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K at en Harke
Ek wy as bewenners , dy’t tusken

en

wenje, kinne lang

om let tsjin in situaasje mei krimp oanrinne. Men hat te min
jild om hannen om de saken op in sûne manier draaiende te
hâlden. Dêr rint ús doarpskrante De Koepel ek tsjin oan. Dan
sil der wat barre moatte om it tij te kearen. Jimme hawwe grif
de folder yn’e foarige Koepel sjoen. Wy as koepelbesoargers
en redaksjeleden binne hûs oan hûs bylâns west om jimme te
freegjen lid fan De freonen fan De Koepel te wurden. Allinne
mei in fêste jierlikse jildlike basis kin ús doarpskrante noch jierren bestean bliuwe. Wat binne wy bliid dat safolle minsken ús
stypje wolle! Dat jout moed foar de takomst. Wy ha besteans
rjocht en kinne troch gean. Tige tank foar alle positive reaksjes
fan út it doarp. Spitigernôch hawwe wy net alle minsken thús
treffe kinnen. Soenen dyjingen, dy’t ús in waarm hert ta drage,
harren ynfolde briefke by ien fan de redaksjeleden besoargje
wolle? Wy bliuwe ús ynsetten foar ús doarpskrante mei nije
enerzjy. En dêr binne wy no al mei dwaande. Yn gearwurking
mei Zeedesign, de printer fan De Koepel, is de webside fan De
Koepel fernijd. Ek ús facebookside is de loft yn gien. Wy wolle
Zeedesign tige tank sizze foar har ynset en gearwurking mei de
koepelredaksje om ta dizze fernijing te kommen. Wy geane mei
ús tiid mei.
De tsjerklike mienskippen yn ús doarp hawwe ek lêst fan krimp.
Mei stadichoan in lytser tal leden en dêrtroch ek minder ynkomsten komme sy te rom yn harren jassen te sitten. Ek by harren
moatte der spikers mei koppen slein wurde. Dat is gjin maklike
opjefte. Mooglik moat de Katolike tsjerke yn Wytmarsum har
doarren slute. Men siket in oare lokaasje om mei inoar yn de
regio by elkoar te kommen foar in fiering. Op 23 april sil yn de
Klameare yn Warkum in parochyjûn holden wurde om ta in
definityf beslút te kommen.
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De Protestantske Gemeente fan Wytmarsum buorket ek
stadichoan efterút. Der binne tefolle gebouwen om de jierlikse lêsten op bringe te kinnen. Ek hjir is men dwaande mei it
tarieden fan plannen om gebouwen ôf te stjitten. Ôfskie nimme
docht sear en rekket jins siel. Wy winskje alle belutsenen wysheid ta by it nimmen fan de bêste oplossingen, as it kin safolle
mooglik yn ienriedigens.
Mei rjocht en reden kinne wy bliid en tankber wêze dat der 70
jier lyn in ein kaam is oan’e Twadde Wrâldkriich. Wy libje yn
in frij lân. Wy kinne feest fiere op Keningsdei. Op freed 24 april

e

binne der foar de skoalbern wer de saneamde Keningsspultjes

-

op it sportfjild.

Foar de ûnderbou is der in lekker moarns-

brochje mei dêrnei in programma. Foar de boppebou is der in
lunch en middeis kinne sy harren dwaande hâlde mei ferskate

s

sportive aktiviteiten. Wy hoopje op droech en moai waar. In

s

tige soad frijwilligers binne dy dei yn it spier om dit barren wer

,

ta in feest te meitsjen foar de skoalbern. Mei-inoar wurde de

e

skouders der ûnder set.
Snein 26 april iepent ús swimbad Mounewetter wer har doarren
de middeis fan 14.00 oere ôf.
Stuorke dûke is dan wer tige spannend. Út in hiele list mei aktiviteiten kin men dizze simmer wer in kar dwaan. Wy hoopje op
in moaie sinnige simmer.
Op 27 april is it bestjoer fan it WOK yn gearwurking mei doarpsbewenners oan bar om der foar eltsenien in feestlike dei fan te

-

meitsjen. It is dan altyd tige gesellich yn Wytmarsum. Hjir in

n

praatsje, dêr wat keapje en it genietsjen in hapke en in snapke

r

n

makket it somtiden ôf. Der is wer in frijmerke mei fan alles yn’e
hannel. Wat der mear te rêden is hearre wy mei koarten noch.
Op 4 maaie is der wer de Betinking by de Koepeltsjerke. Wy
sille nea de minsken ferjitte dy’t har libben jûn hawwe foar de
frijheid. Noch altyd binne der earne op’e wrâld oarloggen en
3

Koepel_2015_4.indd 3

28-04-15 13:51

stjerre der soldaten en boargers. Frede is net te beteljen, mar
fan ûnskatbere wearde.
TJITS HOITSMA-PIERSMA hat de oarloch ek noch meimakke. Sy is op 19 july 1936 yn Wytmarsum berne. Har heit
wie bakker yn ús doarp op it Keatsplein. Op 5 april 2015 is sy
yn Ljouwert tige hommels ferstoarn. Sûnt 7 july 1988 wie sy
widdo fan Jacobus Hoitsma. Wytmarsum en it keatsen hienen
in waarm plakje yn har hert. Elts jier kaam sy mei it Haadklassekeatsen nei ús doarp om kofje te drinken mei de leden fan
it Haaie Rypmafûns. Oan it âlderlik hûs fan har bern is in ein
kaam. Dat is in grut gemis. Wy winskje har bern en bernsbern
krêft ta om dit ferlies in plakje te jaan.
Ik wol graach ôfslute mei in gedicht fan Jelle Bangma:
Betinking.
‘t Wurdt hiel stil op fjouwer maaie jûns om klokslach acht.
Dan betinke wy de deaden, twa minuten deadewacht.
Blommen lizze by de tinkstien en de flagge is healstôk.
Harkje nei de deadske stilte en it lieden fan de klok.
Tinke oan dy bange tiden, ek al wiest der sels net by.
Dat der minsken moedich strieden, sneuvelen foar dy en my.
En fan de gesichten lêze wat de frede no betsjut.
Hoopje dat soks nea wer foarkomt, dat it nea wer oarloch wurdt.
‘t Wurdt hiel stil op fjouwer maaie, sadat elk it dan ek wit,
Dat wy ‘t elk jier wer betinke en gjinien dy tiid ferjit.
Graach oant de oare kear,
Jelly.
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F an de Redaksje
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Freon fan de Koepel
De ôfrûne wiken hawwe ús besoargers en de redaksje drok
dwaande west om de antwurdkaartjes fan ús Freonenaksje op
te heljen.
Oant no ta hawwe wy 343 posityve réaksjes krigen, fan minsken
út de buorren en fan ús lêzers om útens.
Wy binne hjir al tige bliid mei, mar der kinne fansels noch mear
by!
Hawwe wy jo no net thús treffe kinnen -of binne jo as lêzer om
útens der noch net ta kommen om te reagearjen-, mar wolle jo
wol Freon wurde fan de Koepel, folje dan it antwurdstrookje út
de folder yn en bring of stjoer it nei: Adri de Vries, Tsjerkelân
38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Maile kin ek, nei de-koepel@hetnet.nl.
Litte wy der meiïnoar foar soargje dat de Koepel bestean bliuwe kin!!!
Wy hâlde jimme op’e hichte.
De Koepelredaksje
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T CW
TENNISSEIZOEN VAN START GEGAAN.
Voor de tennissers van de Tennisclub Witmarsum TCW is het
buitenseizoen weer los. De banen liggen er prima bij. En ook
het clubgebouw ziet er weer piekfijn uit. De afgelopen winter
is dat grondig aangepakt met veel inzet van vrijwilligers en met
een financiële bijdrage van de Stichting tot Nut uit Arum. Het
is nu weer helemaal up-to-date en kan heel wat jaartjes mee.
Op zondag 12 april was de seizoensstart met het ED THUIS
OPENINGSTOERNOOI. Met ruim 20 deelnemers was het
goed bezet en er werd onder mooie weersomstandigheden met
veel inzet en plezier gestreden. De sponsor van dit toernooi
was Ed Thuis, van Schoonmaakbedrijf en glazenwasserij Thuis
&Zn. Bij de dames waren er twee speelsters met alle wedstrijden gewonnen, dus gaven de meeste gescoorde games de doorslag: 1. Sieta 22 games en 2. Wilma 21 games. Bij de heren was
er één speler die alles won. De uitslag was daar: 1. Wiggele en
2. Gosse.
Op de woensdag is er vanaf 16 uur tennisles op ons complex.
Als u interesse hebt, kom eens een kijkje nemen. Dat kan ook
tijdens de competitie op dinsdag- of donderdagavond of op
zaterdag, dan spelen er altijd twee teams thuis. Als je in 2015
lid wordt, geldt er als aanbieding een reductie op de contributie
van 50%. Zowel voor de jeugd als voor senioren. Misschien een
goed moment voor jou om de stap naar meer bewegen te zetten
en te kijken of tennis iets voor je is. Je bent van harte welkom.
Het eerste jeugdtoernooi is op woensdagmiddag 6 mei en de
volwassenen kunnen op vrijdag 26 mei de baan op tijdens het
Waterlander Mixtoernooi.
De wedstrijdcommissie.
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H immeldei
Handen uit de mouwen bij Himmeldei
Witmarsum- Op 17 april was het Himmeldei in Witmarsum.
Het was een mooie zonnige dag; heerlijk om buiten aan de slag
te gaan! Leerlingen groep 5 en 6 van “de Bonkelder” en “de
Utskoat” liepen in gele hesjes ons dorp door met grijpertjes en
vuilniszakken. Voorzien van bacterievrije handschoenen werd
er flink wat troep opgeruimd. Er werden veel vuilniszakken
gevuld. Na de schoonmaakactie zag de straat, de berm en het
schoolplein er weer ‘spik en span’ uit.
Dorpsbelang Witmarsum vindt het geweldig dat de jeugd met
elkaar Witmarsum schoonmaakt. Totaal deden er 30 kinderen
(groep 5 en 6) mee. De kleine en grote himmelaars kregen na
afloop een lekkere traktatie van Dorpsbelang Witmarsum.
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Brander

BB vlees.nl

06 12 15 15 97
info@branderbbqvlees.nl

Voor al uw BBQ benodigdheden!

g

t

LUCHTKUSSEN- en
TENTVERHUUR

06 53 17 07 78
info@stellingwerfverhuur.nl

Kijk voor alle mogelijkheden op onze websites.
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M ounewetter
Letters van Mounewetter
In april zijn de informatie boekjes in Witmarsum en omringende dorpen bezorgd. Wij bedanken onze vrijwilligers die mee
hebben geholpen de boekjes te bezorgen.
Inmiddels is de voorverkoop achter de rug. U kunt nog steeds
een abonnement kopen. Als u regelmatig zwemt is dit nog altijd
voordeliger dan losse kaartjes kopen.
Veel dank aan alle vrijwilligers die de afgelopen maanden mee
hebben geholpen om het bad weer piekfijn in orde te maken
voor het nieuwe seizoen.
In enkele lesgroepen is nog ruimte beschikbaar:
* Wilt u iets aan uw conditie doen, dan kan dat op maandagavond tijdens het conditiezwemmen om 19.15 tot 20.00 uur.
Hierna is van 20.00 tot 20.45 uur de triatlon trimgroep. Ook als
u niet meedoet aan de triatlon, bent u in deze groep van harte
welkom om aan uw conditie te werken.
*Aquafun: Na een schoolweek lekker bezig in het water. Op
vrijdagavond samen met vriendjes spelen, onder begeleiding
in het zwembad. Dit is van 18.30-19.00 uur.
Openingstijden
De openingstijden van het zwembad zijn:
• maandag: 9.30-11.45uur/13.30-17.00 uur
 insdag t/m vrijdag:
•d
9.30-11.45 uur/ 13.30-17.00 uur/19.00-20.30 uur*
van 19.45-20-30 uur alleen baantjes zwemmen.
(het ondiepe gedeelte en de speelweide blijven open tot 20.30
uur)
10
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* Van 28 april t/m 1 juni gelden onze avondtijden alleen voor
de woensdag en vrijdag.
Vanaf 2 juni is het bad ook op dinsdag- en donderdag avond
open.
In de zomervakantie, van 6 juli t/m 16 augustus, is het zwembad
van dinsdag t/m vrijdag doorlopend geopend van 9.30-20.30 uur
en op maandag van 9.30-17.00 uur.
• zaterdag en zondag: 10.30-17.00 uur
In het weekend blijft het bad de gehele dag open.
Belangrijk!
Op Hemelvaartsdag 14 mei en Pinkstermaandag 25 mei, gelden
de zondagsopeningstijden. Op deze dagen wordt er geen zwemles gegeven.

s

p

Bijzondere activiteiten
4 t/m 8 mei extra spel materiaal in het water.
Met Moederdag, op zondag 10 mei, mogen alle moeders gratis
zwemmen en op Vaderdag, zondag 21 juni hebben de vaders
gratis toegang.
Op 28 mei is de scholenestafette voor basisscholen om 19.30
uur.
In samenwerking met het Marne College uit Bolsward is er op
vrijdag middag 19 juni de midzomermiddag van 15.30 uur tot
17.30 uur. Zweminstuif voor alle leeftijden.
Voor meer informatie, kijk op onze website: www.zwembadmounewetter.com of bel met tel.: 0517-531704

0
Stichting bestuur Mounewetter
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K V Pim Mulier
Start nieuwe seizoen
In mei start het nieuwe kaatsseizoen. De eerste training van
de jeugd is gepland op maandag 4 mei en op 12 mei begint het
competitiekaatsen voor de jeugdleden. De senioren dames en
heren volgen vlot daarna. Het competitiekaatsen begint voor
hen op donderdag 14 mei 2015 om 19.30 uur. Daarvoor trainen
de dames om 18.45 uur bij Klaas van der Vlugt. Mooi dat Klaas
ook dit jaar weer bereid is de trainingen te verzorgen.
De eerste ledenpartij staat op de agenda voor zondag 17 mei
2015, de traditionele Roskam partij voor senioren (dames/
heren). Een week later, op zondag 24 mei 2015, kan de jeugd
een balletje slaan, net als ieder jaar wordt de partij weer gesponsord door Aardappelhandel Sikke Tolsma.
Programmaboekje 2015
Het programmaboekje 2015 is eind april huis aan huis verspreid.
In het boekje staat het volledige kaatsprogramma voor dit jaar
en allerlei handige informatie. Mocht u geen boekje hebben
ontvangen dan kunt u contact opnemen met Simon Lemstra
(telefoon 0517-531507).
Gratis kaatsen: het kan bij Pim Mulier !
Er zijn ongetwijfeld inwoners die het leuk lijkt om eens te kaatsen. Dat kan, en nog gratis ook.
Vanaf donderdag 14 mei is er wekelijks competitiekaatsen
waar iedereen zonder kosten aan deel kan nemen. U hoeft zich
vooraf ook niet aan te melden. Het competitiekaatsen begint
om 19.30 uur en als u mee wilt doen hoeft u alleen om 19.15
uur aanwezig te zijn. Daarnaast kan iedereen mee doen aan
het straatkaatsen en het pearkekeatsen. Er wordt dan met een
zachte bal gekaatst.
Alleen voor het straatkaatsen betaalt u een paar euro inleg.
12
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar het programmaboekje.
Acties.
De kaatsvereniging is voor haar inkomsten afhankelijk van
acties. Zo heeft de jeugd dit jaar weer deelgenomen aan de
Poieszactie. Dit was een geweldig succes, de actie leverde maar
liefst €1.100 op. Ook door deel te nemen aan de Rabobank
clubkascampagne kon er ruim €300 worden bijgeschreven op
de rekening van de kaatsvereniging. Tenslotte werd op 24 april
de oranjekoekactie georganiseerd. Ook deze actie liep weer
goed, de laatste koeken worden op dit moment nog verkocht.
Het bestuur bedankt een ieder die de kaatsvereniging heeft
gesteund.
Ledenvergadering
Op woensdag 25 maart 2015 werd de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was goed, er waren 26 leden aanwezig. Onder leiding van voorzitter Harm Jilderda werd de
agenda vlot afgewerkt. Johan van IJs uit Arum werd winnaar
van de Willem Boersma cup, hij behaalde de meeste punten
tijdens de ledenpartijen in 2014. Er werd afscheid genomen van
een aantal vrijwilligers. Tenslotte verzorgde Broer Lemstra een

D

leuke presentatie over de plannen voor een kunstgrasveld in
Witmarsum en de gevolgen voor het kaatsen.
Tot ziens op het kaatsveld.
Namens het bestuur,
Simon Lemstra

B
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D e Laatste Eer
Een stoel is leeg
Een stem die zwijgt
Handen die rusten
Afscheid nemen is een pijnlijk iets, de wereld staat even stil.
Een machteloos gevoel overvalt ons, even niet meer weten wat
je moet doen.
Soms is er niet gesproken over een afscheid, omdat het zo ver
weg leek, maar dan……..
Leden van de Begrafenis– en Crematievereniging “De Laatste
Eer” kunnen een beroep doen op de bode, mevr. J. Koehoorn–
Hoitsma (tel. 0517-531654 of 06-30953146). Zij kan u met raad
en daad terzijde staan.
Ook voor niet-leden is mevr. Koehoorn bereid, om samen met
u, een waardig afscheid te organiseren. Voor niet-leden wordt
een toeslag berekend van 10% met een maximum van €250,-.
Tevens wordt er huur berekend voor het gebruik van materiaal.
Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden van onze vereniging. De contributie voor alleenstaanden is
€15,- per jaar, voor een gezin betaalt u €30,-. Hierbij zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd. Voor vrijblijvende informatie
kunt u contact opnemen met dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963.
Algemene informatie kunt u vinden op de website: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl
Het bestuur:
Dhr. Y. Dijkstra			

voorzitter (tel. 532201)

Dhr. K. Kroontje			

penningmeester (tel. 531963)

Mevr. J. Joustra-Giliam		

secretaresse

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker lid
Dhr. S. Elgersma			

lid
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Proef de sfeer
en de uitstraling
van een traploper
Bel voor vragen
06 295 337 21

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •

Vegelingskampke 9
8491 PD Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl

t

.
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M ouneboulers
Op vrijdag 8 mei a.s. bestaat onze vereniging 15 jaar.
Voor de leden houden wij op 9 mei een jubileumtoernooi.
Wilt U eens kijken wat jeu de boules is, kom dan op zaterdag 9
mei a.s. vanaf 13.00 uur langs en maak kennis met dit spel. Er is
geen drempel en iedereen is van harte welkom.

15
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T rekkerdei 2015
Zaterdag 11 april was het dan zover. ’s Morgens vroeg naar het
terrein Hogenhuis om de laatste voorbereidingen te treffen. Er
zijn 113 aanmeldingen, dus het terrein zal zeker vol raken.
Het weer is prima, en de organisatie heeft er zin in. Rond 10
uur komen de eerste tractoren al het terrein op rijden. Ook een
deelnemer met historische maaimachines is, net als vorig jaar,
van de partij. Zo tegen 10.30 uur is het een bijna aaneengesloten rij van tractoren. Een prachtig gezicht. Sommigen hebben
hun tractor speciaal voor dit evenement versierd met bloemen.
Toch wel een feestelijk gezicht.
Vanaf 10.30 kunnen de deelnemers hun stempelkaart ophalen
bij de organisatie. Daar krijgen ze ook alvast een vaantje, ter
herinnering aan deze dag. Koffie en koek worden genuttigd,
aangeboden door café de Otterbar en bakkerij de Schiffart.
Hier en daar verschijnt er een donker wolkje aan de lucht. Er
wordt dan ook besloten om de behendigheid wedstrijd maar
vast op te starten. Schoorvoetend kijken sommigen eerst de kat
uit de boom. “soe ik dat wol kinne?”. Echter gelukkig waren
er toch mensen die vol goede moed aan de start kwamen. De
proef was echter lastiger dan gedacht.
De Otterbar deed inmiddels goede zaken. Velen haalden daar
hun middageten. Gelet op het weer zat het daar dan ook erg
comfortabel.
De toertocht startte rond 13.00 uur. Er werd gestart in groepen
van 20 tractoren. De donkere wolken lieten echter inmiddels
hun water vallen waardoor de organisatie besloot de lengte
van de tocht te beperken. Nat worden is niet erg, maar na een
kwartiertje wordt dat wel vervelend. Iedereen was echter wel
positief. De mensen bij de stempelposten zagen dan ook blije
gezichten op zich toekomen. Bij Poiesz kreeg elke deelnemer
een appel mee voor onderweg. Uiteraard aangeboden door
deze supermarkt. Dank voor dit “appeltje voor de dorst”.
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Na aankomst op het terrein Hogenhuis kon ieder nog even bijpraten en kijken naar de laatste deelnemers van de behendigheidswedstrijd. Gerben Leijendekker bleek de snelste tijd te
kunnen zetten. In al zijn enthousiasme reed hij nog wel een

t

markering omver, echter met de daarvoor verkregen strafse-

r

conden was hij toch “de winnaar”. Hij kreeg een schaalmodel
aangeboden, gesponsord door Jagersma Miniaturen.
De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement.
Dit mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsoren:

,

Bouwbedrijf Heeringa		

Garage Cats

-

Elgersma Rijwielen			

Café Otterbar		

n

Bakkerij de Schiffart		

Jagersma Miniaturen

.

,

Mechanisatie bedrijf Hogenhuis Poiesz Supermarkten
Firezone				Loonbedrijf Haitsma
OTMV tractor club
Reden genoeg dus om het evenement een vaste plek op de
agenda te geven. Voortaan is dus elke tweede zaterdag in april
“Trekkerdei”.

r
Tot volgend jaar!
Menno Heeringa en Jan Cats.

e
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V en O
Het gymnastiekseizoen zit er alweer bijna op, straks allemaal
het mooie weer in zodat we lekker buiten kunnen fietsen, lopen,
zwemmen, of kaatsen. In de week van 1 september zien we heel
graag iedereen weer terug in de gymnastiekzaal.
Ondertussen zijn er nog een paar wedstrijden geweest voor
onze keurgroep meisjes. Op 14 maart was de 2e wedstrijd in
Balk voor plaatsing voor de Friese Kampioenschappen
m.b.t. de keuze oefenstof F, G en H. Op 28 maart waren de
meisjes voor de verplichte oefenstof D2 en D3 aan de beurt
voor hun 2e wedstrijd in Lemmer. In soms wel een deelnameveld van 50 turnsters was de concurrentie groot, voor sommigen ging het boven verwachting goed maar soms was er ook
de teleurstelling als het even niet zo ging als gedacht. Meiden
goed gedaan!
			

niveau

score

plaats plaats na 2

							 wedstrijden
Nynke Herrema

Instap D2

44.825 17

13

Doutsen Smit

Pupil 1 D3

46.650 41

13

Anke Schippers

Pupil 2 D3

46.950 19

16

Lucia Buwalda

Pupil 2 D3

50.175

6 *geplaatst

9

							
9

voor FK

Astrid van Hettema Jeugd D3

47.025

7

Marrit van der Wal Jeugd D3

43.875 12

13

Myrthe Hettinga

Jeugd 2 -G-

41.900 14

12

Elske Feenstra

Jeugd 2 -G-

45.175

5

Femke Buwalda

Jeugd 2 -H-

33.900

11

8

Arjenne Witkamp Junior -G-

39.725

15

18

8

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomer en tot ziens.
Het Bestuur
18
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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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S cheppingsgave
Na de drukke decembermaand met 4 uitvoeringen van “Scrooge” en het meewerken aan de Kerstnachtdienst kwam het koor
weer wat in rustiger vaarwater. We konden terugzien op prachtige voorstellingen en een prima samenwerking met Nij Libben en Surprise. Ook de kerstnachtdienst was zeer geslaagd.
Helaas nam Wim Mekenkamp afscheid van Scheppingsgave;
Wim is meer dan 30 jaar lid geweest en zijn kennis van het Latijn
en steun bij de tenoren zullen we zeker missen. In februari
hebben we een goede ledenvergadering gehad. Er waren geen
bestuurswisselingen en verder gaat alles zijn gang. Tjit Koopmans heeft het beheren van het koorarchief op zich genomen.
Door

ziekte

of

langere

afwezigheid

van

enkele

leden,

merkten we dat we als klein koor wel kwetsbaar zijn .
Op Goede Vrijdag werkte Scheppingsgave mee aan de
dienst in de Victoriuskerk van Pingjum. Geeske Buma
begeleidde ons op de piano. Het was een mooie dienst
en

er

waren

veel

gemeenteleden

naartoe

gekomen.

Op zaterdagavond 18 april hebben we meegedaan aan het
jaarlijkse festival van Femuza ( de gemeentelijke muziek en
zangfederatie ). Het was dit jaar weer in het Anker te Makkum.
De vakjurist was Andrea Schuttevaer uit Zwolle; zij is zangpedagoge. Het thema van de liederen van Scheppingsgave was “stilte”; Harmke Zijlstra presenteerde de 4 liederen die we zongen.
Na ons optreden waren er alom hele goede reacties ( sommigen
hadden zelfs “kippenvel”, zo mooi was het) en zelf waren we
ook erg tevreden.

We moesten lang wachten op de uiteinde-

lijke uitslag, maar dat was het wel waard, want de publieksjury
besliste dat Scheppingsgave de 1e prijs had gewonnen voor de
presentatie. De vakjurist was ook heel tevreden: ze vond ons
koor en Nije Moed uit Oosthem de koren met het beste niveau.
In mei komen we bij u lang met de collectebus van het Anjerfonds oftewel het prins Bernard Cultuur Fonds; samen met de
20

Koepel_2015_4.indd 20

28-04-15 13:51

r

;

stichting Koepelconcerten en Nij Libben gaan we bij de deuren langs en deze collecte wordt hartelijk bij u aanbevolen.
Op dinsdagavond 26 mei houden we een ‘open’ repetitie voor
onze donateurs en andere belangstellenden in de Koepelkerk.
Het begint om 20.00 uur.
De koorleden laten liederen horen die ze graag zingen en goed
kennen, maar ook de toehoorders mogen meezingen. Dus het
wordt een interactieve avond. U bent van harte welkom om het
mee te maken! En dan zit het seizoen er al weer op en hopen we
na de vakantie weer met frisse moed te beginnen.

E lk wat Wils

e

Het kaartseizoen 2014/2015 is weer ten einde, en kunnen we

a

terug zien op gezellige uurtjes, ook mede door de goede verzorging van kafe “De Gekroonde Roskam”
Er wordt gelachen, soms valt er een raar woord, maar het blijft
gezellig en dat is het belangrijkste.

n

.

Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 22 september 2015
‘s avonds om 19.45 uur en iedereen is welkom, kom dus een
keer langs om te kijken of het ook iets voor jou is.

.

e

-

Wij wensen jullie een fijne en gezonde zomer en tot 22 september
Winnaar van de competitie bij het klaverjassen is Els v. Harskamp met de meeste punten 53456 en de meeste wedstrijdpunten 10
Winnaar van de competitie bij het schutjassen is Henk Anema
met de meeste punten 524 en de meeste wedstrijdpunten 21
21
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Prijswinnaars tweede helft seizoen 2014 -2015
Schutjassen				Klaverjassen
6 januari 2015
1e prijs

H. Anema

70 pnt E. Hofma

7101 pnt

2e prijs

T. Zijlstra

70 pnt G. de V0s

6930 pnt

3e prijs				

Joh. Bouma

6685 pnt

20 januari
1e prijs

H. Anema

65 pnt G. v.d. Witte 6717 pnt

2e prijs				

E. Hofma

6552 -nt

3e prijs				

Joh. Adema 6452 pnt

4e prijs				

S.v.d. Witte

6445 pnt

3 februari
1e prijs

T. Zijlstra

75 pnt Kl. Kroontje 7212 pnt

2e prijs				

B. Keuning

6850 pnt

3e prijs				

J. Sytsma

6666 pnt

17 februari Maatkaarten Schutjassen
1e prijs

Sj. Nicolai/J. Jorna		

66 pnt

2e prijs

P. Huisman/H. Bergsma

63 pnt

17 februari Maatkaarten Klaverjassen
1e prijs

E. Hofma/J. Sytsma		

7428 pnt

2e prijs

Joh Bouma/J. de Ruiter

6602 pnt

3e prijs

T. Bergsma/G.Huisman

6435 pnt

4e prijs

B. Keuning/E.v. Harskamp 6323 pnt

3 maart
1e prijs

T. Zijlstra

78 pnt E. v. Harskamp 7216 pnt

2e prijs				

T. Bergsma

6875 pnt

3e prijs				

E. Schippers

6811 pnt

22
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Schutjassen				Klaverjassen
17 maart
1e prijs

H.Anema

66 pnt E. Hofma

6424 pnt

2e prijs				

J. Jorna

6420 pnt

3e prijs				

Sj. Wind

6409 pnt

31 maart
1e prijs

P. Nota

66 pnt T. Bergsma

7130 pnt

2e prijs				

E.v. Harskamp 6789 pnt

3e prijs				

Sj. Wind

6773 pnt

14 april Maatkaarten Schutjassen
1e prijs

P. Huisman/H. Bergsma

64 pnt		

2e prijs

Sj. Nicolai/J. Jorna		

61 pnt

14 april Maatkaarten Klaverjassen
1e prijs

S. Wind/C. Visser		

7402 pnt

2e prijs

E. Hofma/J. Sytsma		

6283 pnt

3e prijs

Joh. Bouma/T. Bergsma

6237 pnt

23
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B edankt
‘Dyn stoel is leech, mar de oantinkens bliuwe foar altyd yn ús hert’
Wy wolle eltsenien hertlik tanksizze foar it meilibben by it ferstjerren fan
myn leave man, ús leave heit, pake en ‘ouwe pake’

Roel Waterlander
Wát in minsken, wát in kaarten
Us oprjochte tank dêrfoar!
Sijtske Waterlander-Braaksma
Aagje en Rudy & (berns-) bern
Henk en Clarie & bern

Het was verrassend, hoeveel mensen ons een kaart o.d. stuurden na het
overlijden van onze

Gerben Yedema
Het heeft ons goed gedaan! Bedankt daarvoor!
					Riet de Schepper
					Koen en Marieke
					Tjeerd en Corine
					en onze kleinkinderen

24
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Westfriese Kaashandel Sneek
elke dinsdagmiddag in het dorp met de lekkerste kazen!
(naast de kerk van 13.30 tot 17.30)

wij verkopen onder andere :
- Westfriese Exclusief kaas - van nature minder zout
- Superverse Schapenkaas
- diverse Kruidenkazen- ook bijzondere specialiteiten
- Volromige Boerenkazen van jong tot oud
- Verschillende soorten Biologische kazen
Komt u gauw eens proeven??

25
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Zomer fitness 2015 !
Speciale aanbieding:

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

‘Als goede
voorbereiding
voor de triatlon
30 augustus’

Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901 | Fax. 0517-532360
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
26
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Y n’t ferline
‘It hie der faaks allegearre hiel oars út sjoen foar it doarp, as de
plannen fan 150 jier werom útfierd wiene’. Sa begûn de foarige
Koepe. Dat de diskusje noch hieltyd troch gie, meitsje ik op út
de Ljouwerter Krante fan 1874.

Sneek, 22 November 1874. In de laatstgehouden vergadering
van de kamer van koophandel en fabrieken alhier is door den
voorzitter de aandacht gevestigd op het besluit de staten van
Friesland, waarbij is verklaard, dat in verband met de gewestelijke en lokale belangen de volgende spoorwegen in Friesland behooren te worden aangelegd: a. als hoofdlijn Harlingen,
Bolsward, Sneek, Heerenveen, Duitschland; b. Stavoren, Hindeloopen, Workum, IJlst, Sneek; c. Sneek, Grouw. Door onze
kamer is daarop besloten bij den minister van binnenlandsche
zaken te adviseren ten gunste van het besluit der staten en op
den aanleg dier spoorwegen door- of van wege den staat aan te
27
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dringen. Van dit advies zal afschrift worden gezonden aan de
kamers van koophandel in Friesland.
Oant sa fier dit ferslach út de krante. Wy witte no wol wat der
allegearre trochgien is en wat net. En as jo no nei de tekeningen
fan it stasjon sjochst, is it dochs spitich dat it sa ferrûn is.
Binne jo no ek nijsgjirrich nei mear tekeningen en kaarten, hjir
it adres foar ynternethttp://lyt.sr/xrrui.
As jo no ek mei soks sitte, lit it ús dan ek 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

D e Koepel stypje
De aksje foar “freonen fan ‘e Koepel” is no al te merken!
Prachtich dat er sa op reagearre wurdt. Toch in teken dat de
lêzers de Koepel noch net misse wolle…
				
De jeften komme fan:
T. Mulder- Gadellaa

Grou				

J. Bootsma			Wytmarsum				
F. Ypma			Wommels				
R. Hogenhuis		Wytmarsum				
G. Tadema- Veldman

Wytmarsum					

R. Feenstra			Wytmarsum				
G. Deelstra- Bijlsma

Wytmarsum				

28
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e

R. van der Meer		

Meliskerke				

R. Rienstra			Makkum				
W. Koopmans		Wytmarsum			
Mts. Ypeij			Wytmarsum				
A. van Althuis		

Wytmarsum				

S. Lautenbag		Wytmarsum				
C. Baarda			Wytmarsum				
J. de Vries			Wytmarsum				
J. de Jong- deJonge		

Wytmarsum

B. Smits			Harns

e

W. Mekenkamp		

a

F. Bouma			Wytmarsum

Kimswert

R. Gaastra			Wytmarsum
R. Tjeerdema-Boersma

Wytmarsum

S. Jurna- Hettinga		

Wytmarsum

J.K. de Vries		

Wytmarsum

J. Bandstra- vd Molen

It Hearrenfean

D. Visser			Wytmarsum
P. Gietema			Wytmarsum
L. Yntema- Witteveen

Wytmarsum

M. Wybenga		

Ljouwert

N. Leyendekker		

Wytmarsum

A. van Koppen		

Wytmarsum

Tige tank allegearre!
Feikje
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A genda
H. Kuipers
De Krite 7, 8748 GG Witmarsum
@harry.kuipers@freeler.nl
0517 – 531452

09 mei		Oud ijzer ophalen “Nij Libben”
			

vanaf 8.30 uur

09 mei		

Ophalen oud papier vanaf 08.00 uur

17 mei		
KF Pim Mulier: ledenpartij junioren en
senioren Aanvang: 11.00 uur
24 mei		

KF Pim Mulier: ledenpartij voor de jeugd

			

Aanvang 11.00 uur

06 juni		

Ophalen oud papier vanaf 08.00 uur

8/12 juni		KF Pim Mulier: straatkaatsen vanaf 18.30
uur
14 juni		KF Pim Mulier: KNKB Dames hoofdklas
afdeling
			

Aanvang 10.00 uur

30
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
ANBO oa Boalsert
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”
Volleybal vereniging “Thrium”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de juny Koepel moat uterlik 22 maaie
ynlevere wurde fia de mail: de-koepel@hetnet.nl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Wat letter ynlevere wurdt, bliuwt lizzen oant de folgjende Koepel! Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres
of fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: harry.kuipers@freeler.nl
Tariven 2015
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: http://www.dekoepel.eu
E-mail adres: de-koepel@hetnet.nl
31
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ONDERHOUD
VERBOUW
R E N O VAT I E
site!
onsive web
uwde resp
ie
rn
ve
ze
Check on
abouw.nl
www.hofstr
kijken op
Goed te be
tablet!
b
mo iel en
computer,
De 6% btw regeling geldt voor:
onderhoud, verbouw en renovatie.
Denk bijvoorbeeld ook aan:
■

dakrenovatie

■

kunststof kozijnen

■

dakkapellen

■

dubbel glas plaatsen

■

verbouw binnen

■

moderniseren toilet en badkamer

VALT UW
ENERGIELABEL
TEGEN?
MAAK VRIJBLIJVEND
EEN AFSPRAAK
MET ONS.
MAAK UW WONING
ENERGIEZUINIG!

PROFITEER VAN
HET LAGE
BTW TARIEF
U BETAALT NU MAAR
6% BTW IN PLAATS
VAN 21% BTW OP DE
LOONKOSTEN!

DAT SCHEELT
SNEL HONDERDEN
EURO’S!

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit, heldere afspraken en flexibiliteit.
Wij zorgen dat we op tijd en binnen de afgesproken prijs uw project opleveren!

Contact

T. 0517 532 207

E. info@hofstrabouw.nl

32

Koepel_2015_4.indd 32

28-04-15 13:51

