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K at en Harke
Wy ha der lang nei útsjoen mar de julymoanne slacht wier 

foar bêst op. It is simmer yn Fryslân! De bûtentermometer 

jout op ‘t heden 30.3 C graden oan en sittend ûnder de oerka-

ping yn ‘e tún hear ik tidens it yntoetsen fan de letters, dêr ’t  

it     - en      nijs út ûntstean moat, gesellige swimbadlûden. De 

stim fan ‘e badjuffrou, dy ‘t  út en troch de jongerein oanwi-

zings jout, berikt troch de mikrofoan ús side fan it doarp.Yn ‘e 

tún, neist úzes, klinke opteine bernestimkes dy ‘t har omraak 

mei en yn it wetter fan in lyts badsje fermeitsje. Moskjes, 

klysters, hôfdo en blau-syskes fine focht en ferkuolling yn har-

ren eigen swimbad: de fûgeldrinkbak.

De waarsomslach is op in goed stuit kommen. Seis wiken 

lang sille de skoaldoarren yn ’t slot bliuwe omdat jong en âld 

fakânsje fiere en mei harren in grut part fan de wurknimmers 

yn ús provinsje. Elk sil him fermeitsje kinne sa ’t er dat sels it 

leafste docht. Boppedat falt de Merke yn de fakânsjewiken. It 

programma dêrfan fine jimme yn it hert fan dizze Koepel. 

It doarpsnijs dêr ‘t ik yn ‘t foarste plak mei útein sette wol, 

is it krewearjen fan de Koepelredaksje om de boaijum fan 

de de Koepelkas út it sicht te krijen. Sa’t elk sa njonkelytsen 

witte sil, hawwe wy besocht om ‘Freonen’ oan ús te binen. 

It flyerjen en ús oprop yn ‘De Koepel’ om stipe hat fertuten 

dien. Dêr binne wy bliid om. Wy fiele de stipe net allinne yn 

‘e ponge mar ek yn ús hert. Prachtige reaksjes ha wy krigen 

en oant no ta hat de aksje rom 400 ‘Freonen fan De Koepel’ 

opsmiten! Fansels kinne der altyd mear by en wy hoopje dat it 

oantal yn ‘e rin fan dit jier faaks noch wol wat mear wurde sil. 

Wy wachtsje it ôf!

‘De Koepel’ is net allinne op syk nei freonen, mar boppedat 

binne wy oan it fernijen, want wy moatte mei de tiid mei. Ús 

krantsje hat in nije webside krigen en jimme kinne ús ek op 
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‘Facebook’ fine. Ik wol jim der hjirby op attendearje dat de fer-

nijing oare e-mailadressen meibringt. Ik set se hjir ûnder inoar 

foar in goed oersjoch. 

Op ynternet is ‘De Koepel’ te finen op: www.dekoepel.frl 

It oanleverjen fan activiteiten foar de ‘Agenda’ kin nei:  

agenda@dekoepel.frl 

Kopij foar ‘De Koepel’ kin nei: redactie@dekoepel.frl 

Nijsgjirrige, lytse doarps-berjochten sette wy graach op  

Facebook- e/o de webside. It oanleverjen fan berjochten  

kin op: webmaster@dekoepel.frl  

De persoan dy’t him foar de Facebook- en webside ynset is 

Gerke Terpstra. Gerke hat it lêste jier yn oparbeidzjen mei ús 

al in protte wurk út ‘e wei setten. Wy ha him foarlein om in sit 

yn de Koepelredaksje te nimmen en dat hat er oannommen. 

Moai is it dat hy him mei ynsette wol foar ús doarpsblêd en 

wy hjitte him hjirby nochris fan herte wolkom yn de redaksje 

fan ‘De Koepel’! Harry Kuipers hat ús te kennen jûn stopje 

te wollen mei it gearstallen fan de agenda . Fan begjin 2008 ôf 

hat hy dit wurk foar De Koepel fersoarge en dat is al in hiel 

skoft. Harry, hertlik tank foar dyn jierrenlange ynset! 

Moai nijs krigen wy fan Nynke Sietske de Vries. Ynkoarten, 

27 augustus, sil sy namlik har earste boek yn ‘De Hollandse 

Kus’ te Penjum presentearje. It hat de titel ‘Sesi’. Nynke de 

Vries is de dochter fan Hidde Siet en sy groeide op oan de 

Kâldehústerwei krekt bûten ús doarp. De presentaasje fan 

Nynke’s boek is yn Penjum, omdat har mem, Siet de Vries, 

eartiids yn de herberg fan dit doarp grut wurden is. Siet wie de 

jongste yn in gesin mei trije broers en hat yn de oarloch oante-

kingen makke; 17 griene skoalskriften fol. Dizze skriften soar-

gen foar de ynspiraasje by Nynke om de oantekeningen en in 

briefwikseling út de twadde wrâldoarloch om te wurkjen ta 

in boek. Binne jimme nijsgjirrich wurden? Fierderop yn dizze 

Koepel kinne jimme der mear oer lêze!
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Drôf nijs wol ik ek mei jimme diele.

Yn de âldens fan 90 jier is ferstoarn LUCIA IJNTEMA - WIT-

TEVEEN. Lucie, dy ‘t  berne waard op 2 oktober 1924 te 

Engwier, groeide op yn in grutte húshâlding. As sy as jongfaam 

Nico Yntema kennen leart, slacht der in fûnk oer oan wjerskan-

ten. De jongelju beslute de lapen gear te smiten. Sy sette har 

nei wenjen op ‘e Grauwe Kat tichtby it hûs dat eartiids kafee 

west hat en it plak wie dêr ‘t Lucie’s heit útbater wie. Frou 

Yntema, lyts fan stik, beskieden en tige hertlik, wraksele eins 

har hiele libben mei de sûnens. Mar sy hold de fleur der yn. 

Yn 1982, nei it ferlies fan har man Nico, moat sy allinne fierder 

mei de bern. Sy hat op âldere leeftyd jierrenlang wenne yn in 

oanleuningwenning by Aylva State. Ek hat sy sitting hân yn 

de kliënterie. Want al wie Frou Yntema in beskieden frou, har 

miening koe sy ek goed ferwurdzje. Trije bern, fiif bernsbern en 

ek noch in oerbeppesizzer; wat wie sy tankber om dat allege-

arre mei te meitsjen. Op 12 juny kaam der in ein oan har libben. 

Frou Yntema is by de ‘Heilige Nicolaas van Tolentijn- tsjerke’ 

te hôf brocht. Wy winskje de bern en bernsbern sterkte ta by it 

ferwurkjen fan it ferlies fan mem en beppe.

Dit Kat- en Harkenijs slút ik ôf mei in gedichtsje fan eigen 

hân. It stiet yn de bondel ‘Spanning’ (2007) 

Merke

Ik hâld fan merke fieren

ienris yn it jier.

It koartsjen fan de dagen,

de rook fan oaljekoeken,

bier, dauwich gers...

is neitins fan ferealens.

Ik hâld fan merke fieren

ienris yn it jier.

Allegearre in moaie fakânsje tawinske en in gesellige merke!

Oant de oare kear, Janke
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D ORPSBELANG
ZORGPROJECT
In de zorgstructuur zijn veel veranderingen gaande. De over-

heid wil dat de mensen langer thuis blijven wonen, meer de 

regie in eigen hand gaan houden en minder afhankelijk wor-

den van hulpverlenende instanties. De overheid wil de inzet 

van mantelzorgers en vrijwilligers stimuleren de zgn. Noaber-

zorg weer nieuw leven in blazen. De gemeenten zijn verant-

woordelijk geworden voor  de zorg vanaf 1 januari 2015. De 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WMO, jeugd-

wet, de wet langdurige zorg en de participatie wet liggen bij de 

gemeenten. 

In het nieuwe zorgstelsel gaat er meer verwacht worden van 

de burgers, gezinnen en hun netwerk, waarbij de nadruk ligt 

op eigen kracht en zelfredzaamheid.

Het doel is om burgers minder afhankelijk te maken van de 

overheid en er meer sociale samenhang gaat ontstaan, waarbij 

de informele en de formele zorg beter gaan samenwerken en 

de kosten gaan dalen. Mantelzorgers en vrijwilligers krijgen 

dus een belangrijke rol.

Dorpsbelang Witmarsum wil hier graag op inspelen, om het 

welzijn van de inwoners te kunnen behouden en verbeteren. 

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we een aftrap 

gegeven door Baukje de Jong, wijkverpleegkundige van de 

thuiszorg,  te vragen een toelichting te geven over de huidige 

zorgstructuur en waar zij als hulpverlenende instantie tegen-

woordig tegen aan lopen. Op de jaarvergadering hebben we 

ook alle (vrijwilligers)organisaties uitgenodigd die zich in Wit-

marsum met de zorg bezighouden. 
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Als tweede stap hebben we een avond georganiseerd met de 

verschillende maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en 

professionals uit het dorp om met elkaar over bovenstaande 

van gedachten te wisselen. Dit was een zeer inspirerende 

avond, waarbij met groot enthousiasme veel ideeën ter sprake 

kwamen en waaraan in september een vervolg gegeven zal 

worden. We houden u op de hoogte.

PROJECT “VAN DIJK TOT DIJK”

Het doel van het project is: 

1)  herstel en versterken van de landschappelijke en cultuur-

historische structuren en elementen rondom de Pingjumer 

Halsband;

2)  versterken van het aanbod van recreatieve (verblijf)recre-

atie;

3)  belangrijk onderdeel van het toeristisch product van de nieu-

we afsluitdijk;

4)  verhaal van het erfgoed, DNA van het landschap onder de 

aandacht brengen;

5)  duurzame voorzieningen en samenhangende arrangemen-

ten, gebruik maken van lokale producten en arbeid is een 

van de speerpunten;

6)  voorbeeldfunctie om gebiedsimago te versterken door de 

kracht van 5 dorpsgemeenschappen;

7) benutten van kennis dorpsbewoners;

Het initiatief is genomen door een werkgroep uit Zurich, die 

in samenspraak met  het bureau Noordpeil, landschap.steden-

bouw een idee hebben uitgewerkt en dit samen met de 5-dor-

pen invulling willen gaan geven.

Een eerste brainstormbijeenkomst is geweest op 31 maart, om 

globaal het aanbod in beeld te brengen van voorzieningen en 

activiteiten in de dorpen rondom Pingjummer Halsband. 
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Vervolgbijeenkomsten zijn er geweest op 19 mei en 16 juni jl.  

waarbij ook de ondernemers e.a. belangstellenden waren uitge-

nodigd. Helaas heeft niemand hierop gereageerd, zodat er uit 

Witmarsum niemand aanwezig was.

De verschillende thema’s komen hier aan de orde t.w. kunst, 

cultuur(historie), culinair, natuur.

Het bestuur van dorpsbelang heeft de uitnodiging hiervoor 

doorgestuurd aan de ondernemersvereniging Witmarsum en 

namen doorgegeven aan de organisatoren, van organisaties 

die werkzaam zijn op bovengenoemde thema’s, zodat zij zelf 

kunnen besluiten of ze hierbij aan willen sluiten. Het kan een 

mooie kans zijn voor de verschillende ondernemingen om hun 

activiteiten op de kaart te zetten.

Het bestuur heeft besloten niet actief hierbij betrokken te zijn, 

maar dit over te laten aan de ondernemers en andere belang-

stellenden. Wel zal het bestuur contactpersoon blijven voor dit 

project. 

Heeft u ideeën of  wilt u meedenken geef het door aan dorps-

belang Witmarsum via onderstaand mailadres. U kunt dan de 

nodige informatie van ons ontvangen.

Inning contributie.
De jaarlijkse contributie van € 10,- is in juni weer afgeschreven 

van uw rekening. Bij diegenen die contant betalen komen we 

binnenkort langs. Wilt u nog lid worden of betaalde u voor-

heen contant en wilt u ook automatisch betalen? Stuurt u dan 

alstublieft een e-mail met uw gegevens naar het onderstaande 

mailadres.  Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com 

Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl
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Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901 | Fax. 0517-532360

info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

 

 

Nieuw 

Vanaf september: peuter (2-3 jr) en kleuterdans (3-4 jr) 

 

De groepslessen beginnen weer vanaf 1 september: 

Streetdance kids /teens (6-8 jr ,  9-12 jr en 13-16 jr.) 

Bodyfit   •   Zumba / s’bamm   •   Spinning 

 
Bekijk ook onze vernieuwde website: 

www.fysiowitmarsum.nl 

met alle informatie over de Fysio en de fitness 
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F ysio Witmarsum
Fysio Witmarsum zet trouwste klant in het zonnetje

Witmarsum, 3 juli 2015 - Fysio Witmarsum Therapie & Trai-

ning overhandigde vandaag aan haar trouwste klant een prach-

tig cadeau. Precies vijf jaar geleden werd de fysiotherapieprak-

tijk uitgebreid met een ruime oefenruimte. Om dat te vieren 

kreeg trouwste klant Willy Flisijn een gratis trainingsabonne-

ment voor een half jaar.

Willy Flisijn traint elke vrijdagochtend bij Fysio Witmarsum en 

had niet verwacht dat ze vandaag dit mooie cadeau zou krijgen. 

“Ik ben hier echt heel erg blij mee,” was haar eerste reactie. “Ik 

train hier nu al jaren en ben zeer tevreden over de faciliteiten, 

het aantal oefentoestellen en de begeleiding van de fysiothera-

peuten in het trainingscentrum. Ik kom hier elke week, omdat 

bewegen goed voor me is, maar ik kom natuurlijk ook voor de 

gezelligheid.”

Sinds het trainingscentrum vijf jaar geleden is geopend door de 

toenmalig Heamielkoningin en haar hofdames, hebben eigena-

ren Theo en Betty de Groot steeds meer vaste trainingsgroepjes 

zien ontstaan: “Ze peppen elkaar op om elke week te komen 

en velen zien we twee keer in de week ons trainingscentrum 

bezoeken. En ja, het is hier dan altijd gezellig,” zegt Theo. “De 

faciliteiten, uitstekende begeleiding en goede sfeer zijn echte 

klantenbinders,” vult Willy aan.

“Onze klanten zijn het meest belangrijk, zowel voor het trai-

ningscentrum, als voor de fysiotherapiepraktijk. Nu het trai-

ningscentrum vijf jaar bestaat, wilde ik graag mijn trouwste 

klant belonen,” voegt Theo de Groot toe. 
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Fysio Witmarsum voorziet in een behoefte. Sinds de opening van 

het trainingscentrum hebben ze al 500 abonnementhouders mogen 

verwelkomen. En vele honderden inwoners uit Witmarsum en 

omstreken maken daarnaast gebruik van fysiotherapiepraktijk.

De praktijk wordt geleid door Theo en Betty de Groot. Er 

staan altijd drie fysiotherapeuten klaar, ze hebben één fitness-

trainster en één receptioniste in dienst. Met dit team hebben 

Theo en Betty een breed aanbod voor fysiotherapie, trainen 

en bewegen gecreëerd. Kijk op de net vernieuwde website van 

Fysio Witmarsum voor het complete aanbod.
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B edankt
Wytmarsum, 31 maaie 2015.

Bêste allegearre.

Nochris werom sjen op ‘e dei fan de 9e maaie, de nasjonale 

mûnedei, dy’t foar ús útrinne soe op in Keninklike ûnderskie-

ding. Wy binne yn oanrin hjirfan op slimme wize te fiter nom-

men troch tal fan minsken dy’t hjirmei te krijen hawn ha.

Nea hie ik tocht dat my (ús) dit oerkomme soe.

Neat foar my, ik hâld my leaver op ‘e eftergrûn. De wize werop 

wy fan hûs lokke binne en it werom kommen yn de oanbou fan 

de mûne wie de ienichste manier om it slagje te litten, oars hie 

ik it net wollen. No waard it in grut sukses foar ús en foar elts 

dy’t der by belutsen en oanwezich wie.

It oersjen fan it gehiel fan it geselskip ferjitte wy nea wer.

As earste om ús te begroetsjen wie der de hear Boekhoven, 

foarsitter fan ús Stifting monuminten Súd-West Fryslân en 

oaren út it bestjoer.

Us bern allegearre mei bern en bersbern.

Jan de bakker en syn feint, alhiel yn styl mei bakkersklean oan,  

wer ik al sa’n 40 jier foar meal en sa de mûne yn bedriuw hâld.

Joh. Rozenga fan it Gild Fryske Mounders.

Gerben Wynja, altyd op it goede momint oanwêzich.

Mevr. Bakker, as loko boargemaster mei taspraak.

John, fan 40 jier ferlyn, en Krista fan no.

Yn de tuskenlizzende jierren tal fan minsken dy’t hjir ea begûn 

binne.

Ek oanwêzich: De hear Bloemhof fan it stipepunt Monumin-

tensoarch. De goede wurden fan Jan Hofstra, Jaap Tiedema, 

de Hollandse Molen.

Fan doarpsbelang yn ‘e persoan fan de hear Rosier.
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v. Reeuwijk, boumaster en net te ferjitten Dick Sandberg mei 

syn frou Jet dy’t it sa fan my oernimt wannear it sjoen myn leef-

tiid muoilik is.Hy soarge derfoar dat de mûne dizze dei draaide 

en Jet naam in grut part fan de catering op har.

Us Klaske dy’t hjir omraak oan meiwurke hat en myn frou dy’t 

hjir altyd efter stie en stjit.

Sa hat mûne ‘De Undernimming’ altyd in opstap bean ta in 

baan as in hobby. Minsken dy’t mei tarieding mei waar, wyn en 

technyske kennis de mûne de baas kinne.

Tankjewol foar alle reaksjes middels blommen, kaarten of per-

soanlike lokwinsken en nochris de manier werop makke dit as 

in grut sukses!

Lourens en Hidsje Sierkstra.

B edankt
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G RAACH DIEN
Onze vrijwilligers wachten op werkdagen tussen 9 en 10 uur  

’s morgens bij de telefoon op aanvragen om hulp voor bijvoor-

beeld:

-  Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan of 

door een specialist in het ziekenhuis

-  Vervoer naar de fysiotherapeut

-  Vervoer binnen het dorp

-  Een boodschapje doen

-  Met spoed medicijnen halen

-  Hulp bij een klusje

De hulp is gratis, wel moet een kostenvergoeding voor het ver-

voer 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

D e Mouneboulers
Woensdag 3 juni werd in Witmarsum op de jeu boulesbanen 

van De Mouneboulers weer het toernooi met Easterein gehou-

den. Met ruim 40 deelnemers weer een goed bezet toernooi.

Het weer was aangenaam en er werd spannend gebouled. 
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Proef de sfeer 
en de uitstraling 
van een traploper

Bel voor vragen
06 295 337 21

Vegelingskampke 9
8491 PD   Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •

De spelers uit Easterein hadden gezien de uitslag weinig last 

van het spelen op “vreemde” banen, 3 van de 8 prijzen gingen 

mee naar Easterein.

De uitslag: Dames Heren

1e prijs Marian Palsma Jan Strikwerda

 (Witmarsum) (Easterein)

2e prijs  Siep Roorda Bert van Meggelen

 (Witmarsum)  (Witmarsum)

3e prijs  Roelie Reijnhoudt Johan van Burken

 (Easterein)  (Witmarsum)

4e prijs  Geertje Punter  Wiebe Stallinga 

 (Easterein) (Witmarsum)



L etters van Mounewetter
Scholenestafette
Op donderdag 28 mei werd onder grote belangstelling de jaar-

lijkse scholenestafette gehouden. Aangemoedigd door het 

publiek streden 6 teams om de wisselbeker.

Na een spannende strijd werd de uiteindelijke winnaar team 1 

van OBS ‘De Utskoat’ uit Witmarsum. Zij kregen een prach-

tige wisselbeker overhandigd door bedrijfsleidster Joke van der 

Vliet. De winnende ploeg bestond uit: Joska Hijlkema, Jelmer 

Kooijenga, Femmy Keuning, Jehannes Rienstra, Hilde Venin-

ga, Myrthe Hettinga en Hessel Keuning. De tweede prijs ging 

naar team 2 van OBS ‘De Utskoat’ en de derde prijs was voor 

CBS ‘De Bonkelder’ uit Witmarsum. 

De overige scholen die meededen waren OBS ‘De Opslach’ uit 

Arum  en met twee teams CBS ‘De Hoekstien’ uit Arum. De 

deelnemende scholen kregen elk een herinnerings beker uitge-

reikt en alle kinderen kregen een herinneringsmedaille en wat 

lekkers.

10.000-ste bezoeker
Op zaterdag 13 juni passeerde de 10.000-ste bezoeker de kassa. 

Vaste gast Jos de Jong was de gelukkige. Zij komt al jaren samen 

met haar man naar het bad om baantjes te zwemmen. Jos kreeg 

de felicitatie van bedrijfsleidster Joke van der Vliet, die haar 

ook nog een handdoek van Mounewetter overhandigde.

Midzomermiddag
Vrijdagmiddag 19 juni was het, ondanks de kou, groot feest 

voor de kinderen in het zwembad. Er was een zomerparty 

georganiseerd door leerlingen van het Marne College sport en 

organisatie.

Het was een spelinstuif voor alle leeftijden. Op het veld en in 



het water waren leuke activiteiten georganiseerd. Na afloop 

was er voor iedereen een certificaat en een zakje chips. Alle 

kinderen gingen dan ook zeer voldaan naar huis. 

Ontbijtzwemmen
Vroege zwemmers lagen op zondag 28 juni voor het ontbijt 

al in het water. Na eerst onder begeleiding actief bezig te zijn 

geweest in het water stond er voor iedereen een heerlijk stukje 

krentenbrood of suikerbrood met een kopje thee klaar.

Discozwemmen 
Mede dankzij het mooie weer was het discozwemmen op vrij-

dag 3 juli een groot succes. Het was een drukte van belang. Op 

de muziek gedraaid door een DJ zwom, jong en oud, weer met 

veel plezier. 

14 augustus zal de tweede editie van het nachtzwemmen van dit 

seizoen plaats vinden. Van 20.30 tot 22:00. Jij komt toch ook? 

Zwemexamens
Op zaterdag 4 juli konden de kinderen voor het eerst afzwem-

men. Veel ouders, broertjes, zusjes, pakes en beppes kwamen 

langs om de kinderen aan te moedigen.

Voor het A-diploma slaagden Jan-Ido Fokkema, Hendrik 

Joustra, Andele Klinkenberg, Aylar Khademi, Maud Bakker, 

Jelmer Hempenius, Tieme Visser.

Voor het B-diploma slaagden Stijn Feenstra, Thomas Harte-

veld, Sander de Jong, Ties Jorna, Brecht v.d. Werf, Elma Zaag-

emans, Dennis Hijlkema, Jasper Hijlkema, Wilco Strikwerda.

Jullie worden door het bad personeel van harte gefeliciteerd.

Stichting bestuur Mounewetter.
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M FC It Fliet Witmarsum
MFC It Fliet Witmarsum heeft nieuwe beregeningsinstallatie.

Ter optimalisering  van de kwaliteit van de sportvelden heeft 

het MFC een nieuwe beregeningsinstallatie aangeschaft welke 

door vrijwilligers wordt bediend.

Het complex is het hele jaar door in gebruik wat betekent dat 

de velden nooit rust krijgen. Dit houdt in dat er extra zorg en 

onderhoud moet plaats vinden om de kwaliteit op een zo goed 

mogelijk niveau te houden. Ook de klimaatsverandering is een 

factor waarmee rekening  moet worden  gehouden.

Om dit te bereiken hebben gemeente en MFC hun wederzijdse 

kennis en creativiteit gebundeld en als eerste stap via een unie-

ke constructie het aanleggen van een kunstgrasveld,dat binnen-

kort wordt geopend, gerealiseerd . Samen met  een upgrading 

van het trainingsveld is hierdoor is meer spreiding van de acti-

viteiten mogelijk en krijgen de velden meer de noodzakelijke 

rust .

In nauw overleg met de gemeente zal de beregeningsinstallatie 

door vrijwilligers van het MFC worden ingezet.  Mechanisatie-

bedrijf Kuipers uit Witmarsum heeft  de installatie geleverd en 

geïnstalleerd. 
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S .V. Mulier
Mulier MF3 en MP1 terechte kampioenen!
De meiden van de MF3 en de Minipupillen 1 van de SV Mulier 

zijn kampioen in de voorjaarsreeks geworden!

Beide teams waren duidelijk de beste teams in hun competitie 

en hadden dit vooral te danken aan hun goede samenspel.

SV Mulier feliciteert de MF3 en de MP1 met hun leiders en 

trainers dan ook met het behaalde kampioenschap!
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S .V. Mulier
Opening kunstgrasveld SV Mulier
Zaterdag 15 augustus wordt het kunstgrasvoetbalveld SV Mulier 

op sportpark It Fliet officieel in gebruik genomen. Het gehele 

programma is nog niet helemaal rond  maar tussen  13.30 uur tot 

19.00 uur spelen een de dames van SV Mulier tegen Oudega een 

oefenwedstrijd vervolgens speelt de jeugd een 4 tegen 4 toernooi 

en daarna  is er een onderling toernooi voor de leden van het 3de 

en de 35+. Om 19:00 uur mag de A-selectie van Mulier zijn kun-

sten vertonen in een wedstrijd tegen de Topklasser Harkemase 

Boys. De avond wordt feestelijk afgesloten met live muziek.

Uitnodiging
Alle leden, supporters en sponsoren van SV Mulier, belangstel-

lenden, inwoners van Witmarsum en omstreken en voetballief-

hebbers zijn van harte uitgenodigd om op zaterdag 15 augustus 

op feestelijke en sportieve wijze de opening van dit prachtig 

voetbalfeest op het kunstgrasveld van SV Mulier bij te wonen. 

Gezien de te verwachtte grote opkomst verzoeken wij iedereen 

zoveel mogelijk op de fiets te komen. Volg het nieuws over het 

programma van deze dag op www.svmulier.nl
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Y n’t ferline
Lang om let is de kâlde maitiid wei en is de simmer mei in soad 

waarmte begûn. It fuotbal leit stil en de keatsers binne alwer 

in skoftsje yn it spier. Wy kamen in âld foto tsjin út 1923, der 

stean de bûns winners op, yn de sneinske pronk. De Bûn waard 

op woansdei 15 augustus te Frjentsjer hâlden. De earste partij 

tsjin Metslawier, dêr kinne se moaie by opwaarmje, want dy 

krije net in earst. De partij tsjin Dokkum is in spannende striid, 

wat einiget mei in sitbal fan Teade 5-5 en 2-6. Hjirnei kinne hja 

efkes rêst nimme want hja hawwe in steand nûmer. Faaks hat 

de rêst har net goed dien want hja komme tsjin Frjentsjer efter 

mei 5-2, mar winne sy de partij mei 5-5 en 6-4. Yn dizze partij 

slacht Teade 8 en Jan Annes 5 boppe. De finale wurd spile tsjin 

Bitgum, dizze komme mei faasje út de startblokken en komme 

mei skjinne 3 earsten foar. Mar as it Wytmasumer partoer iens 

op stoom is binne se net 

mear te kearen. De Bûn 

waar wûn mei 4-5 en 2-6. Op 

de foto fan links nei rjochts: 

Jan Annes Reitsma, Teade 

Zijlstra en Jurre Yntema. 

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
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VRIJDAG 31 JULI
Organiseert KV Pim Mulier:
“De Ulbe Hiemstra partij”

Ledenpartij voor de jeugd  
Aanvang 12.00 uur 

20:00 uur BINGO! Met grootse prijzen!!

22.30 uur “Once’’

ZATERDAG  1 AUGUSTUS  
Organiseert KV Pim Mulier:
“De Pier Elgersma partij”

KNKB Jongens afdeling + d.e.l.
Aanvang: 10.00 uur

09.30 uur Draaimolen voor de kinderen 

10.00 uur MERKE KIDS CREW PRESENTEERT:  
Mede mogelijk gemaakt door Otterbar.

10.00 uur: Schminken 11.45 uur: Dansvoorstelling
10.30 uur: Paardrijden (ook voor allerkleinsten) 12.00 uur: Minidisco met        
10.30 uur: Op de foto met aansluitend prijsuitreiking

een super held! kleurplaatwedstrijd! 

13.30 uur Kom verkleed naar het veld voor de 
KIDS spelletjes! (8 t/m 14jr)

22.00 uur Jelle B & DJ Maarten!

4
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ZONDAG  2 AUGUSTUS
Organiseert KV Pim Mulier:
“De Haije Rypma partij” 

KNKB Heren Hoofdklasse vrije formatie 
Aanvang 12.30 uur.

10.30 uur Koffie drinken aangeboden 
door het Haye Rypma fonds

16.00 uur IT TAKES TWO

20.00 uur Trademark Live

MAANDAG  3 AUGUSTUS 

Organiseert KV Pim Mulier:
“De Ulbe Hiemstra partij” 

Ledenpartij voor junioren en senioren 

19.00 uur BBQ met varken aan het spit 

Muziek m.m.v. Duo Small Change
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T immerdorp Witmarsum 
Van 7 tot en met 9 juli hebben we Timmerdorp Witmarsum 

georganiseerd voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. Aan het 

eind vroegen we de kinderen: “Stel, dit is het laatste jaar dat we 

timmerdorp organiseren, vinden jullie dat dan goed?” Uit alle 

90 kelen kwam een luid en duidelijk “Neeee!” 

Timmerdorp slaat blijkbaar aan en als het even kan doen we 

het volgend jaar weer. Nu mochten we op één na 90 kinderen 

verwelkomen en dat was het dubbele aantal ten opzichte van 

vorig jaar. En ze hebben zich uitstekend vermaakt! Op dinsdag 

lagen er 500 pallets klaar en aan het eind van de dag hadden ze 

daar allemaal al hutten van gebouwd, sommigen al een optrek-

je van twee verdiepingen. Bijna drie dagen lang overheerste het 

getik van hamers op spijkers Witmarsum. Aan het eind van tim-

merdorp stonden er 15 stevige hutten, compleet versierd met 

vlaggen. 

Vanaf het begin hamerden wij op veiligheid. En het moet 

gezegd, de kinderen hebben fanatiek maar voorzichtig getim-

merd. De enkele gewonden die we binnenkregen hadden zich 

op de vingers geslagen, in een spijker gegrepen of waren in een 

spijker gaan staan.

Timmerdorp Witmarsum is alleen maar mogelijk dankzij vrij-

willigers die begeleiders  wilden zijn en dankzij sponsoren. Voor 

deze tweede editie was dat weer uitstekend gelukt. De aanne-

mers Heeringa en Hofstra uit Witmarsum en Feenstra uit Parre-

ga hebben ons voorzien van pallets, hout, hekwerken, tafels en 

banken, een bouwkeet, mobiele toiletten en gereedschap. Het 

Groencentrum Witmarsum, Installatiebedrijf Lukkes uit Arum 

en De Vries uit Makkum hebben vele pallets verzameld die 

we gratis mochten gebruiken. Loonbedrijf Haitsma uit Witmar-

sum stelde machines ter beschikking, zodat we na timmerdorp 

alles weer konden opruimen. Bakkerij Posthuma uit Wommels 
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ondersteunde de lunches. De Otterbar was zo vriendelijk ons 

op donderdag van patat te voorzien. Dorpsbelang Witmarsum 

stelde een tent ter beschikking, zodat iedereen droog kon zitten 

bij slecht weer. En, de Rotary Club Harlingen steunde ons met 

een substantieel bedrag. Wij willen onze sponsoren en vrijwilli-

gers bij deze nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun steun. 

En natuurlijk ook alle kinderen: echte bouwtoppers!

Gerard en Sandra van de Witte, Siebrand Hettinga, 

Pieter van der Sluis en Klaas Smit.



26

O ars as oars
1e Lustrum Oktoberfest.
U als feestneus zult het niet in de gaten hebben, maar achter de 

schermen wordt er als weer hard gewerkt aan de invulling van 

het 5e Oktoberfest 2015. En om u niet al te lang in spanning 

te laten,  laten we u uitgerekend in de “Merkekoepel” weten 

hoe de 5e editie van van het oktoberfest er uit gaat zien.  Na 

de 4 vorige edities heeft het bestuur van OarsAsOars met het 

Oktoberfest een vaste plaats weten te bemachtigen in een lange 

rij tentfeesten zoals we die in deze regio kennen. Het weekend 

met de 2e zaterdag van oktober is het feest in Witmarsum.  Dit 

jaar op 9, 10 en 11 oktober.  Gezien het steeds groeiend aantal 

bezoekers ieder jaar is men op een punt gekomen dat men ook 

wat meer financiële armslag heeft gekregen. 

En dat maakt het wat makkelijker om te organiseren. Oké, 

een verlanglijstje hebben ze van OAO wel, (André Rieu, Rol-

ling Stones, U2,) maar je moet ook niet verder springen dan 

de spreekwoordelijke polsstok. De gebruikelijke activiteiten 

staan zoiezo weer op het programma. Dit is de rommelmarkt 

op zaterdagavond, de kindermiddag op de zaterdagmiddag, en 

de tentkerkdienst op de zondagmorgen.

Nieuwsgieriger bent u wellicht naar de rest van het programma. 

Op vrijdagavond trapt men af met niemand minder dan de Bilt-

se rocksensatie “Hûnekop” die worden bijgestaan door de sen-

satie van de laatste editie van Aaipop “Rauser”. Op zaterdag-

avond is het podium voor  2 feestbands bij uitstek; te weten De 

Suskes en De Dikke Lul Band. Voor diegene die denken dat de 

zaterdagavond alleen voor de “jongere jongeren” is, dagen we 

hierbij uit om het feest der feesten te vieren. 

De zondagmiddag is vorig jaar niet uit de verf gekomen zoals de 

organisatie zich dat had voorgesteld. En omdat je van je fouten 

moet leren, heeft men gemeend om het over een andere boeg 

te gooien. Daarom heeft men dit keer een beroep gedaan op de 
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plaatselijke toneelverenigingen, Surprise en de Fryske Krite, om 

een aantal luchtige eenakters te laten opvoeren. Hiermee hoopt 

de organisatie tegemoet te komen aan de wensen van de “de jeugd 

van vroeger”. Deze zondagmiddag begint om 16.00 uur. Na deze 

acts is er nog de mogelijkheid om nog even aan uw conditie te wer-

ken op de muziek van 2 dorpsgenoten die met behulp van vrienden 

speciaal een band op poten aan het zetten zijn. Mocht u/jij zich 

nog op enigerlei wijze gepasseerd voelen met het bovenstaande 

programma, laat het gerust weten. OAO staat graag open voor de 

meest leuke, gekke en absurde ideeën. (Nils nobis absurdum; neat 

is ús te healwiis). Reacties kunt u kwijt in de mailbox: oarsasoars-

wytmarsum@hotmail.nl en mocht het digitaal niet lukken, de 

brievenbus op de schutting van de Otterbar is ook heel gewillig. 

OARSASOARS WyTMARSUM: MEIINOAR-FOARINOAR! 

EK IT BESTJOER FAN OAO WINSKET JIMME IN HIELE 

SMûKE MERKE TA! 
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K V Pim Mulier Wytmarsum
Meisjes succesvol op het Nederlands Kampioenschap
Selma van der Molen, Sjoukje Stuiver en Anneke Smid namen 

op zaterdag 13 juni 2015 deel aan het Nederlands Kampioen-

schap voor meisjes in Hank-Dussen in Brabant. De kaatsters 

en begeleiding vertrokken al om zeven uur naar het Brabantse 

land. Maar niet zonder succes. Onder leiding van coaches Johan 

van der Molen en Hilbrand Smid werden de eerste drie omlo-

pen gewonnen van Makkum, Grou en Wommels. Helaas ble-

ken de meisjes van Goënga te sterk maar met een mooie derde 

prijs kan het meisjespartuur meer dan tevreden zijn.  Onze feli-

citaties aan alle jeugdkaatsers en hun coaches. 

Merkeprogramma 2015
De Wytmarsumer Merke vindt dit jaar plaats van vrijdag 31 

juli tot en met maandag 3 augustus 2015. Het kaatsen vormt 

een belangrijk onderdeel van ons jaarlijkse dorpsfeest. Hierbij 

volgt het programma voor de kaatswedstrijden.

Vrijdag 31 juli 2015. 
Om 12.00 uur organiseert de jeugdcommissie een ledenpartij 

voor de jeugd. De partij wordt mogelijk gemaakt door het Ulbe 

Hiemstra Fonds en Aardappelhandel Sikke Tolsma. Wij hopen 

op  veel publieke belangstelling voor onze jeugdkaatsers. 

Zaterdag 1 augustus 2015.
Deze dag staat de Pier Elgersma partij op het programma. Het 

betreft een KNKB jongenspartij voor afdeling en opstap (door 

elkaar loten). De wedstrijd begint om 10.00 uur. Sponsors zijn 

het  Pier Elgersma Fonds, Juwelier Kramer uit Franeker en de 

PC Witmarsum. Voor de afdeling is het de voorlaatste partij 

voor de Freule. Natuurlijk hopen wij op een succesje voor onze 

jongenskaatsers. 
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Zondag 2 augustus 2015.
Een van de hoogtepunten tijdens de merke is de Haye Rijpma-

partij. De Heren Hoofdklasse kaatsen dan voor mooie prijzen 

op sportcomplex It Fliet. De wedstrijd begint om 12.30 uur en 

wordt financieel mogelijk gemaakt door de stichting Rijpma-

Hiemstra, Freonen fan Pim, Loonbedrijf K. Haitsma en Bouw-

bedrijf Heeringa B.V.  Vanaf 10.30 uur organiseert het bestuur 

van het Haye Rijpma fonds in de feesttent weer een gezellige 

ochtend voor de donateurs. Gastspreker is oud-Witmarsumer 

Reinder Koops. Reinder zal iets vertellen over de christelijke 

kaatsverenging Simmerwille die vroeger in Witmarsum actief 

was. Na afloop zijn er soep en broodjes. 

 

Maandag 3 augustus 2015.
De Merke wordt traditioneel afgesloten met de Ulbe Hiemstra 

partij voor junioren en senioren (dames en heren). Deelnemers 

moeten vroeg uit bed want de kaatsers worden ’s morgens om 

09.00 uur al op het veld verwacht. Dat zal niet altijd meevallen 

omdat de zondag traditioneel erg gezellig is. Het bestuur hoopt 

een grote deelname aan deze mooie ledenpartij. 

Vrijwilligers nodig. 
Het bestuur organiseert de kaatspartijen in de Merke graag 

maar wij kunnen daarbij niet zonder de steun van vrijwilligers. 

Daarom hierbij een oproep aan iedereen die ons een handje 

wil helpen. U kunt dat doorgeven bij één van de bestuursleden.  

Aan het programma zal het niet liggen. Nu nog mooi weer en 

dan wordt de Merke ongetwijfeld weer een boppeslach ! 

Namens het bestuur 

Simon Lemstra
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T riatlon Witmarsum
Nieuws van Comité Triatlon Witmarsum

Triatlon
Vele sporters hebben zich alweer opgegeven voor de Triatlon 

op 30 augustus a.s. in  Witmarsum. Toch horen wij nog heel 

vaak twijfel over deelname vanwege het zwemgedeelte in de 

Witmarsumervaart. Deze, veelal oud-deelnemers,  willen wij 

graag over de streep trekken. 

De organisatie van Triatlon Witmarsum zal er alles aan doen 

om te zorgen dat de deelnemers veilig kunnen deelnemen aan 

de triatlon en dus zal er ook de nodige aandacht zijn om veilig 

te kunnen zwemmen in  de vaart. Inmiddels is de vaart gebag-

gerd en zullen wij de komende weken in overleg met Wetters-

kip Fryslan watermonsters nemen om de waterkwaliteit te con-

troleren. 

De Witmarsumervaart is een open water met stromend water, 

waardoor de kans op bacteriegroei veel kleiner is dan in stil-

staand water, zoals in meertjes. De gemeente SWF en Wetter-

skip Fryslan hebben ons vergunning verleend voor de Triatlon, 

met het zwemgedeelte in de vaart, op basis van de veiligheids-

voorzieningen  die Triatlon Witmarsum hanteert. Comité Tri-

atlon Witmarsum zal er tevens voor zorgen  dat de zwemmers 

veilig het water in en uit kunnen en hiervoor zullen voorzie-

ningen worden aangebracht. Alleen bij erg heet weer kan de 

bacteriegroei naar onwenselijke hoogten stijgen. 

De zomer is in volle gang, maar we zullen zoals gezegd waterme-

tingen blijven verrichten.  Wij denken dat de triatlon veel meer 

spektakel geeft door het in een keer starten van alle deelnemers 

en dat kan in de vaart. Dus sporters schroom niet, geef je op en 

ga lekker trainen! We zien jullie massale aanmeldingen graag  

voor 16 augustus tegemoet op www.traitlonwitmarsum.nl 
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Clinics triatlon
De komende tijd worden er weer clinics georganiseerd, zo kan 

men onder begeleiding van een zweminstructrice proefzwem-

men in de vaart en kan er bij Rijwielhandel Elgersma infor-

matie worden ingewonnen over het onderhoud van de (race)

fiets. De exacte datum en tijd wordt binnenkort op de website 

bekendgemaakt.

Kidsrun
Aan de jongste sporters wordt natuurlijk ook gedacht! Vooraf-

gaand aan de triatlon is er vanaf 12 uur een Kidsrun, verdeeld in 

twee categorieen. De kinderen van 6 t/m 8 jaar rennen 1 km en 

kinderen van 9 t/m 12 jaar rennen 2 km. De start van de kidsrun 

is op het Kaatsplein.

Meer informatie over het opgeven van uw kind(eren)? Kijk op 

www.triatlonwitmarsum.nl. Opgeven kan nog t/m 23 augustus.

Clinics kidsrun
Op woensdag 26 augustus worden er in Witmarsum, Arum en 

Makkum clinics gegeven voor de Kidsrun. Meer informatie 

volgt binnenkort op de website, Facebook en de basisscholen.

Vrijwilligers
Een evenement kan niet doorgaan zonder vrijwilligers. Ook dit 

jaar doen wij weer een beroep op een groep enthousiaste men-

sen die ons in de organisatie ondersteunen. Wilt u ons komen 

versterken of wilt u een cursus verkeersregelaar volgen? Stuur 

dan een mail naar info@triatlonwitmarsum.nl.

Bereikbaarheid
Om de veiligheid van publiek en deelnemers tijdens de triatlon te 

garanderen zullen op 30 augustus tussen 12 en 18 uur de volgende 

wegen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten: van Aylvaweg, 

Pingjumerstraat, Meester de Vriesstraat, Kaatsplein en Kerkplein. 

Wij rekenen op uw begrip en hopen er samen met u 
wederom een geslaagde triatlon van te maken!
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T sjerkepaad
Tsjerkepaad 2015 in Witmarsum
Op zaterdag 4 juli j.l. is het nieuwe Tsjerkepaad seizoen van 

start  gegaan. In Witmarsum kan men niet alleen de Koepel-

kerk bezoeken, maar ook de R.K. kerk opent haar deuren tij-

dens Tsjerkepaad. Het seizoen loopt van 4 juli t/m 12 septem-

ber. In die periode is de Koepelkerk elke zaterdagmiddag open 

van 13.30 tot 17.00 uur. De Heilige Nicolaas van Tolentijnkerk 

is 1 x per 14 dagen open. 

Het Menno Simons monument op it Fliet en het Doopsgezinde 

contourenkerkje zijn ook een bezoekje zeker waard. 

In de Koepelkerk is er dit jaar een expositie van de merklap-

pen van Anneke Feikema. Anneke heeft heel veel belangrijke 

gebeurtenissen in haar gezin en familie vastgelegd in borduur-

werk. Wandkleden, tafelkleden enz. Het is zogenaamd vrij bor-

duurwerk, dus niet volgens een voorgedrukt patroon. Anneke 

Feikema zal zelf regelmatig in de kerk aanwezig zijn om het 

verhaal achter het borduurwerk te vertellen. Ook is er een 

gebreide kerststal te zien van Aukje de Vries.  Het is beslist de 

moeite waard om een kijkje te komen nemen in de kerk. 

Op 18/7 en 29/8 is weer de gelegenheid om de Koepeltoren te 

beklimmen en van het uitzicht te genieten. 

De Heilige Nicolaas van Tolentijnkerk zal  1 x per 14 dagen 

open zijn (4 en 18 juli, 1, 15 en 29 augustus en 12 september.  

Niet alleen de kerk zelf is het bezichtigen waard, maar ook de 

muurschilderingen, die rond 1930 geschilderd zijn door Harry 

Sterk en later gerestaureerd door de onlangs overleden  Jan 

Murk de Vries.Tevens hangt er in de kerk een kruiswegstatie 

die geschilderd is door Koert Linde. Hij haalde zijn inspiratie 

voor de schilderingen uit het hedendaagse beeld . Nicolaas van 

Tolentijn deelde broodjes uit aan de zieken om genezing hier-
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mee te bevorderen.  Tijdens de opening van de kerk zullen er 

ook broodjes uitgedeeld worden. 

U bent van harte uitgenodigd om genoemde kerken te bezoe-

ken. De koffie en thee staat klaar. Zie ook: www.tsjerkepaad.nl 

of www.pknwitmarsum.nl. 

G emeente S.W.F. / St. MFC
Uniek Project  Gemeente Súdwest-Fryslân  en Stichting 
MFC  Witmarsum
Eind  2013 heeft de Stichting  MFC It Fliet samen met Dorps-

belang het initiatief genomen voor het aanleggen van een 

kunstgrasveld op het multifunctionele sportcomplex. Ont-

werp, bestek, tekeningen en berekeningen zijn door het MFC  

gemaakt en aan de gemeente voorgelegd.

In de gemeenteraad is  over dit bijzondere  initiatief  vervolgens 

uitvoerig  gediscussieerd. Het initiatief werd  in eerste instantie 

aangehouden omdat men meer inzicht wilde hebben in de situ-

atie bij andere verenigingen in de gemeente.

Dit heeft ertoe geleid dat door de gemeente een kunstgrasno-

titie werd opgesteld welke vervolgens door de gemeenteraad 

is vastgesteld. Op basis van deze kunstgrasnotitie hebben de 

gemeente en het MFC wederzijdse kennis en creativiteit gebun-

deld. Rekening houdend met het multifunctioneel  gebruik , 

daarmede gepaard gaande logistieke problemen, alsmede de 

geplande renovatie van beide speelvelden en ontwateringpro-

blemen van het trainingsveld , is  een uitgewerkt voorstel aan 

de raad voorgelegd. Op 30 april j.l. heeft de raad ingestemd met 

dit voorstel en daarmede concreet uitvoering  gegeven aan haar 

beleid om minder te initiëren en meer te participeren op basis 

van loslaten en vertrouwen.

Dit betekent  dat de gemeente het MFC  opdracht  heeft gege-

ven conform bestek, tekeningen en berekeningen het kunstgras-
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veld aan te leggen en dit gedurende een periode van 15 jaar  ook 

te onderhouden.  De gemeente voert het toezicht op de werk-

zaamheden. Inmiddels zijn deze gestart en wordt daarbij gebruik 

gemaakt van de inzet van de vele vrijwilligers uit de gemeen-

schap. Deze constructie is volgens Kiwa  Isa Sport, die de ver-

eiste kwaliteitskeuringen uitvoert,  nog niet eerder in Nederland 

voorgekomen en wordt derhalve als uniek gekwalificeerd.

De kosten van aanleg van het complete kunstgrasveld inclu-

sief verlichting, inrichting etc.,  aanschaf van een onderhoudse-

quipement en het dagelijks onderhoud van het kunstgrasveld 

bedragen ca. € 525.000. Vrijwilligers gaan het dagelijks onder-

houd  van het kunstgrasveld  gedurende een periode van 15 jaar 

verzorgen. Gelet op het unieke karakter van dit project hebben 

De Stichting Tot Nut , Fonds Bolsward Dronrijp en het Miens-

kipfsfuns bijdragen verstrekt van respectievelijk € 7000, € 5000 

en € 10.000. De gemeente draagt € 232.500 bij. Het resterende 

bedrag van € 270.500 wordt door zelfwerkzaamheid, bijdrage 

verenigingen en gemeenschap opgebracht.

Volgens de planning zal het kunstgrasveld in augustus 2015 

gereed zijn  en zal een grote wens van de gemeenschap van 

Witmarsum en omliggende dorpen in vervulling gaan.

O prop
Wa kin my helpe???? 
Yn it skoaljier 1999/2000 is der op de basisskoalle “De Útskoat”  

in musikal opfierd troch wat doe groep 8 wie. De útfiering wie 

yn de Roskam en der is in fideo fan makke. De musikal hjitte 

“Windkracht 8” en ús dochter Maaike die der ek oan mei. En 

no docht bliken dat ik dy fideo kwyt bin. Wa hat ek in fideo fan 

dizze musikal  en wol dan in kopy foar my meitsje?

Coby Yntema, Te berikken op 06 15522596
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V &O
Lesschema gymnastiekvereniging V & O 2015/20016

Groep Start 31 Augustus 2015   Dag Tijd

Kleuters 3,5 – 4 jaar (t/m groep 1) Maandag 16.00 - 16.45 uur

Kleuters 5 – 6 jaar (groep 2) Maandag 16.45 - 17.30 uur

Keurgroep toestellen  Dinsdag 16.30 - 18.30 uur

Dames Woensdag 08.30 - 09.30 uur

Meisjes 6 -7 jaar (groep 3 en 4) Donderdag 16.00 - 17.00 uur

Meisjes 8 - 9 jaar (groep 5) Donderdag 17.00 - 18.00 uur

Meisjes 9 jaar en ouder (groep 6 >) Donderdag 18.00 - 19.00 uur

Dames Donderdag 20.00 - 21.00 uur

Jongens 6-8 jaar (groep 3-4-5) Vrijdag 15.45 - 16.45 uur

Freerunnen 9 jr  (vanaf groep 6 >)  Vrijdag 16.45 - 17.45 uur

Springgroep 2  Groepsspringen  Vrijdag 18.00 - 19.00 uur

Springgroep 1 Groepsspringen  Vrijdag  19.00 - 20.00 uur

Heren Vrijdag  20.00 - 21.00 uur

Volleybal dames Maandag 19.30 - 20.30 uur

Volleybal heren Dinsdag 21.00 - 22.00 uur

WMO
Nieuws van de Lokale WMO-raad Bolsward e.o. 
Sinds 1 januari 2015 is er nogal wat veranderd in zorgland. De 

WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden nu uitge-

voerd door de gemeente. Wellicht heeft u er zelf al direct of 

indirect mee te maken. Zowel voor de gemeente als voor u 

is het nieuw en vereist het een andere manier van kijken en 

(samen)werken met elkaar om  tot goede zorg en ondersteu-

ning te komen.  Dit (samen)werken verloopt niet altijd vlek-
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keloos en vereist waar nodig keer op keer aanpassing en verbe-

tering. Als Wmo-raad willen we hier een bijdrage aan leveren.

Met ingang van 1 januari 2015 is een deel van de lokale WMO-

raad  van oud Wûnseradiel opgegaan in de lokale WMO-raad 

Bolsward e.o.  Dit loopt gelijk met het gebiedsteam dat actief 

is in en rond Bolsward. We streven naar korte lijnen met het 

gebiedsteam. Het andere deel van v.m. Wûnseradiel valt onder 

het gebiedsteam IJsselmeerkust ( ten zuiden van A7). 

Er zijn 5 lokale raden en 6 gebiedsteams in de gemeente Súdwest 

Fryslân. Deze raden zijn vertegenwoordigd in het Wmo-plat-

form. Het platform geeft advies aan de gemeente m.b.t.  zorg en  

welzijn. Als lokale raden inventariseren we  problemen/ klach-

ten en vragen die u heeft op het gebied van zorg en welzijn. De 

lokale WMO-raden willen het aanspreekpunt zijn voor de inwo-

ners en de gesprekspartner voor de gebiedsteams. Om er zo voor 

te zorgen dat er niemand tussen wal en schip valt. Uw inbreng 

is dus voor ons heel belangrijk. Laat ons horen wat beter kan.

Kom als u een vraag/ opmerking of klacht heeft over de WMO, 

het keukentafelgesprek en/of een maatwerkvoorziening, eens 

langs in de bibliotheek van Bolsward. Elke woensdag vanaf 

14.30 uur zitten daar 2 leden van de lokale WMO raad Bols-

ward e.o., die naar uw verhaal willen luisteren en evt proble-

men inventariseren. We proberen u wegwijs te maken waar 

u met uw vraag  terecht kunt  en/of geven u advies over het 

keukentafelgesprek. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het 

indienen van een klacht of bezwaarschrift. Mocht u niet naar de 

bibliotheek kunnen komen dan kunt u ons ook bereiken op het 

volgende mail adres: marijkebaarda@ziggo.nl of via tel.num-

mer -0517-531996 (secretaris lokale Wmo-raad).

Bij deze doen wij als WMO raad ook een oproep:

Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek? Wij als WMO 

raad willen graag weten hoe dit in zijn werk gaat en willen graag 

bij uw gesprek aanwezig zijn. Denkt u; dat wil ik wel,  mail  of 

bel ons of kom even langs in de bibliotheek.( op woensdag).

Graag tot ziens!
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P resentatie boek Sesi
Introductie 
Siet de Vries, geboren (5 april 

1920) en opgegroeid in Pingjum 

en na de oorlog  getrouwd met 

Hidde de Vries, boer te Kou-

dehuizum in Witmarsum. Ik, 

Nynke Sietske, ben de dochter 

van hun en  opgegroeid in Wit-

marsum. 

Van dagboekaantekeningen 
tot boek.
Tijdens de tweede wereldoor-

log, in de periode van 13 juni 

1941 tot en met 28 september 

1945 schreef Siet over wat zij 

meemaakte in de dorpsherberg van haar ouders te Pingjum. 

Zij was de jongste van het gezin, haar drie broers waren Seakle, 

Sipke en Jan. Op verzoek van haar oudste broer Seakle schreef 

Siet een dagboek. 

Na de oorlog schreef zij daarover: “Onze Seakle was met zijn 

vrouw Brandie naar Nederlands Oost-Indië verhuisd en toen 

de oorlog uitbrak, schreef Seakle in een van zijn laatste brieven: 

Siet, maak een dagboek, dan kunnen wij later lezen wat jullie 

in de oorlog hebben meegemaakt. Daar ben ik toen direct mee 

begonnen en in de herberg werden het dagelijkse leven, maar 

ook veel andere gebeurtenissen besproken; er was elke dag wel 

wat te beschrijven.   

Ik had er wel plezier in. Toen het oorlogsgevaar dichterbij kwam 

en Pingjum in 1945 ook, als een van de laatste dorpen voor de 

Afsluitdijk, door soldaten bevolkt werd heb ik mijn dagboeken 

naar de boerderij van de ouders van mijn verloofde Hidde op 
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Koudehuizum te Witmarsum gebracht. Daar waren ze, dacht 

ik, veiliger in de brandkast. Maar na de oorlog sloeg de bliksem 

in de boerderij van de buren. Die stond direct in brand. De 

wind was in de richting van het dorp en de vonken sloegen over 

op het rieten dak van de boerderij van Hidde ’s ouders en die 

brandde ook als een vuurzee. Er was geen houden aan. Door de 

hitte zijn mijn dagboeken in de brandkast verschroeid. Geluk-

kig nog wel leesbaar”.

Mem schreef bijna 17 groene schoolschriftjes vol; 1049 blaad-

jes. Ze had, zoals destijds werd onderwezen, een sierlijk hand-

schrift en ze kon wat ze meemaakte goed verwoorden. Eerst 

in het Nederlands, maar nadat ze Friese les had gehad vanaf 

januari 1944 in het Fries. Ik heb ervoor gekozen om dat te ver-

talen. Mem schreef ergens: “Frysk skriuwe is folle eigener”. Ik 

heb daarom met opzet hier en daar een Friesisme laten staan. 

 

Ook Mem’s broer Seakle en zijn vrouw Brandie maakten aan-

tekeningen in Indië, en na de bevrijding op 15 augustus 1945 

schreef Brandie in verscheidene brieven over hun leven en tij-

dens de oorlog. In het dagboek vraagt Mem zich regelmatig 

af hoe het met hen gaat, en hoe ze graag iets van hen zou wil-

len vernemen. In mijn boek heb ik passages uit de brieven van 

Seakle en Brandie opgenomen.

Seakle, Brandie, Siet en ook omke Sipke hebben het van belang 

gevonden om te schrijven over het leven. Te schrijven om 

gebeurtenissen door te vertellen. Ook ik vind dat belangrijk. In 

dit boek heb ik aantekeningen van mijn moeder gerangschikt 

naar een aantal thema’s en gecombineerd met brieven van 

Seakle en Brandie. Zodoende is een beeld ontstaan over die 

periode waarin de oorlog in alles voelbaar is en waar het gaat 
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over goed en fout, maar 

ook over het gewone leven, 

het vermaak en het bezig 

zijn met de toekomst. 

Mem schreef ook over 

toneeluitvoeringen en fees-

ten op de bovenzaal. Regel-

matig was Geert Gratama, 

de vader van Rients, de ceremoniemeester en zat Rients, die 

in de oorlog een jongen van 8 – 13 jaar was, in de zaal. Hij was 

erbij en heeft een voorwoord in mijn boek geschreven.

Uitgave boek & presentatie
Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij de Graaff en is 

vanaf 28 augustus te koop. De mogelijkheid bestaat om een 

bijeenkomst te houden en over het boek in gesprek te gaan. In 

deze presentatie zit een interview met Rients Gratama en met 

de dochter van Sesi die vertelt over het Jappenkamp, en een 

kort stukje van mijn Mem op 75 jarige leeftijd waarin ze voor-

leest uit haar dagboek. 

Easthim juni 2015

Nynke de Vries

devriesns@gmail.com
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D e Koepel stypje
De jeften komme dizze kear fan:

A.van der Wei*  A. Politiek- Brunia*

A.Blokker - Faber*  M. Koops*

R.J. Ypma*  J. Vissers*

C. Stienstra, Boalsert  A. Jorritsma- Zijlstra, Joure

W. Flisijn*  J. Bergsma*

J. Postma- de Groot, Makkum T. van Goslinga*

S. Meekma*  M. van de Witte*

J. Reinsma*  H. Palsma, Seisbierrum

S. Elgersma*  P. Brouwer*

H. Postma*

* = Wytmarsum

Tige tank allegearre!

Feikje
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A ctiviteiten agenda
H. Kuipers, De Krite 7, 8748 GG Witmarsum

agenda@dekoepel.frl   0517 – 531452

11 juli KF Pim Mulier: Molkepartij (ledenpartij voor

             jeugd en senioren) Aanvang 13.00 uur

24 juli KF Pim Mulier: Pearkekeatsen.Aanvang18.30 uur

25 juli Oud papier ophalen “Nij Libben”vanaf 08.00 uur

31 juli KF Pim Mulier: Merkepartij voor de jeugd.

  Aanvang 12.00 uur

01 aug. KF Pim Mulier: KNKB Jongens Afd. + opstappers

  Aanvang: 10.00 uur

02 aug. KF Pim Mulier: KNKB Heren Hoofdklas VF

  Aanvang 12.00 uur

03 aug. KF Pim Mulier: Merkepartij voor de senioren.

  Aanvang 09.00 uur

10 t/m 14 Waterpark Mounewetter: 

aug.  Nationale zwemvierdaagse

14 aug. Waterpark Mounewetter: disco zwemmen vanaf

  20.30 uur. Entree € 2,00

16 aug. KF Pim Mulier: Ledenpartij (zachte bal op het

  veld) Aanvang 11.00 uur

21 aug. KF Pim Mulier: Afsluiting van het seizoen (jeugd)

22 aug. Oud papier ophalen “Nij Libben”vanaf 08.00 uur

23 aug. KF Pim Mulier: KNKB Schooljongens A + B

  Aanvang 10.00 uur

23 aug. KF Pim Mulier: KNKB Schoolmeisjes A + B

  Aanvang 10.00 uur

30 aug. Kidsrun Triatlon Witmarsum: 12:00 uur, 

  start Kaatsplein Witmarsum

30 aug. Triatlon Witmarsum, 30 augustus, 14:00 uur, 

  start nabij de molen
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de septimberkoepel moat uterlik 21 aug.
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 2015 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
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 e15,- 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

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
Aylvastate
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
Til. nr sekretariaat:  0517-531205
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NIEUWBOUW
V E R B O U W
MODERNISERING

KLEINE UITBOUW, 
GROOT PLEZIER!

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

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:

■ dakrenovatie

■ kunststof kozijnen

■ dakkapellen

■ dubbel glas plaatsen

■ verbouw binnen

■ moderniseren toilet en badkamer

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

BETREK UW TUIN 
BIJ UW HUIS

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 VER-
BOUWING, GROOT GENOT!

BEL ONS VOOR 
DE MOGELIJKHEDEN

Check onze vernieuwde responsive website!

www.hofstrabouw.nl

Goed te bekijken op 

computer, mobiel en tablet!


