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K at en Harke
Ek tusken        en        is it waar omslein. De hjerst hat syn yntree 

dien. De winterklean kinne wer út de kast helle wurde. En faak 

sil der ek wer efkes yn ‘e winkels sjoen wurde om wat nijs. Wy 

wolle wer goed foar it ljocht komme dizze winter.

Wat wie it moai waar wilens de Fredeskuier. Blêdstil mei in 

noflike temperatuer is fredeswaar,  soe men sizze kinne. Eltse 

kear as ik no it rûntsje fan Sikke Tolsma rin, bliuw ik efkes by 

de iennichste beam hjiryn, ús saneamde fredesbeam, stean. Hy 

stiet der noch altyd yn al syn hear en fear te pronkjen. Dan  

betink ik wat in foarrjocht it foar ús is yn in frij lân te wenjen. 

Rûnom yn ‘e wrâld hearsket oarloch, hongersneed en binne 

natuerrampen. Meastal steane wy der net by stil hoe dreech it 

libben wêze kin op dy plakken. Wy meie ús lokkich priizgje dat 

wy yn Wytmarsum ús wenplak ha.

It wintersprogramma, wat de ferskate ferienings oanbelanget, 

is wer útein set.  Der is wer in tige fold programma dizze winter. 

In soad minsken binne wer yn it spier as frijwilliger. Dêr meie 

wy as doarp bêst grutsk op wêze.

Oktober set útein mei it Oktoberfest. 3 dagenlang is der fan 

alles te belibjen yn’e tinte foar jong en âld.

Troch ôfnimmende sûnens fan Eppie Otter hawwe hy en syn 

partner Yvonne Ooms besletten om nei rom 18 jier te stopjen 

mei de Otterbar. Sy sille de geselligens fan de ferskate klan-

ten misse. Dat dit fan wjerskanten is docht wol bliken by de 

ôfskiedsresepsje. Likernôch 150 minsken komme del om mei 

Eppie en Yvonne te fûstkjen en tank te sizzen foar harren 

goeie fersoarging sawol foar de snacks as ek foar de drankjes, 

dit alles yn in gesellige sfear.  Wy winskje jimme in noflike tiid 

ta om te genietsjen fan oare moaie dingen yn it libben. It sil 

wenne moatte en earst miskien ek wolris wat oan’e stille kant 

wêze. Mar lokkich, ek foar jimme is der fan alles te dwaan yn 

ús doarp, ek dit winterskoft wer. 

 
  
  De groepslessen zijn weer gestart maar er is nog ruimte: 
  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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en Sjoerd. Nei it ferstjerren fan har skoanheit setten sy harren 

nei wenjen op de pleats yn Longerhou. Nei it ferstjerren fan 

har man yn juny 1993 wenne sy dêr mei har soan Minne. Doe ‘t 

dit foar har te dreech waard krige sy in plakje mei fersoarging 

yn Aylva State. Frou Postma hold fan sport en folge de Olym-

pyske Spullen trou op de televyzje. Bysûndere wurdearring hie 

sy foar Epke Zonderland, ús Epke. Sy stie altyd posityf yn it 

libben, nettsjinsteande it tragyske ferlies fan har soan Minne 

en har ôfnimmende sûnens. Wy winskje har bern, bernsbern en 

oerbeppesizzers krêft ta by it ferwurkjen fan dit ferlies.

Feest wie der  dizze ôfrûne moanne ek foar ús âld doarpsgeno-

aten fan Harkesyl:  REINDER en HAEBEL YPEIJ-KERST-

MA binne 60 jier troud. Harren soan wennet no mei syn hús-

hâlding op de pleats. Yn Skettens ha sy no al wer 13 jier harren 

thús. Noch fan herte lokwinske mei dit heuchlike barren. Wy 

winskje jimme mei bern, bernsbern en efterbernsbern noch in 

soad lokkige jierren yn sûnens ta. 

Al hiel út’e skroeven binne Paulus en Hetty Cuperus, litte sy ús 

witte. Krapoan 11 wiken nei de berte fan Lyanne, lytse poppe 

fan Janny Cuperus en Wolter Dijksma, binne sy fannijs pake 

en beppe wurden. DURK en CHARINA CUPERUS-VAN ‘T 

ZET binne de lokkige âlden fan harren soan IVAN ,berne op 

5 oktober. Ivan mei der wêze mei syn gewicht fan rom 9 pûn en 

syn lingte fan 53 sintimeter. Hy skaait nei syn heit wat syn lingte 

oanbelanget soe men sizze. Pake en beppe kinne as sy op stap 

gean yn de Easterstrjitte 2 kear oanstekke om harren 3e en 4e 

bernsbern te begroetsjen. Faak kinne sy tegearre kuierje mei 

elts in bernewein oan’e hân. Tegearre boartsje sit der no noch 

net yn, mar wa wit letter... Wy winskje de grutske âlden Durk 

en Charina, mar ek pake Paulus en beppe Hetty  fan herte lok 

mei dit nije libben. Wy hoopje dat Ivan yn sûnens opgroeie sil 

ta in fikse jongbaas.

In wolkom roppe wy ta oan Dominick en Stefanie Corsius. Sy 

ha op 5 oktober de doarren iepene fan Nice Flavour. Wy hoop-

je dat jimme in goeie tiid temjitte gean sille yn Wytmarsum. Wy 

winskje jimme sukses ta mei it foar jimme nije bedriuw.

Ek de ferbou fan ús âlde gemeentehûs set oanhâldend troch. It 

is moai dat dit gebou in tsjinstbere funksje behâldt en soarch 

biede sil oan minsken mei in koart ûnthâld. Yn desimber kinne 

de nije bewenners ha dêr nei wenjen sette.

Op 23 oktober wurdt de foto- eksposysjewedstryd yn Aylva State  

iepene mei as tema: “Ik en myn hobby”. Dy wurdt útfierd troch 

Henk Kroes, yn gearwurking mei de hear Tilstra, bewenner fan 

Aylva State. Sy ûntbleatsje de portretten fan de 3 ikoanen fan 

ús doarp: Gysbert Japicks, Menno Simons en Pim Mulier. Dizze 

binne gearstald út alle tige lyts makke 129 ynstjoerde foto’s. 

Dit effekt is tige nijsgjirrich om te sjen. In ûnôfhinklike sjuery 

makket nei soarchfâldige beoardieling de 10 prizen bekend. Dy 

minsken meie harren foto, op kanvas ôfdrukt, nei ôfrin fan de 

tentoanstelling mei nei hús nimme. Alle dielnimmende bern 

krije út hannen fan de sjuery in moaie mok mei harren foto 

derop. Der wie yn earsten net safolle flecht op’e koai. Dêrom is 

der doe oergean op in persoanlike besite oan hús troch in foto-

graaf. As der ien skiep oer de daam is komme der mear. Prach-

tige foto’s mei in grut ferskaat oan hobby’s is noch oan de ein 

fan dit jier ta gratis te besjen yn ús fersoargingshûs. Net stinne 

mar hinne! Dit is in moaie gelegenheid om elkoar better kin-

nen te learen en te weardearjen. Eltsenien hat  syn/ har eigen 

kwaliteiten.  It inisjatyf foar dizze wedstryd en tentoanstelling 

komt fan Wytmarsum 2018 keunstgroep Pim Mulier, besteande 

út Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. Ek hjirby ha frijwilligers de 

hannen út de mouwen stutsen. 

Dit alles is foar LUCRETIA POSTMA-WIERSMA net mear 

weilein. Op 14 septimber is sy yn de âldens fan 95 jier ferstoarn. 

Sy waard berne yn Lytsewierrum en troude mei Jan Postma. Sy 

wennen op ferskate plakken en krigen 3 soannen: Siek, Minne 
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Hjerst

De simmer rint no wer ta in ein,

de moaiste tiid ha wy wer hân.

De jiergetiden gean har gong,

de hjerst ha wy wer yn it lân.

Yn’e simmer waakst altyd

it gers en biten foar de kij.

De hjerst levert foar ús sels

de ierpels en it graan der by.

Al wurde de dagen no al koart,

al twirret soms de wyn.

It bringt de iene dei wat rein,

de oare dei wat sinneskyn.

Sa geane dan de tiden hinne,

sa geane sy, jier nei jier.

De goede en de kweade dagen,

hâlde ús altyd yn it spier.

Oant de oare kear, Jelly.

D orpsbelang
Spreekuur Dorpsbelang Witmarsum

Het doel van Dorpsbelang Witmarsum is de bevordering en 

het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in 

Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

•  het verbeteren van de leefomgeving, zoals welzijn, wonen en 

werken 

•  het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de 

vormgeving en inrichting van de leefomgeving;

Om ons doel te kunnen behalen willen we graag onze dorps-

genoten ontmoeten om te weten te komen wat Witmarsumers 

bezig houdt. Daarom gaan we twee maal een spreekuur houden 

om input te krijgen.

Zijn er zaken die u bezig houden over het dorp en die u graag 

wilt delen met Dorpsbelang, kom dan langs!

Het spreekuur wordt gehouden in Aylva state: 

Op 23 november van 10:00 tot 11:00

en op 16 januari van 19:00 tot 20:00

We zien u graag!K ookclub Witmarsum
Elke woensdag in ’t Arkje(tegenover de Poiesz) vanaf 16:00 

geopend. Kom een keertje kijken of eet een hapje mee.  

Iedereen is welkom!

Voor meer informatie bel met Hellen Oudenhooven: 

06/53678974
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T sjerkepaad 2016
Dit jaar werd voor de 13e keer Tsjerkepaad in Friesland geor-

ganiseerd. Deden er de eerste keer in 2004 25 kerken mee, de 

laatste jaren doen in de zomermaanden ruim 250 kerken hun 

deuren open om iedereen de mogelijkheid te bieden om de kerk 

van binnen te bekijken. Dit trekt jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers 

over alle kerken. Voor Witmarsum deden de Koepel- of Boni-

fatiuskerk en de R.K. Nicolaas van Tolentijnkerk mee.

Dit jaar stond in het teken van kerk en muziek. De Koepelkerk 

nam het initiatief om amateurmuzikanten de mogelijkheid te 

geven om hun kunsten te laten zien en vooral horen.

Zo mochten wij de volgende muzikanten verwelkomen: De 1e 

zaterdag was er een optreden van het blokfluitkwartet Blok-

noot en speelde de heer S. Faber op het orgel. Een week later 

gaven Grietje Posthumus en Siebout Akkerman  een concert 

op trompet en orgel. Gerben Tilstra, Tjeard Gietema en Lieu-

we Ypma gaven een concert op orgel, trompet en pauken. 

W. Faber, Feike Dijkstra, Gerben Tilstra en W. Scherpenisse 

gaven een orgelconcert. Ook het Witmarsumer koor Schep-

pingsgave liet zich van haar/zijn beste kant horen. 

Voor Witmarsum hadden we ook nog een primeur met een 

optreden van Janny Baarda en Wim Beckers. Het werden 2 

schitterende optredens met bijna 100 bezoekers. We mogen zeg-

gen dat dit wel de topper voor Tsjerkepaad in Witmarsum was. 

Tevens werd op 2 zaterdagen de mogelijkheid gegeven om te 

genieten van het weidse landschap rondom Witmarsum tijdens 

het torenklimmen.

In totaal mochten we dit jaar ruim 300 mensen ontvangen. 

Volgend jaar wordt Tsjerkepaad gehouden van 1 juli t.e.m. 9 

september. 

Dan zullen zeker de Witmarsumer vrijwilligers van de kerken 

weer voor u klaar staan om u te ontvangen.

    Prinses Beatrix Spierfonds
Onze collecteweek is voorbij. En wat was het een warme week!                                                                 

Dankzij al onze collectanten hebben we samen de grootste                                                                       

landelijke actie tegen spierziekten op touw gezet, fantastisch!                                                                             

En mede dank zij uw financiële bijdrage kan het Prinses                                                                                   

Beatrix Spierfonds wetenschappelijk onderzoek voor de strijd                                                                

tegen spierziekten voortzetten. De collecte voor het Prinses                                                                          

Beatrix Spierfonds heeft in Witmarsum € 739,50  opgebracht.   

DANK JE WEL ZEGGEN, DAAR GEBRUIK JE SPIEREN 

VOOR!

Yt Jilderda-Kuperus

Y nstjoerd
Beste dorpsgenoten,

Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de spul-

len die zijn aangeboden voor statushouders in 

de gemeente de Fryske Marren. Dit naar aanleiding van mijn 

oproep in de vorige editie van de Koepel. Het is fantastisch dat 

jullie de spullen beschikbaar hebben gesteld voor statushou-

ders die in Nederland hun bestaan willen gaan opbouwen! Ik 

als dorpsbewoner ben daar zeer trots op. Mochten er nu nog 

mensen zijn die spullen hebben en deze af willen staan aan de 

statushouders, bel (06-42005575) of mail (jrmolen@home.nl) 

mij dan gerust. Ik haal het spul dan op zodra er belangstelling 

voor is. Nogmaals ontzettend bedankt voor alles! 

Met vriendelijke groet,

Jesse van der Molen
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fatiuskerk en de R.K. Nicolaas van Tolentijnkerk mee.

Dit jaar stond in het teken van kerk en muziek. De Koepelkerk 

nam het initiatief om amateurmuzikanten de mogelijkheid te 

geven om hun kunsten te laten zien en vooral horen.

Zo mochten wij de volgende muzikanten verwelkomen: De 1e 

zaterdag was er een optreden van het blokfluitkwartet Blok-
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op trompet en orgel. Gerben Tilstra, Tjeard Gietema en Lieu-

we Ypma gaven een concert op orgel, trompet en pauken. 

W. Faber, Feike Dijkstra, Gerben Tilstra en W. Scherpenisse 

gaven een orgelconcert. Ook het Witmarsumer koor Schep-

pingsgave liet zich van haar/zijn beste kant horen. 

Voor Witmarsum hadden we ook nog een primeur met een 

optreden van Janny Baarda en Wim Beckers. Het werden 2 

schitterende optredens met bijna 100 bezoekers. We mogen zeg-

gen dat dit wel de topper voor Tsjerkepaad in Witmarsum was. 

Tevens werd op 2 zaterdagen de mogelijkheid gegeven om te 

genieten van het weidse landschap rondom Witmarsum tijdens 

het torenklimmen.

In totaal mochten we dit jaar ruim 300 mensen ontvangen. 

Volgend jaar wordt Tsjerkepaad gehouden van 1 juli t.e.m. 9 

september. 

Dan zullen zeker de Witmarsumer vrijwilligers van de kerken 

weer voor u klaar staan om u te ontvangen.

    Prinses Beatrix Spierfonds
Onze collecteweek is voorbij. En wat was het een warme week!                                                                 

Dankzij al onze collectanten hebben we samen de grootste                                                                       

landelijke actie tegen spierziekten op touw gezet, fantastisch!                                                                             

En mede dank zij uw financiële bijdrage kan het Prinses                                                                                   

Beatrix Spierfonds wetenschappelijk onderzoek voor de strijd                                                                

tegen spierziekten voortzetten. De collecte voor het Prinses                                                                          

Beatrix Spierfonds heeft in Witmarsum € 739,50  opgebracht.   

DANK JE WEL ZEGGEN, DAAR GEBRUIK JE SPIEREN 

VOOR!

Yt Jilderda-Kuperus

Y nstjoerd
Beste dorpsgenoten,

Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de spul-

len die zijn aangeboden voor statushouders in 

de gemeente de Fryske Marren. Dit naar aanleiding van mijn 

oproep in de vorige editie van de Koepel. Het is fantastisch dat 

jullie de spullen beschikbaar hebben gesteld voor statushou-

ders die in Nederland hun bestaan willen gaan opbouwen! Ik 

als dorpsbewoner ben daar zeer trots op. Mochten er nu nog 

mensen zijn die spullen hebben en deze af willen staan aan de 

statushouders, bel (06-42005575) of mail (jrmolen@home.nl) 

mij dan gerust. Ik haal het spul dan op zodra er belangstelling 

voor is. Nogmaals ontzettend bedankt voor alles! 

Met vriendelijke groet,

Jesse van der Molen
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C oncert Janny en Wim
Op snein 13 novim-

ber 2016 sil it Frysk-

talige muzikale twas-

pan Janny Baarda en 

Wim Beckers yn De 

Gekroonde Roskam 

yn Wytmarsum in 

konsert jaan (oanfang 

15.00 oere). 

Nei harren sukses-

folle optreden op 20 

augustus lêstlyn yn 

De Koepeltsjerke 

fan Wytmarsum sille 

se no harren folslei-

ne lieteprogramma 

‘Muzyk as reade tried’ foar it fuotljocht bringe.  

Janny Baarda, berne yn maaie 1972, is hikke en tein yn it pitto-

reske Easterein. Al op de legere skoalle begong sy mei sjongen 

yn it famkeskoar “De Greideklanken”. Dêrnei is de muzyk als 

in reade tried troch har libben rûn mei in ferskaat oan optre-

dens sawol solo as yn koar ferbân. De omslach kaam doe’t sij 

yn 2015 Wim Beckers moete.  

Wim Beckers berne yn maart 1955, groeide op yn Arum. Ek hij 

begong al jong mei gitaar spyljen, sjongen en it skriuwen fan 

eigen wurk. Wim spile yn ferskate Frysktalige bands, lykas  Sin-

kel, Wim Beckers Groep, Samar en als lêste Om’e Noard. De 

ûnderfinings fan Janny en Wim bin no bondele mei as resultaat 

in duo wat klikt as in klok, mei in reportoire dat út Frysktalige 

lieten bestiet.  Eigen wurk of bewurkingen fan besteande lieten.
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is dan ook: Jezelf leren kennen en de ander leren dienen. “Je moet 

jezelf willen ontwikkelen om voor de ander iets te kunnen bete-

kenen. Je kunnen verdiepen in het anders zijn van de ander, daar 

begint voor  jou de vrijheid.” Met dit laatste doelt hij ook op je 

verplaatsen in de wereld van mensen die hun eigen haard en huis 

moeten ontvluchten omdat hun leven op het spel staat.

Relatie ouders en kinderen
De veranderingen die hij doormaakte werden niet altijd door ieder-

een in zijn omgeving goed begrepen. Om zijn weg door het leven 

voor zijn (vier) kinderen inzichtelijker te maken, schreef hij voor hen 

gefantaseerde verhalen met zichzelf in de hoofdrol. Jan schrijft om 

zichzelf en de buitenwereld dichter bij elkaar te brengen. Schrijven is 

voor hem een ontmoeting met zichzelf in relatie tot de ander en de 

wereld om hem heen. “In elk van mijn boeken komt het thema aan 

de orde over de relatie van ouders met hun kinderen, vooral in de eer-

ste drie tot vier levensjaren. Want daar gebeurt het! Ik wil duidelijk 

maken dat die eerste levensjaren bepalend zijn voor de rest van hun 

leven. Onvoorwaardelijke liefde en toewijding is belangrijker dan het 

streven om een perfecte ouder te zijn. Kinderen moeten zich kunnen 

optrekken aan hun ouders. Naast liefde hebben ze ook orde en gezag 

nodig. Er is helemaal niets mis met ‘omdat ik het zeg’.”

Het Vaderhuis
‘Het Vaderhuis’ is de titel van zijn tot nu toe laatste boek. In 

deze roman over Sam, een jonge man die (onder een andere 

naam) echt bestaat, wil hij zeggen dat het in het leven gaat om 

thuis te komen, bij jezelf te komen. “Ik ben van huis uit Gere-

formeerd opgevoed met de gedachte dat het thuiskomen pas 

na dit aardse leven gebeurt, in het vaderhuis van God. Het is 

absoluut goed dat mensen daarin kunnen geloven, maar niet 

zonder thuis te komen in eigen leven, in jezelf.” 

Gerke

Het Vaderhuis is verkrijgbaar in de boekhandel, via bol.com en 

via de schrijver zelf: j.a.boeijenga@home.nl

I nterview
Jan Boeijenga, schrijver te Witmarsum
Jan Boeijenga (75) werd in 1941 geboren in Drogeham, heeft 

een groot deel van zijn leven buiten Friesland gewoond en 

woont nu ruim negen jaar in Witmarsum. “Ik houd van de 

Friese cultuur en ben direct Fries gaan praten toen ik hier 

ging wonen. In Witmarsum kan ik mezelf zijn.” Jan woont in een 

smûk húske in de Bewaarschoolstraat met zijn partner Carin Kuis. 

Schrijver
Jan heeft zijn hele leven geschreven: dagboeken, gedichten, 

verhaaltjes, teksten voor bruiloften en partijen. Sinds hij hier 

woont is hij boeken gaan schrijven. “Daarom durf ik nu te zeg-

gen dat ik schrijver ben.” Tot nu toe heeft hij vier boeken in 

Witmarsum geschreven.

Nooit bij de pakken gaan neerzitten
Hij is begonnen als onderwijzer, heeft een psychologiestudie 

afgerond, werd leidinggevend in een evangelische organisatie, 

was directeur van een instelling voor geestelijk gehandicapten, 

koos als zzp-er voor een eigen adviesbureau en verbrandde 

daarna al zijn schepen en vertrok naar Frankrijk. “Het was het 

allemaal net niet.” Toch heeft hij altijd het gevoel gehad te zullen 

vinden wat hij zocht: zichzelf. “In wezen ben ik heel optimistisch. 

Nooit ben ik bij de pakken neer gaan zitten, ben blijven zoeken.” 

In 1999 werd hij pas ‘wakker’, zoals hij dat zegt. Dat gebeurde 

onder andere via een cursus van de levensschool De Voorde.

Jezelf ontwikkelen
“Wat ik daar hoorde, sprak tot mijn ziel. Daar ontdekte ik dat ik 

in mijzelf de ruimte en de vrijheid heb om op mijn manier uitdruk-

king en invulling aan mijn leven te geven. Dat ik naar mezelf kan 

en moet leren luisteren om mezelf te worden.” Zijn levensmotto 
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Mantelzorgers meld u!
Bent u mantelzorger en nog niet bekend bij het Stipepunt? 

Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan bij het Stipepunt bij u 

in de buurt. U ontvangt dan het presentje en wordt uitgenodigd 

voor één van de bijeenkomsten. 

N ij Libben 50 jaar 
Ons jubileumconcert had inmiddels plaats moeten vinden, maar 

door omstandigheden is dit concert verplaatst naar zaterdag 

18 maart 2017. Hieraan verleent Petra Botma-Zijlstra, eerste 

hoorniste in het Radio Filharmonisch Orkest, haar medewer-

king. Petra heeft als jeugdlid bij “Nij Libben” gespeeld. Noteer 

alvast deze datum in uw agenda als u dit bijzondere concert niet 

wilt missen. Nadere berichten volgen.

Oud papier is nog steeds een erg belangrijke inkomstenbron 

voor onze vereniging. Omdat het op vrijdag wordt opgehaald 

zit er geen bijrijder van Nij Libben meer op de container auto. 

Hierdoor zou de gedachte kunnen ontstaan dat de opbrengst 

niet meer voor onze vereniging is. Maar het is en blijft voor ons 

een belangrijke financiële inkomstenbron.

In tegenstelling tot een aantal jaren terug betalen wij wel een 

bijdrage in de vervoerskosten, maar het is zeker nog zeer de 

moeite waard om alle papier zorgvuldig te bewaren en maan-

delijks aan te bieden. 

Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto 

album en de complete agenda Surft u naar www.nijlibben.nl. 

Tot de volgende keer.

D ag v.d. Mantelzorg
Mantelzorgers worden in het zonnetje gezet

Jaarlijks wordt de mantelzorger op 10 november in het zon-

netje gezet tijdens de Dag van de Mantelzorg. Veel mantelzor-

gers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor hun 

naaste en geen contact hebben met andere mantelzorgers. Op 

deze 10de november worden mantelzorgers op meer dan 200 

plaatsen in Nederland feestelijk bij elkaar gebracht en wordt er 

waardering uitgesproken voor hun bijzondere werk.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chro-

nisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, 

kind of ander familielid, vriend of kennis. In de gemeente Súd-

west Fryslân worden mantelzorgers op verschillende manieren 

bedankt voor hun onmisbare inzet. Bent u mantelzorger? Dan 

kan u ook in aanmerking komen voor een bedankje!

Gezellige activiteiten
De gemeente Súdwest Fryslân wil in samenwerking met de Sti-

pepunten in Bolsward, Drylts, Koudum en Sneek zoveel moge-

lijk mantelzorgers bedanken voor hun inzet. Rond “De dag van 

de mantelzorg” organiseert het Stipepunt activiteiten speciaal 

voor mantelzorgers. Er wordt op dit moment hard aan het pro-

gramma van deze activiteiten gewerkt. Zeker is dat het laag-

drempelige activiteit wordt, waar gezelligheid en onderlinge 

uitwisseling centraal staan. 

Bedankje
Tevens wil de gemeente Súdwest Fryslân rond de dag van de 

mantelzorg zoveel mogelijk mantelzorgers een klein bedankje 

geven voor hun inzet. De mantelzorgers die bij één van de Stipe-

punten ingeschreven zijn, ontvangen rond deze dag een kleinig-

heidje.  Met dit bedankje wil de gemeente Súdwest Fryslân en de 

Stipepunten de mantelzorgers in het zonnetje zetten en bedan-

ken voor onmisbare inzet voor degene waarvoor zij zorgen.
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K V Pim Mulier 
Feestavond, huldiging en live-muziek 

Vrijdag 18 november 2016 om 20.00 uur organiseert de kaats-

vereniging een feestavond in de kantine op het sportcom-

plex. Alle leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere 

belangstellenden zijn deze avond van harte welkom. 

Het meisjespartuur van de kaatsvereniging, bestaande uit 

Anneke Smid, Sjoukje Stuiver en Selma van der Molen zal deze 

avond gehuldigd worden vanwege hun grote succes in Hitzum 

op 6 augustus jl. Zij versloegen in de finale het partuur van 

Ried en behaalden daarmee de felbegeerde eerste prijs op de 

Ald Meierspartij. Een fantastich resultaat  waarbij het partuur 

uitstekend werd begeleid door de kaatsiconen Hilbrand Smid 

en Johan van der Molen.  

Daarnaast zal deze avond aandacht worden besteed aan het 

afscheid van Janny Yntema. Janny heeft zich jarenlang ingezet 

als vrijwilligster van de kaatsvereniging. Wie heeft er geen trai-

ning van haar gehad ? Janny heeft besloten het rustiger aan te 

doen en daar willen we uiteraard even bij stilstaan.

Tijdens de feestavond  en na afloop van het officiele program-

ma is er muziek van Sipke de Boer en zijn muziekvriend Sytse. 

Sipke staat garant voor gezelligheid, dus aan de muziek zal 

zeker niet liggen.

Wij gaan er een gezellige avond van maken en hopen op een 

volle kantine. Bezoekers kunnen de beurs thuis laten want de 

hapjes en drankjes zijn deze avond gratis. 

Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra

 
Maakt u op tijd een afspraak voor de feestdagen? 

 

Petronella Teijema 
Gysbert Japiksweg 13 

Tel : 06 23 62 05 08 
 

info@salonmakeyourday.nl 
www.salonmakeyourday.nl 

 
*Geopend op afspraak  

 

 

 

 

 

€ 41,50 
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K V Pim Mulier 
Feestavond, huldiging en live-muziek 

Vrijdag 18 november 2016 om 20.00 uur organiseert de kaats-

vereniging een feestavond in de kantine op het sportcom-

plex. Alle leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere 

belangstellenden zijn deze avond van harte welkom. 

Het meisjespartuur van de kaatsvereniging, bestaande uit 

Anneke Smid, Sjoukje Stuiver en Selma van der Molen zal deze 

avond gehuldigd worden vanwege hun grote succes in Hitzum 

op 6 augustus jl. Zij versloegen in de finale het partuur van 

Ried en behaalden daarmee de felbegeerde eerste prijs op de 

Ald Meierspartij. Een fantastich resultaat  waarbij het partuur 

uitstekend werd begeleid door de kaatsiconen Hilbrand Smid 

en Johan van der Molen.  

Daarnaast zal deze avond aandacht worden besteed aan het 

afscheid van Janny Yntema. Janny heeft zich jarenlang ingezet 

als vrijwilligster van de kaatsvereniging. Wie heeft er geen trai-

ning van haar gehad ? Janny heeft besloten het rustiger aan te 

doen en daar willen we uiteraard even bij stilstaan.

Tijdens de feestavond  en na afloop van het officiele program-

ma is er muziek van Sipke de Boer en zijn muziekvriend Sytse. 

Sipke staat garant voor gezelligheid, dus aan de muziek zal 

zeker niet liggen.

Wij gaan er een gezellige avond van maken en hopen op een 

volle kantine. Bezoekers kunnen de beurs thuis laten want de 

hapjes en drankjes zijn deze avond gratis. 

Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra

 
Maakt u op tijd een afspraak voor de feestdagen? 

 

Petronella Teijema 
Gysbert Japiksweg 13 

Tel : 06 23 62 05 08 
 

info@salonmakeyourday.nl 
www.salonmakeyourday.nl 

 
*Geopend op afspraak  
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Y nstjoerd
Magrietha Spoelstra geeft onafhankelijk advies bij vragen 
over zorg en ondersteuning

Iedereen die een onafhankelijk advies wil over zorg en onder-

steuning kan terecht bij Magrietha Spoelstra. Zij is onafhanke-

lijk cliëntondersteuner (OCO) voor inwoners van Littensera-

diel en Súdwest-Fryslân. “Ik probeer samen met inwoners een 

oplossing te bedenken die het beste past bij hun situatie. Ik

werk daarbij nauw samen met de gebiedsteams en de advies-

,cliënten- en lokale raden”, legt Magrietha Spoelstra uit.Ik pro-

beer altijd een oplossing te vinden. Is het niet linksom dan maar 

rechtsom.

De gebiedsteams zijn er om de inwoners van die gemeenten te 

ondersteunen bij hun vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke 

hulp, jeugdzorg, uitkeringen, werkloosheid,schulden, dagbeste-

ding en vervoer. Magrietha Spoelstra: “Voor veel mensen is het 

prettig dat er iemand aanwezig is bij het keukentafel-gesprek 

met een medewerker van het gebiedsteam. Als er geen familie-

lid of bekende bij kan zijn, dan kan ik aanschuiven. Dit kan ook 

als iemand wil dat er een onafhankelijk adviseur bij zit.”

U kunt contact opnemen met Magrietha Spoelstra via: tele-

foon: 06-17806059

e-mail: magriethaspoelstra@mienskipssoarch.nl 

Voor vragen over de WMO mag u ook bellen naar M. Baarda, 

tel. 0517-531996.
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Y nstjoerd
Magrietha Spoelstra geeft onafhankelijk advies bij vragen 
over zorg en ondersteuning

Iedereen die een onafhankelijk advies wil over zorg en onder-

steuning kan terecht bij Magrietha Spoelstra. Zij is onafhanke-

lijk cliëntondersteuner (OCO) voor inwoners van Littensera-

diel en Súdwest-Fryslân. “Ik probeer samen met inwoners een 

oplossing te bedenken die het beste past bij hun situatie. Ik

werk daarbij nauw samen met de gebiedsteams en de advies-

,cliënten- en lokale raden”, legt Magrietha Spoelstra uit.Ik pro-

beer altijd een oplossing te vinden. Is het niet linksom dan maar 

rechtsom.

De gebiedsteams zijn er om de inwoners van die gemeenten te 

ondersteunen bij hun vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke 

hulp, jeugdzorg, uitkeringen, werkloosheid,schulden, dagbeste-

ding en vervoer. Magrietha Spoelstra: “Voor veel mensen is het 

prettig dat er iemand aanwezig is bij het keukentafel-gesprek 

met een medewerker van het gebiedsteam. Als er geen familie-

lid of bekende bij kan zijn, dan kan ik aanschuiven. Dit kan ook 

als iemand wil dat er een onafhankelijk adviseur bij zit.”

U kunt contact opnemen met Magrietha Spoelstra via: tele-

foon: 06-17806059

e-mail: magriethaspoelstra@mienskipssoarch.nl 

Voor vragen over de WMO mag u ook bellen naar M. Baarda, 

tel. 0517-531996.
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O BS De Utskoat
Op vrijdag 7 oktober vierde OBS De Utskoat in Witmarsum haar 

jaarlijkse Floraliafeest. Dit keer stond de avond in het teken van 

het Kinderboekenweekthema: Voor altijd Jong, opa’s en oma’s! 

We hebben als commissie dit thema iets breder gemaakt met 

“Reis door de tijd”, zodat het kinderen iets meer aanspreekt. 

Het feest begon op het schoolplein, waar de kinderen onder lei-

ding van Barbara Wielinga de openingsdans lieten zien, op het 

nummer “Voor altijd Jong” van Kinderen voor Kinderen. Ver-

volgens werd iedereen door directeur Bertus Rietman welkom 

geheten en uitgenodigd om het feest in school verder te vieren.

Binnen waren alle ruimtes feestelijk versierd. Iedereen kon 

meedoen aan de verschillende spelletjes, er werd geschminkt 

en kinderen konden hun nagels laten lakken. Voor de kinderen 

was er ook een speurtocht door de school. 

Daarnaast hebben alle kinderen met hun klas een voorstelling 

laten zien. Groep 1&2 zong en beeldde het lied “Stap maar 

in mijn tijdmachine” uit, waarbij zij een ridder, jager en dino-

saurus tegenkwamen! Groep 3&4 bracht het welbekende lied 

“Mijn Opa” ten gehore. Groep 5&6 trad op met het lied “Opa, 

kom achter die geraniums vandaan!” En tot slot had groep 

7&8 een stuk ingestudeerd waarbij zij het lied “Twee motten” 

van Dorus aan het publiek lieten zien. Voor de meeste ouders, 

opa’s en oma’s een bekend lied, er werd dan ook enthousiast 

meegezongen!

Dit jaar was het ook weer tijd voor de Floralia Ontwerpwed-

strijd. Vele kinderen zijn thuis druk aan het knutselen geweest 

om iets te ontwerpen hoe je in de tijd kunt reizen en waar je dan 

graag naar toe wilt reizen. De ontwerpen werden beoordeeld 

door een jury, Titia Banga en Tjittie Koopmans. Per combina-

tiegroep kregen de drie mooiste ontwerpen een medaille. Alle 

kunstwerken waren tijdens het feest tentoongesteld in de Patio. 

Ook voor de speurtocht was een prijs te verdienen.
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Tijdens het feest werd er een verloting gehouden, waarbij direc-

teur Bertus Rietman weer spectaculaire prijzen weg mocht 

geven! Dit varieerde van decoratieve prijzen voor volwassenen, 

speelgoed en spelletjes voor kinderen en een aantal prijzen in 

de vorm van een tegoedbon, workshop of clinic. Alle prijzen 

zijn aangeboden door bedrijven in Witmarsum en omstreken. 

Ook hiervoor weer hartelijk bedankt! 

In het eetcafé genoten bezoekers van een hapje, een drankje 

en een praatje. Er was volop keus uit lekkere zelfgemaakte 

taarten, hapjes, cakes, soep, snert, en broodjes. We willen alle 

ouders ook weer bedanken voor de verrassende lekkernijen dit 

jaar! Rond zeven uur werd het feest afgerond. We willen het 

hele team van De Utskoat weer bedanken voor hun inzet vóór 

en tijdens het gezellige feest! 

We hebben nu alweer zin in de volgende Floralia: nog even een 

jaartje wachten…

De Floraliacommissie
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O BS De Utskoat
Op vrijdag 7 oktober vierde OBS De Utskoat in Witmarsum haar 

jaarlijkse Floraliafeest. Dit keer stond de avond in het teken van 

het Kinderboekenweekthema: Voor altijd Jong, opa’s en oma’s! 

We hebben als commissie dit thema iets breder gemaakt met 

“Reis door de tijd”, zodat het kinderen iets meer aanspreekt. 

Het feest begon op het schoolplein, waar de kinderen onder lei-

ding van Barbara Wielinga de openingsdans lieten zien, op het 

nummer “Voor altijd Jong” van Kinderen voor Kinderen. Ver-

volgens werd iedereen door directeur Bertus Rietman welkom 

geheten en uitgenodigd om het feest in school verder te vieren.

Binnen waren alle ruimtes feestelijk versierd. Iedereen kon 

meedoen aan de verschillende spelletjes, er werd geschminkt 

en kinderen konden hun nagels laten lakken. Voor de kinderen 

was er ook een speurtocht door de school. 

Daarnaast hebben alle kinderen met hun klas een voorstelling 

laten zien. Groep 1&2 zong en beeldde het lied “Stap maar 

in mijn tijdmachine” uit, waarbij zij een ridder, jager en dino-

saurus tegenkwamen! Groep 3&4 bracht het welbekende lied 

“Mijn Opa” ten gehore. Groep 5&6 trad op met het lied “Opa, 

kom achter die geraniums vandaan!” En tot slot had groep 

7&8 een stuk ingestudeerd waarbij zij het lied “Twee motten” 

van Dorus aan het publiek lieten zien. Voor de meeste ouders, 

opa’s en oma’s een bekend lied, er werd dan ook enthousiast 

meegezongen!

Dit jaar was het ook weer tijd voor de Floralia Ontwerpwed-

strijd. Vele kinderen zijn thuis druk aan het knutselen geweest 

om iets te ontwerpen hoe je in de tijd kunt reizen en waar je dan 

graag naar toe wilt reizen. De ontwerpen werden beoordeeld 

door een jury, Titia Banga en Tjittie Koopmans. Per combina-

tiegroep kregen de drie mooiste ontwerpen een medaille. Alle 

kunstwerken waren tijdens het feest tentoongesteld in de Patio. 

Ook voor de speurtocht was een prijs te verdienen.

KOM PROOSTEN!

De gekroonde Roskam | Kaatsplein 3
8748 BZ Witmarsum | 0517 53 11 96

ZATERDAG 31 DECEMBER

ENTREE: KAARTEN IN DE VOORVERKOOP €5,-

AANVANG: 00.30 UUR

INCLUSIEF WELKOMSTHAPJE & DRANKJE EN LIVE MUZIEK!
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S cheppingsgave
Na de zomervakantie is het koor weer begonnen met de repeti-

ties; een week eerder dan de bedoeling was,omdat Scheppings-

gave mee zou werken aan de slotzaterdag van Kerkenpad in de 

Koepelkerk.                                                                                                                                                        

Het thema van Kerkenpad was dit jaar “Kerk en muziek”; ons 

koor had zich opgegeven om een concert van een half uur te 

geven op zaterdag 10 september. Er waren aardig wat luiste-

raars te begroeten, waar wij en de organisatie blij mee waren. 

We lieten een gevarieerd programma horen en de toehoorders 

waren blij verrast over het gekozen repertoire.  Het koor , o.l.v. 

onze vaste dirigent Jannie Kramer, werd bij de meeste liederen 

begeleid  door Geeske Buma op de piano. Om vier uur moch-

ten we dit programma eveneens in de Victoriuskerk te Ping-

jum laten horen. Hier waren minder luisteraars, maar er was 

wel een enthousiaste harpspeler, die het koor spontaan bege-

leidde bij “The last rose of summer”. Op zaterdag 8 oktober 

was de korendag “Frisia Cantat” in Dokkum en ook Schep-

pingsgave had zich hier voor aangemeld. Ieder koor mocht 

zich  twee keer 20 minuten laten horen in twee verschillende 

kerken. Ons koor zong om 15.00 uur in de Baptistenkerk en 

om 16.40 uur in de R.K. kerk. Twee heel verschillende loca-

ties qua klank, maar de optredens gingen prima. We kregen 

veel complimenten; er was zelfs iemand uit Damwoude, die 

graag bij Scheppingsgave wilde zingen. Hij wilde dan wel met 

de trein reizigen; helaas heeft Witmarsum geen treinstation, 

dus dat kon niet doorgaan. Zo’n middag met elkaar optrek-

ken is altijd goed voor de teambuilding. Ook pianiste Geeske 

Buma was weer van de partij. Op zondag 20 november werkt 

Scheppingsgave mee aan de eucharistieviering in de RK kerk in 

Witmarsum. We zullen dan de Messe Brève van Charles Gou-

nod laten horen; de viering wordt geleid door pastoor Bultsma.                                                                                                                 
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S cheppingsgave
Na de zomervakantie is het koor weer begonnen met de repeti-

ties; een week eerder dan de bedoeling was,omdat Scheppings-

gave mee zou werken aan de slotzaterdag van Kerkenpad in de 

Koepelkerk.                                                                                                                                                        

Het thema van Kerkenpad was dit jaar “Kerk en muziek”; ons 

koor had zich opgegeven om een concert van een half uur te 

geven op zaterdag 10 september. Er waren aardig wat luiste-

raars te begroeten, waar wij en de organisatie blij mee waren. 

We lieten een gevarieerd programma horen en de toehoorders 

waren blij verrast over het gekozen repertoire.  Het koor , o.l.v. 

onze vaste dirigent Jannie Kramer, werd bij de meeste liederen 

begeleid  door Geeske Buma op de piano. Om vier uur moch-

ten we dit programma eveneens in de Victoriuskerk te Ping-

jum laten horen. Hier waren minder luisteraars, maar er was 

wel een enthousiaste harpspeler, die het koor spontaan bege-

leidde bij “The last rose of summer”. Op zaterdag 8 oktober 

was de korendag “Frisia Cantat” in Dokkum en ook Schep-

pingsgave had zich hier voor aangemeld. Ieder koor mocht 

zich  twee keer 20 minuten laten horen in twee verschillende 

kerken. Ons koor zong om 15.00 uur in de Baptistenkerk en 

om 16.40 uur in de R.K. kerk. Twee heel verschillende loca-

ties qua klank, maar de optredens gingen prima. We kregen 

veel complimenten; er was zelfs iemand uit Damwoude, die 

graag bij Scheppingsgave wilde zingen. Hij wilde dan wel met 

de trein reizigen; helaas heeft Witmarsum geen treinstation, 

dus dat kon niet doorgaan. Zo’n middag met elkaar optrek-

ken is altijd goed voor de teambuilding. Ook pianiste Geeske 

Buma was weer van de partij. Op zondag 20 november werkt 

Scheppingsgave mee aan de eucharistieviering in de RK kerk in 

Witmarsum. We zullen dan de Messe Brève van Charles Gou-

nod laten horen; de viering wordt geleid door pastoor Bultsma.                                                                                                                 

En daarna is het alweer bijna december; daarom zijn we al 

weer druk aan het oefenen met de kerstliederen, welke we in 

de Kerstnachtdienst van 24 december laten horen. Verder kun-

nen we melden, dat we drie nieuwe leden erbij hebben, nl. Jan 

Lammertsma en Jentje Oostenveld bij de bassen en Marian 

Koopmans bij de sopranen. Hier zijn we natuurlijk heel blij 

mee. Minder mooi is, dat Tjebbe van Beets, die jarenlang lid 

van Scheppingsgave was en ook meer dan 25 jaar de functie 

van penningmeester van het koor vervuld heeft, zijn lidmaat-

schap moest opzeggen vanwege ernstige gezondheidsklachten. 

Tjebbe was “altiid tige warber “ voor zijn koor en heeft tevens 

in het bestuur van de KCZB en de Federatie van muziek-en 

zangverenigingen in Wûnseradiel ( het huidige Femuza ) zitting 

gehad. Jammer, dat het niet meer gaat Tjebbe; bestuur, leden 

en dirigente willen je bedanken  voor jouw grote inzet voor 

Scheppingsgave.
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S interklaasintocht 2016
Op zaterdag 19 november worden Sinterklaas en zijn vele Pie-

ten op grootse wijze ingehaald in Witmarsum. Vanaf half twee 

zal de intocht plaatsvinden bij brug op de landtong.

Sint hoopt dit jaar al varend met vele Pieten aan te komen. 

Hij zal aan wal worden opgewacht door ijsprinses Elsa en haar 

zus prinses Anna. De intocht zal muzikaal worden opgeluis-

terd door leden van muziekvereniging Excelsior uit Schraard.  

Muziekpiet zal in de Roskam de kinderen vermaken.

Om ongeveer  twee uur ontvangt burgemeester Klaas, de goed-

heiligman en de hoofdpiet bij de ingang van de Roskam en kan 

een ieder Sinterklaas verwelkomen en toezingen.

Na deze aubade gaat het intochtsprogramma verder in de grote 

Bent U op zoek naar een kado voor verjaardag of een andere visite 

Kijk dan eens op de webshop van 

 www.eenmooikado.nl 
Leuke en betaalbare kadopakketten 

Gratis bezorgd in Lollum en omstreken 

Voor meer informatie mail naar  

info@eenmooikado.nl 

   

 

 

 

Advertentie halve pagina 
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S interklaasintocht 2016
Op zaterdag 19 november worden Sinterklaas en zijn vele Pie-
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Sint hoopt dit jaar al varend met vele Pieten aan te komen. 

Hij zal aan wal worden opgewacht door ijsprinses Elsa en haar 

zus prinses Anna. De intocht zal muzikaal worden opgeluis-

terd door leden van muziekvereniging Excelsior uit Schraard.  

Muziekpiet zal in de Roskam de kinderen vermaken.

Om ongeveer  twee uur ontvangt burgemeester Klaas, de goed-

heiligman en de hoofdpiet bij de ingang van de Roskam en kan 

een ieder Sinterklaas verwelkomen en toezingen.

Na deze aubade gaat het intochtsprogramma verder in de grote 

zaal van de Roskam, alwaar er een optreden is van de ijsprin-

sessen, muziekpiet, superpiet en sneeuwpiet. Sinterklaas praat 

er met  de kinderen en hij bekijkt de gemaakte kleurplaten. 

(deze kleurplaten worden zoals altijd bij de peuterspeelzaal en 

het basisonderwijs gebracht en opgehaald, wij publiceren de 

kleurplaat ook op facebook) 

Het WOK (Witmarsumer Ontspannings Komitee) hoopt dat 

iedereen en vooral alle kinderen van Witmarsum en wijde 

omgeving  Sinterklaas en zijn Pieten op zaterdagmiddag 19 

november van harte zullen verwelkomen.

F rysk Kampioen Ringstekken.
Op sneon 8 

oktober waar-

den Sjerp de 

Jong en Ilse 

Koster Frysk 

kampioen 

ringstekken. 

Dêrmei pro-

longearde dit 

twaspan har-

ren titel. Se 

dienen dat 

yn in fjild fan 

14 kombinaasjes, besteande út de beste 7 yn it klassemint fan 

sawol de feriening De Friese Aanspanning as ek Het Friese 

Tuigpaard.

Sljochtwei ride Sjerp en Ilse kampioenen yn de koets troch ús 

doarp, mar dit kear waarden se sels yn de koets as kampioenen 

troch it doarp riden mei Martin Gaastra as harren koetsier.
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S urprise nijs
Mei it útkommen fan de koepel komt Sint Maarten ek alwer 

tichterby. Dat betsjut dat wy  wer delkomme mei ús jierlikse 

dropaksje. Fanôf moandei 7 novimber kinne jo ús ferwachtsje 

mei drop en winegums by jo oan de doar.

De dei nei Sint Maarten komt Sinterklaas wer oan yn Nederlân. 

Lykas oare jierren hat Sinterklaas tasein dat in pear fan syn 

pieten de pakjes wer persoanlik delbringe foar wa’t dat wol. Jo 

kinne je opjaan fia de mail (surprisewitmarsum@gmail.com). 

De piten binne beskikber op 3, 4 en 5 desimber. Kosten binne � 

7,50. Jou jimme gau op om wis te wêzen fan in besite.

Yn septimber ha we wer in moai bedrach krigen fan it Koöpe-

raasjefûns fan de Rabobank. We ha no genôch jild by inoar om 

us ljocht en lûdset te fernijen! Tank foar dizze jefte Rabobank. 

Ek tank sizze we oan al ús donateurs dy’t wer sa goederjousk 

west binne. Ûnder oare troch jim stipe kinne wy als toanielfe-

riening bestean.

s. v. Mulier
Beste inwoners van Witmarsum, Pingjum, Schraard, Longer-

hou, Schettens, Lollum en Waaxens

De sponsorcommissie van s.v. Mulier organiseert weer een actie 

voor en door de jeugd. De jeugdspelers hopen op uw steun te 

kunnen rekenen. De artikelen die we aanbieden zijn:

Handzeep Pepermunt

Vetbollen Geurkaarsjes

Kaars

Alle artikelen kosten �2,50 per stuk/verpakking 

U kunt vast één of meer artikelen gebruiken en u steunt het 

jeugdvoetbal van s.v. Mulier.

Wij komen op woensdag 23 november bij u langs.

Voor verdere inlichtingen of bestellingen kunt u bellen met 

J.Jorna. Tel 0517-531471

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Sponsorcommissie s.v. Mulier

  T op2000 kerkdienst Witmarsum
11 december 2016 om 11.00 uur in de Koepelkerk

Aan het einde van het jaar staat de NPO Radio 2 in het teken 

van de Top2000. In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: 

nummers die emotie oproepen, kippenvel en herinneringen.

Wat is er nou mooier dan in een kerkdienst samen te luiste-

ren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis? Daarom 

organiseren we ook in Witmarsum een TOP2000 kerkdienst.

Tijdens de TOP2000 kerkdienst worden nummers uit de 

TOP2000 gezongen en beluisterd. Op de site www.top2000kerk-

dienst.nl/witmarsum  kun je jou 3 favoriete nummers doorge-

ven. Of via onderstaand invulstrookje die je kunt inleveren bij  

Klazina Haringa Mr. De Vriesstraat 58 Witmarsum. Dit kun je 

doen t/m 15 november a.s.

Er is een band die een aantal nummers ten gehore zal brengen.

U bent van harte welkom! Op zondag 11 december in de Koe-

pelkerk. Vanaf half 11 staat de koffie voor u klaar!

Jouw favorieten,

Nr. 1 ____________________________________________

Nr. 2 ____________________________________________

Nr. 3 _____________________________________________
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De foto van de Merke Kids Crew gemaakt door Truus Bergsma 

kreeg een hartverwarmend commentaar. “Van deze foto wordt 

je blij. Een mooie groep meiden die zich ergens voor inzet en 

daar nog lol in heeft ook. Als je het dan toch over Mienskip 

hebt.... Hier gaat het om. Deze mensen houden de Mienskip 

levend.” 

Andere winnaars zijn twee foto’s genomen door Evert Zwier 

met Koen Reijer Zwier, als voetballertje “die zo opgenomen 

kan worden in de pindakaas reclame” en een kleurige foto van 

Evie Marie Zwier “die echt vol plezier aan het spelen is”.

Winnaar Arjen van Popta is op een foto “geconcentreerd aan 

het sleutelen, met een diepte compositie” gemaakt door Gerda 

van Popta. 

Truus Bergsma wint als fotografe met nog drie foto’s : Emmy 

Hofma, “die van de foto spat als zij in het water zwemt”; Priscil-

la Jaafar-Bergsma te paard “in een prachtig lijnen- en spiegel-

spel” en Ale Kuperus als imker te zien. “Hier klopt alles, zon-

der afleidende onderwerpen, met pure passie voor de hobby”.  

Arida Meerman maakte een foto van Geertje Louwsma terwijl 

zij aan het schilderen is: “door de prachtige kleuren en licht 

inval ’leeft’ deze foto.”

Elly van der Wei is de tiende winnaar met haar foto van haar 

spiegelbeeld in het water;  “een creatief geheel waar je langer 

bij stil blijft staan.”

Er was speciale aandacht voor Truus Bergsma die met haar 

inspanning zorgde voor 45 van de 130 inzendingen en voor 

Tjittie Koopmans, de bedenker en aandrijver van de exposi-

tie. Beiden kregen een fotoalbum gemaakt van de inzendingen, 

gesigneerd door Henk Kroes. 

Klaas Smit, voorzitter van de initiatiefgroep Witmarsum 2018 

benadrukte dat ‘de Mienskip’ met deze expositie de echte win-

naar is. Van individuele inspanning komt men tot een gezamen-

lijke expositie en 3 iconen portretten, met gemeenschappelijke 

ontmoeting en kennismaking tot gevolg. Wim Beckers en Janny 

Baarda gaven concreet invulling aan hun hobby. 

28

Witmarsum 2018
Foto-expositie geopend door Henk Kroes

‘Elfsteden icoon’ Henk Kroes opende zondag j.l. de foto-expo-

sitie ‘Ik en mijn hobby’ georganiseerd door Witmarsum 2018. 

Hij deed dit samen met Aylva State bewoner, dhr. Tilstra het 

onthullen van de portretten van de 3 iconen van Witmarsum: 

Pim Mulier, Menno Simons en Gysbert Japicx. Het zijn moza-

iek portretten samengesteld uit de inzendingen van de foto’s 

met hobby’s van dorpsgenoten. Alle 130 inzendingen en de 10 

prijswinnende foto’s zijn tot en met december overdag in Paty-

na-huis Aylva State te zien. 

Henk Kroes vertelde bij de opening over zijn ervaringen als 

organisator van de Elfstedentocht en Simmer 2000. Hij leerde 

ervan dat de inbreng vanuit de dorpen bij het tot stand komen 

van provinciale projecten als Culturele Hoofdstad van belang 

is. Betrokkenheid vanuit de mensen in de dorpen is essentieel. 

Hij gaf Witmarsum 2018 een compliment dat zowel de dorps-

bewoners als de organisatie trots konden zijn op het succes van 

de expositie.

Aan de inzending voor de expositie was een wedstrijd verbon-

den. Juryvoorzitter Wybo Smids, designer, muzikant en acteur, 

onthulde de uitvergrotingen van de gekozen 10 winnaars. “De 

foto’s die ‘op het juiste moment gemaakt zijn’ of die ‘met de 

meest aansprekende compositie’ werden winnaar”. 

Wybo Smids gaf toelichting waarom juist deze gekozen waren, 

zoals de foto van Anja Hofstra door Evert Zwier genomen tij-

dens de Triatlon van Witmarsum. “Deze foto straalt kracht en 

fanatisme uit. Een mooi contrast tussen ontspannen toeschou-

wers in hun tuintje op de achtergrond en de inspanning van de 

sportster, die net uit het water komt”. 
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  T ijdlijn van Friesland en Witmarsum
Geschiedenis hoeft niet saai te zijn. Maandagavond 21 novem-

ber a.s.om 20.00 uur in de Gekroonde Roskam is een ieder, van 

jong tot oud, welkom bij een luchtige avond over de geschie-

denis/tijdlijn van Friesland en Witmarsum. Toegang vrij, met 

welkomst bakje. Wat weet je eigenlijk van onze geschiedenis, 

wat kun je ervan vinden op internet? De ‘Tresoar Stoomkursus’ 

wordt in het kader van Kulturele Haadsted 2018 in zo’n 50-100 

dorpen gegeven. Deze avond in Witmarsum wordt voor een 

deel toegespitst op Witmarsum. Met een gevarieerde aanpak:

•  Kwart voor acht inloop en welkom met koffie/thee en een 

eerste blik op de foto tafels van onze eigen Witmarsumer ‘In 

’t ferline’

• De geschiedenis van Friesland in grote lijnen.

• Een historisch filmpje uit het Fries Archief 

• Een quiz, waarmee de aanwezigen hun kennis kunnen testen

•  Pauze met de mogelijkheid voor een eigen drankje en een blik 

op de foto tafels

•  Wegwijs op internet naar de collecties van Tresoar aan de 

hand van de geschiedenis van Witmarsum en omstreken.

Interessant voor alle bewoners van Witmarsum, zowel nieuw-

komers als zij die hier geboren en getogen zijn. Heb je thuis ook 

nog oude foto’s of stukken uit het verleden? Neem ze gerust 

mee, dan kunnen de mensen van ‘In ’t ferline’ er misschien iets 

over vertellen. Redenen genoeg om maandagavond 21 novem-

ber aanwezig te zijn in de grote zaal van de Gekroonde Ros-

kam. 

Nog wat meer over de avond weten? Bel gerust Jac Konig 

0653172732, lid initiatiefgroep Witmarsum 2018. Zegt en ‘deel’ 

het voort en geniet van een leerzame en gezellige avond.

Als nieuw gitaar-zang duo zorgden ze voor de muzikale afslui-

ting. Dit klonk in mooie harmonie en met prachtige Friese tek-

sten, zoals met de vertaling van ‘Mag ik dan bij jou’.

De expositie geeft een prachtig tijdsbeeld van waar Witmar-

sum zijn vrije tijd mee door brengt. Zoals met bekende hobby’s 

als schilderen, vissen, diverse sporten, vrijwilligerswerk, die-

ren houden en mennen, varen, zeilen, vakantie vieren, muziek 

maken, tuinieren, wandelen, borduren, haken, achter de naai-

machine, toneelspelen, schminken, barbecueën, motorrijden 

en klassieke voertuigen of meubels opknappen. Maar ook de 

bijna vergeten en minder bekende hobby’s als wol vilten, het 

maken van temari ballen, kussens, quilts, miniaturen en crypto-

grammen maken, houtbewerken, mollen vangen, skiën, licht en 

geluid verzorgen, crossen, stockcar- en kitcar racing.

Er hadden zich zo’n honderd belangstellenden in Aylva State 

verzameld, waaronder inzenders en familie. Samen met de 

bewoners van Aylva State ontsponnen zich hele verhalen, zoals 

over Koen Reijer Zwier. “Koen Reijer wat een mooie naam, 

oh is dat de kleinzoon van Evert Zwier?, maar dan is dat de 

achter kleinzoon van Jan Zwier. Weet je nog dat die met zijn 

melkkar…..?”. Of die over de hobby ‘Temari ballen maken’ 

van Aimée Postuma: “Wat is dat precies? Is Aimée hier ook? 

Daar wil ik graag wat van horen!” En de aanwezige jeugd wilde 

weer meer weten van Kitcar racen van Henk Jan van Dijk! 

Belangstelling voor een fotoalbum van de inzendingen? Het 

album is te bestellen in klein formaat 19x15 cm, papier met 

gelijmde flexibele kaft voor € 18. Luxe uitvoering met mat 

zijdeglans fotopapier en harde kaft € 26,50. In groter formaat 

27x21 cm, papier met gelijmde flexibele kaft voor € 26 en in 

luxe uitvoering met mat zijdeglans papier en harde kaft € 29. 

Voor Sinterklaas in huis? Stuur een mailtje t/m zaterdag 19 

november a.s. naar pim@witmarsum2018.frl met je bestelling. 
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Er hadden zich zo’n honderd belangstellenden in Aylva State 

verzameld, waaronder inzenders en familie. Samen met de 

bewoners van Aylva State ontsponnen zich hele verhalen, zoals 

over Koen Reijer Zwier. “Koen Reijer wat een mooie naam, 

oh is dat de kleinzoon van Evert Zwier?, maar dan is dat de 

achter kleinzoon van Jan Zwier. Weet je nog dat die met zijn 

melkkar…..?”. Of die over de hobby ‘Temari ballen maken’ 

van Aimée Postuma: “Wat is dat precies? Is Aimée hier ook? 

Daar wil ik graag wat van horen!” En de aanwezige jeugd wilde 

weer meer weten van Kitcar racen van Henk Jan van Dijk! 

Belangstelling voor een fotoalbum van de inzendingen? Het 

album is te bestellen in klein formaat 19x15 cm, papier met 

gelijmde flexibele kaft voor € 18. Luxe uitvoering met mat 

zijdeglans fotopapier en harde kaft € 26,50. In groter formaat 

27x21 cm, papier met gelijmde flexibele kaft voor € 26 en in 

luxe uitvoering met mat zijdeglans papier en harde kaft € 29. 

Voor Sinterklaas in huis? Stuur een mailtje t/m zaterdag 19 

november a.s. naar pim@witmarsum2018.frl met je bestelling. 
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Y n’t ferline
De foto fan de foarige kear is nommen op in kâlde Keningin-

nedei yn 1979, dêr ‘ t keninginne Juliana har santichste jierdei 

fierde. It wie de lêste Keninginnedei, dy ’ t  hja as keninginne 

Juliana fan de Nederlannen meimakke. It wie  mei 9 graden  yn 

trochsneed ek ien fan de kâldste út de skiednis. Op ‘ e foargrûn, 

mei de rêch nei ús ta, stiet master Jan Deelstra. Wa ‘ t de lytse 

Wytsingen binne op it skip, is by ús noch net bekend. Wat wol 

bekend is dat dizze prealwein boud is yn de garaazje, op de 

Mounts, by Sjoerd Kooistra. Benammen it skjinmeitsjen fan de 

kowehoarnen, stiet guon noch yn it ûnthâld as in net sa noflik 

putsje. De foto fan dizze kear is makke yn 1913, dizze is makke, 

ta eare fan de ûnôfhinklikheitfeesten. Yn de krante stie: het 

land viert feest, het volk jubelt en geen dorp zo klein, geen 

gehuchtje of het heeft zijn feest. Vlaggen wapperen, erebogen 

verrijzen, schoten knallen, vuurwerken knetteren en de kinde-

ren drinken chocola en eten snoep, winnen prijzen en hebben 

volop pret. Ik kin wol begripe, dat jo de minsken dy ‘ t op de 

foto stean net werkenne, mar as jo noch ien fan de foarige kear 

kinne, soene wy dat graach hearre .

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Ver-

lengde Oostend 17    

8748AP (532147), 

Geertje Verhoeve 

(531392),  Titia 

Banga (531572) of 

Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: 

evertzwier@out-

look.com

Z onnebloem Witmarsum
 

Zonnebloem Witmarsum heeft weer een koffie ochtend in het 

in kerstsfeer versierde Groen-centrum van Witmarsum.

Op 12 december.

Tijd 9.30 tot 11.30 uur

Er zijn vrijwilligers die u halen en brengen.

Opgave tot 5 december

 mw. F.Bouma  telefoon nummer 532244

 mw. A.Jorna  telefoon nummer  531471

Zonnebloem Witmarsum/Bolsward

K oepelkerkgesprek
‘Ieder voor zich, en….?’
Op maandagavond 7 november a.s. vindt er in de Koepelkerk 

in het kader van ‘Nederland in dialoog’ een gesprek plaats over 

de vraag ‘Ieder voor zich, en…?’ Aan dit gesprek wordt door 

enkele inwoners van Witmarsum en omstreken deelgenomen 

en wordt begeleid door Cor Nijkamp (Doopsgezind predikant).

In het Koepelkerkgesprek wordt gepraat en nagedacht over 

de vraag wat ‘Ieder voor zich, en…?’ kan betekenen voor ons 

eigen leven en voor onze samenleving.

Wat voor samenleving krijgen we als we uitgaan van ‘Ieder voor 

zich’? Wie zorgt dan voor de ander? In hoeverre ben je verant-

woordelijk en kun je verantwoordelijk zijn voor de wereld om je 

heen? Iedereen is van harte welkom om te luisteren en om mee 

te praten in het Koepelkerkgesprek, dat begint om 19.30 uur.
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A genda 
1 november Kaartclub Elk Wat Wils, Competitie

 19.45 uur, De Gekroonde Roskam

2 november Vrouwen van Nu, Themamiddag over voeding

 14.30 uur, De Gekroonde Roskam

6 november Het Koepelgesprek: ‘Ieder voor zich, en…

 20.00 uur, Koepelkerk

11 november Muzikale opening Sint Maarten door Nij Libben 

 18.15 uur op het Kaatsplein

13 november Concert Janny Baarda & Wim Beckers

 15.00 uur, De Gekroonde Roskam

15 november Kaartclub Elk Wat Wils, Competitie

 19.45 uur, De Gekroonde Roskam

15 november  Vrouwen van Nu, Bijeenkomst verzorgd door 

de leden van Kimswerd

 19.45 uur, De Gekroonde Roskam

17 november  Jaarvergadering gymnastiekvereniging V&O

 20.00 uur, De Gekroonde Roskam.

18 november  Ald papier foar Nij Libben

 Vanaf 07.30 uur

19 november Intocht Sinterklaas

 Start: 13.30 uur op de brug bij de landtong 

29 november Kaartclub Elk Wat Wils, Competitie

 19.45 uur, De Gekroonde Roskam
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 18 novimber
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
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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?
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