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K at en Harke
It is foar ús as bewenners tusken       en          wer tige rêstich 

wurden yn ús doarp. De tekst op’e gevel fan it kleaster: “AZC 

Nee” is wierheid wurden. Der komt gjin asylsikerssintrum yn ús 

doarp. En ek net bûten Wytmarsum op It Fliet. Troch Doarps-

belang en ferskate oare belanghawwenden is der in soad wurk 

ferset. Ek doarpsbewenners hawwe yn it spier west mei it 

ynfoljen fan de enkête. De útslach jout in dúdlik byld fan de 

ferskate mieningen yn ús doarp.

Der komt no wer oare drokte oan. Yn it âlde gemeentehûs 

wurdt der risselwaasje makke foar de ynterne ferbouwing. It 

keatsen is wer útein set. De earste partijen ha al wer west. Yn 

wetterpark Mounewetter kin men wer swimme, boartsje en by 

moai waar lekker sinnebaaie. It waar is noch wat  ûnfêst mei 

skommeljende temperatueren. De iene dei kin men bygelyks 

yn loftige klean rinne en de oare deis moat de dikke jas wer oan. 

Mar de simmer is yn oantocht, dat is wis.

De 104e fytsalvestêdetocht is goed ferrûn. Mar it waar kin bet-

ter. Waarm is it net, it reint bytiden en der stiet ek noch in tichte 

wyn. It binne de kâldste pinksterdagen fan de ôfrûne 65 jier. 

Doch hawwe de measte dielnimmers de einstreep wer helle.

Ien fan harren is Klaas Kroontje. Sa om en de by 20.30 oere 

fljocht Klaas my yn Skettens foarby. Tiid om him lok te winskjen 

mei it beheljen fan it krúske ha ik net. Hy wol, sa gau as mooglik 

is, nei syn frou Hannie ta, is myn betinkst. Dat is in goede saak. 

Mar alhiel ferbjustere sjoch ik 5 minuten letter Hannie oanfyt-

sen kommen mei in bosk blommen efterop. Sa te sjen oan har 

toerfyts en klaaiïng, hat sy dizze 235 kilometer net fytst. Mar sy 

docht har bêst om tempo te hâlden. “Ik  kin Klaas net byhâlde 

en kom dêrom efteroan” is har ferhaal oer dizze wat frjemde 

wize fan fytsen as troud pear. Klaas hat neffens my wol wat 

goed te meitsjen. Hy sil fêst de kofje wol brún hân ha, as Han-
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nie  thúskomt. Miskien is dit in tip foar Klaas om doch tegearre 

fytse te kinnen. Jou har in elektryske fyts. Sjouke Elgersma wol 

dy fêst wol mei rie en die bystean by it meitsjen fan de bêste kar. 

Dan komme de blommen, skonken troch syn leave supporter 

Hannie, takom jier mei jimme tegearre tagelyk yn Wytmarsum 

oan. De redaksje fan De Koepel winsket alle minsken, dy’t de 

alvestêdetocht útfytst ha, lok mei harren grutte prestaasje.

Blydskip en fertriet lizze yn ús libben faak tichteby elkoar. Ek 

de ôfrûne moanne wer.

Yn Aylva State komt op 22 april in ein oan it libben fan TRIJN-

TJE HUIZINGA-BOM, yn de âldens fan 91 jier. Har ropnam-

me wie Truus. Sy waard op 16 maart 1925 berne yn ‘s Graven-

zande yn it Westlân. Sy groeide op mei ien broer. Truus kaam 

yn kontakt mei Sybe Huizinga troch syn suster, dy’t nei Súd-

Hollân gyng te wurkjen. Op 11 july 1950 binne sy troud en ha 

harren nei wenjen set oan de Van Cammimghawei yn Arum. Sy 

krigen tegearre 2 bern, Gerda en Folkert. Nei 23 jier houlik is 

har man Sybe Huizinga ferstoarn. Dat wie in grutte slach foar 

har en har húshâlding. Sy is dit eins nea wer te boppe kaam. 

Letter hat sy noch oan it Krúswetter wenne. Doe’t it allinne 

wenjen te dreech waard, is sy nei Aylva State ferhuze. In pear 

moanne lyn kaam sy te fallen en bruts har boppe-earm. Dat 

soarge foar in soad pine en beheining by har dwaan en litten. 

De lêste wiken rûn har sûnens efterút. Yn it bywêzen fan har 

soan en beppesizzer is sy ferstoarn. Yn Arum is sy te hôf brocht. 

Wy winskje har bern en beppesizzers krêft ta by it ferwurkjen 

fan dit ferlies.

In soad stikkene fytsen binne eartiids makke troch TJALLING 

BERGSMA. Syn bynamme wie PUM. Op 15 maaie is hy tige 

hommels nei in koart siikbêd ferstoarn, yn de âldens fan 76 jier. 

Tjalling wie in man dy’t hold fan gesellichheid om him hinne. 

Foar syn maten stie hy altyd klear. Kamen sy by him mei in 

kapotte fyts, dan waard der mei tichte beurs en somtiden mei 

in pûde shag betelle. It wie in freonetsjinst. Eartiids wurke hy 

by Bruinzeel yn Zaandam. Yn’e wike wie hy dêr dan yn’e kost. 

As it heal koe, brocht hy de wykeinen yn Wytmarsum troch. Hy 

wie in echte doarpsman en mocht nei in fuotbalwedstryd graach 

mei syn maten gesellich yn’e kantine neisitte. As frijwilliger hat 

hy syn paad wol skjin makke by SV Mulier. Jierrenlang hat hy 

de materialen fan it earste alvetal fersoarge. Op de roukaart 

stiet dan ek: “Myn hert kloppet foar Mulier...Ek al fyn ik it ek 

noch sa moai...De sleutels moatte in kear ynlevere wurde...”.  

Op it bankje by de brêge hat hy in soad mei syn maten fan 

gedachten wiksele oer de deistige saken yn ús doarp en dêrom-

hinne. Hy sil mist wurde. Wy winskje syn famylje en freonen in 

protte sterkte ta om dit grutte ferlies in plakje te jaan.

By in ferlies kinne der faak in protte triennen falle. Dit kin fan-

sels ek wol by oare gelegenheden. Dêrom wol ik graach ôfslute 

mei in gedicht fan myn beppesizzer Froukje Mensonides út 

Skettens. Sy hat mei dit gedicht de 3e priis wûn by de Junior 

Rely Jorritsmaprizen.

TÛZEN GLINSTERJENDE TRIENNEN

Tûzen glinsterjende triennen geane harren paad oer dyn gesicht

Op’e grûn spatte se útelkoar se binne dien mei har plicht

Triennen sa sâlt, triennen sa swiet

Triennen fan laitsjen, triennen fan fertriet

De pearels dy’t sa moai kinne glimme

Dy’t sa maklik oer dyn wangen nei ûnderen klimme

Dan op’e grûn harren paad sykje

Dy pearels dy’t sa moai lykje

Dyn ketting dy is ûnderwilens al sa lang

De hiele ketting dy pearelslang

De ketting wie earst noch mar sa koart

De iene trien om neat de oare om wat

Alle triennen hawwe wat te sizzen

Want neat kinst weilizze

In trien swiet of sâlt
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In trien fan ien jong of âld

Alle triennen hawwe wol wat foar dy dien

Triennen se binne foar elkenien

Triennen foar ien tin of dik

Foar de ien in juwiel foar de oare ferskriklik

Oant de oare kear, Jelly.

D ORPSBELANG
Opvang van vluchtelingen

In de raadsvergadering van 21 april is de gang van zaken rond 

het AZC in Witmarsum besproken. Nu het AZC op locatie 

kloostertuin niet door gaat is het de vraag wat er nu gaat gebeu-

ren. De gemeente maakt nu eerst een masterplan voor opzet-

ten van AZC’s in SWF. Daarin worden alle mogelijke locaties 

bekeken en afgewogen en wordt aangegeven hoe SWF aan de 

doelstelling voor het huisvesten van vluchtelingen in AZC’s 

kan voldoen. Het masterplan komt na de zomer beschikbaar.

De dag na de informatiebijeenkomst van 16 februari is een 

vijftal bijeengekomen om te bespreken over hoe we om kon-

den gaan met de situatie die ontstaan was. Het comité bestond 

uit Joost Rosier voor Dorpsbelang, Menno Heeringa voor de 

ondernemersvereniging, Roeland Waterlander, bezig met een 

handtekeningen actie, Klaas Smit als communicator en Yvonne 

Alen als vertegenwoordigster voor de buurt. Het comité heeft 

snel besloten dat eerst duidelijk moest worden wat het dorp 

vindt. Op de informatieavond was maar een heel beperkt aan-

tal dorpelingen aan het woord geweest.

Dorpsbelang heeft zich samen met het comité steeds onafhanke-

lijk opgesteld en vanuit de mening van het dorp geopereerd. Het 

comité heeft een uiterst betrouwbare, door experts gescreende 

en door alle partijen als zeer professioneel omschreven enquête 

georganiseerd om de mening uit ons dorp op te halen. Toen de 

uitkomst van de enquête beschikbaar kwam en het duidelijk 

werd dat een groot deel van Witmarsum tegen de opvang van 

200 vluchtelingen op de kloostertuin locatie is, heeft het comité 

die mening overgenomen. De latere wijziging van het klooster-

tuinplan, waarbij 120 vluchtelingen in het klooster zelf en 80 in 

de tuin worden gehuisvest was geen aanleiding om die mening 

te veranderen.

Uit de enquête blijkt ook dat 75% van de dorpsgenoten voor 

enige vorm van opvang is in ons dorp. DB heeft samen met het 

comité steeds aangegeven dat als Witmarsum de meest geschik-

te plek is in SWF en haar verantwoordelijk moet nemen in de 

opvang van 200 vluchtelingen in een AZC, dat de opvang alleen 

kan op buitenplaats ‘It Fliet’. ‘It Fliet’ vindt 50% van Witmar-

sum een geschikte locatie en de kloostertuin vindt 70% een 

ongeschikte locatie. Tijdens het hele proces is er geen opening 

geweest om locatie ‘It Fliet’ of andere gecombineerde opties 

verder te onderzoeken.

Op 23 mei heeft het comité het proces geëvalueerd met burge-

meester Apotheker en projectleider Abma. Belangrijkste uit-

komst was dat als we eerder bij de plannen betrokken waren en 

alle mogelijke partijen meer hadden kunnen samenwerken, er 

misschien een beter plan had kunnen ontstaan, dat goed door 

de meeste Witmarsumers zou zijn ontvangen. 

Het is duidelijk dat er geen AZC komt in Witmarsum. Tijdens 

de evaluatie maakte de burgemeester duidelijk dat de hoogste 

prioriteit voor de komende tijd nu eerst komt te liggen bij het 

vinden van huisvesting voor vluchtelingen met een verblijfsver-

gunning.
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Wat blijft is bij velen uit ons dorp en ook uit DB en comité 

een katterige, dubbel gevoel dat we nu niet bijdragen aan de 

opvang van vluchtelingen, mensen die in eigen land verschrik-

kelijke dingen hebben meegemaakt. 

Dodenherdenking

Ook dit jaar waren we weer met velen bij de gezamenlijke 

dodenherdenking. Na de ronde om de kerk in aanwezigheid 

van onze militairen en vertegenwoordiging vanuit de gemeente 

en het plaatsen van de krans door de leerlingen Doutsen Smit 

en Jelmer de Vries van obs de Utskoat heeft Menno de Vries 

het volgende gedicht voordragen:

In dei (fan: Jan de Boer út “Underweis”)

In dei

om nei te tinken

oer wat foarby is

en wat komme kin.

Graach fêsthâlde wolle

wat wearde hie,

graach ferjitte

wat tsjinstie.

Sa’n dei

kin rêst bringe

of selsferwyt.

Fraachtekens

oer wat barre sil,

ynkoarten

of letter

of noch letter.

Eltse dei

bringt it ferline

werom en tilt ús
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kelijke dingen hebben meegemaakt. 

Dodenherdenking

Ook dit jaar waren we weer met velen bij de gezamenlijke 

dodenherdenking. Na de ronde om de kerk in aanwezigheid 

van onze militairen en vertegenwoordiging vanuit de gemeente 

en het plaatsen van de krans door de leerlingen Doutsen Smit 

en Jelmer de Vries van obs de Utskoat heeft Menno de Vries 

het volgende gedicht voordragen:

In dei (fan: Jan de Boer út “Underweis”)

In dei

om nei te tinken

oer wat foarby is

en wat komme kin.

Graach fêsthâlde wolle

wat wearde hie,

graach ferjitte

wat tsjinstie.

Sa’n dei

kin rêst bringe

of selsferwyt.

Fraachtekens

oer wat barre sil,

ynkoarten

of letter

of noch letter.

Eltse dei

bringt it ferline

werom en tilt ús

oer it hjoed

nei de takomst,

yn begearte

nei folsleinens

nei in lyts bytsje lok!

Hjoed

kin in begjin wêze

fan djipper belibjen,

kin útsicht jaan

of ynsicht biede

en ús sjen litte

de wei nei in

sinfol en fredich bestean.

De muzikale omlijsting werd gedaan door Nij Libben. Na de 

kranslegging is er een mooie muzikale lezing gegeven door Inez 

Timmer over het lied Lili Marleen in de Roskam.  Al met al een 

bijzondere avond.

UITNODIGING JAARVERGADERING VERENIGING 

VOOR DORPSBELANG WITMARSUM

Dinsdag 14 juni 2016 om 19.45 uur in de Roskam.

Hopelijk is het nu scheepsrecht! In het eerste deel bijpraten 

over de vele ontwikkelingen in ons dorp en in het tweede deel 

kijken naar een interessesante de film over het ontstaan van de 

Gulden Halsban 

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2.  Notulen jaarvergadering van 24 maart 2015 (op te vragen bij 

het secretariaat dbwitmarsum@hotmail.com ).

3.  Bestuursverkiezing

     Aftredend: Anja Feenstra. Verkiesbaar: Aleid Zwier en Har-
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men de Boer  (leden die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen 

zich tot 13 juni  a.s. aanmelden bij het secretariaat): dbwitmar-

sum@hotmail.com .

4. Jaarverslag dorpsbelang

5. Financieel verslag 

     Verslag kascommissie Ype Groenhout  en Tineke Algra  en   

kiezen van een nieuw lid voor Ype

6. Verslagen van: 

   Witmarsumer Ontspanning Komité (W.O.K.); Sportdorp; 

Stichting Zwembad Witmarsum e.o.; Graach Dien/ Yn ’t fer-

liene; Ondernemers Vereniging Witmarsum;Oars as Oars; 

Witmarsum 2018.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Pauze

‘Het ontstaan van de Pingjumer Gulden Halsban’

een film van cineast Jeroen  Hogendoorn
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Y nstjoerd
Keatsferiening “Pim Mulier” 1886 - 2016

Dit jier bestiet de keatsferiening  yn Wytmarsum 130 jier, 

oprjochte yn 1886 under de namme K.F. “Wytmarsum”.  

Mar tsien jier letter , yn 1896, kaam der yn Wytmarsum  in twad-

de keatsferiening by, ntl. “De Concurrent”. Dat wie in unikum. 

Wêrom twa keatsferienings yn itselde doarp? De skiednis wol 

wol ha dat it in gefolch wie fan de mear dan trije topkeatsers 

yn it doarp en dan koenen der twa partoeren meidwaan oan 

de ôfdielings-wedstriden en benammen de Bûnspartij.(fan 1897 

ôf)

Yn 1903 en yn 1908 sieten beide Wytmarsumer keatsferienings 

yn de prizen. Yn 1903 “De Concurrent” 1e (mei Jan Kupe-

rus S.A.Kooistra en C.Werkhoven) en “Wytmarsum” 4e,(mei 

C.Lemstra,Jac.Zaagemans en E.A.Kooistra) .

 Yn 1908 “Wytmarsum” 1e (mei S.A.Kooistra,R.Zaagemans en 

Jac. Zaagemans) en “De Concurrent” 3e (mei C.Werkhoven, 

J.Kuperus en Hindr.Zijlstra). Ek kaam it foar dat inselde

 partoer it iene jier foar “Wytmarsum” útkaam en it oare jiers 

foar “De Concurrent”.

Yn 1910 siet “De Concurrent ”wat yn de nederklits en doe ha 

Catrinus Werkhoven en Sytse Kooistra de skouders der ûnder 

set en is de feriening wer ta bloei kommen.  Se wûnen doe                                                                                                                                              

mei Rein Zaagemans as tredde maat de Bond yn 1911 en 1912, 

yn 1913 wiene se twadde.

Yn 1914 bruts de  oarloch út.  “Wytmarsum”krige yn dat jier 

in nije foarsitter, t.w.Mûnze Werkhoven, in broer fan Catrinus 

Werkhoven, de foarsitter fan “De Concurrent”.

De beide bruorren ha tawurke nei in fúzje, dat kaam ta stân yn 

1916, dit jier dus 100 jier lyn.

Yn 1917 waard dy fúzje bekroand mei de Mulier-wikselbal.(Ids 

Roukema,Rein Zaagemans en Catr. Werkhoven).

Noch even foar de statistyk: “De Concurrent” hat yn de 20 

jier fan har bestean op de Bond 4 kear 1e west, twa kear 2e en 

nochris 2 kear 3e.  In drege concurrent dus fan de feriening 

“Wytmarsum” .(sûnt 1955 ûnder de namme “Pim Mulier”)

Doekle Yntema, skriuwer jubileumboek “Yn ‘e krânse” 

1986.
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F anfare “Nij Libben”
50 jaar Nij Libben

In het kader van ons 50 jarig bestaan,  is een jeugdmuziekfesti-

val georganiseerd.

Dit vind plaats op zondag 3 juli ‘s middags 14.00 uur op de cam-

ping “Mounewetter” in de muziekkoepel. 

Er doen zes jeugdkorpsen mee:  Exelsior XS (Schraard), Jong 

XS (Schraard), Jong Exelsior (Nijland), JAMM! (Arum), Hal-

lelujah (Makkum) en CMV Oranje (Bolsward)

Ieder korps krijgt een schriftelijke beoordeling. De juryleden 

zijn onze “oud”-dirigenten Marten Miedema en Sjoerd de 

Boer. De korpsen zijn vrij in hun muziekkeuze en ieder korps 

krijgt maximaal 30 minuten (incl. op/af).

U bent allemaal van harte welkom om te luisteren en genieten  

naar deze jonge muzikale talenten.

mailto:info@nijlibben.nl Voor een kijkje in ons verenigingsle-

ven, het prachtige foto album en de complete agenda surft u 

naar www.nijlibben.nl. 
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K V Pim Mulier 
Wedstrijdprogramma juni 2016.

In juni organiseert de kaatsvereniging de volgende wedstrijden.

6 en 7 juni :    straatkaatsen voor jeugd, aanvang 18.30 

uur

8, 9 en 10 juni:   straatkaatsen voor senioren, aanvang 18.30 

uur  

12 juni :  KNKB Dames afdeling, aanvang 11.00 uur

18 juni :   KNKB Heren 1e en 2e klas, uitnodiging, 

aanvang  11.00 uur

19 juni:   ledenpartij, samen met kaatsvereniging 

Pingjum, aanvang 11.00 uur

25 juni:   Federatie kaatsen dames en heren, aan-

vang 11.00 uur.

Voor verdere informatie verwijzen u graag naar onze website 

www.kvpimmulier.nl).

 

Wij nodigen de inwoners van harte uit om eens een kijkje te 

nemen op het kaatsveld.   

Namens het bestuur,

Simon Lemstra 
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T sjerkepaad 2016
In Friesland wordt Tsjerkepaad gehouden van 2 juli t/m 10 sep-

tember 2016. Ook de kerken in Witmarsum doen weer mee. 

Het gaat om de Koepelkerk (prot.) en de Heilige Nicolaas van 

Tolentijnkerk (kath.). Op alle zaterdag van 2 juli t/m 10 septem-

ber staat de deur van de Koepelkerk open van 13.30-17.00 uur. 

De Katholieke kerk kan 1 x per 14 dagen worden bekeken. Het 

contourenkerkje en het monument op it Fliet (doopsgez.) zijn 

altijd te bezichtigen. Het thema is dit jaar “Kerk en muziek”. In 

de Koepelkerk is er op diverse zaterdagen muziek te beluiste-

ren. Op zaterdag 2 juli, 16 juli, 6 augustus en 27 augustus is er de 

mogelijkheid voor organisten om het Van Dam orgel te bespelen 

(2 x 20 min.). Maar ook muziek minnende en muziekmakende 

inwoners van Witmarsum en omstreken willen wij uitnodigen tij-

dens 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. Mondharmoni-

ca, dwarsfluit, marimba, gitaar, trekzak, saxofoon enz enz . Maar 

ook combinaties van instrumenten is mogelijk.

Opgave en meer informatie via de E-mail: kpkoepel@gmail.

com . Graag bij de opgave de voorkeur zaterdag(en) vermel-

den. Bellen kan ook naar 0517-531487.

Zaterdag 2 juli, 13 augustus en 10 september zijn definitief inge-

vuld. Maar en kan nog meer bij. Als u ook eens in een kerk met 

een prachtige akoestiek wilt zingen of musiceren, dan dit is uw 

kans.

Op zaterdag 9 juli en 20 augustus kan de Koepeltoren worden 

beklommen.

De kerken zelf zijn prachtige monumenten, die de moeite 

waard zijn om te bekijken of om misschien even een rustpunt 

en een moment van bezinning te hebben en naar mooie muziek 

te luisteren. 

De koffie en thee staat klaar.  Dus van harte welkom.
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Witmarsum 2018
Foto-expositie wedstrijd: ‘Ik en mijn hobby’

De eerste inzendingen 

hebben we binnen! Heb 

jij ook een hobby met bij-

voorbeeld paarden of trek-

kers, voetballen of kaatsen, 

schilderen of muziek, die-

ren of planten, postzegels verzamelen of bergbeklimmen, ja, 

alles tussen borduren en zeezeilen in?

Maak dan een mooie foto van jezelf als je bezig bent met je 

hobby. Deelnemen aan de wedstrijd is niet moeilijk, je hoeft je 

foto alleen op te sturen.

Alle foto’s worden in oktober 2016 geëxposeerd op een mooie 

tentoonstelling om te laten zien wat we als ‘Mienskip’ zoal 

doen. In gesprek hierover leren we elkaar ook beter kennen.

Voor de prijzen letten we op techniek, positie, creativiteit, 

humor, enz. Een resolutie van minimaal 2 MB is aan te bevelen. 

Zeker voor mogelijke winnaars wiens foto’s vergroot worden!

Stuur voor 1 september 2016 op naar: pim@witmarsum2018.frl  

Meld je naam, en vertel iets over de inhoud van de foto. 

Het is een initiatief van Witmarsum 2018 Kunstgroep Pim Mulier 

bestaande uit Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. In het kader van 

de Kulturele Haadstêd 2018 subsidieert onze gemeente Sûd-

west Fryslan deze fotowedstrijd.

Voor vragen bel Tjittie: 532774.

Antwoorden Kunstprijsvraag Koningsdag.

Een compliment voor de 54 mensen die de vragen hebben 

beantwoord. Er waren wat gemakkelijker en wat moeilijker 

vragen bij. Als je goed zocht, kon je alle antwoorden vinden op 

internet. Nieuwsgierig naar de juiste antwoorden zie website 

van de Koepel.

Er waren een paar mensen bij met nul fouten. Deze antwoord-

formulieren hebben we gecontroleerd op de juiste spelling en 

daarna op de gedetailleerde antwoorden. 

Uiteindelijk was de uitverkoren winnaar: Bertina Schaaphok.

B edankt
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hobby. Deelnemen aan de wedstrijd is niet moeilijk, je hoeft je 

foto alleen op te sturen.

Alle foto’s worden in oktober 2016 geëxposeerd op een mooie 

tentoonstelling om te laten zien wat we als ‘Mienskip’ zoal 

doen. In gesprek hierover leren we elkaar ook beter kennen.

Voor de prijzen letten we op techniek, positie, creativiteit, 

humor, enz. Een resolutie van minimaal 2 MB is aan te bevelen. 

Zeker voor mogelijke winnaars wiens foto’s vergroot worden!

Stuur voor 1 september 2016 op naar: pim@witmarsum2018.frl  

Meld je naam, en vertel iets over de inhoud van de foto. 

Het is een initiatief van Witmarsum 2018 Kunstgroep Pim Mulier 

bestaande uit Gerrit Tol en Tjittie Koopmans. In het kader van 

de Kulturele Haadstêd 2018 subsidieert onze gemeente Sûd-

west Fryslan deze fotowedstrijd.

Voor vragen bel Tjittie: 532774.

Antwoorden Kunstprijsvraag Koningsdag.

Een compliment voor de 54 mensen die de vragen hebben 

beantwoord. Er waren wat gemakkelijker en wat moeilijker 

vragen bij. Als je goed zocht, kon je alle antwoorden vinden op 

internet. Nieuwsgierig naar de juiste antwoorden zie website 

van de Koepel.

Er waren een paar mensen bij met nul fouten. Deze antwoord-

formulieren hebben we gecontroleerd op de juiste spelling en 

daarna op de gedetailleerde antwoorden. 

Uiteindelijk was de uitverkoren winnaar: Bertina Schaaphok.

B edankt
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WOK Witmarsum
Koningsdag 2016,

Na Koningsdag kunnen we terugkijken op een geslaagde vie-

ring.We hebben gemerkt dat het koude weer de opkomst tij-

dens de vrijmarkt ook in Witmarsum liet dalen. Wel hebben we 

tevreden reacties gekregen over de verkopen.

Streetdance was weer een genot om naar te kijken, gelukkig 

kon dit in de mooie zaal van de Roskam. De Brandweer Wit-

marsum heeft de kinderen de prachtige nieuwe brandweerauto 

laten zien. Kinderen konden daar ook hun kunsten laten zien 

met de brandweerslang!

In de middag was er tijd voor Fastball met Lytse Pim, een mooie 

mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe generatie 

top-kaatsers. Heerlijke broodjes hamburger zijn verzorgt door 

muziekvereniging “Nij Libben” ook werd de muzikale opening 

door hun verricht

Het WOK heeft deze dag samen met de kinderen de heerlijke 

cub-cakes versierd en werd een ingelaste kleedjesmarkt in de 

Roskam druk bezocht. Onemanband ” Bob-line “speelde de 

sterren van de hemel. Al met Al een prima dag.

Het Wok heeft tijdens de jaarlijkse verloting leuke prijzen kun-

nen weggeven:

Prachtige Traptrekker met kar aangeboden door LMBW

2x een kuub grond aangeboden door Loonbedrijf Klaas Haitsma

2 x een waardebon van de Poiesz Supermarkten Witmarsum

Waardebon aangeboden door Fysio Witmarsum

Ligstuur aangeboden door Elgersma Rijwielen

Tuinhark aangeboden door D.Kuipers Mechanisatie

Waardebon aangeboden door schoonheidssalon “Make your 

Day”

Tevens gevallen prijzen nog af te halen bij Sandra de Witte

Waardebon van Groencentrum Witmarsum gevallen op Lot 

“Wit 534”

Koepel_2016_05.indd   20 30-05-16   14:40



21

WOK Witmarsum
Koningsdag 2016,

Na Koningsdag kunnen we terugkijken op een geslaagde vie-

ring.We hebben gemerkt dat het koude weer de opkomst tij-

dens de vrijmarkt ook in Witmarsum liet dalen. Wel hebben we 

tevreden reacties gekregen over de verkopen.

Streetdance was weer een genot om naar te kijken, gelukkig 

kon dit in de mooie zaal van de Roskam. De Brandweer Wit-

marsum heeft de kinderen de prachtige nieuwe brandweerauto 

laten zien. Kinderen konden daar ook hun kunsten laten zien 

met de brandweerslang!

In de middag was er tijd voor Fastball met Lytse Pim, een mooie 

mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe generatie 

top-kaatsers. Heerlijke broodjes hamburger zijn verzorgt door 

muziekvereniging “Nij Libben” ook werd de muzikale opening 

door hun verricht

Het WOK heeft deze dag samen met de kinderen de heerlijke 

cub-cakes versierd en werd een ingelaste kleedjesmarkt in de 

Roskam druk bezocht. Onemanband ” Bob-line “speelde de 

sterren van de hemel. Al met Al een prima dag.
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Prachtige Traptrekker met kar aangeboden door LMBW

2x een kuub grond aangeboden door Loonbedrijf Klaas Haitsma

2 x een waardebon van de Poiesz Supermarkten Witmarsum

Waardebon aangeboden door Fysio Witmarsum

Ligstuur aangeboden door Elgersma Rijwielen

Tuinhark aangeboden door D.Kuipers Mechanisatie

Waardebon aangeboden door schoonheidssalon “Make your 

Day”

Tevens gevallen prijzen nog af te halen bij Sandra de Witte

Waardebon van Groencentrum Witmarsum gevallen op Lot 

“Wit 534”

Waardebon van Groencentrum Witmarsum gevallen op Lot 

“Wit 134”

Waardebon aangeboden door Kapsalon Amarant gevallen op 

lot “Wit 255”

Waardebedrag aangeboden door Stal de Noeste Hoeve geval-

len op lot “Wit 255”

Waardebon voor ontbijt van bakker Schiffart (2 personen) 

gevallen op lot “Rose 16”

Deelnemende Ondernemers bedankt!

Het WOK is opzoek naar een nieuw bestuur, lijkt het je leuk 

om dit samen met andere enthousiaste  Witmarsumers op te 

pakken stuur dan een mail naar wokwitmarsum@hotmail.com , 

of neem contact op met het dorpsbelang.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van het WOK
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Y n’t ferline
Wy gjin noch efkes fierder my it ferhaal fan Bauke Kamstra wat 

stie in it Bolswards Nieuwsblad fan freed 7 desimber 1978. Mei 

it ferslach yn de foarige Koepel wiene wy bedarre yn it begjin 

fan de oarloch:” Vooral toen de benzine schaarser werd en de 

autobussen met gasgeneratoren moesten rijden kwam de tram 

weer in opmars. 

Met de verduistering omstreeks 1941 begon het moeilijk te 

worden. Gelukkig kenden de machinisten elk boompje, maar 

het was moeilijk om in donker te rijden. Ook de kondukteur, 

die gebruik moest maken van een dievenlantaren in de onver-

lichte rijtuigen, had het niet gemakkelijk. 

Edoch, men reed….. en dit was het belangrijkste. Toen 

omstreeks 1944 de Engelsen heer en meester werden in de lucht 

en op alles schoten wat maar bewoog, was het gauw gebeurd. 

De grote stoomwolken van de locomotief, maakten de tram in 

het vlakke Friese land tot een schietschijf, waarop elke jager 

neerdook. 

Velen hebben in die jaren diep weggedoken in de onderwal 

gelegen. In september 1944 kwam dan ook een zeer beperkte 

dienstregeling tot stand, die echter niet lang duurde, want het 

personeel van de N.T.M. gaf ook gevolg aan de oproep van 

Prins Bernhard op 17 september 1944 het werk neer te leggen. 

Na de bevrijding vond men het bedrijf terug in een zeer slechte 

toestand. 

Veel was er door de Duitsers geroofd, maar ook bijna alles wat 

brandbaar was, was door de burgerbevolking opgestookt. De 

trams begonnen weer te rijden en ook kocht de N.T.M. de z.g.n. 

,,Bellewagens” van de Engelse brandweer. 

Maar wat de N.T.M. ook deed, ze kon het absolute einde van 

de tram niet tegenhouden. En op 1 maart 1947 viel het doek 

voorgoed, de tramlijn tussen Bolsward en Harlingen werd afge-

broken. 

Dit is it ein fan it ferhaal fan Bauke Kamstra, en ek ús ferslach 

oer de N.T.M..

As der minsken binne dy ‘t hjir mear ynformaasje oer hawwe 

en of foto’s, dan soene wy dêr graach mei yn kontakt komme. 

Op de foto de Boalserterdyk mei de tramrails om en de by 1905

. 

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

Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557
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ADVERTORIAL 

ADMINISTRATIEKANTOOR AHT: VOOR PARTICULIEREN, MKB’ERS EN  
STARTENDE ONDERNEMERS

‘HAAL IK WEL ALLES UIT MIJN BELASTINGAANGIFTE?’ ‘HOEVEEL MOET IK ALS MKB’ER INVESTEREN OM 
INVESTERINGSAFTREK TE KRIJGEN?’ ‘HOE KRIJG IK ALS STARTENDE ONDERNEMER DE JUISTE INFORMATIE 
OVER  BOEKHOUDEN?’ VRAGEN WAARMEE AFKE HUITEMA-TJALSMA VAN  ADMINISTRATIEKANTOOR AHT 
HAAR KLANTEN VERDER KAN HELPEN. 

DRUK NIET TE SNEL OP DE VERZENDKNOP

AFKE: “DE BELASTINGDIENST HEEFT AL VEEL GEGEVENS VOOR JE INGEVULD. MAAR DRUK NIET TE SNEL 
OP DE VERZENDKNOP. WANT ER ZIJN GEGEVENS DIE MEN NIET KAN WETEN. IK KAN NAGAAN WELKE 
PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN BELANGRIJK ZIJN VOOR DE BELASTINGAANGIFTE. BIJVOORBEELD KOSTEN 
VOOR EEN CHRONISCH DIEET, GEHOOR APPARAAT OF REISKOSTEN. MAAR OOK HET AFTREKKEN VAN 
BOETERENTE ALS DE HYPOTHEEK  
IS GEWIJZIGD.”

RAAD EN DAAD VOOR MKB’ ERS

“GROTE ACCOUNTANTSKANTOREN HEBBEN WEL DE EXPERTISE, MAAR HET DOORBEREKENEN VAN DE TE-
LEFOONTJES, AFSPRAKEN WEERHOUDT DE ONDERNEMER ERVAN OM TEKST EN UITLEG TE VRAGEN. IK PAK 
DAT ANDERS AAN.”, ZEGT AFKE. ZE HELPT MKB’ERS ONDER ANDERE BIJ VRAGEN OVER INVESTERINGS-
AFTREK, JAARCIJFERS EN HET EIGEN VERMOGEN, HET VERSCHIL TUSSEN WINST EN VERZAMELINKOMEN EN 
DE AANGIFTE INKOMENSBELASTING EN DE ZORGVERZEKERINGSWET. 

CIJFERS TOT LEVEN LATEN KOMEN

 “STARTEN MET EEN EIGEN BEDRIJF IS EEN FANTASTISCHE UITDAGING. MAAR ER KOMT HEEL WAT BIJ 
KIJKEN. IK HELP STARTERS BIJ HUN FINANCIËN EN ADMINISTRATIE. DAN KUNNEN ZIJ ONDERNEMEN.” ZO 
GEEFT ZE INFORMATIE OVER DE BOEKHOUDING, DEBITEUREN- EN CREDITEURENADMINISTRATIE, KWARTAAL-
OVERZICHTEN VAN VERLIES- EN WINSTOVERZICHT EN HELPT ZE BIJ HET INDIENEN VAN DE BTW-AANGIFTE. 
MAAR ZE HELPT OOK BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN KREDIET OF LENING. AFKE: “IK LAAT DE CIJFERS TOT 
LEVEN KOMEN, ZODAT DE STARTER HET GEVOEL KRIJGT DAT HET HARDE WERKEN WORDT BELOOND.” 

KOM EENS LANGS, DE KOFFIE STAAT KLAAR

AFKE NODIGT PARTICULIEREN, MKB’ERS EN STARTERS UIT OM LANGS TE KOMEN VOOR EEN KENNIS-
MAKING. EEN AFSPRAAK IS ZO GEMAAKT: BEL (0517) 532 277 OF MAIL NAAR AFKE@AHTMKB.NL
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D e Koepel stypje
Hiel fijn, dat de measte freonen harren jierlikse bijdrage oer-

makke hawwe.

Ek komme der noch jeften binnen en soms spesjale jubileum-

jeften, wer’t wy ek tige bliid mei binne. Yn de ôfrûne Koepel-

fergadering hawwe wy besletten foarearst gjin nammen fan sti-

pers mear yn de Koepel te setten.

Wol kin ik fermelde, dat wy in bijdrage fan it PRINS BERN-

HARD CULTUURFONDS krigen hawwe fan € 750,00. Hjir-

mei kinne wy ús webside en facebook bekostigje.

De stipe fan dit soarte ynstânsjes is tige wichtich foar ús om 

fierder te gean.

Ek hjirfoar ús hertlike tank!

En sa sil ik jim lêzers sa no dan op de hichte hâlde fan it finans-

jeel “reilen en zeilen”fan ús Koepel…

Groet, Feikje.
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advertentie

Blauhuster Túnfeest

Ook dit jaar is het weer tijd voor het Blauhus-
ter Túnfeest. Het feest wordt traditioneel in het 
weekend het dichtst bij de langste dag van het 
jaar gehouden en dat is dit jaar op zaterdag  18 en 
zondag 19 juni!

Voor de 54e editie van het Túnfeest zijn we er 
wederom in geslaagd een gevarieerd programma 
samen te stellen.

Op zaterdag 18 Juni zal de CCR tribute band ‘The Fortunate Sons’ de 
avond vullen met alle klassiekers van CCR. ‘Bad Moon Rising’, ‘Have you 
ever seen the rain’ en ‘Down on the corner’ is slechts een kleine greep uit 
het eindeloze repertoire van de jaren ’60 en ’70 klassiekers.

Op zondag 19 Juni hebben we maar liefst twee coverbands op de bühne 
staan.

Deadline: Een coverband uit het topsegment met al meer dan 25 jaar podi-
umervaring!

Beat it: ‘The Music Maxperience’ van Nederland. Met hun uitgebreide reper-
toire en led- en lasershow wordt het gegarandeerd een feest!

Voor de liefhebbers is er op zaterdagmiddag weer steevast het oldtimertref-
fen Blauwhuis en op de zondagmiddag is er een heus Blauhuster Kampi-
oenschap ‘Kupke Stekke’.

Tot dan!
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A genda juni 2016
3 juni  Papier oan de dyk foar ús muzyk

  Vanaf 7.30 uur

14 juni Jaarvergadering Dorpsbelang

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

De kopij foar de Merkekoepel moat uterlik 8 july
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

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

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

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

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

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

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre? 
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een 
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?

Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze 
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de 
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing, 
dan maken we vooraf een 3D-ontwerp.

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

www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07

Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

VERBOUWPLANNEN?
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