zijn welkom. Want bij Elk Wat Wils is gezellig-

heid troef!



15

W
ij 

st
aa

n 
24

 u
ur

 p
er

 d
ag

, 
7 

da
ge

n 
in

 d
e 

w
ee

k 
vo

or
 u

 k
la

ar
!

Ba
uk

je
 d

e 
Jo

ng
 is

 d
e 

w
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

bi
j u

 in
 d

e 
bu

ur
t. 

Sa
m

en
 

m
et

 h
aa

r z
or

gt
ea

m
 W

itm
ar

su
m

 b
ie

dt
 zi

j a
lle

 so
or

te
n 

zo
rg

 a
an

 
hu

is 
zo

al
s:

 v
er

zo
rg

in
g 

en
 v

er
pl

eg
in

g,
 h

ul
p 

in
 d

e 
hu

ish
ou

di
ng

, 
th

ui
sb

eg
el

ei
di

ng
, (

in
te

ns
ie

ve
) n

ac
ht

zo
rg

, t
hu

isz
or

gt
ec

hn
ol

og
ie

 e
n 

th
ui

sh
ot

el
 (d

ie
ns

te
n 

aa
n 

hu
is)

. 
Zo

 k
un

t u
 la

ng
er

 th
ui

s b
lij

ve
n 

w
on

en
 o

f e
er

de
r u

it 
he

t z
ie

ke
nh

ui
s n

aa
r 

hu
is 

ga
an

. B
au

kj
e 

ko
m

t g
ra

ag
 v

oo
r e

en
 v

rij
bl

ijv
en

d 
ge

sp
re

k 
bi

j u
 th

ui
s.

W
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

Ba
uk

je
 d

e 
Jo

ng
 

Te
l.n

r.:
 0

51
5-

46
 1

8 
81

w
w

w
.m

ijn
an

to
ni

us
.n

l/t
hu

isz
or

g

ve
rz

or
gi

ng
 &

 v
er

pl
eg

in
g 

| 
hu

lp
 in

 d
e 

hu
ish

ou
di

ng
 

th
ui

sh
ot

el
 |

 th
ui

sz
or

gt
ec

hn
ol

og
ie

 |
 th

ui
sb

eg
el

ei
di

ng
Th

ui
sz

or
g 

Zu
id

w
es

t F
rie

sla
nd

  
vo

rm
t s

am
en

 m
et

 h
et

 A
nt

on
iu

s z
ie

ke
nh

ui
s d

e



16

M ounewetter
Letters van Mounewetter
SportGezond week zwembad Mounewetter

Zwembad Mounewetter stond van 11 t/m 15 juli in het teken 

van de SportGezond week. Deze week werd georganiseerd door 

Linda Bebelaar, ALO studente en werkzaam in het zwembad. Op 

maandagmiddag was er een kuiertje en sportieve activiteit voor 

de bewoners van Aylva State. Dinsdagavond werd er een gratis 

bootcamp aangeboden en op woensdagmiddag een voetbalclinic. 

Op donderdagochtend de Ladies Morning, een verscheidenheid 

aan kraampjes, met enthousiaste verkopers en bezoekers. Een 

hele organisatie, maar een fantastisch evenement. Vrijdagmor-

gen was er ochtendgymnastiek in het zwembad en de SportGe-

zond week werd afgesloten met discozwemmen voor de jeugd. 

Al met al een hele sportieve, gezonde en geslaagde week. Dank-

zij het personeel van het zwembad, de vele vrijwilligers, stand-

houders en sponsoring van de Poiesz Witmarsum, leidde deze 

SportGezond week tot een groot succes! 

Diploma zwemmen.

Op vrijdag 15 juli is het afzwemmen voor diploma C geweest. 

Dit stond ook in de vorige Koepel, echter er zijn twee kinderen 

extra geslaagd. Vandaar nogmaals de namen.

Maud Eva Bakker, Andele Klinkenberg, Jelmer Hempenius, 

Brecht Jetske van der Werf en Marisa Feenstra zijn allemaal 

geslaagd. 

Van harte gefeliciteerd.

25.000-ste bezoeker

Op donderdag 21 juli mochten we de 25.000ste bezoeker ont-

vangen. Dit was  mw. van Zwol uit Workum met 5 kinderen. 

Uit handen van bedrijfsleidster Joke v/d Vliet ontving zij een 

10-badenkaart.



Ondanks het matige zomerweer weten veel mensen Zwembad 

Mounewetter te vinden. Het bezoekersaantal is bij het schrij-

ven van dit stukje 35.000.

Omrop Fryslân

Op dinsdag 16 augustus is omrop Fryslân in het zwembad langs 

geweest met de Omrop-camper. De beelden zijn te zien op 

www.omropfryslan.nl/camper.

Tegelijkertijd waren onze verzoeknummers in het programma 

“Muzyk yn bedriuw” te horen en was onze bedrijfsleider Joke 

v.d. Vliet via de telefoon in de uitzending.

Bestuur Stichting Mounewetter
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S V Mulier
Witmarsum – 

SV Mulier en 

Textielstra.nl 

hebben de over-

eenkomst inza-

ke de levering 

en sponsoring 

van sportkle-

ding verlengd.

Textielstra.nl 

was al kledingpartner van Mulier en is zeer ingenomen met – 

en trots op – de verlenging van de samenwerking. Het kleding-

contract is niet alleen van toepassing voor de wedstrijdkleding 

van SV Mulier, ook wordt een webshop vernieuwd. In de web-

shop kunnen de leden van trainingskleding bestellen in de SV 

Mulier-lijn, evenals vrijetijdskleding en accessoires.

Op de foto ondertekenen Doeke Schippers, voorzitter SV 

Mulier, en Harry Diekstra, eigenaar Textielstra.nl, het contract.
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O vername Otterbar
Na ruim 18 ½  jaar gaat de Otterbar over in andere handen. Met 

ingang van 19 september gaan Dominick en Stefanie Corsius de 

scepter zwaaien in het café/cafetaria aan de Pingjumerstraat. In 

verband met gezondheidsredenen moet Eppie een punt zetten 

achter zijn horeca loopbaan. 

Op 8 mei 1998 opende hij samen met zijn jongste broer het horeca-

bedrijf en ruim een jaar later ging het bedrijf verder als eenmans-

zaak. Ze openden het café in het zelfde jaar als Jan Willem Berg-

sma (2 maanden eerder) Café Kuperus, en Douwe en Titia Feen-

stra (1 maand eerder) de Gekroonde Roskam openden. Velen 

vonden er in de loop der jaren hun eerste (vakantie)baantje. In 

2002 werden er pizza’s aan het assortiment toegevoegd, en werd 

een weekend-bezorgdienst opgezet. de laatste 10 jaar is en was 

Yvonne de “rechter hand” van de uitbater. Begin vorig jaar werd 

er bij Eppie de “ziekte van Kahler” geconstateerd wat er voor 

zorgde dat hij maanden aan huis en (ziekenhuis)bed was gekluis-

terd. Ondertussen kruipt hij langzaam weer bij de wal omhoog, 

maar lange dagen in het bedrijf blijkt te zwaar geworden te zijn. 

Dominick en Stefanie zullen de fakkel overnemen. Met name  

Dominick beschikt over een ruime horecaervaring. Zo was hij 

betrokken bij het opzetten en begeleiden van diverse horecabe-

drijven, en is hij chef-kok. Stefanie heeft een ruime ervaring als 

verkoopster. Kortgeleden zijn ze met hun twee dochters verhuist 

van de stedelijke randstad naar het ruimtelijke Wijnaldum. Op 

korte termijn zal het cafetaria assortiment worden uitgebreid met 

verse huisgemaakte frites, vers schepijs en lekkernijen zoals cho-

cola. 

Op zondag 18 september tussen 19.00 en 22.00 uur staan Eppie en 

Yvonne klaar met een hapje en drankje om afscheid te nemen van 

de klanten die ze jarenlang hebben bediend. Om 22.00 uur wordt 

de kroeg simbolisch gesloten, en zal de sleutel worden overgedra-

gen aan de familie Corsius. 
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I t Stikeltsje
Wat stiet der tusken it strewiel 

It strewiel

Ik wol graach witte wat dêr stiet

Wat stiet der tusken it strewiel

It strewiel

Wist ik mar wat dat wie

Wat soe dat wêze kinne

oars moat ik der mar hinne 

al is’t in eintsje rinnen

Mar ik, woe der wol nei ta

nei de pleats fan Ypma 

want ik woe in antwurd ha 

It klinkt miskien wat gek

en miskien is it dat ek

mar ik leau da’k de flage útstek 

Want ferskûle tusken strewiel

siet mei best folle plesier

Reinold as pop mei syn 50 jier.

Mar it foel folslein net op

want einen fan de dyk siet dy moaie pop

dat is sonde dochs?

Dus dêrom koe de Stikel it net litte

en boppedat mei in elk it wol witte

dat Reinold Ypma 50 wurden is!

Dus wat siet der tusken it strewiel?

It strewiel

We nimme noch mar in potsje bier!

want tusken it strewiel
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It strewiel

siet Reinold mei syn 50 jier!

Dit stikeltsje kin, as men dat perfoarst wol, songen wurde op de 

wize fan “Wat ruist er door het struikgewas”.

S eptember’
Nij wenhûs foar de âlderein mei dementie yn Wytmarsum

September, oanbieder fan leafdefolle soarch foar minsken mei 

in geheugenprobleem (Dementie, sykte fan Alzheimer), iepe-

net yn Wytmarsum har tredde lokaasje. Nei ferwachting kinne 

de takomstige bewenners fanôf decimber terjochte yn ien fan 

de sântjin wenten y it eardere gemeentehûs oan de Arumerwei 

53 yn Wytmarsum. Op 21 septimber is der in ynformaasjejûn 

foar geïnteresseerden; der is noch wenromte beskikber.

Mear ynformaasje 

Kom nei de ynformaasjegearkomste op woansdei 21 septimber 

yn “De Gekroonde Roskam”, Keatsplein 3-5-7 yn Wytmarsum.

Fanôf 19.00 oere is de seal iepen, de ynformaasjegearkomste 

begjint om 19.30 oere.

De oprjochters fan September en it belutsen soarchteam hjitte 

jo fan herte wolkom op 21 septimber.

Sjoch foar mear ynformaasje alfêst op www.wonenbijseptem-

ber.nl 

Ha jo fragen? 

Nim kontakt op mei Caroline Krol, liedingjaande by “wonen 

bij September” Wytmarsum

fia caroline@wonenbijseptember.nl
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P opkoar Wytmarsum
Jubileum Popkoar Wytmarsum

It wie jannewaris 2011 doe’t Esther Schippers en ik elkoar 

earne tsjinkamen en we it hiene oer hoe fijn it wêze soe om in 

popkoar yn Wytmarsum te hawwen. We ha doe besletten om 

sels mar in popkoar op te rjochtsjen en yn febrewaris stie der 

in oprop yn de Koepel wa’t dat ek leuk fine soe. We krigen 40 

oanmeldingen binnen!! Ja, no moasten we ek B sizze. Dus gie 

der oprop nei de fakatuerebank fan Keunstwurk foar in diri-

gint, en in wike letter hiene we al in e-mail fan Rinke Schroor 

dat hy wol ynteresse hie. Wy fûnen dat hy mar in proefles jaan 

moast en dus krigen de 40 dielnimmers in oprop om nei de 

Koepeltsjerke te kommen foar de earste sjongjûn. Wat wie dat 

spannend!!! We diene noch in twadde sjongjûn yn it Mennis-

tetsjerkje en doe besletten we Rinke oan te nimmen, it Men-

nistetsjerkje waard de repetysjeromte en begjin septimber 2011 

gongen we los!! In heal jier letter wiene we offisjeel in feriening 

mei echte statuten en hiene we in bestjoer.

En dat is no alwer 5 jier lyn en dus tiid foar in lyts feestje en sjog-

ge we efkes werom. We ha in oare dirigint, Boukje Hoogstins, 

sjonge we fan blêdmuzyk (wat we ek noait tocht hiene), ha we 

al in hiel repertoire en bliuwt it oantal leden op sa’n 35. We ha 

sels al leden út de omkriten wei. We sjonge hieltiten better en 

moaier en dat is moai as je betinke dat in oantal earder allinne 

mar ûnder de brûs song!!! Sa no en dan wurdt der ek al solo 

songen. We repetearje yn Aylva-State en we ha optredens hân 

yn Wytmarsum, mar ek yn Boalsert, Parregea en Lollum. 

We ha in webside(www. popkoar Wytmarsum.nl) binne dwaan-

de mei in boerd mei ús namme derop, sadat we dat meinimme 

kinne bij optredens bûten Wytmarsum en kin elkenien noch 

hieltiten lid wurde. Kom gewoan ris lâns op in woansdeitejûn.

Takomstplannen binne der ek. Sa wolle wy de ferskes út de 

holle sjonge en dat slagget al foar in part, wolle we ús presin-
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taasje ferbetterje, miskien in kear meidwaan oan in konkoers 

en dreame we fan it meitsjen fan in cd. Of is dat net mear fan 

dizze tiid? Jimme kinne ús al wol fine op YouTube.

Wolle jim noch mear witte? Skilje mei Esther Schippers (0517-

532475) of Coby Yntema (06-15522596)

Korte vertaling voor wie geen Fries leest: Popkoar Wytmarsum 

bestaat 5 jaar en viert een feestje. Een keer meedoen? Kom 

een keer een repetitie meezingen! Meer info? Bel ons of kijk 

op onze website.

Coby Yntema, foarsitster Popkoar Wytmarsum

D e Mouneboulers
De Mouneboulers uit Witmarsum heeft samen met gasten van 

camping Mounewetter een jeu de boulestoernooi gehouden. 

Met maar liefst 58 deelnemers een zeer goed bezet toernooi. 

Het weer was goed en de deelnemers hadden er zin in. De deel-

nemers van de camping moeten stiekem geoefend hebben want 

van de 12 prijzen gingen er 5 naar de camping.

  Heren   dames

1e prijs Gerard Hovener Hieke Keuning

2e prijs Gijs de Koning Nannie Haitsma

3e prijs Maarten Koning Corrie Bosma

4e prijs Klaas Haitsma Hellen Oudenhooven

5e prijs Henk Diekstra Renate Nooitgedagt

De 2 poedelprijzen gingen naar de camping: Dirk de Kwaads-

teniet en Marion Raggl hadden elk 29 minpunten ”wonnen” 

hiermee de poedelprijzen.
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R abobank 
35 projecten krijgen bijdrage uit Rabobank Coöperatiefonds

Tot 1 juni konden aanvragen voor het Rabobank Coöpera-

tiefonds worden ingestuurd. Er kwamen in totaal 65 aanvra-

gen binnen. Deze varieerden van het aanschaffen van sport- 

en spelmaterialen als stimulans tot beweging, het bouwen en 

exploiteren van een zonnepontje tot restauratie van een orgel. 

Maar liefst 35 projecten ontvangen een bijdrage uit het fonds. 

Leden hoeven niet te stemmen

Meestal bepalen de leden door te stemmen welke projecten een 

bijdrage ontvangen. Dat is dit jaar niet nodig. Er is voldoende 

budget beschikbaar om alle projecten die aan de richtlijnen vol-

doen te ondersteunen. Alle projectaanvragers zijn inmiddels op 

de hoogte gebracht. 

Wie krijgen een bijdrage?

In totaal wordt een bedrag van 68.300 euro vanuit het Rabo-

bank Coöperatiefonds uitgekeerd in de vier regio’s die het 

werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 

hanteert. In de bijlage staat de uitslag per regio genoemd. Nieu-

we projecten kunnen tot 1 juni 2017 worden ingestuurd. 

In Witmarsum ontvingen de IJsvereniging en Toneelvereniging 

Surprise een bijdrage.

S immerjûnkuierke
Op woensdag 7 september wordt vanuit Witmarsum het aller-

laatste Simmerjûnkuierke gehouden. Voor de allerlaatste keer 

gaan we met z’n allen naar de Pingjumer Gulden Halsband en 



zal Willem onderweg zijn verhalen vertellen. Het wordt geen 

ontzettend lange wandeling, want we willen natuurlijk voor 

donker weer terug zijn in herberg de Gekroonde Roskam waar 

een ieder die dat wil van Willem afscheid kan nemen. Uiteraard 

wordt er geen inleg geheven, maar wie dat wil mag een dona-

tie bij Willem doen, die hij zal besteden aan kinderen die op 

Lesbos al meer dan een jaar in erbarmelijke omstandigheden 

in twee vluchtelingenkampen leven. De start van de kuier is op 

het kaatsplein bij Herberg De Roskam om 19 uur en de kuier 

is plm. 5 km. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Deelna-

me vanaf 12 jaar en omdat we over particulier terrein kuieren 

mogen er beslist geen honden mee ! Voor meer info  www.sim-

merjunkuierkes.nl 

Willem de Wandelaar
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F redeskuier Wytmarsum
‘Vrede verbindt’. Dat is het thema van de Vredesweek 2016. Het 

is ook het thema van de eerste Wytmarsumer Fredeskuier die 

op woensdagavond 21 september wordt gehouden. Het wordt 

een verrassende en inspirerende kuier, waarbij we niet alleen in 

beweging komen, maar zo nu en dan ook stilstaan bij optredens 

van Nij Libben, Scheppingsgave, Popkoar Witmarsum, Janny 

Baarda en Wim Beckers en anderen. Het programma van de 

Fredeskuier begint om 18.30 uur in de Koepeltsjerke. Dat is 

tevens het eindpunt van deze bijzondere wandeling waarvoor 

we iedereen in Witmarsum en omstreken uitnodigen. Deelne-

men kost niets, maar een vrijwillige bijdrage voor de onkosten 

stellen we op prijs. 

Werkgroep Fredeskuier Wytmarsum

Marijke Baarda, Jeltje Terpstra, Cor Nijkamp, Flora Visser, 

Gerke Terpstra

Informatie: Marijke Baarda, (0517) 531996.

OPEN HUIS Schuilkerkje Pingjum 10 september

Het doopsgezinde Schuilkerkje, Grote Buorren Pingjum (www.

doopsgezindemonumenten.nl) houdt op zaterdag 10 september 

OPEN HUIS voor de inwoners van Pingjum en omgeving. Ook 

de Victoriuskerk te Pingjum, waar de loopbaan van Menno 

Simons begon, evenals de Koepelkerk in Witmarsum van waar-

uit Menno de overstap naar de Doperse Beweging maakte, zijn 

die dag open. Het kerkkoor ‘Scheppingsgave’ geeft zowel in 

Witmarsum (14:30) als in Pingjum (16:00) een uitvoering.

In het Schuilkerkje treft u een historische, sober ingerichte, 

kleine kerkruimte en een karakteristieke woonkamer. 

Bezoekers van het Schuilkerkje kunnen mee werken aan een 

‘troostdeken’ bestemd voor vluchtelingen. Door het toevoegen 

van een simpel ‘steekje’ volgen zij een oud en toch zeer actueel 

doopsgezind gebruik.   
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T sjerkepaad
Op sneon 20 augsutus joech 

it nije Frysktalige twaspan 

Janny Baarda en Wim Bec-

kers in twatal konserten yn it 

ramt fan Tsjerkepaad yn De 

Koepeltsjerke fan Wytmarsum. De tsjerke wie beide kearen 

fol. In steande ovaasje nei beide konserten joech wol oan dat 

de besikers genoaten hienen fan dit konsert mei Fryske hark-

sankjes

De tagong wie fergees, mar in frijwillige bydage wie wolkom. 

Janny en Wim woenen dit bedrach beskikber stelle oan de MS 

vereniging Nederland. De opbringst wie € 238,--. Dit bedrach is 

yn de tuskentiid al oermakke nei de MS feriening. Ek nammens 

Janny en Wim tige tank!

Lâns dizze wei wolle wy graach elkenien tank-
sizze foar alle blomkes, kaartsjes, fruitkouren,
steun, help, besites, tillefoantsjes, ensf.
It hat ús tige goed dien.
“It wie dwers troch alles hinne”

Eppie en Yvonne.

B edankt



28

U itvaartvereniging
Sinds een aantal jaren is er een goede samenwerking tussen 

de Rooms-Katholieke begrafenisvereniging “Naastenliefde” 

en begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer”. Na 

de fusie van de Witmarsumer parochie met die van Workum, 

Makkum en Bolsward is het voor “Naastenliefde” niet meer 

mogelijk om onder de vleugels van het kerkbestuur te functio-

neren en moet ze zelfstandig verder. Het bestuur is echter van 

mening dat de vereniging te klein is om zelfstandig te opereren. 

Omdat de meeste leden in Witmarsum wonen, is in goed over-

leg met “De Laatste Eer” en de wederzijdse leden besloten om 

met ingang van 1 juli 2016 als één vereniging verder te gaan.

Als lid van deze vereniging kunt u een beroep doen op de bodes 

mevr. J. Koehoorn–Hoitsma, tel. 0517–531654/06-30953146 of 

dhr. C. van Veen, tel. 06-46351620. Zij kunnen u met raad en 

daad terzijde staan om een afscheid te regelen zoals dat bij uw 

familielid  past.

Ook voor niet-leden zijn zij bereid, om samen met u, een waar-

dig afscheid te organiseren. Voor niet-leden worden de kosten 

met 10% verhoogd tot een maximum van € 250,00 en wordt er 

huur berekend voor gebruik van materiaal.

Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden 

van de begrafenis–en crematievereniging “De Laatste Eer“. 

Contributie voor alleenstaanden is € 15,00 per jaar, voor een 

gezin betaalt u € 30,00. Hierbij zijn kinderen tot 18 jaar mee-

verzekerd.

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met de 

penningmeester dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963, of neem 

eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaart-

verenigingwitmarsum.nl. 
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D orpsbelang nieuws
KOOKCLUB WITMARSUM OPENT HAAR DEUREN IN 

‘t ARKJE

U wordt 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 nieuwe keu-

ken te proberen.

Zo staat er een workshop “vingervoer” op het programma waar 

u aan kunt deelnemen.

Gewoon te leuk om te missen!

Zet dus in uw agenda:

OPEN HUIS KOOKCLUB WITMARSUM

Datum: Woensdag 14 september 2016

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
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A genda
5 september  Aylva State, 14.30 uur, Zitdansen. € 4,--

7 september   Aylva State,  9.30 tot 11.30 uur, Brilspreek-

uur  de heer Tulner

7 september   Aylva State, 15.00 uur,  Muziek in 

huis en Ontmoeting,  € 4,--

10 september Zwembad Mounewetter

    Vanaf 14.00 uur feestelijke sluiting met 

‘Glij ‘m d’r in’.

10 september  Tsjerkepaad, 13.00-17.00 uur. Om 14.40 

uur optreden Scheppingsgave

12 september Aylva State,  14.30 uur,  Zitdansen , €4,--

14 september  Aylva State,  gespreksmiddag o.l.v Ds. 

Wattél 

18 september  Aylva State,  Middagdienst KPN kerk  en 

Ontmoeting

19 september  Aylva State,  14.30 uur,  Zitdansen , €4,--

20 september  Kaartclub Elk Wat Wils 19.30 uur, De 

Gekroonde Roskam Jaarvergadering en  

een kaartje leggen

21 september  Fredeskuier Wytmarsum: ‘Vrede Verbindt’

    Inloop vanaf 18.30 uur in de Koepeltsjer-

ke. Vertrek om 19.00 uur. M.m.v Popkoor 

Witmarsum, Scheppingsgave, Nij Libben en 

Wim Beckers en Janny Baarda. 

24 september Aylva State, 15.00 uur, Bingo , € 4,--

26 september Aylva State, 14.30 uur, Zitdansen,  € 4,--

27 september  Aylva State,.  Brilspreekuur de heer Tul-

ner , 1e etage

29 september  Aylva State, 14.00 tot 16.30 uur, Modever-

koop Westerhof

 1 oktober   Aylva State,  14.30 uur, Dag van de Oude-

ren,  € 5,-- p.p. Inclusief. koffie/ thee, hapje 

en drankje
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de oktober Koepel moat uterlik 16 septimber
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

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

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oanslet-
ten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmar-
summers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande 
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd 
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 
RABO 03715.56.201

Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl

Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
Toanielfer. “Fryske Krite Wytmarsum”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub
Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Til. nr sekretariaat:  0517-531205



laat iedereen meedoen!

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. 
 

www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07

Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

VERBOUWPLANNEN?


