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Kom nu bij ons fitnessen en krijg de eerste
2 maanden gratis!
Wanneer u in Februari 2017 een jaarabonnement afsluit voor 2 of meer keer
per week fitnessen, ontvangt u de eerste twee maanden gratis.
Maak voor 1 maart a.s. een afspraak voor een intake en vraag naar de voorwaarden.
De tarieven voor alle fitness abonnementen gaan dit jaar niet omhoog!

Check onze website voor het laatste nieuws

www.fysiowitmarsum.nl
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K at en Harke
Yn it foar is it swier om it waar te foarsizzen, sa ek tusken
.

en

Sa waarden wij bliid makke mei in lyts bytsje snie en fan-

sels froast. Ja en dan ferskine moarns, as it wer ljocht wurdt,
Anton Pieck eftige taferielen en fiergesichten. Soks is en bliuwt
in skitterjend gesicht! Mei namme as de loft, sa oan it ein fan
de middei, donker blau kleuret en de wite beammen mei harren takken dêr as beakens tsjinôf stekke. Bij sokke útsjochten
is in televyzje folslein oerstallich fansels. Yn ús iisbaan lei al in
moaie glêde iisflier te pronkjen yn in wintersk sintsje. Spitich
dat dy temperatueren net trochsetten, want ik hie de redens al
út it fet, mar it wie net oars. Wol moai trouwens hoe’t men yn
de Rânestêd reageart rjochting Fryslân as der frieswaar kommende wei is. Men tinkt dêr al rillegau dat by ien nachtje froast
de 11-stêdentocht al yn sicht is.
As ik dit skriuw is Donald Trump krekt offisjeel ynstalleare as
presidint. Noch nea hat der yn it foar al safolle opskuor west oer
in presidint dy’t noch kommende wei is. Mar ja, de man makket it der sels ek nei fansels. As men heart wat hij der betiden
allegear begelyks útkraamd oer froulju, dan is it ek net sa’n
wûnder as in topless frommeske syn waaksen byld yn it krús
taast. Mar ja de Amerikanen ha de man sels keazen, al wie de
mearderheid ek foar Hillary Clinton. In frjemd kiesstelsel ha dy
Amerkanen. It sil mij nij dwaan wat ús allegear noch te wachtsjen stiet mei dizze man.
Wij kinne trouwens aanst sels ek ús stim jilde litte. Want de
folgjende Twadde Keamerferkiezing sil op 15 maart plak fine.
Sa stadichoan sjogge wij wer in hiele parade fan politike pommeranten foarby lûken yn kranten, radio en televyzje. De iene
wit it net allinich noch better as de oar, mar de tasizzingen
fleane ek yn it rûn. De fraach is altyd yn hoefier dizzen dan
altyd echt wier makke wurde. Polityk is en bliuwt in fak apart.
Dyselde politici sil ek wat dwaan moatte mei de krimp. Sa’t jim
3

Koepel_2017_2_februari.indd 3

31-01-17 09:23

grif lêzen ha yn de kranten nimt it tal ynwenners fan Fryslân,
ek yn ús regio, behoarlik ôf. Earst waard tocht dat it allegear
wol wat meifalle soe, mar de hurde en kâlde sifers bewize keihurd it tsjindiel. Dan kin jo fansels tinke: No ja, dêr kinne wij
dochs neat oan dwaan of feroarje. Mar dat is mar de fraach
fansels. Ik bin der eins fan oertsjûge dat as wij sels ús doarp
oantreklik meitsje, dat soks seker minsken oanlûke sil. En sis
no sels, Wytmarsum hat in protte te bieden, mar wij moat der
wol oan wurkjen bliuwe. Stilstean is no ienris efterútgong en
dat hat noch noait oars west. Men moat yn beweaging bliuwe.
It yn beweaging bliuwe skynt trouwens ek noch sûn te wêzen.
Ik ha jierrenlang ferkondige dat sport net sûn wie. Tink allinnich mar ris oan alle blessueres dy’t minsken oprinne mei sporten wertroch de sûnenssoarch it mei namme wykeins geregeldwei frij drok hie. Mar myn miening is ek yn beweaging. Want
troch in yntinsive trainings programma bij Theo ûnder lieding
fan Marco en Trynke en it diel útmeitsje fan in topteam mei
û.o. Melle, Paul, Gerke, Annie en Jan, bin ik der efter kaam dat
sporten ek hiel leuk wêze kin.
En no wij it dochs oer sporten ha. Pieter Okkema fan De Noeste
Hoeve is tidens de hynstekeuring beneamd ta fokker fan it jier.
Pieter waard koazen omdat hij mei kop en skouder der boppe
út stuts fanwege syn fokresultaten. Wier in lokwinsk wurdich
liket mij!
Mar eilaas is der ek drôf nijs te melden. Want sa ferstoar op
16 jannewaris HANS HOOGEBOOM, dy’t mei syn frou Irma
op Harkesyl wenne. Hans waard op 19 oktober 1950 berne yn
Beverwyk. Hij hat jierenlang frachtweinsjauffeur west en hold
fan it saneamde ovaal-racen. Dit is race mei in bepaald type
auto’s op it asfalt. Ek runden Irma en hij in skoft it grand-kaffe ‘Bollocks’ yn Boalsert. Fiersto betiid kaam der in ein oan it
libben fan dizze libbensgenieter. Wij winskje Irma en de oare
famyljeleden de sterkte ta om dit ferlies te ferwurkjen.
Us lokwinsken foar ús redaksjelid Janke Zijlstra! Op tongersdei
26 jannewaris krige Janke út hannen fan wethâlder Mirjam
Bakker de priis útrikt foar it bêste Frysktalige stik fan 2016 yn
4
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’e doarps-, wyk- en stedskranten út gemeente Súdwest-Fryslân.
It gong om it yntervieuw mei Laurens Sierkstra. Janke fan herte
lokwinske! Wy binne grutsk op dij!
Fannemoarn, doe’t ik betiid in kuier makke oer Wûns, die mij
wer ris beseffen dat wij genietsje moatte fan it libben, de natoer,
alles om ús hinne. De lannen leinen der fredich bij en wienen
wyt útslein fan de froast. In pracht gesicht fansels! Spitich allinnich dat ik foar neat myn redens út it fet helle ha, want ik hie
der al in bytsje op rekkene dat de iisbaan syn poarten iepenje
koe. Mar wa wit...
Oant de folgjende Koepel!
Wim

D orpsbelang
Spreekuur

e

We hebben twee keer een spreekuur gehouden. In totaal heb-

h

ben 6 Witmarsumers het spreekuur bezocht. Wij zijn blij met

a

deze belangstelling en gaan er zeker mee door. Er waren veel
opmerkingen over verkeerssituaties, overlast en gevaarlijke
situaties. Volgende Koepel zullen we beschrijven wat er met
alle opmerkingen gaat gebeuren.

d

e

n

Verkeerssituaties in Witmarsum.
De afgelopen tijd hebben we een aantal knelpunten door gekregen. Het te hard rijden in de Oosterstraat en de trillingen t.g.v.
de drempel op de kruising Mauritsstraat en Menno Simonsstraat hebben we besproken met de gemeente. Dit heeft niet
geleid tot plannen om iets aan te passen. Om een frisse kijk op
de zaak te krijgen, zijn we op voorstel van de gemeente bezig
om een expert in te schakelen en die te vragen naar de verschil5
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lende situaties te kijken. Op de jaarvergadering willen we de
uitkomst van de analyse presenteren en met elkaar in gesprek
gaan over knelpunten en oplossingen.
Gevaarlijke situaties kun je melden bij de buurboa René Kuipers, 0515-484541 of “handhavingpubliekdomein@sudwestfryslan.nl t.a.v. René Kuipers.
Jaarvergadering.
Dinsdag 28 maart 2017 hopen we je te verwelkomen op de
jaarvergadering. Het is dit jaar in de kantine en de aanvang
is 19:45h. We willen de bespreking van de verkeersknelpunten
centraal stellen en de gebruikelijke onderwerpen minder uitvoerig behandelen.
De gedetailleerde agenda met te verkiezen bestuursleden komt
in de volgende koepel.
De eetclub van Witmarsum
Wekelijks wordt er op de woensdag gekookt in ‘t Arkje, tegenover de Poiesz. De eetclub is open voor iedereen. Kook of eet
gezellig mee of kom gewoon een keertje kijken. Vanaf 16.00
uur is er iemand aanwezig. Voor informatie bel met Hellen
Oudenhooven 06-53679874.
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com
Website: www.witmarsum.com

S eptember
Earste bewenners sette harren te wenjen yn “September Witmarsum”.
Wytmarsum, 18 jannewaris 2017 September Witmarsum, oanbieder fan leafdefolle soarch foar âlderein mei ûnthâld swierichheden,
6
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hieten har earste bewenners ôfrûne desimber wolkom. September
Witmarsum is festige oan de Arumerweg 53 en hat de beskikking
oer 17 wenten. September Witmarsum is de fiifde festiging fan
“Wonen bij September” yn Nederlân.
Yn de wenhûzen fan September draeit de soarch om leafde,
oandacht en belutsenens. By September gean wy der dêrom fan
datjinge út wat ien noch wol kin. Túnkje, itensiede as it dwaan fan
de wask, by ús ferfeelt de âlderein sich allinne as se dat sels graach
wolle. De doaren fan it hûs steane altyd iepen foar famylje, freonen
en bekinden. “Minsken yn it eigen sociale netwurk moatte harren
krekt sa wolkom fiele as ús eigen bewenners”seid de oprjochter
Michiel fan Putten.
By September organisearje wy it hâlden en dragen yn it wenhûs
radikaal oars as by de festiche oarder. Trochdat wy ús meiwurkers
mear ferantwurdelikens jouwe, wurde de managers oerstâllich. As
gefolch dêrfan kin der hast twa kear safolle personiel ynset wurde
foar us bewenners. Hjirtroch is der echt tiid en romte om oprjochte
oandacht foar elkoar te hawwen.

t

De earste bewenner, mefrou Yntema ferteld: “it wie yn it begjin wol

0

swier, ik moast wenne”. Har famylje is bliid dat se hjir har plak fûn
hat. Har susters fertelle:”it is hjir hiel gastfrij, de famylje wurd oeral
by belutsen, wat der ek bart, en der is altyd kofje, tee en wat te iten.
Dit is no it hûs fan ús suster, sa fielt it foar har en foar ús en dat is in
moai teken. Dat docht jen goed.
It wenhûs fan September is festige yn it eardere gemeentehûs yn
Wytmarsum en hat sântjen wenten yn de grutte fan 30 oant 50 kânte
meter dy alhiel nei eigen smaak ynrjochte wurde mei. It wichtichste plak yn it hûs wurd fansels ynnommen troch de geselliche wenkeuken, wer’t eltse dei farsk iten sean wurdt. De wenkeamer mei
iepenslaande doaren oan de foar- en efterkant fan it gebou soargje
derfoar dat der, sa gau as it wat waarmer wurdt, folop geniete wurde
kin fan de prachtiche omjouwing en romte rûnom it gebou.
Ferantwurdelike foar dit alles is Caroline Krol, sy is as liedingjaande
de spin yn it web en soarget foar de koarte lynen tusken de bewen-

-

ners, famylje en de meiwurkers. Sy is foar eltsenien it earste oan-

,

sprekpunt. In feilich en burgen gefoel.
7
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E uropa Kinderhulp
Trakteer uzelf op een glimlach komende zomer!
Hebt u al ideeën voor de zomer van 2017? Europa Kinderhulp
doet u graag een suggestie.
Word vakantieouder !!
Vakantieouder wordt u door een kwetsbaar kind uit te nodigen voor een vakantie in Nederland. Kinderen, die opgroeien
in moeilijke gezinssituaties. Kinderen die ook wel eens willen
meemaken dat naar hun wordt omgekeken. Verblijven bij lieve
mensen die een tijdelijk huis willen zijn. Samen eten, samen
spelen en gewoon kind kunnen zijn. Door ruim twee weken in
de zomervakantie in een andere omgeving te zijn, kunnen ze op
adem komen. Ze hoeven geen luxe uitstapjes of dure fratsen,
maar gewoon meedraaien in uw gezin. Waar iemand is die aandacht geeft, grenzen stelt en duidelijkheid schept. Die ervaring
pakt niemand meer van hen af.
Europa Kinderhulp gelooft dat kinderen met een stabiele basis,
-liefde, aandacht en regelmaat- de wereld een stukje mooier
kunnen maken.
Hoe doet u mee.
Als er in uw hart en huis rust en ruimte is om één van deze kinderen een onvergetelijke vakantie aan te bieden in Friesland,
neem dan contact op met Joke de Vries, 0518-841942 of stuur
een mailtje naar

friesland@europakinderhulp.nl. Meer infor-

matie over de Stichting Europa Kinderhulp vindt u op www.
europakinderhulp.nl.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen:

Croix Rouge van 8 juli – 22 juli
Secours Populaire Francaise

8
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van 22 juli – 10 augustus
Duitse kinderen

Hannover van 17 juli – 28 juli
Oldenburg van 19 juli – 31 juli
Schneeberg/Delitzsch
van 17 juli – 4 augustus

Belgische kinderen : nog niet bekend
Nederlandse kinderen: 24 juli – 2 augustus

K apsalon Amarant 20 jaar

e
Kapsalon Amarant in Witmarsum heeft woensdag 4 januari
een splinternieuwe fiets weggegeven. De gelukkige winnares
is Yfke Visser uit Makkum. Yfke was zeer verrast met haar

,

prachtige prijs: “Echt waar, een fiets? En ik win nooit wat!” Dat

-

laatste kan ze nu gelukkig niet meer zeggen.
Kapsalon Amarant bestaat al weer 20 jaar. Op 6 juli 1996 open-

,

de eigenaresse Margreet Buwalda de deuren van haar salon.

r

Zij wilde het twintigjarig bestaan van de kapsalon vieren en
organiseerde door het jaar heen verschillende acties. De eindejaarsactie van 2016 was een echte oudejaarsknaller. Een hippe
fiets en twee verzorgingspakketten van Goldwell vonden hun
weg naar winnaressen. De verzorgingspakketten zijn gewon-

,

nen door Gaby Draper uit Witmarsum en door mevrouw Zwart

r

uit Arum. Ook zij waren zeer verguld met hun prijs.

Begin november 2016 ging de grote jubileumactie van start.
Alle klanten die een verzorgingsproduct kochten van Goldwell
konden meedingen naar de fiets. Meer dan 100 klanten deponeerden hun kaart in de actiebus. Op 29 december, de laatste dag dat de kapsalon open was in 2016, trok oud-voorzitter
9
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van Dorpsbelang Witmarsum Klaas Smit drie winnaars uit de
bus. “We wilden dat de trekking gedaan zou worden door een
onafhankelijke persoon en daarvoor hebben we Klaas bereid
gevonden dit te doen”, licht Margreet toe.
Kapsalon Amarant ligt centraal in het dorp, recht tegenover de
karakteristieke Koepelkerk. Voor zeer veel inwoners is Amarant de vaste kapper geworden in de afgelopen 20 jaar. “We
verwelkomen nog steeds klanten van het eerste uur”, zegt Margreet. “Daar ben ik eigenlijk best trots op, want dan doen we
het blijkbaar goed.”
Alle kapsters van Amarant wensen de prijswinnaars veel plezier met hun prijzen. Vol enthousiasme staan ze ook in 2017
weer voor alle klanten klaar. “Op naar de komende 20 jaar”,
roepen ze in koor. Alle kapsters wensen iedereen een gelukkig,
gezond en goedgekapt 2017. Volg Kapsalon Amarant op Facebook en blijf op de hoogte van de acties.

10
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B êste Frysktalige stik
Doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum wint priis bêste
Frysktalige stik
Fan ’e middei hat wethâlder Mirjam Bakker de priis útrikt fan
it bêste Frysktalige stik fan 2016 yn ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân. De earste priis wie
foar doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum, de twadde priis
foar Uus likje wraald fan Hylpen en de tredde priis foar De
Doarpsomropper fan Skearnegoutum.
Earste kear
It is de earste kear dat de gemeente Súdwest-Fryslân de priisfraach foar it bêste Fryske stik yn ’e doarps-, wyk- en stedskranten útsetten hat. “De gemeente Littenseradiel organisearret de priisfraach al jierren en hat foar ús in grut foarbyld west.
No’t aanst in tal doarpen fan Littenseradiel by Súdwest-Fryslân
komt, is dit it momint om in nije tradysje yn ús gemeente te
begjinnen,” seit wethâlder Mirjam Bakker.
Kursus ‘Skriuw mar Frysk’
It ôfrûne jier hat de gemeente Súdwest-Fryslân de redaksjes fan
’e doarps-, wyk- en stedsblêden in kursus ‘Skriuw mar Frysk’ oanbean. “Wy fine it belangryk dat de redaksjeleden yn har memmetaal skriuwe kinne, dat sy it Frysk sichtber meitsje. Sy binne
ambassadeurs fan ’e Fryske taal,” jout wethâlder Bakker oan.
22 ynstjoeringen
Yn totaal hat de gemeente 22 Frysktalige teksten ûntfong. De
sjuery hat de ynstjoeringen beoardiele op ’e lêsberens, aktualiteit, mar ek kreativiteit en fansels it brûken fan de Fryske taal.
Sjueryfoarsitter Jelle Gerbrandy wie ûnder de yndruk fan ’e
ynstjoeringen. “It is hiel moai om te sjen hokker ferskillende
12
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ynfalshoeken keazen binne: dichtsje, fiksje en non-fiksje, alles
siet dertusken. En dan de moaie Fryske wurden dy’t de minsken derby fine, prachtich!”

e
Utrikking
De útrikking wie yn it Gysbert Japicxhûs yn Boalsert. In

n

symboalysk plak, om’t Japicx in soad foar de Fryske skriuw-

-

taal betsjutten hat. Wethâlder Bakker rikte de prizen út. De
earste priis (€ 300,00) gie nei De Koepel (Wytmarsum) foar

s

it stik ‘Ek de tiid hat wjukken’, skreaun troch Janke Zijlstra,

e

de twadde priis (€ 200,00) gie nei Uus likje wraald (Hylpen)

-

foar ‘Krystjûn’, skreaun troch Ineke Mulder, en de tredde priis
gie nei De Doarpsomropper (Skearnegoutum) foar it gedicht
‘Wêr’t de wyn waait’, skreaun troch Sybrig Bethlehem.
De sjueryleden wienen Jelle Gerbrandy (riedslid FNP yn ’e
gemeente Súdwest-Fryslân), Jan Ybema (histoarikus en projektmeiwurker Fryske Akademy), Marrit de Schiffart (ûntwikkelet Frysk ûnderwiismateriaal by Cedin) en Wytse Vellinga
(sjoernalist by Omrop Fryslân).

n

e

.

e

e
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S urprise
Surprise Iepen Loft Spul
Op woensdag 11 januari zijn de audities gehouden voor het
Iepen Loft Spul!
In het Menno Simons kerkje was een groep enthousiaste zangeressen, acteurs en actrices bij elkaar om aan de regisseur te
laten zien wat ze in huis hebben. De zang klonk die avond meteen al als een klokje! Binnenkort wordt de rolverdeling bekend
en kunnen er teksten en nummers ingestudeerd gaan worden
en kunnen de repetities los!
Voor Witmarsum is dit Iepen Loft Spul een unieke gebeurtenis,
waarbij Toneelvereniging Surprise het voortouw neemt en er
met de inzet van veel enthousiaste leden en gastspelers en zangers en vrijwilligers daar omheen een prachtige productie tot
stand gaat komen op 16, 17 en 18 juni van dit jaar.
Wij houden u natuurlijk via de Koepel op de hoogte over de
kaartverkoop, die in maart online gaat. Ook via facebook is
het volgen van Surprise dé manier om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws! Zet Surprise bij uw favorieten, zodat
u regelmatig foto’s en filmpjes van repetities en andere zaken
rondom ons Iepen Loft Spul kunt volgen.

14

Koepel_2017_2_februari.indd 14

31-01-17 09:23

-

e

d

,

e

n

t

Koepel_2017_2_februari.indd 15

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

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

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

t
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N ij Libben
Nieuws van “Nij Libben”
Allereerst willen we u hartelijk dank zeggen voor uw betrokkenheid tot ons korps in het afgelopen jaar. Voor ons was het
een jaar waarin we, naast de reguliere optredens, ons 50-jarig
bestaan hebben gevierd met een reünie met aansluitend een
concert in april en een geslaagd jeugdkorpsen festival in juni op
camping “Mounewetter”.
Door onvoorziene omstandigheden is helaas ons jubileumconcert niet doorgegaan. Maar wat in het vat zit verzuurt niet! U
krijgt nu de gelegenheid het concert zaterdag 18 maart bij te
wonen. Aan dit concert zal Petra Botma-Zijlstra haar medewerking verlenen. Velen van u kennen waarschijnlijk Petra nog
wel als dochter van Aale Zijlstra. Petra heeft, net als vader,
jaren bij “Nij Libben” gespeeld en heeft later van haar hobby
haar beroep gemaakt.
Petra Botma is eerste hoorniste in het Radio Filharmonisch
Orkest. Ze werd geboren in 1962 in het Friese Schraard, studeerde aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden en vervolgens bij Oldrich Milek aan het conservatorium
van Zwolle, waar ze in 1988 haar diploma behaalde. Petra was
derde en plaatsvervangend eerste hoorniste in Het Gelders
Orkest. Van 2000 tot 2007 was zij hoofdvakdocente hoorn aan
het conservatorium ArtEZ in Zwolle. Sinds 2001 werkt Petra
bij het Radio Filharmonisch Orkest. Zij remplaceert in diverse
Nederlandse orkesten en ensembles, verleende haar medewerking aan een groot aantal cd-opnamen.
Zowel solistisch als met het korps laat zij u genieten van mooie
muziek. Wij hopen u dan ook te mogen begroeten in de Koepelkerk, aanvang 20.00uur. Zet alvast de datum in uw agenda,
16
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maar houd de affiches in het dorp in de gaten. Als u er voor het
kops bent, is het korps er voor u zodat we er met zijn allen weer
een fijn (dorps)-jaar van gaan maken.
gr. Jubileumcommissie.

K V Pim Mulier
Hulp van vrijwilligers.
Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe
seizoen. Ook nu hebben we weer veel vrijwilligers nodig. Zonder keurmeesters, kantinepersoneel en schoonmakers kan er
nu eenmaal niet worden gekaatst. Alle leden hebben per mail

,

een brief ontvangen waarin men aan kan geven op welke wijze

y

men wil helpen. Wij rekenen op ieders medewerking. Maar ook
niet leden zijn van harte welkom om ons te helpen. Lijkt het u
bijvoorbeeld leuk om eens een middag in de kantine te staan

h

dan kunt u dat aangeven bij één van de bestuursleden.

-

Zaalkaatsen.

m

s

Op zondag 12 maart 2017 organiseert het bestuur een zaalkaatswedstrijd voor senioren in Makkum. De wedstrijd begint
om 13.00 uur. Deelnemers kunnen zich opgeven bij één van de
bestuursleden.

a
Algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering van de kaatsvereniging vind dit
jaar plaats op woensdag 8 maart 2017 om 20.00 uur in de kantine van het MFC. De agenda zal worden gepubliceerd in de
maart koepel en op de website van de kaatsverenging.
17
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Kaartmiddag.
Zaterdag 14 januari 2017 werd de jaarlijkse kaartmiddag
gehouden in de kantine van het MFC. Voor de winnaars waren
er vleesprijzen. Bij de schutjassers ging Hilbrand Smid met de
wisseltrofee naar huis en bij de klaverjassers was Waling van
der Valk, net als vorig jaar, de sterkste.De uitslagen:
Schutjassen:
1. Hilbrand Smid 73 punten
2. Melle van de Witte 63 punten
3. Tettro Zijlstra 63 punten
4. Johan Bergsma 63 punten
Poedelprijs: Siebe Grijpma 48 punten
Klaverjassers:
1. Waling de Valk 6706 punten
2. Jan Sijtsma 6215 punten
3. Emmy Hofma 6021 punrten
Poedelprijs Truus Bergsma 5673 punten.
Namens het bestuur,
Simon Lemstra

S cheppingsgave
90 jaar Scheppingsgave
Op 5 december 1927 werd “Scheppingsgave”opgericht. Hoeveel leden het koor toen telde weten we niet. De dirigent was
dhr. Renijl, schoolmeester te Schraard. Achtereenvolgens
hebben de heren Weisenbach en Yme Visser de dirgieerstok
gehanteerd. In 1936 werd Jan Rinse Blanksma dirigent van het
18
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koor. Het koor stond 44 jaar onder zijn leiding. Er waren toen
38 leden en er werden veel prijzen gewonnen; o.a. de “Noordske Balke” werd drie keer in de wacht gesleept bij het priissjongen; dat was in 1949,1960 en 1972. In de tachtiger jaren werd
twee keer de Kalverda trofee gewonnen voor het hoogst aantal
punten. In 1952 werd een tweedaags concours gehouden op de
Hertenkamp in Witmarsum. Ter ere van het 25-jarig bestaan
van het koor werd een concert gegeven Het 50-jarig jubileum
was een feestelijk gebeuren waarbij oudleden, ouddirigenten,
afgevaardigden van het bondsbestuur, gemeentebestuur en de
federatie waren uitgenodigd. Ter gelegenheid hiervan werd
een concert gegeven door koor,orkest en solisten. Het was een
groot succes. Onder leiding van Blanksma werden ook verschillende radio-opnames gemaakt. In 1980 nam hij afscheid als dirigent en werd benoemd tot erelid van Scheppingsgave. Sjoerd
v.d.Veen nam het dirigeerstokje over voor twee jaar en daarna
werd Jan Blanksma junior dirigent. Deze hield het 12 jaar vol.
Wapenfeiten waren onder meer het behalen van de “Noordske Balke” en de Kalverda trofee; radio opnames, een eerste
prijs met lof op het concours in Nijverdal, twee avonden optredens tijdens het eeuwfeest van de Zangersbond in Leeuwarden
samen met ‘Nij Moed”uit Oosthem. Op het landelijk concours
in Arnhem heeft Scheppingsgave onder zijn leiding gezongen.
Na Blanksma junior kwam Jaap Ridderbos en met hem was het
koor ook succesvol op het concours in Arnhem. Door omstandigheden is hij gestopt met het dirigentenwerk. Hij heeft het
koor ongeveer twee jaar geleid. Weer moest het bestuur op
zoek naar een dirigent. Deze keer werd Take Beukema bereid
gevonden om Scheppingsgave te dirigeren.Met hem maakte
het koor een radio opname met Christmas van Pinkham en
zong op het landelijk concours te Swifterbant. Na twee jaar vertrok Beukema en moest het koor op zoek naar nieuwe leiding.
Jannie Kramer-Gietema reageerde positief op ons verzoek om

s

dirigent te worden. De repetitieavond moest wel worden ver-

k

schoven naar de dinsdag en ook moest er een nieuwe lokatie
gevonden worden. Dat werd de kapel van Aylva State, waar
19
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het koor tot 2009 gerepeteerd heeft. Omdat er verbouwd werd
moesten we verhuizen; tot vandaag aan toe is de wekelijkse
repetitieavond nog steeds op dinsdag, maar nu in de Doopsgezinde kerk. Jannie is ook nog steeds onze dirigent en onder
haar enthousiaste en kundige leiding hoopt Scheppingsgave

vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

nog lang te mogen zingen.
Wil u ook een dag naar hartelust en gezellig samen zingen?
Kom dan naar onze SJONGDEI op zaterdag 11 februari in de
Koepelkerk. De inloop is om 9.30 uur met een lekker kopje
koffie en om ongeveer twaalf uur wordt de lunch geserveerd.
Na de lunch oefenen we de liederen die ‘s ochtends geleerd
zijn nog een keer en vervolgens geven we een “concert” om
16.00 uur in de kerk voor belangstellenden. Ook treedt het kinderkoor dan op om hun aangeleerde liedjes te laten horen. De
kosten voor volwassenen zijn €7,50. U kunt ons ook sponsoren
met het inleveren van 1 of meerdere volgeplakte zegelboekjes

thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

van de Poiesz.( inleveren bij Marijke Baarda of Hieke de Jong )

20
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V ogelwacht Witmarsum
De komende tijd organiseert de Vogelwacht Witmarsum weer
een aantal activiteiten te weten:

?

e

.

d

Filmavond.
Op maandag 6 februari 2017 zullen een tweetal films vertoond
worden.
De plaats van handeling is De Roskam en begint om 20.00 uur.
In de pauze zal er een kleine verloting gehouden worden.

-

s

a Earth Flight Aflevering Zuid Amerika.
In deze film staan de condors en papagaaien centraal.
Zij nemen ons mee naar de overweldigende landschappen van
de Andes en de regenwouden.
b.Noord Amerika

Aflevering Desert Struggle

In deze film worden we meegenomen op een reis door Noord
Amerika.
We zien hoe inventief dieren zijn om te overleven in de woestijn.
Jaarvergadering.
Op maandag 13 maart 2017 volgt de jaarvergadering eveneens
in De Roskam. De aanvang van deze vergadering is ook om
20.00 uur.
De leden zullen de uitnodiging van deze vergadering separaat
ontvangen.
Het bestuur

21
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T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,
Op 8 april 2017 organiseren wij voor de 4e keer onze “Trekkerdei”.
Net als voorgaande jaren is dit op het terrein van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. Wij
starten 10.30 uur en het is rond 16:00 uur afgelopen.
Deelnemers kunnen zich, bij voorkeur, aanmelden via de
e-mail, u ontvangt daarna een digitaal aanmeldingsformulier.
Mocht u geen e-mail gebruiken, dan kunt u zich ook telefonisch
aanmelden bij de organisatie. U kunt uw aanmeldingsformulier
dan bij de desbetreffende contactpersoon ophalen.
Nieuw is dat wij een op het terrein de mogelijkheid willen bieden om iets te koop aan te bieden.
Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden:
Het is een tractor, of tractor gerelateerd (onderdeel) artikel;
Het is een landbouw werktuig;
Het is documentatie (folder, boek) omtrent bovenstaande;
Het is kleding omtrent bovenstaande;
Het is ouder dan 35 jaar.
Wilt u iets te koop aanbieden dan dient u dit vooraf aan te
geven, telefonisch of bij voorkeur via de e-mail. Natuurlijk willen we ook weer een rondrit organiseren.
U bent van harte welkom op 8 april!

22
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Contactpersonen:
Menno Heeringa
De Stuit 5, Witmarsum tel. (0517)-531738
Jan Cats.
Pingjumerstraat 49, Witmarsum tel. (0517)-531441
E-mail adres: trekkerdei@hotmail.com (informatie en deelname)

W itmarsum 2018
Niek Roozen geeft workshop
“In een soap acteren”
Op woensdag 22 februari 2017 komt
de bekende Nederlandse soapacteur Niek Roozen naar Witmarsum voor het geven van twee workshops. Hij zal de workshop “In een soap acteren” verzorgen! Maak de workshop
mee en maak kans
op een mooie rol
in het grote theaterproject

in

het

najaar van 2018.
Ben jij tussen de 12
en 20 jaar en lijkt
het je leuk om eens

e

mee te maken hoe
het is om in een
soap

te

acteren,

geef je dan op voor
deze workshop.
23
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De workshop vindt plaats op woensdag 22 februari 2017 en
begint om 20.00 uur in de grote zaal van De Gekroonde Roskam te Witmarsum. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden
via ons mailadres: info@witmarsum2018.frl. DUS GRIJP DIE
KANS EN GEEF JE OP!!
Stop de persen
De eerste stappen naar de PIM MULIER SPELEN zijn gezet!
Een bescheiden aantal knappe koppen heeft zich over dit aanstormend sportfestijn gebogen en kan u mededelen dat dit
(schrijven jullie allemaal even mee…) tijdens de MERKE, op
vrijdag 4 augustus 2017, zal worden georganiseerd. Met daarbij
een belangrijke inbreng van onze sterkste man van Nederland
in 2001 WOUT ZIJLSTRA!
Wout Zijlstra is erg actief met het organiseren van Highland
Games en dit willen wij ook met jullie beleven! Wat we alvast
kunnen verklappen is dat we mikken op deelnemers van 8 tot
100 jaar. We willen het gevoel van de volksspelen weer terug
roepen. Hoe je mee kunt doen, daar komen we nog op terug.
Tijd en plaats: 10.30 uur tot 17.00 uur op en bij het Merketerrein. De organisatie vindt plaats in afstemming met de Merke
PC en KV Pim Mulier, omdat deze spelen ook gevolgen hebben
voor de planning van het kaatsen.
We zullen jullie via de Koepel op de hoogte houden. Ook kunnen jullie onze Facebookpagina in de gaten houden: Witmarsum 2018.
Vragen of suggesties? Per mail pim@witmarsum2018.frl of via
de werkgroepleden: Suzanne Bosma, Chris Anema, Gabian
van Popta, Femke Epema-de Haan, Harmen de Boer, Jaap de
Vries en Jac Konig.

24
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P atyna
Verhuur nieuwe appartementen Witmarsum van start

-

d

t

-

a

In het oude gemeentehuis van Witmarsum aan de Arumerweg
57 hebben zorgorganisatie Patyna en Frisia Invest negen appartementen gerealiseerd. De verhuur is inmiddels begonnen.
De appartementen zijn geschikt voor ouderen, die graag zelfstandig willen blijven wonen, maar ook graag goede zorg in de
buurt hebben. Ieder appartement bestaat uit een woonkamer
met keuken, een slaapkamer, een badkamer met douche en toilet en een balkon. Verder heeft ieder appartement een eigen
berging, bijvoorbeeld voor de fiets of de scootmobiel.

n
De toekomstige bewoners van de appartementen wonen zelfstandig, maar kunnen altijd terugvallen op de zorg- en dienstverlening van het nabijgelegen woonzorgcentrum Aylva State
als het nodig is, zoals thuiszorg, maaltijdservice, hulp in de huis25
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houding en personenalarmering. Ook kunnen ze deelnemen
aan het activiteitenprogramma van Aylva State. Voor eventueel vervoer wordt dan gezorgd. Naast het verlenen van zorg
doet Patyna ook de verhuur en de toewijzing van de appartementen.
Voor meer informatie over de appartementen, de huurprijzen
en de toewijzing kunt u contact opnemen met de klantadviseurs
van Patyna via 0515 - 853845 of klantadviseur@patyna.nl.
Met vriendelijke groet,
Esther Larooi
Medewerker Communicatie
0515 - 853 837
www.patyna.nl

LASH VOLUME LIFTING
T/M 28 FEBRUARI SLECHTS €29,95
•
•
•
•
•
•
•

Optisch langere wimpers en een prachtige open blik
6 - 8 weken plezier van je behandeling
Geen wimper krultang meer nodig
Geschikt voor alle wimpers
Lift je natuurlijk wimpers
Niet schadelijk voor je eigen wimpers
Ideaal voor rechte wimpers
MAAK DIRECT JE AFSPRAAK VOOR DEZE NIEUWE INNOVATIEVE
BEHANDELING!
Tel/whatsapp 06 - 23620508

Gysbert Japiksweg 13 | 8748 CJ Witmarsum | www.salonmakeyourday.nl | info@salonmakeyourday.nl
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Z onnebloem Witmarsum
Op maandag 12 december jl. waren we weer te gast voor een
koffie ochtend in het Groen Centrum te Witmarsum.
Het was weer mooi in kerstsfeer versierd, het was een lust om
door het centrum te wandelen.
De Zonnebloem gasten werden verrast met gebak door Aylva
State.
De gasten werden gehaald en weer thuis gebracht door vrijwilligers.
Om het tot een geslaagde morgen te maken kan alleen door
extra vrijwilligers in te zetten en de gastvrijheid van het team
Groen Centrum.
Zonnebloem Witmarsum bedankt allen die er een steentje aan
bij hebben gedragen.

27
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Y n’t ferline
Wy kamen in stikje yn de krante tsjin dat giet oer it ferfallen fan
in flap brêge, dy ‘ t feroare wurde moat ta in draai brêge. Ein
jierren 50 wol men fan de draai brêge ôf en moat der in pypke
komme, yn de jierren njoggentich tinkt men dêr wer hiel oars
oer en moat it wer in brêge wurde. De iennige dy ‘ t hjir wat oan
fertsjinnet, is oannimmersbedriuw de Boer fan Warkum, dy ‘ t
beide wurken ta stân brocht hat. It foardiel fan dizze brêge is
dat dêr gjin betsjinning foar nedich is. De lêste brêgedraaier
fan Wytmarsum wie Hendrik Topma , dy ‘ t in smidte hie op ‘
e hoeke fan de Penjumerdyk, tsjin it tsjerkhôf. Hy die dat wurk
al earder mar yn 1947 jout hy dit baantsje op . Dan nimt syn
oerbuorman Wiebe de Jong it oer, dy ‘ t dit wurk docht oant
de ein fan de 1952. Dan nimt Topma it wer oer, en bliuwt dat
dwaan oan it wurk ferfalt yn 1958. Dan wurdt it net mear sjoen
as farwetter, en hoecht der dus ek gjin betsjinning mear by.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje
Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda
6 februari

e

s

Filmavond Vogelwacht
20.00 uur, De Gekroonde Roskam

9 februari

Aylva State. Dia’s ‘It moaie fan Skylge’
14.30 uur, de Ontmoeting

10 februari Aylva State. Mannensoos 14.30 uur, 2e etage

s

10 februari Ald papier foar Nij Libben

r

vanaf 7.00 uur

‘

11 februari SV Mulier 1 – SC Bolsward 1
14.30 uur, sportpark It Fliet
11 februari Zangdag Scheppingsgave

t

t

Vanaf 9.30 uur, Koepelkerk
12 februari Aylva State. Kerkdienst PKN
14.30 uur, de Ontmoeting
15 februari Aylva State. Gespreksgroep
15.00 uur, de Ontmoeting. O.l.v. ds. Wattél

e

21 februari Vrouwen van Nu. Jaarvergadering Gekroonde

a

Roskam 19.45 uur en de Fietsersbond “blijf veilig
en gezond fietsen”
22 februari Workshop ‘Acteren’ door Niek Roozen
20.00 uur, De Gekroonde Roskam, aanmelden via
info@witmarsum2018.frl
25 februari Receptie 100 jaar UItvaartvereniging De Laatste
Eer 15.00 uur tot 17.30 uur, De Gekroonde Roskam, met lezing door Peter Karstkarel over zijn
boek ‘Dag, mijn lieve moeder’ Voor leden en
genodigden.
25 februari Aylva State. Bingo

15.00 uur, Grytmanseal

27 februari Alva State. Modeverkoop
10.00 uur, Centrale hal.
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F reonenbijdrage 2017
Alle Freonen fan De Koepel krijgen via de mail of per post
een verzoek om de Freonenbijdrage voor 2017 over te maken.
In het verzoek staat het bedrag dat u heeft toegezegd en uw
‘freonennummer’. Graag dit nummer vermelden bij het overmaken van het bedrag, dat maakt onze boekhouding een stuk
gemakkelijker.
Alvast bedankt voor uw medewerking en natuurlijk voor uw
bijdrage. Want De Koepel kan niet zonder Freonen!

30
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
Toanielfer. “Fryske Krite Wytmarsum”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”

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

De kopij foar de maart Koepel moat uterlik 17 febrewaris ynlevere
wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek
byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2017
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

€50,€30,€15,€15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23
RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

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

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

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