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K at en Harke
It waar is op’t heden hinne en wer as de wyn. It is 29 desimber
2015, suver in maitiidsdei, as ik yn ús tún wat planten ferset nei
gaadliker plak. Ik wit wol dat it net gewoan is om soks yn desimber te dwaan. Mar tusken

en

bloeiden yn ús tún de roas,

anemoantsjes en primula’s en soargen alwer foar kleur. Lykwols 2016 bringt hjiryn feroaring. Fiif, seis en sân jannewaris
leit de ekonomy fan Noard Nederlân op syn gat. De temperatuer is safier sakke, dat de delslach fan reinwetter feroare is yn
izel. Alle wegen wurde ûnbegeanber en dêrtroch komt it maatskiplik libben stil te lizzen. Underoaren it NOS-nijs jout foar it
noarden fan Nederlân koade read ôf! Dat hâldt yn: bliuw thús
as je net in hiele wichtige reden ha om te gean. Trije dagen is
der gjin iepenbier ferfier fan bus of trein en it basis- en fuortset
ûnderwiis hâldt de duorren sletten. De bern hawwe izelfrij en
dat jout harren en ek oare leafhawwers fan iis mooglikheden.
Klinkers, stoeptegels en asfalt binne oerdutsen mei in dikke
laach iis en noegje út ta fermeits. De tillevyzjebylden fan de
izelproblematyk is yn it eastlik part fan ’e provinsje slimmer as
hjir by ús. Mar ek hjir is op ’e dyk net te gean, is der gjin auto- of
moterlûd te hearren en dus rêst rûnom. Frjemd, mar nijsgjirrich
om mei te meitsjen.
Bliid nijs krigen wy fan De Boppe 13.
Dêr is op 13 jannewaris berne BENNY MEEKMA. Benny is
it tredde soantsje fan René en Sytske Meekma en it broerke
fan Douwe en Hylke. Trije jonkjes, je kinne sizze: ‘It partoer is
kompleet’. As de jonkjes like sportyf wurde as harren heit en
mem sille wy yn de takomst noch in protte sportnijs yn ’e mjitte
sjen kinne. René en Sytske, fan herte lokwinske mei de berte
fan de lytse poppe en dat Benny yn sûnens opgroeie mei.

3

Koepel_2016_02.indd 3

01-02-16 15:45

Freonen fan De Koepel, de minsken dy ’t yn 2015 ‘Freon’ wurden binne fan ús doarpsblêd hawwe fia de e-mail op 20 jannewaris 2016 it fersyk fan ús krigen har taseine bydrage fan
dit jier oer te meitsjen nei de Koepel. It rekkennûmer dêr ’t op
oermakke wurde kin is:
NL23RABO0371556201 - op namme fan De Koepel.
Graach soenen wy sjen dat yn de omskriuwing jo namme en
de fermelding ‘Freon fan de Koepel’ neamd wurdt. Dizze fermelding derby is namlik foar Feikje, ús ponghâldster, makliker
om de jildstoarting nei te kommen en jout har dêrtroch minder
wurk. Protten minsken hawwe harren bydrage al oerskreaun.
Tige tank dêrfoar! Mochten jo der noch net oan ta kommen
wêze, dan wol ik jo hjirby freegje dit noch efkes te dwaan.
Dat wy bliid binne mei ús freonen mei dúdlik wêze. Want ek
wy wolle graach dat ús doarpskrantsje bestean bliuwt. It is dan
ek in hiel goed gefoel dat wy stipe krije fan in protte lêzers. Al
dizze jeften makket in moai bedrach, dêr’t wy besteansrjocht
mei kreëarje.
By de oprjochting fan ‘De Freonen’ ha wy tasein om ienris yn
it jier in aktiviteit foar harren te organisearjen. Dit sil al op
koarte termyn plak fine. De aktiviteit kinne jimme fierderop
yn ‘De Koepel’ lêze. Wy hoopje op jimme kommen en in hiele
moaie jûn!
Foar in pear famyljes yn ús doarp hie 2016 in fertrietlik begjin.
Sy moasten namlik ôfskie nimme fan in neiste...
Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens is ferstoarn TRIJNTJE
BERGSMA - NOORDENBOS. Frou Bergsma waard berne op
17 maart 1923 te Marsum. Sy wurdt kreamfersoargster. In pear
jier nei de oarloch komt sy yn de kunde mei Ysbrand (Bram)
Bergsma. Fan beide kanten groeit leafde en sy beslute de lapen
gear te smiten. Yn Surch, it berteplak fan Bram, sette sy har
nei wenjen. Dêr stipet frou Bergsma har man yn it mechanisaasjebedriuw mei de administraasje en it oannimmen fan de
tillefoan. Ek wurdt sy mem fan twa bern, Els en Tjitte. Frou
Bergsma wie in warbere, beskieden frou. Nei ferrin fan jierren
4

Koepel_2016_02.indd 4

01-02-16 15:45

-

hat it echtpear yn it bedriuw in stap tebek dien en nimt soan

-

Tjitte it roer oer. De âlde’lju ferhúzje nei Wytmarsum. Dêr oan

n

de Menno Simonsstrjitte hat frou Bergsma moaie jierren hân,

p

al wie sy net in frou dy’t de ferdivedaasje bûten de doar socht.
Sy mocht graach lêze en hie in brede ynteresse. Trij-en-sechtich
jier hat it echtpear it libben dield. Lykwols troch it ferlies fan

n

har man yn 2013 moatst frou Bergsma allinne fierder en dat foel

-

har swier. Yn Aylva State, it wenstee fan de lêste jierren, komt

r

op 1 jannewaris 2016 de ein oan har libben, 92 jier âld. Yn Surch

.

n

is sy te hôf brocht. Wy winskje de bern en (oer)beppesizzers
sterkte ta by it ferwurkjen fan dit ferlies.
Op nijjiersmoarn is ferstoarn HILTJE TILSTRA - VALKEMA. Frou Tilstra waard berne yn Hieslum op 13 maart 1932

k

as âldste yn in húshâlding mei tsien bern. Nei de oarloch komt

n

de húshâlding nei Wûns, om’t heit Valkema koster wurdt fan

l

n

’e tsjerke.
Sy trout yn 1955 mei Jouke Tilstra en de jonge lju sette har nei
wenjen yn de arbeiderswente by de pleats yn Wûns. Fjouwer
bern krije sy, trije famkes en in jonge. Yn 1973 komme sy op
Hiddum yn Koarnwerd te wenjen. Hiltje Tilstra wie in frou dy’t

p

each hie foar skientme, der graach fersoarge út seach en kre-

e

atyf wie. Jierrenlang hat sy lid west fan de ‘Plattelands Vrou-

.

wen Witmarsum e.o.’ en hat sy songen by it ‘Woldinghekoor’
fan Wûns. De lêste jierren wie Aylva State yn Wytmarsum har
thús. Boppe har rouadvertinsje stiet:
It gemis wie der al... foar it ein en it fertriet... foardat it ôfskie
kaam. Dizze wurden fertelle mear, as dat ik skriuwe kin.
Nei in houlik fan 60 jier is Hiltje, yn de âldens fan 83 jier, op 1

r

jannewaris 2016 ferstoarn.Yn Wûns is sy te hôf brocht.

)

Wy winskje Tilstra, bern, bernsbern en oerbeppesizzers sterkte

n

ta by it ferwurkjen fan it ferlies.

-

Op 9 jannewaris komt yn Snits de ein oan it libben fan

e

ENKJEN SPOELSTRA - ADEMA. Frou Spoelstra dy’t berne

n

waard op 22 july 1927 te Wytmarsum groeit op yn in húshâlding mei njoggen bern. Op jonge leeftyd helpt sy thús al yn de
5
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húshâlding mei om’t har mem in protte siik wie. Koart nei de
oarloch leart Inkje Bertus Spoelstra kennen. Trouwe dogge sy
lykwols pas yn 1951 omdat Bertus foar it leger útstjoerd waard
nei Indië en hjir pas yn 1948 wer kaam. Sy krije fjouwer bern:
twa jonges en twa famkes. Bertus hat syn wurk yn de wegenbou, op it môlkfabryk en yn Afrika hân. As de man fier fan hûs
de kost fertsjinnet komt de soarch foar de húshâlding foar in
grut part by de frou te lizzen en is frije tiid beheind. Yn de santiger jierren komme Inkje en Bertus yn de Meester de Vriesstrjitte te wenjen en kriget Inkje ek mear tiid foar harsels. Sy
wie in ‘minske-mins’ en swimme en folksdûnsje die se graach.
Mar mei it klimmen fan de jierren komme spitigernôch ek de
beheinings. Dat hat ta gefolgen dat frou Spoelstra yn 2014 ferhúzje moat nei de ‘Ielannen’ yn Snits. Hjir is sy, nei in houlik
fan hast 65 jier, yn de âldens fan 88 jier ferstoarn.
Wy winskje Spoelstra, bern en bernsbern sterkte ta om it ferlies
in plakje te jaan.
Oant de oare kear,
Janke

D orpsbelang
Doe mee met het bestuur van Dorpsbelang!
Praat jij graag mee en wil jij je sterk maken voor ons dorp? Of
woon je nog niet zo lang in Witmarsum en vind je het belangrijk
wat er in het dorp gebeurt? Misschien wil je wel je bestuurskwaliteiten verder ontwikkelen. Wij hebben nog plek voor enkele
bestuursleden bij Dorpsbelang.
Waarvoor is DB en wat doet zij eigenlijk?
Wij maken ons sterk voor de belangen van onze inwoners, jong & oud.
6

Koepel_2016_02.indd 6

01-02-16 15:45

DB komt 1 x per maand bijeen om lopende activiteiten af te
stemmen en te bespreken wat we kunnen oppakken. Er is
regelmatig contact met de inwoners, de gemeente en andere
partijen. Gespreksonderwerpen zijn; activiteiten, speelvoorzie-

-

ningen, sport, verkeersveiligheid, leefbaarheid, welzijn en zorg.

n

Wie zitten er nu in het Bestuur van Dorpsbelang?

y

.

s

DB bestaat uit 6 enthousiaste bestuursleden in de leeftijd van
30 tot 60 jaar. Dit zijn: Anja Feenstra, Jeannette Hebly, Marleen Pennewaard, Esther Posthuma, Joost Rosier en Edwin
Stoffelsma.
Welkom!
Hebben wij jouw interesse gewekt? Wil jij je ook inzetten voor
een actief en bruisend Witmarsum? Wees welkom en schuif een
keer ‘vrijblijvend’ bij ons aan tafel. Stuur even een berichtje
naar dbwitmarsum@outlook.com, dan ontvang je een uitnodiging voor het volgende DB overleg.
Zie verder onze website en facebook pagina.
Jaarvergadering
Dinsdag 22 maart 2016 hopen we je te verwelkomen op de
jaarvergadering. Het is dit jaar in de Roskam en de aanvang is
19:45h. Naast het verslag van wat we bereikt hebben dit jaar en
wat er speelt in Witmarsum en de presentaties van de gelieerde
verenigingen en commissies hebben we Els van der Laan van
www.noordpeil.nl

landschap.erfgoed bereid gevonden over

het ‘Van dijk tot dijk’ project te vertellen.

k

Doel van het project is het unieke karakter van het gebied rond

-

de Gulden Halsband in de spotligths te zetten en te kijken of er

e

mogelijkheden zijn om het gebied, gekoppeld aan de ontwikkeling van de Afsluitdijk, aantrekkelijker kunnen maken voor
touristen. In het verhaal komt aan de orde hoe het landschap
zich sinds de tijden van de Middelzee tot de huidige vorm ontwikkeld heeft en over welke dijken we het allemaal precies heb7
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ben. We zijn bezig om een vervolgactiviteit op te zetten, zodat
je het gepresenteerde ook daadwerkelijk in het landschap kunt
ervaren.
De gedetailleerde agenda met te verkiezen bestuursleden komt
in de volgende koepel.
Mail bestuur dorpsbelang:dbwitmarsum@hotmail.com
Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl

G raach Dien
Onze vrijwilligers wachten op werkdagen tussen 9 en 10 uur bij
de telefoon op aanvragen om hulp voor bij voorbeeld:
-

Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan
of door een specialist in het ziekenhuis

-

Vervoer naar de fysiotherapeut

-

Vervoer binnen maar ook buiten het dorp

-

Een boodschapje doen

-

Met spoed medicijnen halen

-

Hulp bij en klusje

De hulp is gratis, wel moet een kostenvergoeding voor het vervoer worden berekend.
Deze bedraagt € 2,00 binnen het dorp en € 0,25 per kilometer
buiten het dorp, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.
U kunt bellen met telefoonnummer: 06 52046445
Als het kan tenminste 2 dagen van tevoren.
Er kan dan op tijd voor een vrijwilliger worden gezorgd.
Wilt u andere informatie, bel dan Ale Kuperus 0517-531292
8
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- Fysiotherapie:
Medische training

- Fitness en bedrijfsfitness
mogelijkheden van kortlopende abonnementen en gespreide betaling

- Groepslessen starten weer in september met:
- spinning, zumba, body-fit
- streetdance (voor kinderen 6-16 jaar)
- NIEUW: peuter- en kleuterdans 2-5 jr.

Fysio Witmarsum
van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum | Tel. 0517-531901
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

j

Fysio_2015_08_Adv.half_liggend.indd 1

20-08-15 09:59
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Y nstjoerd
150 jaar grond onder de voeten!
Voor veel mensen komt het niet als een verrassing dat ons huis
- Haijehiem 3 - oud is.
De eerste steen (aanwezig maar nog niet weer ingemetseld) is
namelijk gelegd op 7 maart 1866, door Geertje Bangma.
De naam haijehiem is overigens de oude schrijfwijze van haehûs. Het huis is toen, in 1866, vermoedelijk gerenoveerd, of
afgebroken en opnieuw gebouwd. In 1832 wordt namelijk al
vermeld door het kadaster, dat een J. de Jong belastingplichtig
was voor de boerderij, de hooischuur en de daaraan grenzende
boomgaard. De boomgaard die precies op de plek was waar nu
de tuin aan de kerkkant is. De opstallen bevonden zich daar
waar ze nu nog/weer zijn. In de loop van de tijd is er veel bijgebouwd op het erf, maar ook in de tuin verschenen huisjes, soms
op kleine percelen die verkocht zijn door de “Hoofdeigenaar”.
Rond 1900 hebben we het over zeker 12 woningen buiten de
oorspronkelijke boerderij. Dit is exclusief de huizen van de
armenzorg, die stonden op waar de uitbreiding van de begraafplaats van de kerk gerealiseerd is.
Inmiddels is de tuin weer terug naar het oorspronkelijk gebruik,
er zijn al wat fruitboompjes en de groenten doen het goed.
Het dak is vernieuwd - de oude kap was reddeloos opgegeten
door de houtworm. We hopen “de oude dame” zo op te knappen dat ze weer een 150 jaar mee kan.
In de loop van dit jaar nodigen wij, nog druk aan het restaureren en vervangen van wat nodig is, u uit om een kijkje te nemen
hoe het gaat worden.
Houdt de mededelingen in de Koepel dan ook in de gaten!
Irene Onderweegs
10

Koepel_2016_02.indd 10

01-02-16 15:45

s

s

-

f

l

g

e

u

r

-

s

.

e

e

-

,

n

-

-

n

11

Koepel_2016_02.indd 11

01-02-16 15:45

P KN Wytmarsum
Eredienst ‘Goed genoeg!’
De voorstelling ‘Goed genoeg!’ wordt op zondag 14 februari
2016 om 10.00 uur in De Hoekstien te Witmarsum door Kindertheater Je bent een Parel uitgevoerd. Dit in het kader van
Eredienst Anders.
In de voorstelling wordt verwezen naar Gideon. Dit verhaal uit
de bijbel is te vinden in: Rechters 8.
In Goed genoeg! zien we het meisje Mila. Mila zit in groep 6
en is net verhuisd. In haar nieuwe woonplaats opent haar moeder een kringloopwinkel. Mila vindt het moeilijk om nieuwe
vrienden te maken en is vooral te vinden tussen de spullen die
in de kringloopwinkel gebracht worden. Ze beschouwt zichzelf
eigenlijk een beetje als ‘tweedehands’. Met de spullen in de
kringloopwinkel beeldt ze zich vaak in dat ze iemand anders is.
Iemand die knapper is en alles beter kan en die veel vrienden
heeft.
Dan vindt ze in een doos in de winkel haar oude kinderbijbel. Ze ontdekt dat de verhalen in de Bijbel over hele gewone
mensen gaan, die met Gods hulp heldendaden verrichten. In
het verhaal van Gideon herkent ze zichzelf. Mila ontdekt hoe
Gideon zichzelf eigenlijk helemaal geen held vond, maar uiteindelijk de Midianieten overwon met Gods hulp. Bij Mila ontwikkelt het besef dat ze goed genoeg is en dat ook zij met Gods
hulp een held kan zijn. Uiteindelijk bedenkt ze de naam voor
de kringloopwinkel: Goed genoeg!
De voorstelling is vooral bestemd voor kinderen in de basisschool leeftijd. Maar natuurlijk zijn alle ouders, broers, zussen,
oom, tantes en pakes en beppes uit andere plaatsen dan Witmarsum ook van harte welkom! Voor de kleinere kinderen is er
oppas. Entree is gratis, maar bij de uitgang wordt gecollecteerd
voor de onkosten.
12
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Met onze
online
diensten
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-

,

d

kunt u meer
dan u denkt.

D
De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online
U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor
vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook
online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

B
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K rite nijs
It is alwer efkes lyn, om krekt te wêzen ferline jier oktober, dat
de Fryske Krite op ‘e planken stie. Tegearre mei Surprise fersoargen wy de sneintemiddei fan it Oktoberfest.
Beide ferienings brochten in ienakter foar it fuotljocht. De Krite
hie foar dizze gelegenheid in al wat âldere ienakter oppoetst,
nl. “Meine as hypnotiseur”, dy’t tige yn ‘e smaak foel. It wie
allinne spitich dat de technyk ús yn ‘e steek liet. De mikrofoan
fan ien fan de spilers foel út, wêrtroch dizze spiler net yn de
hiele tinte goed te ferstean wie. Buten dit ûngemak, koene wy
sprekke fan in slagge optreden en in tige slagge middei.
De St.Oars as Oars kin weromsjen op in súksesfol Oktoberfest.
Gean sa troch!
By it bestjoer en de spilers fan de Krite bestie al in skoft it idee
om de jierlikse útfiering te ferpleatsen fan de lette maaitiid nei
de lette hjerst; wy wolle graach wer ús útfiering yn novimber
hâlde. Dus wie it optreden yn oktober in moaie gelegenheit om
dit plan út te fieren.
Ús jierlikse útfiering fynt dus yn novimber plak en net sa as de
lêste jierren yn maart/april.
Graach hjitte wy jo dan wolkom en we belove no al dat it in
“spetterjende” útfiering wurde sil!
Gelokkich hoege jo dit foarjier net sûnder toniel, want Surprise
sil op 6 en 7 febrewaris o.s. foar jo op ‘e planken stean.
Dus net stinne, mar der hinne!
Graach oant sjen yn novimber!
Fryske Krite Wytmarsum
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Wijkverpleegkundige
Baukje de Jong
0515-46 18 81
www.thuiszorgzwf.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

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.

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).

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

,
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K V Pim Mulier
Kaartmiddag
Op zaterdag 9 januari jl vond de jaarlijkse kaartmiddag plaats.
Er werd om vleesprijzen gekaart. De opkomst was goed en
het werd een gezellige middag. Bij de schutjassers ging Sjoerd
Nicolai met de wisselprijs naar huis. Bij de klaverjassers werd
Waling de Valk winnaar en mocht de houten telgraaf in ontvangst nemen. De uitslagen:
Schutjassen
1. Sjoerd Nicolai

81 pnt

2. Hillebrand Smid

74 pnt

3. Johan Bergsma

72 pnt

4. Henk Bergsma

70 pnt

Poedelprijs: Melle van de Witte 41 punten.
Klaverjassen
1. Waling de Valk 7503 pnt

2. Truus Bergsma 6870 pnt

3. Gosse Huisman 6716 pnt
Poeldeprijs: Lubbert Cuperus 5184 punten.
Zaalkaatspartij
Het bestuur organiseert op zondag 20 maart 2016 om 13.00 uur
een zaalkaatspartij voor dames en heren (senioren). Er wordt
gekaatst in de sporthal van Bolsward. Een ieder kan zich tot 18
maart 2016 opgeven bij één van de bestuursleden of via de mail
kvpimmulier@gmail.com.
Algemene ledenvergadering.
De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op woensdag 23 maart 2016 om 20.00 uur in de kantine. De agenda volgt
in de maart koepel.
Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,
Simon Lemstra
16
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T CW
NLdoet 11 en 12 maart op de tennisclub in Witmarsum

.

n

Wilt je een dag(deel) de handen uit de mouwen steken voor een

d

vereniging? Doe dan op 11 en 12 maart 2016 mee met NLdoet,

-

r

8

de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Je maakt dan kennis met vrijwilligerswerk en helpt een klus te klaren. En reken
maar dat het nog gezellig is ook!
De afgelopen editie waren zo’n 300.000 Nederlanders actief bij
ruim 7.600 klussen en activiteiten. Wij verwachten dit jaar nog
meer klussen die geklaard moeten worden. Je inzet is dus hard
nodig en zeer welkom!
De Tennisclub in Witmarsum wil graag op 11 en 12 maart een
oefenmuur voor jong en oud realiseren. Verder bouwen we een
overkapping zodat er vaker en langer buiten naar de tenniswedstrijden gezien kan worden. De banken worden voorzien
van een nieuwe verflaag en we kleden de bloembakken aan met
plantjes, zodat we het terras klaar is voor een nieuw gezellig en
sportief tennisseizoen.
We zijn op zoek naar vrijwilligers, lid of juist geen lid van de
tennisclub. Wil je samen bezig zijn om iets moois te realiseren
met een aantal dorpsbewoners, kom dan langs op vrijdag 11
maart vanaf 9.30 uur ‘s ochtends of zaterdag 12 maart vanaf
9.00 uur ‘s ochtends. Alle hulp is welkom en voor de inwendige
mens wordt goed gezorgd.
De tennisclub heeft een bijdrage van het Oranjefonds gekregen
van € 400,-, waar we heel erg blij mee zijn.
Als iemand zich wil opgeven kan dat via info@tennisclubwitmarsum.nl
Alvast bedankt en tot ziens op 11 of 12 maart!
Tennisclub Witmarsum
17
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F anfare “Nij Libben”
Zoals als eerder is aangekondigd vieren we dit jaar ons 50 jarig
bestaan. We gaan dit vieren met een reünie, een jeugdfestival
en een jubileumconcert. De jubileumcommissie is druk aan de
slag met de voorbereidingen. Binnenkort kunnen we het volledige programma presenteren. Erg blij zijn wij met het bedrag
van €500,00 van de Stichting Tot Nut uit Arum als financiële
ondersteuning voor onze jubileumviering. Dank daarvoor.
Nog niet opgegeven voor de reünie?. Stuur uw een mail naar
reunie@nijlibben.nl
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het
donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met het
bestuur (Willem Veninga 0517-531635). Mailen kan natuurlijk
ook, ons adres is info@nijlibben.nl. Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto album en de complete agenda
surft u naar www.nijlibben.nl.
Graag tot de volgende keer.

T sjerkepaad 2016
Vanaf 2 juli t/m 10 september staan de deuren van de koepelkerk elke zaterdag middag van 13.30uur tot 17 00 uur open in
het kader van Tsjerkepaad
Het jaarthema voor 2016 is “Kerk en muziek”.
Dit is voor de werkgroep aanleiding om muziek minnende en
muziekmakende inwoners van Witmarsum en omstreken uit
18
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te nodigen tijdens de openingstijden te komen spelen in de
koepelkerk. Alle vormen van muziek en zang is mogelijk. Het
kan in groepjes of alleen. Het maakt niet uit met welk instrument. Mondharmonica, dwarsfluit, marimba, gitaar, trekzak,
saxofoon enz enz . Maar ook combinaties van instrumenten is
mogelijk.
De akoestiek van de koepelkerk is fantastisch en een uitdaging
voor elke muzikant of zanger (es), zanggroep, dit te ervaren. We
denken aan 2 maal een optreden van ongeveer 20 minuten. Het
zou geweldig zijn als we de 11 beschikbare zaterdagen kunnen
vullen met een vorm van muziek. Natuurlijk kan ook de toren
weer worden beklommen en wordt op het orgel gespeeld.
Opgave en meer informatie via de E-mail: kpkoepel@gmail.
com . Graag bij de opgave de voorkeur zaterdag(en) vermelden. Bellen kan ook naar 0517-531487.

t

a

t
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I t Stikeltsje
Dy sneontemoarn moast it net gekker
mar al iere betiid gong de wekker
want ús haadpersoan Linda
woe in pear kaarten foar de Slachte rintocht ha.
Op ynternet folge se de stappen stap foar stap
mar doe’t der eat printe wurde moast
die har printer it net en dat wie net bêst
se wol wol graach meidwaan op it lêst.
Dus gau de jas oer de pyama hinne
en as de bliksem nei de auto rinne
om gau nei Burchwert ta gean
want dêr hie se ek noch in printer stean.
Haast wie seker bean
oars koe Linda’s rinfeest wolris net troch gean.
Underweis krige se in berjochtsje en dat mocht se wol lije:
koe ’st de kaarten nammentlik ek oer de mail krije
Dus sa waard healwei Burchwert de auto keard
ja en doe gong it justjes ferkeard
Sa stie Linda mei de foartsjillen op in daam
mar moast leauwe dat sij dêr ôf kaam!
Nee hear, dit moast ek net gekker
de tsjillen bleaune yn de drek stekken
Wat moast Linda no yn it tsjuster dwaan?
Se hie mar ien gedachte: ‘Ik woe dat myn prins kaam!’
Dus grypte sij har mobile telefoan
en belle doe (noch hieltyd iere betiid) gewoan
har prins yn Wytmarsum op
en dy joech gehoar oan har oprop
20

Koepel_2016_02.indd 20

01-02-16 15:45

En Linda har prins yn syn Peugeot 206 dy kaam!
Mar foar’t er har holp hat er noch in foto naam
lykwols dy foto is net foar publikaasje
dit miskien fanwegen de relaasje
O de prins syn namme wol jimme witte?
Ja eilaas moat ik dy sjitte litte.
Mar lês dizze Stikel as it Hollânsk Folksliet
dan wit jimme om wa’t it giet!
De Stikel

S urprise
Noch neat te dwaan kommend wykein?
Dan ha wy as toanielferieniging noch wol in moaie uit tip foar
jo! Dit wykein is it toaniel fan de Roskam ombout ta de flet
fan Jet. In moaie flet yn de stêd wer’t Jet har frijer Karel ûntfangt. Mar die relaasje is wat deablêdt . Noch foardat de relaasje goed en wol oan ein is binne d’r al minsken dy’t de flat wol
hiere wolle; allinnich binne dat wol hiele bekende minsken foar
Jet…. Karel moat him yn allerhande bochten wringe om alle
ballen yn de loft te hâlden.
In prachtig moai stik yn trije bedriuwen wêrby at jo wis binne
dat de búkspieren oan it ein fané jûn wer traint binne!
Útfieringen fan de klucht ‘de Flet fan Jet’(skreaun troch Haye
van der Heijden) binne op sneon 6 febrewaris om 20.00 oere
en snein 7 febrewaris om 16.00 oere yn de grutte seal fan de
Gekroonde Roskam.
Sneons spilet nei it stik de band de band Well Done. Foar wa’t
it earste part fan de jûn net kin, biede wy dit jier de mooglikhied
om nei 22.30 oere oan te slúten foar de ‘afterparty’ mei Well
Done!
21
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Bernefoarstelling
Op 12 maart stiet it folgjende projekt op stapel. We ha foar de
bern fan de groepen 1 o/m 4 (yn opdracht fan it WOK) wer
in moaie bernefoarstelling skreaun. Op dit momint wurdt d’r
troch in ploechje akteurs hurd rippeteart om de bern in moaie
middei te jaan! De titel fan it stik is: ‘Twinkel en de sneeuwpop’. De jûns is der ek noch in aktiviteit foar de bern fan de
groepen 5t/m8.

T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,
Ook dit jaar organiseren wij wederom een “ trekkerdei ” in
Witmarsum. Dit gaat plaatsvinden op 9 april 2016. U bent van
harte uitgenodigd!
Het is onze bedoeling om alle deelnemers zaterdag 9 april 10.30
uur te ontvangen op het terrein van Hogenhuis. Na elkaars
tractoren te hebben bewonderd willen we graag starten met een
kleine toertocht vanaf 13:30 uur. De route bestaat uit wegen
zonder snel verkeer. We gaan rijden in 4 verschillende groepen.
Deelname is niet verplicht.
Centraal op het terrein is een kleine plek gereserveerd waar u
kunt deelnemen aan een behendigheid wedstrijd. De organisatie stelt daarvoor een leuke prijs beschikbaar. Wij hopen op
veel deelnemers.
Voor vragen en opgave: trekkerdei@hotmail.com. Info opwww.
trekkerdei.nl
Ook kunt de organisatie telefonisch bereiken op:
Menno Heeringa

0517-531738

Jan Cats

0517-531441

Wij zien u graag op zaterdag 09 april aanstaande!
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V ogelwacht
De komende tijd organiseert de Vogelwacht Witmarsum weer
een aantal activiteiten te weten:
Filmavond.
Op maandag 8 februari 2016 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.
Wild Russia
Deze film neemt ons mee naar het poolgebied van Siberië.
Ondanks de extreme temperaturen en moeilijke leefomstandigheden bezit dit gebied een adembenemende schoonheid.
Mensen wagen zich er nauwelijks en de dieren hebben zich
aangepast aan de vijandige omgeving. Dagelijks moeten zij het
opnemen tegen de elementen en ze hebben dan ook ingenieuze
overlevingstactieken ontwikkeld. IJsberen varen op drijvende
ijsschotsen, sneeuwuilen maken gebruik van hun uitstekend
gehoor en gezichtsvermogen om hun jongen groot te brengen
en de vindingrijkheid van broedvogels grenst aan het ongelooflijke.
North America
In deze film worden we

meegenomen op reis door Noord

Amerika, van de koudste toendra’s in Canada tot aan het tropische regenwoud van Panama. In dit deel gaat het vooral over
de gevaren die de jongen ondervinden om groot te worden.
Jaarvergadering.
Op maandag 22 februari 2016 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
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Met trots presenteren wij het nieuwe logo en de website van Stichting tot Nut.
Stichting tot Nut Arum is ontstaan vanuit Nutsspaarbank Arum en
heeft tot doel om financiële steun te geven aan in het werkgebied
gevestigde verenigingen, stichtingen, enz. die activiteiten
ontplooien voor de verbetering van het culturele leefklimaat voor
inwoners van het werkgebied.
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Sinds kort heeft Stichting tot Nut een website:
www.stichtingtotnut.nl.
Bestuursleden zijn:
Rinze Hogenhuis, Witmarsum
Aafke Hoekstra-van der Ploeg, Arum
Germ Schiphof, Kimswerd
Durk Hilarides, Pingjum
Klaas Koopmans, Dronrijp
Jolanda van der Veen-Geveke, Oosterbierum
Aanvragen kunnen worden verzonden naar het secretariaat van de stichting.
Bij voorkeur per mail: info@stichtingtotnut.nl
Of naar:
Stichting tot Nut
Jolanda van der Veen-Geveke
Lidlumerwei 14
8854 GN OOSTERBIERUM
Maar inbreng via één van de bovengenoemde bestuursleden is ook mogelijk.
Op de website van de stichting kunt u lezen waar aanvragen aan moeten voldoen.
In 2015 heeft Stichting tot Nut aan de volgende verengingen en stichtingen een bedrag toegezegd:
Aanvrager
It Iepen Finster, basisschool
Protestantse gemeente
Kaatsvereniging Zurich
KV Willem Westra
Triatlon
Sportstichting Arum
Vrouwen van Nu
Werkgroep Sportst Arum i.s.m.
Dorpsbelang Arum
Dorpshuis Pingjum
MV Excelsior
MV Nij Libben
TV Surprise
Vogelwacht
MV OKK
Nieuw Atlantis

Vestigingsplaats
Achlum
Exmorra
Zurich
Arum
Witmarsum
Arum
Regio
Arum
Pingjum
Schraard
Witmarsum
Witmarsum
Witmarsum
Kimswerd
Pingjum

Ten behoeve van/bijdrage in
Pleinspeeltoestel
Investering in gebouw
Maaimachine
NK Kaatsen pupillen
Organiseren triatlon
Renovatie kleedruimte
Jubileum in 2016
Multicourt/Multifunctioneel Sport en
evenemententerrein
Ringeninstallatie
Instrumenten
Jubileum in 2016
Licht- en geluidsinstallatie
Vogelkastjes
Demontabel podium
Restauratie vloer van de Victioriuskerk
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W itmarsum 2018
Aan het begin van 2016 is Witmarsum 2018 ineens een stuk
dichterbij gekomen. Op 19 januari kwam de groep rondom
icoon Pim Mulier voor de tweede keer bijeen, voor het verder uitwerken van de ideeën met betrekking tot sport en kunst.
Deze avond werd duidelijk dat het van belang is al te beginnen
met het plannen van activiteiten. Zeker ook in verband met
de afstemming tussen Witmarsum 2018 en de eigen activiteiten
van de verenigingen. Zo zijn er in de aanloop naar 2018 een
aantal lustrum jubilea te vieren: In 2016 K.V. Pim Mulier 130
jaar en in 2017 Scheppingsgave 90 jaar en één groot jubileum in
2017 van S.V. Mulier 50 jaar. Tot onze vreugde waren in deze
W 2018 bijeenkomst van 19 januari onze Mulier clubs en bijna
alle andere sportverenigingen vertegenwoordigd. Dit is mooi
omdat we als W 2018 niet willen concurreren met de bestaande
activiteiten, maar vooral samenwerking tussen verenigingen
willen stimuleren en meer Witmarsumers willen bereiken. Meer
Witmarsumers die zich daarmee verbinden in de Mienskip van
Wytmarsum. Deze avond ontstonden al de eerste verbindingen. W 2018 begint nu echt te leven!
Voor het cluster ‘kunst maken en exposeren’ zullen Tjittie
Koopmans en Gerrit Tol uiteindelijk zoveel mogelijk Witmarsumers gaan uitnodigen voor het maken van een W 2018 kunstwerk waarbij ieders bijdrage terug te vinden is in het geheel
en dat ons lang zal herinneren. Wat gaat het worden en waar
gaat het komen? En wat bijvoorbeeld te denken van een eerste
expositie in 2016 gekoppeld aan het jubileum van K.V. Mulier?
Janny Yntema, Doeko Visser, Theo de Jong bruisen van de
ideeën om de sporten te verbinden. Samen met de sportcoaches
van de gemeente SWF Monique Alewijnse en René van Dam
gaan zij aan de slag met een ‘Beweegtuin’ met een verbinding
26
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tussen Aylva State en ons dorp. En wat te denken als het daadwerkelijk zou lukken een kaatsmuur op te richten voor nieuwe
sport impulsen, die bijvoorbeeld ook voor de tennisvereniging
is te gebruiken of in samenwerking met M.F.C. ’t Fliet op te

k

richten? Langzaam aan krijgen ook ‘de Pim Mulier spelen’ in

m

2018 zijn vorm en zullen hopelijk Witmarsum inspireren tot
nieuwe sportieve prestaties.
Voor het ‘Symposium Pim Mulier’ en ‘Pim gedenken’ heeft
Wim Beckers een eerste prominente oud-Witmarsumer bereid

n

gevonden mee te denken: Tjalling van den Berg zoon van onze

n

voormalige koster Reinder van den Berg. Tjalling is in de sport-

n

wereld onder andere ook bekend van zijn ambassadeurschap
van eco-coaching en heeft het al gebracht tot een Wikipedia
beschrijving! Tijdens de bijeenkomst van 19 januari hebben we

a

ook stil gestaan bij een goede afstemming over de financiering

i

en vragen van sponsoring. We willen in ieder geval voorkomen

e

dat we onze plaatselijke ondernemers onevenredig belasten en

n

ook hen juist met plezier kunnen laten deelnemen aan W 2018.

-

r

s

Een balans tussen economie, sport en cultuur.
W 2018 gaat niet alleen over Pim Mulier, maar ook over Gijsbert Japicx en Menno Simons. De initiatiefgroep gaat in 2016
ook hard aan de slag met de andere iconen en met de voorbereiding voor een Spektakelstuk, een samenwerking tussen
toneel, muziek, beweging. Tevens met de lespakketten voor de
basisscholen over onze iconen en de aankleding van een toeristische toertocht door Witmarsum. Niet te vergeten: W2018
is mede mogelijk gemaakt door Streekwurk Zuidwest Fryslân.
We zijn benieuwd naar commentaar uit ons dorp op W2018:
bemoediging, kritiek, ideeën, bijdragen. Uit de reacties gegeven voor 18 februari die ons het meest aanspreken verloten we
een Groencentrum waardebon van € 10. Zie ook onze website www.witmarsum2018.frl. Mailen kan naar info@witmarsum2018.frl
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Y n’t ferline
Wy wolle it dizze kear net hawwe oer de persoanen, dy op de
foto stean, mar oer de tram. Dan hawwe wy ’t oer de Nederlandsche Tramweg Maatskippij (NTM) dy wie tusken 1880 en
1956 ferantwurdlik foar it oanlizze, eksploitaasje en ûnderhâlden fan de tramferbining dy’t yn Fryslân lein. Nettsjinsteande
de namme is dit bedriuw útslutend yn Fryslân en dielen fan
Grins, Drinte en Oerisel aktyf west. As streekbus is de NTM
aktyf bleaun oant 1971. Wannear de ferbining Boalsert - Harns
iepene is, is ús ûnbekend. Mar wy witten wol dat de line Boalsert - Snits op 8 augustus 1882 iepene is. Wy tinke wol dat dit
yn begjin 1882 west is, troch in stikje út de Ljouwerte Krante
fan 31 jannewaris 1882. Hjiryn stie: “Wonseradeel, 28 Januarij. De werkzaamheden aan den tramweg Bolsward-Harlingen
worden, dank zij het gunstige weder, met kracht voortgezet.
Met leggen der rails is men van uit Harlingen gevorderd tot
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de Graauwe Kat, ongeveer het middenpunt van den weg. Aan
alles kan men zien, dat het werk in handen is van een aannemer,
die weet hoe gewerkt moet worden. Materiaal is steeds ter goeder tijd in voldoende hoeveelheid aanwezig en leiding en toevoorzigt laten weinig te wenschen over. Daaraan vooral is het

-

dan ook te danken, dat het verkeer langs den weg op verre na

n

niet die belemmering ondervindt als het geval was bij den aan-

s

leg van den tramweg Sneek-Bolsward. Blijft de weersgeteldheid gunstig, dan kan de opening van het zoozeer gewenschte
communicatiemidddel met weinige weken verwacht worden”.
Dan kin it omtrint net oars wêze dan dat de tram hjir ek op 8
augustus 1882 ried.

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

e

Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje

-

Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra

n

(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

.

Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557

t

Z onnebloem
Zonnebloem bedankt de vrijwilligers.
14 december 2015 was er een gezellige koffie ochtend in het
mooi in kerstsfeer versierde Groen-Centrum van Witmarsum.
De gasten uit het dorp hebben een mooie ochtend gehad.
Bij de koffie werd er getrakteerd op gebak ,geschonken door
Aylva state. Het team van het Groen-Centrum is gastvrij en de
sfeer was warm.
Het halen en brengen van de gasten was weer goed geregeld,
en dat kon alleen door de extra vrijwilligers uit het dorp die dit
deden. Iedereen die aan deze ochtend heeft meegewerkt willen
we op deze manier bedanken. Team Zonnebloem Witmarsum.
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A genda
1 februari

Aylva State 14.30 uur Zitdansen in de Ontmoeting*

2 februari

Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

5 februari

Aylva State 14.30 uur. Mannensoos*

6 februari

Utfiering Surprise ‘De Flet fan Jet’
20.00 uur in de Gekroonde Roskam. Nei ôfrin
muzyk fan WellDone

7 februari

Utfiering Surprise ‘De Flet fan Jet’
16.00 uur in de Gekroonde Roskam

8 februari

Vogelwacht Filmavond
20.00 uur in De Gekroonde Roskam

8 februari

Aylva State 14.30 uur
Zitdansen in de Ontmoeting*

11 februari Aylva State 14.30 uur
Diamiddag over alle seizoenen in Friesland*
12 februari Nij Libben komt om âld papier Vanaf 7.15 uur
15 februari

Aylva State 14.30 uur Zitdansen in de Ontmoeting*

16 februari Kaartclub Elk Wat Wils Maatkaarten
16 februari Vrouwen

van

Nu

Jaarvergadering;

daarna

Baukje de Jong , wijkverpleegkundige Thuiszorg
Zuidwest Friesland. 19.45 uur de Gekroonde Roskam
22 februari Vogelwacht Jaarvergadering
20.00 uur in De Gekroonde Roskam
22 februari Aylva State 14.30 uur
Zitdansen in de Ontmoeting*
24 februari Aylva State

19.30 uur

Korps OKK van Kimswerd*
27 februari Aylva State 15.30 uur Bingo in de Grytmanseal*
29 februari Aylva State 14.30 uur
Zitdansen in de Ontmoeting*
1 maart

Kaartclub Elk Wat Wils

Competitie

* Entree 2 strippen of €4,00
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
Toanielfer. “Fryske Krite Wytmarsum”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”

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

De kopij foar de maartkoepel moat uterlik 19 febrewaris
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2016
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

€50,€30,€15,€15,-

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

NIEUWBOUW
VERBOUW

MODERNISERING
KLEINE UITBOUW,
GROOT PLEZIER!

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:
■

dakrenovatie

■

kunststof kozijnen

■

dakkapellen

■

dubbel glas plaatsen

■

verbouw binnen

■

moderniseren toilet en badkamer

BETREK UW TUIN
BIJ UW HUIS

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit,
heldere afspraken en flexibiliteit.
Wij zorgen dat we op tijd en binnen
de

afgesproken

prijs

uw

project

opleveren!

Contact
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ONLANGS HEBBEN WE VEEL
WONINGEN UITGEBREID. DE
REACTIE VAN DE EIGENAREN
WAS TELKENS WEER:
"DIE PAAR METER EXTRA
MAAKT ONS HUIS BIJNA
TWEE KEER ZO GROOT!"
KOM EENS LANGS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

T. 0517 532 207

KIJKT U NOG STEEDS DOOR
EEN GROOT RAAM UIT OP UW
TUIN? OVERWEEG DAN EENS
OPENSLAANDE DEUREN EN
MAAK UW TUIN ONDERDEEL
VAN UW HUIS. KLEINE VERBOUWING, GROOT GENOT!
BEL ONS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

E. info@hofstrabouw.nl
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