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Zomer fitness 2017 !
Speciale aanbieding:

voor € 75,00
4 maanden onbeperkt fitnessen.
• In de maanden mei, juni, juli en augustus
• Zaal met airco
• 5 dagen per week
• Vraag naar de voorwaarden

Fit d
zom e
doo er
r!

Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
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K at en Harke
En sa stiet juny al wer op ’e kalinder en is der wer hiel wat bard
tusken

en

.

Wim hie yn ’e foarige Koepel in tige nijsgjirrich ferhaal oer de
taskes fan de frou. Ik tink dat in hiel protte froulju harren dêr
wol yn herkenne, al sille se dat net altyd tajaan. No ha ik my
ris ferdjippe yn typyske mannedingen…no….dêr kaam gjin ein
oan. Ik neam in pear items; by hast alle mannen stiet fuotbal op
nûmer 1 en alles moat dêr foar wike, hast alles in wedstryd is,
lykas wa kin it measte bier op, wêrom’t se de wc bril noait nei
ûnderen dogge, wêrom’t se noait sjogge dat je nei de kapper
west binne en as der in steapel wask op de treppen leit, se der
gewoan oerhinne stappe…mar alle gekheid op in stokje…der
binne gewoan in protte ferskillen tusken manlju en froulju en
dat is hielendal net ferkeard. Sa bliuwt der fariaasje en folje wy
mekoar moai oan.
Fariaasje wie der ek wer op ús Keningsdei, fan alles kaam foarby. Wer in tige slagge dei foar in protte bern, Wytmarsumers en
ferienings mei tank oan it WOK.
Ek is er der wer in nije ynwenner bykaam. Klaas Jan
Haitsma (fan Klaas en Ineke) en Petronella Teijema binne op 26 april foar de earste kear heit en mem wurden
fan in prachtich jonkje mei de moaie nammen Timon Klaas.
Dat it lytse mantsje mar yn sûnens opgroeie mei.
Yn Naarden is der op 2 maaie in prachtich famke berne, Puck
Madelief,

dochter fan Sjoerd (fan Jaap en Yt) en

Carolien Jilderda en leaf suske fan twa grutske broers
Mees en Jip. Op it bertekaartsje stûn in moaie útspraak fan
Pippi Langkous; ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat
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ik het wel kan! Mei twa fan dy grutte broers sil dat fêst slagje!
En sa net dan helpe se har wol!
Us lokwinsken, ek foar de pake’s en de beppe’s.
Leafde is…
Der foar inoar wêze
gûle en laitsje
wat jaan en nimme
harkje nei inoar
in krûpke en in dikke tút
in hiel soad hâlde fan
in hiel libben lang…..
En wat kin de leafde moai wêze as je trouwe mei de leafste frou/
man fan je libben. Sa tochten Lennart Popma (fan Anne
en Betty ) en Annelies Wijnalda (fan Jentsje en Renske
út Eksmoarre) der ek oer. Op harren troukaart stie: ‘het leven
is mooier met jou aan mijn zij’. Op 10 maaie lêstlyn hawwe
sy inoar it jawurd jûn yn it prachtige stêdhûs fan Boalsert. Wy
winskje harren in lang en lokkich libben tegearre.
Op 28 april lêstlyn is ferstoarn yn Kimswert de âld Wytmarsumer Luitzen Stellingwerf…Luut yn de âldens fan
87 jier. Luut is opgroeit yn Wytmarsum yn in gesin mei heit en
mem en 2 broers en 3 susters. Hy hat les hân op de kristlike
skoalle en nei skoaltyd oan it wurk by de boer. Nei ferrin fan
tiid is Luut emigrearre nei Australië. Mar nei jierren dochs wer
werom kaam nei Fryslân, dêr hat er noch wurke by de ZPC yn
’e ierappels. Hy krige kunde oan Tiete Dijkstra út Kimswert en
sy holden allebeide fan reizgjen sadwaande ha se de ôfrûne jierren noch in protte lannen besocht. Nei it swiere ûngemak fan
Luut is hy einliks nea wer de âlde wurden en nei in leafdefolle
fersoarging fan Tiete moast sy har rots yn’e branning loslitte. In
protte sterkte foar alle neibesteanden.
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Ek skrokken wy fan it nijs dat Gretha Hoekstra-Dreijer yn de âldens fan 53 ferstoarn is. Dit is fansels fierstente
jong, wat kin it libben dan wreed wêze. Wy winskje har man en
bern en beppesizzer in hiele protte sterkte ta. Ek fansels foar de
famylje Dreijer en Hoekstra.
Mar de minsken fan foarby, dy’t net mear by ús binne, de minsken fan foarby, se bliuwe om ús hinne, yn leafde, yn ferheljen
dat wy sa graach werhelje, yn blommeswietrook, yn it liet dat
opklinkt út fertriet.
Ik slút of mei te fertellen dat wy op sneintemiddei 14 maaie in
moaie middei hân hawwe foar en mei ús Koepelfreonen. Yn
de Gekroonde Roskam hat Inez Timmer tegearre mei Wiebe
Kaspers in yndrukwekkende foarstelling delsetten.
Oant de oare kear,
Betty

F reonen fan de Koepel
Ienris yn it jier orgenisearet De Koepel foar dyn freonen in
kultureel barren. En sa waard yn dat op snein 14 maaie yn De
Roskam de foarstelling “Stockholm of in inkele reis sabeare”
spile. Dizze foarstelling, fan Inez Timmer en Wiebe Kaspers,
wie in boppeslach! Sa’n 30 freonen fan De Koepel ha genoaten
fan dizze bysûndere foarstelling.
Yn de foaroankundiging stie dat it in foarstelling wie mei in
bysûnder ferhaal dat ûnder jins hûd krûpe soe. En dêr wie net
in oerdreaun wurd bij, want dat waard troch beide artysten
mear as wier makke. Al wie it in wrang ferhaal, humor kaam
sa ut en troch tige passend om de hoeke sjen wertroch de spanning, lykas yn it echte libben, der efkes of helle waard.
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In ferhaal mei in ienmansorkest yn in kelder en hoe’t dy dêr
teläne komt. In eks komt foarby en spilet dochs noch in gruttere
rol as men earst tinkt. Yn de tuskentiid komt der noch in ûntfiering faorby, in ûngemak mei in maksi-kosy. Allegear yngrediëntenfoar in bysûndere foarstelling mei in wol hiel ûnferwachte
ûntknoping. Fansels spitich dat der net mear minsken wienen,
mar oan de oare kant kaam dat de húskeamersfear dy’t dizze
foarstelling frege, wol ten goed.
Foar oar jier ha wij al wer in prima idee om ús freonen oan te
bieden. Wat dat is? Ja dat sizze wij no noch efkes net.
Noch gjin freon? Dan dat gau wurde fia de-koepel@hetnet.
nl; of fia ús webside http://www.dekoepel.frl/de-koepels/ja-ikwurd-freon-fan-e-koepel/;
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Yn Memoriam ‘Tettero’- Taede Zijlstra
* 20 april 1936

† 19 maaie 2017
It spul is út

Wytmarsum waard ôfrûne sneon opskrokken troch it berjocht dat Tettero
ferstoarn wie. In doarpsman, wa koe Tettero net? In tige noflike man, as je dêr
rûzje mei krigen, no dan hiene jo it der sels nei makke! Ik hie okkerdeis sels
noch efkes in praatsje mei him, hy frege hoe as it mei my gong. Doe frege ik en
hoe is it no mei jo? Jo, jo sei der wa is dat…Tettero is de namme no…typear
jend foar him. Sa wie ek syn libben, tekene troch ienfâld.
Taede is opgroeid yn in húshalding mei 7 bern, ien suske is al jong ferstoarn.
Alles draaide om keatsen, Taede syn heit wie in ferneamd keatser en der binne
net folle keatsers dy’t sizze kinne dat se it ‘klavertje vier’ wûn ha. Mar sawol
Tettero as syn broers kûne net tippe oan de keatskwaliteiten fan harren heit.
Wat de namme oangiet; Taede waard ek Tettero neamd, lykas syn heit.
Tettero gong nei de legere skoalle yn Wytmarsum, gong te keatsen mei syn
maten, mar ek wolris te hofkesjongen ûnderweis.
Letter koene de minsken Tettero as de man mei de piteroaljebakfyts,
mar tee en kofje hie Tettero ek te keap.
Taede droech de keatsferiening Pim Mulier en fuotbalferiening Mulier in waarm
hert ta en wie faak te finen op it fjild. Hy koe wille meitsje mei jong en âld en dat
is in foarrjocht om dat te kinnen.
Hiel bysûnder, hiel gewoan. Gewoan in hiel bysûndere man.
Wy winskje de neibesteanden in protte sterkte ta.
De redaksje fan de Koepel
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K V Pim Mulier
Straatkaatsen.
In de week van 19-23 juni 2017 vindt het jaarlijkse straatkaatsen weer plaats. De opzet is gelijk aan voorgaande jaren. De
buurten kaatsen tegen elkaar en iedereen kan meedoen. Op
maandag en dinsdag is de jeugd aan de beurt, op woensdag tot
en met vrijdag kaatsen de senioren. Een ieder die mee wil doen
kan zich opgeven bij de buurtcoach. Wie dat zijn staat aangeven
in onderstaand overzicht. Het is niet nodig om drie avonden
beschikbaar te zijn. Wedstrijdleider Herman Sprik zorgt dat
iedereen die wil kaatsen ook kan kaatsen.
Buurt				Buurtcoach
Buurt 1				Peter Huisman
Schoolstraat				Arnold Bergsma
Verlengd Oostend
Oostend
Bewaarschoolstraat
Mauritsstraat
Menno Simonsstraat
Buurt 2				Harke Anema
Ald Rij				Jenco Sieperda
Oosterstraat
Buurt 3				Chris Anema
De Tsjasker
Spinnekop
Tsjerkelân
Mouneplein
Buurt 4				
De Muonts
Molenweg
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Jan Geert Dijkstra

Buurt				Buurtcoach
Buurt 5				

Johan van der Molen

Arumerweg
Ulbe Hiemstrastrjitte
Buurt 6				

Johan van der Molen

Gijsbert Japiksweg
De Tunen
Buurt 7				Max Alen
Kerkplein
Schoolplein
Kaatsplein
v. Aylvaweg
Buurt 8				Jeroen Haringa
Pingjumerstraat
Hayehiem
Mr. de Vriesstraat
Buurt 9				Aukje de Vries
De Krânse				Simon Lemstra
It Partoer
It Spul
De Dôle
De Boppe
De Krite
De Stuit
Merkelân
Teade Zijlstrastraat
Buurt 10				Jaap de Vries
Kamperweg Koudehuisterdijk
Marnedijk
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Buurt				Buurtcoach
Buurt 11				

Wietske Bebelaar

It Fliet
Pannekoeksterweg
Easthimmerwei
Buurt 12				

Klaas van der Vlugt

Buitenleden				Herman Sprik
Koekactie een groot succes.
In april vond de jaarlijkse koekactie plaats. Ook dit jaar in
samenwerking met bakkerij De Schiffart. De verkoop was een
groot succes, bijna alle koeken zijn verkocht. We willen alle
inwoners bedanken voor de steun aan onze verenignig.
Namens het bestuur van KV Pim Mulier,
Simon Lemstra, secretaris

N ij Libben
Zaterdag 17 juni - Oud IJzer Aktie – Oud IJzer Aktie – Oud
IJzer ActieOp zaterdag 17 juni is onze jaarlijkse oudijzer actie. Graag vanaf
09.00 uur kunt u het oudijzer op de stoep zetten. Graag niet
eerder want er zijn meerdere kapers op de kust. In de loop van
de morgen komen we langs om het op te halen. Alvast bedankt
voor het sparen en vergaren. Heeft u erg veel oud ijzer, neem
dan even contact op met Jelle Zijlstra (0517-531604).
mailto:info@nijlibben.nl” Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto album en de complete agenda surft u
naar www.nijlibben.nl.
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Nice Flavour wordt verbouwd tot eetcafé!
Wij hebben een passie voor koken en willen dit graag met u delen.
Het café wordt omgetoverd tot een eetgelegenheid voor het hele gezin.
Hierdoor sluiten wij van 05 t/m 15 juni de deuren, maar kunt u wel terecht in onze
cafetaria.
Vanaf 16 juni openen wij het vernieuwde eetcafé.
Mag Nice Flavour ook eens voor u koken? U bent van harte welkom!
Reserveren wordt op prijs gesteld. U bereikt ons op 0517 531 874 of
via info@niceflavour.nl
Volg de vernieuwingen via Facebook, onze nieuwsbrief en www.niceflavour.nl
Graag tot ziens,
Nice Flavour; de smaak (maker) van het leven

11

G eboren
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S V Mulier
Mulier JO11-1 kampioen!
De JO11-1, onder leiding van Rients Piersma, is afgelopen
zaterdag kampioen geworden. De basis voor het kampioenschap werd de week ervoor tegen naaste concurrent AVC al
gelegd. Deze wedstrijd wist het team van Rients met 1-2 te winnen. Om kampioen te worden moest er nog wel punten worden
gepakt tegen Blauwhuis, maar Mulier bleek uiteindelijk voor
Blauwhuis toch een maatje te groot. Hoewel de tweede helft
de voorsprong verder opliep, was vooral de eerste helft van een
goed niveau. Hier wist men elkaar prima te vinden om via combinaties te scoren. Helaas wilde het in de afwerking soms niet
helemaal lukken. Zoals gezegd werd de voorsprong te tweede
helft flink uitgebreid en kon na afloop het kampioenschap worden gevierd!
SV Mulier feliciteert de JO11-1 en natuurlijk leider Rients en
trainers Enno en Jorn met het behaalde kampioenschap.

Op de foto van links naar rechts: Bas Wierda, trainer Enno Hofstra, Pieter Wiersma,
Jordi Stoker, Stijn Piersma, Hessel Keuning, Joran van der Wal, Teun Westgeest, Mark
Okkema, leider Rients Piersma, Sven Faber en Jarno Wiersma
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50 jarig Jubileum SV Mulier
Het duurt nog maar even maar het komt er onvermijdelijk aan:
het 50 jarig jubileum van de voetbalvereniging SV Mulier.
De eerste voetbalvereniging in Witmarsum werd opgericht in
1947. De vereniging is vernoemd naar Pim Mulier (1865 - 1954).
Hij was de grondlegger van vele moderne sporten in Nederland. Hij was er trots op dat de vereniging zijn naam droeg.
Sportverenigingen moesten voor iedereen toegankelijk zijn
was zijn motto. Hij hekelde sterke drank en één van zijn voorwaarden was een verbod van alcoholische dranken op en bij
de sportvelden. Of ze in Witmarsum daar de hand aan hebben
gehouden valt te betwijfelen. Onenigheid, conflicten, lage training opkomst zorgden voor de teloorgang in 1955. Maar in 1967
werd de draad weer opgepakt.
Nu is het 50 jaar later. Op 25 en 26 augustus dit jaar zal hier
uitgebreid bij stil worden gestaan. Een jubileumcommissie is in
het leven geroepen en de voorbereidingen zijn al in volle gang.
Eén van de commissieleden is Jelle Reinsma, door de jaren
heen vergroeid met de vereniging. Als 14 jarig jongetje werd hij
lid van Mulier. Van de oprichting in 1967 bij Steensma weet hij
dat er een hevige discussie ontstond of er op zaterdag of zondag
moest worden gevoetbald. “Beide wie net in opsje. Dêr wienen
te min minsken foar”, vertelt Jelle. “De sneon is it dus wurden”.
In 1968 werd voor het eerst meegedaan met de competitie.
Mulier 1 werd meteen kampioen. Die dag staat nog in zijn
geheugen gegrift. “Mulier spile tsjin Âldegea W. We moasten
oer in lyts slingerdykje fan Nijlân, oer Blauhûs en sa nei Âldegea. It like wol at Wytmarsum leech rûn. Ien grutte lange rige
fan auto’s. In pracht gesicht”.
Zijn gehele jeugd heeft Jelle gevoetbald in Witmarsum. Toen
de tijd rijp was voor Mulier 1 stond hij niet te trappelen. Eigenlijk zag hij het helemaal niet zo zitten. “Ik wie freedtejûns leaver op stap mei de maten. En dat koe dan net mear. Mar doe’t
de ferkearingstiid wat begûn kaam der wat mear structuer yn
myn libben en ha ik noch in oantal jierren yn it earste spile”.
Jelle Reinsma koestert de jaren dat hij in het 3de en 4de team
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speelde. Het voetballen ging voor alles. Familiedagen brachten
daar geen verandering in en een biertje na afloop werd nooit
overgeslagen. .
Hij herinnert zich de wedstrijd maar al te goed toen behoorlijk rugklachten had. “Mar dochs fuotbalje, no. Twadde helte
moast ik deryn. Ik makke in goal en ek in penalty. We hienen
der ien by dy’t altiten in ferslachje makke. Ik sei tsjin him: ‘Set
myn namme der net yn want ik rin yn de syktewet’
Na een uitwedstrijd tegen Top waren ook de nodige biertjes
genuttigd. Toen iedereen thuis was kwamen ze tot de ontdekking dat de elftalleider nog in de kroeg zat.
Regelmatig werd er na afloop een biertje gedronken bij Lies in
Witmarsum. “We seinen op ’t lêst tsjin har werom at se noait ris
in rûntsje joech. Ze antwoorde: ‘Jim nimme ek noait in blomke
foar my mei’. Dêrnei gongen we alle kearen earst nei it Túnsintrum ta en kochten in boskje
blommen foar Lies”.
En dy kear op ‘e Hommerts. Doe
staakte de skiedsrjochter nei in
pear minuten de wedstriid al en
net ien wist werom. De spilers fan
de Hommerts wisten it wol. Der
wienen wat spanningen west tusken de spilers en de skiedsrjochter en as der noch ien in ferkeard
wurd sei soe der fuortdaliks stake.
En dat barde krekt tsjin ús. Nei’t
de boel wat bekuole wie ha we de
wedstriid útspile.”
Naast zijn voetbalcarrière bekleedde Jelle diverse functies bij
de SV Mulier. Hij werd elftalleider van de D, B en A junioren.
Vier jaar bekleedde hij een bestuursfunctie. Hij is lid geweest
van de sponsorcommissie , de Club van 50, Jeugdkampleider en
jarenlang kantinebeheerder.
“Der hat in tiid west dat ik fan moarns 8 oant jûns 8 op in fjild
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wie. Dat wie ek fierstente gek, fansels. No wurkje we mei folle
mear frijwilligers en dat rint hartstikke goed”.
Jelle is trots op de vrijwilligers. Het nieuwe kunstveld en het
nieuwe complex was er nooit gekomen wanneer er niet zóveel
vrijwilligers de handen uit de mouwen hadden gestoken. Een
aantal jongens zijn dagelijks met het onderhoud van het veld
bezig. Het veld ligt er zo goed bij dat ze een dikke pluim kregen
van de KNVB. De nieuwe kantine staat er gelikt bij. Er is een
professionele keuken en aan de zijkant van het gebouw een
mooi terras. Jelle: “De tiden binnen gâns feroare. Us heit en
mem, (Pier en Anna) stienen eartiids yn in lyts hokje kofje en
wat snobbersguod te ferkeapjen. Foar in blessuere moasten we
ús rêde mei in ferbântromke en moast noris sjen wat der allegearre stiet. Faak krije we kompliminten fan oare ferienings dat
we it goed foarelkoar ha. Dat is moai mar somtiden freegje ik
my ek wolris ôf, wêr eindigt it allegearre.”
Namens de jubileumcommissie
Sjirk Wijbenga en Lena Wijbenga
Geacht leden en oud leden,
Zoals de meesten van jullie allemaal wel weten is SV Mulier
opgericht op 13 november 1967. Dat betekent dat SV Mulier
dit jaar 50 jaar bestaat. Dat is niet zomaar een feit waaraan het
bestuur zonder meer voorbij wil gaan. De jubileumcommissie
heeft zich beziggehouden met de organisatie van een feestweekend.
Door de jubileumcommissie is een weekendprogramma voor
jong en oud in elkaar gezet, waarbij we voor de volwassenen
het geheel beide dagen natuurlijk gezellig afsluiten in een tent,
die daarvoor speciaal wordt geplaatst.
Het programma van ons jubileumweekend ziet u aan de linkerkant.
Wil je mee doen aan het mixtoenooi dan kun je je aanmelden
via de website. www.svmulier.nl/jubileum
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SV MULIER
Vrijdag 25 augustus
Openingsact
Jeugdprogramma

13:00 - 13:30
13:30 - 17:00

Receptie

19:00 - 21:00

21:00 - 01:00

Spectucalaire Lasershow

22:00 - 22:15

Zaterdag 26 augustus
Helicoptervlucht (opgave)
Mixtoernooi voor (oud)spelers vanaf 17 jaar (opgave)
Barbecue (opgave)
Uitslag verloting

10:00 - 18:00
13:00 - 16:30
17:00 - 18:30
18:45 - 19:00

19:00 - 23:00
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Voor de helicopter en de barbeque moet je je aanmelden en
betalen. Ook dit kan via de website.
Je kan vooraf betalen voor een helicoptervlucht en dan kost
deze € 40,00 per persoon.Op de dag zelf is dit € 45,00. De vlucht
is over Witmarsum en omgeving en duurt ongeveer 6 minuten.
Voor de barbeque vragen we € 5,00.
Kortom een weekend om naar uit te zien, en om oude bekende
te ontmoeten.
De jubileumcommissie stelt uw aanwezigheid zeer op prijs en
hoopt op een lekker volle en gezellige tent en vertrouwt erop
dat de georganiseerde activiteiten ook gewaardeerd worden.
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Wijkverpleegkundige Baukje de Jong
Tel.nr.: 0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Baukje komt graag voor een
vrijblijvend gesprek bij u thuis.

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

Baukje de Jong is de
wijkverpleegkundige bij u in de
buurt. Samen met haar zorgteam
Witmarsum biedt zij alle soorten zorg
aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis gaan.

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

S urprise
Nonne Gekte!! Alom in Witmarsum en ver daarbuiten!
Op koningsdag kon het publiek in Witmarsum kennis maken
met de nonnen en genieten van een aantal muzikale optredens.
Ook sútelde Surprise met it Fryske boek en zorgde het draaien rad voor veel zelfgemaakt gebak bij de koffie bij de vele
winaars! Dat smaakt naar meer en dat blijkt uit de kaartverkoop, die toen net van start was gegaan; de première op vrijdagavond 16 juni heeft nog maar een paar plaatsen op onze comfortabele kuipstoeltribune beschikbaar! Ook zaterdagavond is
er een groot publiek! De andere drie voorstellingen op zaterdagmiddag , zondagmiddag en zondagavond bieden gelukkig
nog voldoende ruimte, maar wacht niet te lang. Aan de kassa
kosten de kaarten € 2,50 meer !
Inmiddels is het theater in de kloostertuin in aanbouw en wordt
er ook al volop ter plekke gerepeteerd. Surprise is ontzettend
blij met de hulp van mensen uit het dorp en ook daarbuiten!
Er zijn ook nog een aantal sponsorpakketten beschikbaar.
Hiervoor kunt u rechtstreeks naar de site www.surprisewitmarsum.nl en vanaf 5 kaarten heeft u een prachtige sponsoravond!
Als u na het bestellen van de sponsorkaarten uw logo naar
surprisewitmarsum@gmail.com stuurt, zetten wij uw logo met
eventueel een link naar uw site op onze site! Mocht u anders
willen sponsoren, dan zijn wij daar ook heel blij mee, laat het
ons weten!
Wij blijven repeteren en bouwen aan ons buitentheater om op
16, 17 en 18 juni een unieke, muzikale humoristische en erg
sfeervolle voorstelling voor u te brengen! Mis het niet!!
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Comfortabel wonen
zonder energiekosten!
Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen,
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning.
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.
“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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T riatlon Witmarsum!
De eerste 50 aanmeldingen voor de triatlon zijn inmiddels binnen! Inschrijven is nog mogelijk t/m 26 augustus.
In het kader van het vijfjarig jubileum is er een nieuwe competitie in het leven geroepen: de Bedrijven en Verenigingen Team
Triatlon. We willen hiermee de triatlonsport onder aandacht
brengen bij de andere (sport)verenigingen in en rond Witmarsum. Welk bedrijf of welke vereniging heeft het sterkste en
snelste team van 3 personen en gaat er met de titel vandoor?
Hierbij doen wij een oproep aan de bedrijven en verenigingen
in en rond Witmarsum om zich aan te melden voor deze competitie. De teamcaptain maakt via de website een team aan en vervolgens kunnen er nog twee teamleden ingeschreven worden.
De afstanden zijn hetzelfde als voorgaande jaren: 500 meter
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen.
Wij hopen op veel deelname vanuit de bedrijven en verenigingen van Witmarsum en omstreken!
Inschrijven kan via www.triatlonwitmarsum.nl en kies daarbij
voor de optie Bedrijven- en Verenigingen Team Triatlon.
Graag tot 10 september!
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THEATERPROJECT
UTNOEGING MOANDEI 26 JUNY 2017
Witmarsum 2018 wol yn oktober/novimber 2018 yn ús doarp in teaterprojekt mei de namme

Wij jouwe gjin krimp! útfiere. Wij organisearje net allinich in teaterstik/musikal, mar ek in
oantal wurksjops. Faaks hast der al wat oer heard, mar hoe sit dat no krekt allegear en hoe
is soks ûntstien?
Graach wolle wij jimme hjir wat mear oer fertelle. Dus wij noegje jimme dêrom út om op
MOANDEI 26 JUNY 2017 (26-6-2017) de jûns om 20.00 oere yn De Roskam te kommen
foar in ynformaasjejûn oer it teaterprojekt Wij jouwe gjin krimp!
It programma sjocht der as folgt út:
1. Stân fan saken oer Wytmarsum 2018 (Klaas Smit)
2. Ynformaasje oer it teaterprojekt “Wij jouwe gjin krimp” (Wim Beckers, Gerbrich
Koornstra, Anja Feenstra, Barbara Wielinga en Esther Metzlar)
-

Hoe is it projekt ûntstien?

-

Wêr giet it op haadlinen oer?

-

Wat is der noadich?

-

Hoe sit it mei dy wurksjops?

-

Hoe kin ik meidwaan?

-

Hoe kinst op de hichte bliuwe?

3. Slúting
Witmarsum 2018
info@witmarsum2018.frl
www.witmarsum2018.frl
www.facebook.com/witmarsum2018
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P im Mulier spelen
Pim Mulier spelen vrijdagmiddag 4 aug 2017
Wat willen we met de Pim Mulier spelen? Het doel van de Pim
Mulier spelen is het versterken van de Mienskip van Witmarsum. Dit doen we met de dorpsbewoners door voorafgaand aan
de Merke van 2017 sportief en nieuwsgierig bezig te zijn op
vrijdagmiddag 4 augustus a.s. De Spelen bevatten een SPEURTOCHT EN ZESKAMP, voor leeftijden van 10-100 jaar, met
GRATIS DEELNAME. Gratis voor de deelnemers omdat we
gesteund worden door Streekwurk Zuidwest Fryslân, Stichting
tot NUT, het Nijman Biermasz 17 Dorpenfonds en sponsoren.
Wat gaan we doen tijdens de Pim Mulier spelen van 2017? De
start is vrijdagmiddag 4 augustus om 12.30 uur op het Merke
terrein met een GSM SPEURTOCHT door ons dorp met
ingedeelde groepjes van 6. Eén van de deelnemers gebruikt de
smartphone voor het doorkrijgen van opdrachten en vragen.
Wat weet je bijvoorbeeld over de 3 iconen van Witmarsum?
Pim Mulier, Gysbert Japicx en Menno Simons? Onderweg is
er tijd voor een drankje en versnapering. Iedereen van 10-100
jaar, die zich van te voren bij de Buurtcoach aan meldt kan
meedoen. Actief en ontspannen met elkaar een andere kijk op
ons dorp krijgen!
In de buurtteams nemen de deelnemers vanaf ca. 15.00 uur deel
aan de speciale Witmarsum Highlandgame light ZESKAMP,
onder begeleiding van ‘sterkste man’ Wout Zijlstra. Dit gebeurt
in de 12 buurtteams, die bestaan uit 11 deelnemers per team
verdeeld over de leeftijd van 10 tot 100 jaar.
Met per team 6 actieve teamleden en daarnaast 5 leden voor de
leiding, verzorging, catering, foto’s maken en een spel observator. De overige buurtbewoners roepen we op als supporters
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hun buurtteam aan te blijven moedigen. De opzet van de zeskamp is niet alleen voor sterke mannen, maar voor jong tot
oud en vrouwen en mannen. Daarom doen we een wat lichtere zeskamp-achtig variant. Met spelen als: zakken werpen,
melkbussen verplaatsen, boomstammen balanceren, puzzel
oplossen, katapult schieten en hoefijzers gooien. Het eindspel
is katrol touwtrekken. Voor de sterksten van Witmarsum is er
tussen 18.00 en 19.00 uur ruimte om Wout Zijlstra persoonlijk
uit te dagen in de TITANENSTRIJD!
Van de middag tot en met de avond verzorgd op pad. En vooral
geen zorgen om te koken aan het eind van deze dag: er wordt
vanaf 18.00 uur EEN WARME HAP verzorgd voor hen die
zich hebben aangemeld, als deelnemer of supporter. En mocht
je je voor de avond willen verfrissen dan kan dat ook ter plaatse! Want… vanaf 19.00 uur gaat het programma door vanuit
de Merke PC met feestelijke Schotse en Ierse MUZIEK van
ALICE SPRINGS en een aantrekkelijke verloting.
Wie doet er mee? Wij nodigen een ieder uit mee te doen. Dit
gaat in Buurtteams, bijeengebracht door Buurtcoaches. We
hebben daartoe Witmarsum incl. de camping ingedeeld in 12
buurten met buurtcoaches. De buurtcoaches krijgen flyers om
buurtbewoners te informeren en komen langs om te vragen wie
er mee willen doen. Bij de aanmelding wordt gevraagd: of je
actief mee wil doen aan de Speurtocht of de Witmarsum Highlandgame Light of allebei. Iemand kan er ook voor kiezen zich
na de Speurtocht bij de Highland Games als supporter op te
geven, inclusief warme hap. De buurtcoach gaat daarna het
buurtteam indelen voor de Speurtocht en de Zeskamp: actief
of als supporter.
De PIM MULIER SPELEN zijn terug te vinden op Facebook
en op de website van Witmarsum 2018, daar is ook de buurtindeling met de namen van de buurtcoaches te zien.
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Witmarsum 2018 werkgroep Pim Mulier Spelen Suzanne
Bosma, Femke Epema-de Haan, Chris Anema, Jaap de Vries,
Harmen de Boer en Jac Konig, samen met de buurtcoaches en
dorpsbewoners: Graag tot ziens!

Y n’t ferline
Wy wiene bleaun yn 1859, dat Reinder Hamming de mûne
keapet fan Teetske van der Wal. Reinder hâldt it hjir út oant
1872, dan wurdt er winkelman te Balk en ferkeapet er syn
besittingen oan Johannes Klazes Ypey, meesterbakker te
Stiens. Jehannes ferkeapet it fjouwer jier letter, yn 1876 oan
Gerrit Wassenaar, in 22- jierrige man fan Sint Jabik. Jehannes
Ypey bliuwt yn Wytmarsum wenjen en giet fierder yn de sied
en nôthannel. Dizze Gerrit kin it finansjeel net goed hâlde en
hawwe wy yn 1878 in nije mûnder. By de ferkeap kinne wy gjin
akte fine. Mar yn in berte akte fan Wûnseradiel fine wy dat
op 26 novimber 1878 berne is, Klaaske in dochter fan Pieter
Bosma 26 jaar en Riemke Boersma, Pieter is dan mûnder yn
Wytmarsum. Pieter is op 2 febrewaris 1878 troud mei Riemke,
hy wenne doe yn Froubuorren en hja yn Sint Anne. It is nei alle
gedachten ek dat Pieter it arbeidershûs der by sette litten hat.
Want as er de mûne yn 1891 ferkeapet, Jogchum van der Wal is
dan foar de helte eigener, is der sprake fan in mûne en huzen.
It wurdt kocht troch twa keaplju út Frjentsjer, Jarich Hendriks
Westra en Jan Ymes Ymessen. Mar Jan Veltman, mûndersfeint
te Frjentsjer, wurdt de nije mûnder.
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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Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens.
Onder praktische begeleiding, van het
initiatief tot het ontwerp, bij de
aanvraag van uw vergunningen en de
technische realisatie.

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht.
Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080
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A genda juni 2017
4 juni		Nij Libben 16.00 uur, Openluchtconcert op camping Mounewetter
8 juni		

Alva State 14.30 uur, Kleurmiddag

10 juni

Aylva State 15.00 uur, Bingo

11 juni

Aylva State 14.30 uur, Middagdienst PKN-kerk

12 t/m 16 juniAylva State 19.00 uur, Avondvierdaagse, vertrek
vanuit Aylva State
16, 17,
18 juni 	
Surprise

Nonnegekte,

Kloostertuin

voormalig

klooster www.surprise.nl
17 juni 	Nij Libben Vanaf 8.00 uur,
Ald izer foar Nij Libben
17 juni	
Alva State 10.00 uur, Straatkaatsen personeel,
achterzijde Aylva State
18 juni	Zwembad Mounewetter
		

Vaderdag, alle vaders gratis zwemmen.

19-23 juni

Straatkaatsweek

21 juni

Aylva State

		

19.30 uur, optreden OKK Kimswerd

27 juni

Aylva State

		

14.30 uur, laatste koormiddag van het seizoen
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29 juni

Aylva State

		

19.00 uur, Muziek in Huis

30 juni

Nij Libben

		

Vanaf 7.00 uur, Ald papier foar Nij Libben

Oproep
Veel verenigingen en organisaties doen het al, hun activiteit
aanmelden bij agenda@dekoepel.frl Toch komt het nog voor
dat op dezelfde dag en tijd twee verschillende activiteiten zijn
gepland. En dat is natuurlijk jammer. Stuur de geplande activiteiten, ook voor de komende maanden, daarom op tijd naar
agenda@dekoepel.frl !
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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 Merke Koepel moat uterlik 7 july 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.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- 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

