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K at en Harke
It is bingo wat it waar oanbelanget, ek foar ús as bewenners
tusken

en

. Wie it foarjier oan’e kâlde kant, no is de

temperatuer noflik en de sinne lit him ek geregeldwei sjen.
In lyts dipke mei wat reinwetter is foar de natuer fan
grut

belang.

Yn

Wytmarsum

kin

eltsenien

yn

fakâns-

jetiid genietsje fan in moaie simmer. Fier fuort is net
altyd better.

“East west, thús best”, seit it sprekwurd.

De Merke falt dit jier dan ek net yn it wetter, mar it is poerbêst
waar. Bingo is it de freedtejûns yn’e tinte mei it spultsje Bingo.
Prachtige prizen lokje in soad minsken om in gokje te weagjen.
It is gesellich drok.
Ek wilens de keatspartijen is it waar gjin spulbrekker.
Op snein by “De Haije Rypma partij” is it bingo wat it partoer
fan ûnder oaren Herman Sprik oanbelanget. De earste priis is
foar Gert Anne van der Bos, Herman Sprik en Tjisse Steenstra. Tjisse Steenstra is ta kening útroppen. Herman, ponghâlder fan Keatsferiening Pim Mulier, hat der bestek op om yn syn
eigen doarp te winnen. En dat is him slagge! Alle trije manlju
lokwinske mei dizze priis.
Bingo is it ek wer yn it maisdoalhôf. Foar al wer de 16e kear is
dit hôf wer iepensteld foar it publyk. Mar dizze kear kin net ien
efkes oar it mais hinne loere om it goede paad te finen.
De hichte fan it mais is dizze kear twa en in heale meter. It
kin in dreech karwei wêze om der wer út te kommen. No ha ik
sels ek al ris sykje moatten om de útgong te finen. Tige grutsk
miende ik dat dit slagge wie. Mar ik kaam der by de yngong wer
út. En dat wie net de bedoeling is tsjin my sein. Ik winskje alle
dielnimmers in protte sukses. Om de priis hoecht men it net
te litten. In yntreekaartsje kostet ien euro en de opbringst giet
wer nei in goed doel. Ek de ferkeapspriis fan it mais wurdt dêr
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oan bestege. Krekt as oare jierren wurdt de Ronald McDonald
pleats yn Beetstersweach bliid makke mei dizze jefte. Sponsers
binne ierappelhannel Tolsma mei it boulân, leanbedriuw Westra út Arum en foeraazjehannel Sybren de Vries. Sa’n útstapke
is ek tige geskikt foar in bernefeestje.
Bingo wurdt it ek noch foar ús swimbad “Mounewetter”. Sjocht
it der earst net sa bêst út wat it tal besikers oanbelanget, mei
de waarsferbettering komt ek hjir feroaring yn. De fakânsjetiid
mei lekker waarm sinneskynwaar lûkt lokkich in soad minsken
nei it swimbad. Dêr kin men tige noflik genietsje fan sinnebaaie
en wetterwille. Ek de swimfjouwerdage is mei it grutte tal dielnimmers in sukses. Karin Boonstra út Ljouwert kin as 40.000e
besykster wolkom hjitten wurde en har wurdt mei in lokwinsk
in persoanlik abonnemint oerlange foar takom jier.
Bingo is it ek foar tourfanaten yn ús doarp. De Eneco Tour set
útein yn Boalsert, mar makket noch in lêste lus rjochting en
troch Wytmarsum. Mei in feart fan sa’n 42 kimeter yn it oere
komme de dielnimmers foarby fleanen. De lêste sprint... Wytmarsum wurdt hjirtroch ek efkes op de kaart set.
De dielnimmers oan de Triatlon sille sa hurd wol net fytse
kinne. Mar sy moatte op 30 augustus wol in stik yn’e Wytmarsumerfeart swimme. En dat is wat oars as sloppe tee!
Foar de leden fan de fuotbalklup Mulier is it bingo wat it fjild
oanbelanget. It gers bliuwt altyd grien by in keunstegersfjild.
Doch falt de kwaliteit fan it oefenduel tsjin Harkemase Boys op
dit nije fjild wat tsjin. Mulier ferliest mei 1-5. Lokkich is GertJan Meekma der ek om flak foar tiid de ear noch te rêden.
Bingo is it net foar it lânboumeganisaasjebedriuw Hogenhuis.
Dizze firma bestiet al 160 jier en hat ek noch in festiging yn
Grou. Begûn yn Arum as lânbousmidse, spesjalisearre it him
letter yn it meitsjen fan lânboumasines lykas eiden en ploegen.
De firma is dealer foar de trekkerfabrikanten McCormick,
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Case en Steyer. Yn 1967 is it bedriuw nei Wytmarsum ta kaam
nei de eardere suvelfabryk. Rinze Hogenhuis hat him mei syn
broer Jelle al wer 50 jier ynset foar it famyljebedriuw. No stiet
dit bedriuw faai en is fallyt rekke. En dat is tige spitich foar alle
belutsenen. Lokkich kinne sy de wike dêrnei al wer oan’e slach.
It bedriuw is dwaande om in trochstart te meitsjen. Hopelik
slagget dit. In protte sterkte winskje wy de famylje Hogenhuis
ta, mar ek de wurknimmers yn dizze foar harren sa spannende
tiid.
Bingo is it ek foar Jaap en Yt Jilderda. Yn Naarden tinkt men
al dat sy Friezen om utens binne, sa faak binne sy dêr te finen.
Want harren soan SJOERD en skoandochter CAROLIEN
hawwe op 14 july harren twadde jonkje krige. Ek Mees is tige
wiis mei syn bruorke JIP SIMMER JILDERDA. Sa kin dizze
simmer net mear stikken. Gauris binne dizze grutske pake en
beppe dêrom mei de auto op ‘en paad. Want grutte aventoeren
begjinne lyts, ek by dizze beide jonkjes.
Heit Sjoerd, mem Carolien mei bruorke Mees: Tige Lokwinske
mei dit grutte wûnder. Dit jildt fansels ek foar pake Jaap en
beppe Yt. It is sok moai lyts guod.
De haadpriis by de bingo is dizze kear foar HAROLD PAMA
en INGRID DE BOER yn Gruttegast. Op 17 july binne sy de
lokkige âlden wurden fan de twilling JINTHE en LIANNE. Dit
is in stik bûter yn’e brij. Op it kaartsje stiet dan ek:
Elke baby, die geboren wordt
brengt liefde, vrede en geluk.
En met deze dubbele portie
kan de toekomst niet meer stuk.
Pake Willem en beppe Wiep de Boer reizgje sa gauris de grins
oer nei Grinslân ta om harren neiteam te bewûnderjen. Lokkich is der gjin paspoarteinkontrôle by de grins. Heit Harold en
mem Ingrid, pake Willem en beppe Wiep felisitearje wy mei de
bysûndere berte fan de beide famkes.
Wy hoopje dat dizze 3 poppen yn sûnens opgroeie meie.
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Mar in ynleave man los litte moatte jout djip fertriet. Dit
jildt foar Klara Dijkstra-Zaagemans. Op 26 july is tige hommels nei in siikwêzen fan in pear wiken ferstoarn har ynleave
man en kammeraat GERARDUS ANTONIUS DIJKSTRA
yn de âldens fan 80 jier. Ferline jier hat hy noch in nije heup
krige. It rinnen wurdt dan wer in stik nofliker. En dat is ek wol
nedich. Want 20 jier lang ha Gerard en Klara de Koepels teard
en besoarge. Dat is in lang skoft. En dan : “Op een dag is er
geen dag meer“, stiet boppe de advertinsje. In leech plak bliuwt
oer. Allinne moat Klara no fierder. Dit is hast net te befetsjen.
Lokkich stiet de famylje om har hinne. Wy winskje Klara en
famylje in protte sterkte ta by it ferwurkjen fan dit sa ûnfoarsjoene ferstjerren.
Oant de oare kear,
Jelly.
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P C Witmarsum
Witmarsumer Merke 2015 druk bezocht.
Dit jaar werd de Witmarsumer Merke gehouden op 31 juli, 1, 2,
& 3 augustus. Dankzij het programma en het mooie weer kon
de Merke dit jaar niet meer stuk.
Op vrijdagavond werden de zenuwen vanaf 20.00 uur getest
door de geweldige bingo avond! Menig deelnemers gingen er
met een geweldige prijs vandoor. Daarna stond de band ‘’Once’’
in de feesttent. Hier kwamen veel mensen op af en de nodige
danspasjes werden gezet.
Zaterdagmorgen 1 augustus werd er door de jongste jeugd weer
gretig gebruik gemaakt van de draaimolen die zijn gratis rondjes draaide. De kinderspelletjes werden deze dag georganiseerd
door een drietal dames en ook dit was een groot succes! Knutselen, schminken, dansen en ook nog op de foto met superheld
Mega Mindy!
Zaterdagmiddag werd er onder genot van DJ Spino gezellig
een biertje genuttigd.
Zaterdag avond speelden Dj Maarten en Jelle B de tent plat.
Zondag 2 augustus werd er door de Hoofdklassers de Haye
Rypma Partij gekaatst. Rondom de kaatswedstrijd zorgden het
muziekkorps “Nij Libben” en ‘’It Takes Two’’ voor de muzikale ondersteuning.
Na afloop speelde de band Trademark Live tot in de late uurtjes door in de feesttent.
Maandag 3 augustus was de slotdag waarop overdag gekaatst
werd door de junioren en senioren. Aansluitend op deze ledenpartij was er een BBQ met een varken aan het spit.
Muzikale ondersteuning deze avond werd door het ‘’Duo Small
Changes’’ verzorgt.
Permanente Commissie Witmarsum
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K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier
Merke 2015: zeer geslaagd
De Wytmarsumer merke vond plaats van vrijdag 31 juli tot en
met maandag 3 augustus 2015. De weergoden waren ons uiterst
gunstig gezind. Elke dag mooi weer en dan kan de merke eigenlijk al niet meer stuk. Vrijdag kaatsten de jeugdleden, gevolgd
door de Pier Elgersma partij voor de jongens op zaterdag.
Helaas was er geen succes voor het jongenspartuur van Witmarsum met de kaatsers Folkert Smid, Pieter Kleinjan en Marc
Burger. Zondag waren de hoofdklassers aan de beurt en dorpsgenoot Herman Sprik behaalde met zijn partuur een fraaie eerste prijs. Een mooi succes. Maandag werd het dorpsfeest afgesloten met de ledenpartij voor senioren. De uitslagen van de
Ulbe Hiemstra ledenpartijen:
Jeugd.
Beginners
Bij de beginners waren vier prijswinnaars: Femke Smits, Anne
Huisman, Jennifer de Jong en Minthe de Vries. Minthe werd
uiteindelijk winnaar en ging met de krans naar huis,
Welpen/pupillen
1. Hilde Veninga en Doutsen Smit
2. Jurre van der Sluis en Nick Visser
3. Colin Baarda en Marc Huisman.
Schooljeugd
1. Wendy Gaastra en Jari Visser
2. Grieta Veninga en Jorn Hofstra.
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Senioren
Heren A klas
1. Jaring Nicolai (koning), René Anema en Gert Jan Meekma
2. Bart Reijenga, Karel Nijman en Jeroen Haringa
Heren B Klas
1. Melvin Tolsma (koning), Marieke Beckers en René Meekma
2. Chris Anema, Durk Cuperus en Nick van Dorselaar
3. Frans Dooper, Henk Koops en Siebren Reitsma
Heren 40 plus (1 prijs)
1. Arnold Bergsma, Tjerk Postma en Michael van Coevorden
(koning)
Heren 50 plus
1. Johan van der Molen, Johan van IJs (koning) en Tjeerd de
Jong
2. Jaap de Vries, Johan Bergsma en Reinold Ypma
3. Henk Waterlander, Tjerk Goslinga en Klaas Meekma
Dames
1. Selma van der Molen (koningin), Mera Hofstra en Megan
Baarda
2. Suzanne Bosma, Esther Brandsma en Saloni de Vries
3. Aukje de Vries, Gatske de Jong en Miranda Graafsma
Dames 40 plus
1. Janny Yntema (koningin), Marieta van Zelst en Wietske
Bebelaar
2. Anneke Westra, Clarie Waterlander en Jolanda Koopmans
Uitslag Zeedesign ledenpartij 16 augustus 2015
Zondag 16 augustus 2015 werd de laatste ledenpartij van dit
jaar georganiseerd. Sponsor van de wedstrijd was Zeedesign
uit Witmarsum. Deze keer werd er gekaatst met een zachte bal.
9

De reacties op dit initiatief (kaatsen met zachte bal) waren over
het algemeen erg positief. De uitslag:
Heren
1. Jesse van der Molen, Arjen Visser en Egbert Jan Goslinga
2. Max Alen, Gabian van Popta en Mark Elgersma
3. Harm Jilderda, Michael van Coevorden en Durk Cuperus
Heren Oudste klas
1. Oeds Broersma, Hieke Bootsma en Johan van IJs
2. Oebele Haakma, Jelle de Boer en Tjerk Goslinga

Dames
1. Sandra Wagenaar, Charina van ’t Zet en Jolanda Koopmans
2. Suzanne Bosma, Maryan van der Molen en Jet Ploegstra
Kompetitiekaatsen
Het kompetitiekaatsen is inmiddels afgelopen. Veel leden en
niet leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
op donderdagavond even een balletje te slaan. Dank aan Oeds
Broersma voor het leggen van de perken en aan Anita Baarda,
Sander Elgersma, Melvin Tolsma en de kantinevrijwilligers
voor de verdere organisatie. De winnaars van het kompetitiekaatsen zijn:
Heren:
1. Melvin Tolsma
2. Sander Elgersma
3. Harm Jilderda
4. Martin Gaastra
5. Hilbrand Smid
Oudstra klas:
1. Oeds Broersma
2. Paul Jongstra
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Dames:
1. Charina van ’t Zet
2. Yvonne van der Marel
3. Miranda Graafsma
4. Annelies Wijnalda
5. Jolanda Koopmans
Opnieuw succes voor de meisjes van Pim Mulier
Het meisjespartuur van Witmarsum bestaat uit Selma van der
Molen, Sjoukje Stuiver en Anneke Smid. Ze waren dit jaar
succesvol op het Nederlands Kampioenschap voor meisjes en
behaalden een fraaie derde prijs. En dit succes kreeg een vervolg op de Ald Meiers partij, de freulepartij voor meisjes. In
Hitzum werd op 1 augustus 2015 weer een mooie derde prijs
behaald. Helaas was Makkum in een spannende halve finale te
sterk. Tijdens de merke is dit succes op een leuke en spontane
wijze gevierd.
Dank aan alle vrijwilligers
Het bestuur moest ook dit jaar weer een beroep doen op de
vele vrijwilligers. Leden hebben niet alleen rechten maar ook
plichten. En daar hoort vrijwilligershulp ook bij. Het bestuur
bedankt alle vrijwilligers die zich het afglopen seizoen voor de
kaatsvereniging hebben ingezet. Zonder vrijwilligers is er geen
kaatsen.

Namens het bestuur,
Simon Lemstra
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F ryske Krite Nijs
Al daliks nei de Merke brûst de Fryske Krite wer fan de aktiviteiten, want we binne drok dwaande mei repetearjen. No net
foar in eigen toanieljûn, mar foar it “Oktoberfest”.
Fanút de stifting OarsasOars krigen wy it fersyk om in ienakter
op te fieren op it kommende oktoberfest, in útnoeging wêroan
wy fansels graach foldogge.
It fersyk wie: graach in fleurich stikje, dus fiere wy foar jo op de
kluchtige ienakter “Meine as hypnotiseur”.
Surprise hat foldien oan itselde fersyk en bringt ek in fleurige ienakter op ‘e planken, dus in gesellige toanielmiddei yn it
foarútsjoch.
Dêrom graach oant sjen op it Oktoberfest.
Net stinne, mar dêrhinne!!!
It bestjoer

A ctiviteiten Aylva State
Vanaf heden vindt u in de agenda van De Koepel ook de activiteiten die worden georganiseerd in Aylva State. Deze activiteiten zijn niet alleen toegankelijk voor de bewoners van Aylva
State, maar voor iedereen die het leuk vindt de deur uit te gaan
en iets te ondernemen.
Er zijn veel verschillende activiteiten die wekelijks terugkeren
op de agenda; Hierbij moet u denken aan gezelschapsspelen,
biljarten en jeu de boules. Aan deze activiteiten kunt u gratis
deelnemen.
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Daarnaast zijn er een aantal activiteiten waarvoor wij een kleine vergoeding vragen, middels een strippenkaart. Hierbij valt
te denken aan; Bewegen op muziek, bingo, koor, creatieve middagen en Gymnastiek(Rust Roest). Koffie en thee zijn inbegrepen.
De strippenkaart waar naar verwezen wordt kunt u kopen bij
de receptie van Aylva State. Een strippenkaart bevat 10 strippen en kost €20,-. Voor de meeste terugkerende betaalde activiteiten worden 2 strippen gevraagd, tenzij anders aangegeven.
Bent u nieuwsgierig geworden en/of wilt u meer informatie,
kom gerust eens binnen wandelen of bel naar 0517-531456
Graag tot ziens in Aylva State!

T CW
Waterlander Organisatie & Advies Mixtoernooi
Op vrijdagavond 29 mei werd het Waterlander Organisatie &
Advies Mixtoernooi georganiseerd. Acht mix-koppels hadden zich opgegeven voor het tennistoernooi. Om 19.00 opende
wedstrijdleider Rudy het toernooi en konden de eerste koppels
beginnen met de strijd.
Gelukkig zonder veel regen maar wel met redelijk veel wind
werden er drie speelronden afgewerkt. Tussendoor was er gelegenheid een drankje en een hapje te nemen. Aan het eind van
de avond kon Rudy de prijzen uitdelen aan Jaqueline Vissers
en Michel Dil. Aanmoedigingsprijzen waren er voor Sjoukje
Kooistra en Sjors (Anieta v.d. Meer).
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B ibliotheek Mar en Fean
WELKOM in De Lêsbrêge
Een prachtige ruimte, midden in verzorgingshuis Aylva State.
Dagelijks toegankelijk van 9.00

tot 16.00 uur. Een gastvrije

plek waar u heerlijk even kunt gaan zitten met een tijdschrift
aan de leestafel. Om hier gebruik van te maken hoeft u niet
eens lid te zijn van de bibliotheek.
Bent u lid van de bibliotheek, neem dan uw bibliotheekpas mee
naar De Lêsbrêge. U vindt in de boekenkasten langs de wanden een gevarieerde collectie actuele romans. Grote kans dat
uw oog valt op dat ene boek dat u al langere tijd wilde lezen!
Er zijn ook Friestalige romans en boeken in een grotere letter.
Voor jonge kinderen die nog niet naar school gaan, zijn er peuterboeken. U kunt dit alles lenen via de selfservice, op maandag
t/m vrijdag. Met uw bibliotheekpas kunt u niet alleen gebruik
maken van de collectie die in Aylva State staat, maar u kunt
daarmee ook terecht in alle Friese bibliotheken. Zo heeft u nog
meer profijt van uw abonnement.
Attentie!
Het is de bedoeling dat de boeken die u in De Lêsbrêge leent,
ook daar weer ingeleverd kunnen worden. En helaas is het niet
mogelijk om boeken die bijvoorbeeld in Bibliotheek Bolsward
of in Sneek geleend zijn, weer in te leveren in Witmarsum. Laat
u toch in Aylva State boeken achter die daar niet geleend zijn,
dan blijven die als uitgeleend aan u geregistreerd staan. Om
uzelf onnodige kosten te besparen is het van belang om hier
rekening mee te houden!
Bibliotheken Mar en Fean
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E lk wat Wils
Wij starten het kaartseizoen op dinsdag 22 september in cafe
De Gekroonde Roskam
Te beginnen om 19.30 met een vergadering en daarna kaarten,
klaverjassen en schutjassen.
Dinsdag 29 september begint de competitie en daarna om de 14
dagen, de volgende datums komen in de agenda, deze avonden
beginnen we om 19.45.
We hopen dat het voor een ieder een fijne zomer is geweest en
dat we in de winter weer gezellig met elkaar kunnen kaarten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

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
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D ag van de Ouderen
Op donderdag 1 oktober wordt weer de jaarlijkse Dag van de
Ouderen gevierd in Makkum (Avondrust) en in Witmarsum
(Aylva State).
Muzikant Gerk Venema komt in Makkum optreden en in Witmarsum speelt shantykoor Aan Lager Wal.
De toegang is gratis en de middag duurt van 14:30 tot 16:30 uur.
Aansluitend kunt u op beide locaties genieten van een Broodbuffet Voor dit buffet wordt een bijdrage van €10,- gevraagd:
dit is inclusief drankjes. U kunt om 17:30 uur aanschuiven.
Wilt u bij deze middag aanwezig zijn of heeft u vragen? Neemt
u dan contact op met de receptie van Avondrust (tel.nr. 0515
231655) of Aylva State (tel.nr. 0517 531456). Opgeven kan t/m
maandag 21 september.
Deze gezellige dag wordt georganiseerd in samenwerking met
de ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO.
Ook als u geen lid bent van een ouderenbond bent u van harte
welkom!

I t Griene Hert
Dierenartsenpraktijk It Griene Hert gaat verhuizen!!
Geachte lezers van de Koepel,
Met ingang van maandag 31 augustus a.s. opent Dierenartsenpraktijk it Griene Hert een nieuwe praktijk aan de Tunen 1 in

Witmarsum. Na een beestachtige verbouwing kunt u op deze
nieuwe locatie – aan de doorgaande weg net buiten het dorp
naast bouwbedrijf Heeringa - met uw dier terecht voor moderne zorg, service en behandeling.
Zo komt er aan een lange traditie een eind want we gaan stoppen met de spreekuren in Makkum en op de locatie aan de
Spinnekop in Witmarsum. Deze locaties voldeden niet meer
aan onze eisen en wensen.
We verhuizen niet naar de andere kant van de provincie maar
blijven dichtbij om u en uw dier zo goed mogelijk van dienst te
zijn. We starten daarom ook met consulten op afspraak zodat
we beter aan uw wensen tegemoet kunnen komen.
Een nieuw pand betekent dus een aantal veranderingen.
We zetten ze voor u op een rij:
• Locatie Makkum sluit, de spreekuren komen te vervallen met
ingang van 31 augustus
• Ook de locatie aan de Spinnekop 6 in Witmarum gaat dicht en
gaat met ingang van 31 augustus naar de Tunen 1
• U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier
• We werken alleen nog met telefonische afspraken
• Voor spoedgevallen blijven we 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar op 0517-531274.
We verwelkomen u en uw huisdier graag op een van onze locaties.
Witmarsum - de Tunen 1, 8748 EG, 0517-531274
Harlingen – Groen van Prinstererstraat 1, 8862AA, 0517-412238
Wommels – de Langebaan 1, 8731DZ, 0515-331387
Op www.itgrienehert.nl vindt u uitgebreidere informatie over ons
en de openingstijden. Als u vragen heeft dan horen we het graag.
Met vriendelijke groeten en graag tot ziens,
namens team dierenartsenpraktijk It Griene hert
Johanneke ten Cate & Floor Kleinjan

M ouneboulers
Na een week uitstel werd op 11 juli 2015 weer het G. de HaanSminktoernooi bij de Mouneboulers gehouden. Mevr. De Haan
(Geertje) pas geleden 84 jaar geworden maar nog fit en vitaal
geeft al jaren omstreeks haar verjaardag prijzen om een toernooi met haar naam te organiseren.
Maar liefst 36 leden waren gekomen om met dit toernooi mee
te doen. Onder ideale omstandigheden konden er drie rondes
gespeeld worden en na de nodige zweetdruppels weg geveegd
te hebben konden de prijswinnaars bekend worden gemaakt:
1e prijs

Lolke Huizenga

2e prijs

Klaske Visser

3e prijs

Korrie de Haan (dochter van Geertje)

4e prijs

Hieke Keuning

5e prijs

Sietse Haitsma

Nadat Geertje een aandenken en bloemen had gekregen
bedankte ze de deelnemers dat ze gekomen waren (voor haar is
dit altijd een bijzonder hoogtepunt) met de hoop dat ze volgend
jaar weer zullen komen.
De Mouneboulers en vakantiegangers van de camping Mounewetter hadden zaterdag 8 augustus een superdag. Zij hielden op
de jeu de boulesbanen van De Mouneboulers een gezamenlijk
toernooi. Met meer dan 60 deelnemers op de lijst een zeer goed
bezet toernooi. Het was te zien dat de mensen van de camping
regelmatig op de camping oefenen, ze speelden op een niveau
dat bijna gelijk lag aan dat van de Mouneboulers.
Na het nodige rekenwerk bleek wel dat de heren van de camping meer balgevoel hadden dan de dames. Bij de heren gingen
4 van de 6 prijzen naar de camping, bij de dames was dat maar 1.
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De uitslag:
		 Heren				Dames
1e prijs

Klaas Haitsma		

Klaske Visser

2e prijs

Sjoerd Nooitgedacht		

Geeske de Vos

3e prijs

Geert v.d. Sluis		

Akke Hager

4e prijs

Ed v.d. Pelt			

Hieke Keuning

5e prijs

Dirk de Kwaatsteniet

Antje Cuperus

6e prijs

Johan van Burken		

Len Posthma

De 2 poedelprijzen werden eerlijk verdeeld,1 voor de camping
en 1 voor de Mounboulers.
Bij de heren was de poedelprijs voor Anno de Roos en bij de
dames voor Marion Raggl.
Gezien de positieve reacties van beide zijden staat dit toernooi
volgend jaar zeker weer op het programma.
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S tichting Koepelconcerten
Voorverkoop Irolt begint!
Stichting Koepelconcerten zijn er ontzettend trots op dat de
legendarische folkgroep “Irolt” op zondag 17 januari 2016
zijn laatste reünieconcert zal geven in De Gekroonde Roskam
(aanvang 15.00 uur). Vanaf heden is de voorverkoop van dit
bijzondere optreden gestart. Dus wees er bij!
Veertig jaar na het debuutalbum De Gudrun sêge komt Irolt
weer bij elkaar om het verschijnen van die baanbrekende plaat
te vieren. Tien jaar lang was deze Leeuwarder folkgroep zeer
actief. Ze maakten zeven albums, die niet alleen in de landelijke pers opvielen, maar ook in het buitenland. Irolt speelde
bovendien een doorslaggevende rol in het ontstaan van de Friese folkbeweging: zo stond de groep van oprichter Nanne Kalma
aan de wieg van het roemruchte Tsjochfestival. Zangeres Inez
Timmer is succesvol musicalzangeres in Duitsland en Kalma
en Ankie van der Meer toeren geregeld in de VS als Kat Yn’t
Seil. En niet te vergeten, de in Witmarsum bekende bassist en
gitaarleraar Jan Ottevanger.
Wat de betekenis van Irolt voor de Nederlandse folkmuziek is geweest, is moeilijk te zeggen. Feit is dat de groep een
belangrijk stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van de
folk in Friesland. Met name de verbreiding van de Friese taal
in de muziekcultuur mag mede op het conto van Irolt worden
geschreven. Irolt maakte deel uit van het bloeiend folkklimaat
in het Friesland van midden jaren zeventig. Er schoten tal van
nieuwe folkgroepen uit de grond. In het kielzog van Irolt besloten vele folk- en streekmuzikanten in de eigen Friese taal te
gaan zingen en schrijven,.
Stichting Koepelconcerten is er apetrots op dat wij er in geslaagd
zijn deze groep naar Witmarsum te krijgen. Totaal zal Irolt vijf
reünieconcerten gaan geven. De laatste wordt een heel bijzondere en die gaat plaatsvinden op zondag 17 januari 2016 in de
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grote zaal van de Gekroonde Roskam (aanvang 15.00 uur).
Onder de titel “IT FEEST” zullen zij een afsluitend concert
geven met bijzondere gasten.
Dat mag je dus niet missen. De kaartsen kosten in de voorverkoop € 10,--. De kaarten kun je via het emailadres:
anne.popma@ziggo.nl bestellen. Aan de zaal kost een kaartje
€ 12,50. Wacht niet te lang met bestellen, want vol=vol.
Wat: 		

Reunieconcert IROLT

Wanneer:

Zondag 17 januari 2016 (15.00 uur)

Waar:

De Gekroonde Roskam Witmarsum

Entree:

Voorverkoop € 10,-- / aan de zaal € 12,50.
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S tartzondag
Musical Samuel vier keer in Witmarsum
Zondag 13 september is het startzondag in Witmarsum en
wordt de (Friestalige) musical over Samuel opgevoerd. De
musical over Samuel is geschreven en geregisseerd door Gerben Gerbrandy. Vanaf mei is een enthousiaste groep spelers en
koorleden uit Witmarsum, Pingjum en omgeving bezig om de
musical tot een succes te maken. Daarnaast zorgen de naaisters,
decorbouwers en andere technici ervoor dat alles er mooi uit
komt te zien. Er wordt met veel plezier geacteerd, gezongen en
muziek gemaakt.
De musical wordt vier keer opgevoerd in “De Hoekstien” aan
de Van Aylvaweg te Witmarsum en één keer in de kerk te
Wons.
Zondag 13 september twee keer voor de leden van de PKNkerken, de Katholieke Parochie en de Doopsgezinde Gemeente van Witmarsum, Pingjum en Zurich.
Maandag 14 september en vrijdag 18 september vinden er
opvoeringen van de musical Samuel plaats om 20.00 uur voor
iedereen die de musical graag wil zien.
Er is geen entree of toegangskaart nodig, maar aan het eind van
de uitvoering wordt een collecte gehouden voor de gemaakte
onkosten.
Zondag 20 september om 11.00 uur wordt de musical voor en in
de kerk van Wons opgevoerd.
Het verhaal is gebaseerd op 1 Samuel 1 - 7: Het verhaal over
Samuel die als jongen door zijn moeder naar de tempel wordt
gebracht om onder de hoede van priester Eli in dienst van God
te leven. Eli is de priester die volgens Gods gebod leefde maar
zijn zonen Chofni en Pinechas deden dit niet. Op de achter22

grond speelt de strijd met de Filistijnen waarbij de Ark een
belangrijke rol speelt.
In de voorgaande jaren zijn er musicals opgevoerd over Esther,
Simson (Samson), David, Mozes en Noach. De musical Esther
is door Gerben Gerbrandy bewerkt tot een Friestalige musical
en Simson, David, Mozes en Noach zijn door hem, ook in het
Fries, geschreven. Deze musicals zijn opgevoerd in Witmarsum, Pingjum, Wons, Nijland, Lollum en Schingen/Slappeterp.
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F anfare “Nij Libben”
Op 20 augustus zijn we weer gestart met de wekelijkse repetitie in
de kantine van camping “Mounewetter”. Er is weer een mooi winterprogramma samengesteld. We gaan deelnemen aan het federatie festival op 31 oktober en daarna aan de studie voor het kerstconcert op 13 december. Verdere optredens later in de koepel
Deze optredens vragen een grote verscheidenheid aan muziek.
Dat is ook de uitdaging waar we voor staan. Zo is elk optreden en uitvoering het resultaat van veel studie en training. Wij
hopen u de komende winterperiode ook weer te mogen begroeten bij een of meer optredens.
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het
donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met het
bestuur Willem Veninga 0517-531635. Mailen kan natuurlijk
ook, ons adres is info@nijlibben.nl. Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto album en de complete agenda
surft u naar www.nijlibben.nl. Graag tot de volgende keer.

T ige tank!!
Fan it Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds ha wy, fia it Prins Bernhard Cultuurfonds, in bydrage krigen fan 750 euro om ús webside
en ús facebook better, effisjenter en hjoeddeisker op te setten. Wy
binne hjir oergryslik tankber foar fansels! Klasse!
Zeedesign hat de webside en facebook foar ús realiseare en it resultaat mei der wêze! In stikje fakwurk!! Gean mar ris nei ús webside
en facebook dan kinne jimme hjir mei yn de kunde komme. Nochris
tank oan it Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds foar harren bydrage.
De redaksje
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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!

S urprise giet wer los
De simmer is hast op syn ein. Dat betsjut dat ús tonielferiening
ek wer súntsjesoan wekker wurdt.
As earste dit seizoen is de luchtband Sleau en de famylje Stien
(dy’t ûnder kontrakt by Surprise stean) wer frege foar in luchtig optreden. Yn juny koene jo harren al sjen op it strjitfestival Bolstjurrich yn Boalsert en op 12 septimber stean se op it
Greidhoek festival yn Wommels.
Noch krekt gjin moanne letter spylje wy en de Fryske Krite
in ienakter op it Oktoberfest. Op de sneintemiddei bringe wy
jo ‘Leafde op’e seisde ferdjipping’. Hjiryn hat Agnes in hiele
gesellige nacht hân, mar komt har man krekt wat te betiid
thús… dan is it saak om de frijer sa gau as mooglik de doar út
te krijen. Wolle jo witte at it har slagget? Kom dan 11 oktober
nei de tinte!

D e Laatste Eer
Veel mooie herinneringen,
kunnen het verdriet verzachten
Na een overlijden zijn er veel beslissingen te nemen.
Voor ons gevoel lijkt daarvoor soms weinig tijd en ruimte te
zijn.
Bode mevr. J. Koehoorn-Hoitsma (tel. 0517 – 531654/0630953146), kan u met raad en daad terzijde staan om een
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afscheid te regelen zoals het bij uw familielid past.
Ook voor niet-leden is mevr. J. Koehoorn–Hoitsma bereid, om
samen met u, een waardig afscheid te organiseren. Voor nietleden worden de kosten met 10% verhoogd tot een maximum
van €250,-. Tevens wordt er huur berekend voor het gebruik
van materialen zoals: de rijdende baar, kleed en rokje om de
kist en het gebruik van het daaltoestel. Deze extra kosten kunnen uitkomen rond de €355,-per begrafenis.
Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden van Begrafenis-en Crematievereniging ‘De Laatste Eer’.
De contributie voor alleenstaanden is € 15,- per jaar. Voor een
gezin betaalt u € 30,- , hierbij zijn kinderen tot 18 jaar meeverzekerd.
U kunt vrijblijvend informatie opvragen bij dhr. K. Kroontje
(tel. 531963), of neem eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:
Dhr. Y. Dijkstra			

voorzitter ( tel. 532201)

Dhr. K. Kroontje			

penningmeester ( tel. 531963)

Mevr. J. Joustra-Giliam		

secretaresse

Dhr. S. Elgersma			

lid

Mevr. M. Brandsma – Leijendekker lid
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Y n’t ferline
Dizze kear wolle wy it efkes oer it sikefûns hawwe. Wy fine no
normaal dat it der is mar dat is net altyd sa west. Men koe him
frijwillich oanslute by in fûns, mar de ferplichte, sa as wy him
no kennen, kaam pas yn 1941 oant stân. Ek Wytmarsum koe
in eigen sikefûns “Helpt Elkander”, wêrfan wy in nijsgjirrich
stikje út de krante fan 1915 fûnen.
Witmarsum, 11 Jan. In de jaarvergadering van ons dorpsziekenfonds ,,Helpt Elkander” heeft de secretaris verslag uitgebracht over het afgeloopen dienstjaar, waaruit bleek, dat het
ledental 125 bedroeg en er 37 begunstigers waren. De rekening
van den penningmeester sloot met een uitgave van ƒ624.05,
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bij een ontvangst van ƒ632.60. De aftredende heeren J. Joh.
Adema, G. K. Hoekstra en R. Th. Rienstra, zijn allen herkozen. Het aftredend lid F. D. Bangma, wenschte niet voor een
herbenoeming in aanmerking te komen. Het bestuur zal nu een
nieuw lid dezer commissie aanwijzen. De uitkering en betaling
de contributie bleef gelijk aan die van het vorig jaar.
Op de foto it bestjoer fan it fûns mei f.l.n.r. : Piet Wierda,

?,

Berend Hoogeveen, ?, Jan Zwier en Broer de Jong. sittend
Johannes Ypeij, Aart Dijkstra, Albert Bierma en Reinder
Yntema. Reinder Yntema is ôfgeand en hat ta attinsje in kapstôk krigen.
Us fraach is, wa kin de persoanen links en rjochts fan Berend
Hoogeveen, en of immen hjir ek mear ynformaasje foar ús oer
hat.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, let 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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T riatlon Witmarsum
Derde editie 1/8 Triatlon Witmarsum groot succes
Witmarsum 30 augustus 2015 – Zondag 30 augustus vond de
derde editie van de 1/8 Triatlon Witmarsum plaats. Een bijzondere verandering bij deze editie was dat de deelnemers 500
meter zwommen in het buitenwater van de Witmarsumer vaart.
En dat bleek een gouden greep.
Om 14.00 uur gingen 157 individuele deelnemers van start.
Eerst 500 meter zwemmen, vervolgens 20 kilometer fietsen en
tot slot 5 kilometer hardlopen. Wilde je de Triatlon niet alleen
doen, dan kon je je met een team inschrijven. Elk team had
drie deelnemers en elk teamlid nam één van de onderdelen
voor zijn rekening. 17 Teams hadden zich ingeschreven voor
de Triatlon Witmarsum, waarmee het totaal aantal deelnemers
op 208 uitkwam.
De start was bij de graanmolen aan de Witmarsumer vaart.
Bijna het hele dorp was uitgelopen om de deelnemers aan te
moedigen. De hele route langs de vaart zag zwart van de toeschouwers. Bij firma Hoogenhuis klommen de deelnemers uit
het water en daar stonden de fietsen klaar. Het zwemmen in
buitenwater was uitstekend te doen en het inhalen van concurrenten was makkelijker dan bij vorige edities in het zwembad.
En dat de kade vol stond met publiek, maakte meedoen aan het
evenement nog mooier.
Het fietsen was dit jaar zwaar, vanwege de stevige noordoosten
wind. Voor het gevoel hadden de deelnemers het hele fietsparcour wind tegen. Het fantastische mooie weer was goed voor
veel publiek, maar maakte het hardlopen van 5 kilometer tot
een ware uitputtingsslag. Met rode hoofden kwamen de deelnemers op het Kaatsplein over de finish en menigeen vertelde
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Vanaf 1 september beginnen de groepslessen
weer bij Fysio Witmarsum
Geef je snel op!

Dinsdag

Start 01 september 2015

18:45 – 19.30
19:30 – 20.30
20:30 – 21:15

Bodyfit
Zumba
Spinning

Woensdag

Start 02 september 2015

15:15 – 15.40
15:50 – 16.15
16:30 – 17:15
17:30 – 18:15
18.15 – 19:00

Peuterdans
Kleuterdans
Streetdance 4 kids
Streetdance 4 kids
Streetdance 4 teens

Donderdag

Start 03 september 2015

19:15 – 20:15
20:15 – 21:00

Zumba
Body-fit

Vrijdag

Start 04 september 2015

18:45 – 19:30

Body-fit

-VOL-

2 - 3 jr.
4 - 5 jr.
6 t/m 8 jr
9 t/m 12 jr
13 t/m 16 jr

Fysio Witmarsum
van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum | Tel. 0517-531901
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
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dat ze onderweg regelmatig dachten ‘ik kan niet meer, nog een
klein stukje en dan moet ik stoppen’. Iedereen heeft de triatlon
gelukkig volbracht.
De triatlon werd vooraf gegaan door een kidsrun. Kinderen in
de leeftijd van 6-8 jaar liepen 1 kilometer hard, kinderen van
9-12 deden 2 kilometer. In beide categorieën deden 20 kinderen mee en de route van de oudsten ging dwars door het zorgcentrum Aylva State heen.
De snelste deelnemer was na 1 uur 7 minuten en 47 seconden
binnen. Het snelste team deed er 1 uur en 9 minuten over en
de snelste vrouw kwam na 1 uur en 13 minuten over de finish.
63% van de deelnemers was man en 37% vrouw. Van de 208
deelnemers kwamen er 41 uit Witmarsum. De overige deelnemers kwamen onder meer uit dorpen rondom Witmarsum,
maar ook Den Haag, Utrecht, Amstelveen, Amsterdam, Zwolle en Assendelft. Het evenement kon alleen maar plaatsvinden
dankzij ruim 30 sponsoren en meer dan 70 vrijwilligers. Alle
vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat de derde editie van de
Triatlon Witmarsum weer soepel is verlopen.
De triatlon werd afgesloten met een groot feest op het Kaatsplein midden in het dorp. Iedereen kon daar genieten van het
prachtige optreden van dorpsgenoot Sipke de Boer.
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G eboren				

D e Koepel stypje
De stipers foar dizze kear binne:
F. Ploegstra*
D. Yntema			Grou
D. Faber			Balk
M. Tuininga- Steiginga

Enschede

J. Bouma*
D. Brouwer*
L. Sierkstra*
M. Sierkstra*
Sj. de Jong*

*= Wytmarsum

Tank allegearre! Feikje
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A genda
agenda@dekoepel.frl
15 september

Brilspreekuur Aylvastate, 9.30 – 11.30 uur

16 september	Optreden Eastergo Skotsploeg, Aylvastate
Aanvang 14.30 uur. Entree 2 strippen* of
€ 4,-- *Zie voor informatie over de strippenkaart
het bericht in deze Koepel
17 september	Modeverkoop. Aylvastate,
Aanvang 14.00 uur
19 september

Nij Libben komt om âld papier, Vanaf 8.00 uur

19 september	Bingo, Aylvastate, Aanvang 15.00 uur. Deelname 2
strippen of € 4,-21 september	Alzheimerdag, Aylvastate, anvang: 14.30 uur.
Sprekers en ruime gelegenheid om vragen te stellen. Iedereen is welkom. Toegang gratis.
22 september

Kaartclub Elk Wat Wils, Vergadering en kaarten

23 september

Kaartclub Elk Wat Wils, Competitie

23 september	Muziek in Huis, Aylvastate, Lichte klassieke
muziek
14.30 uur. Entree 2 strippen of € 4,-1 oktober	Dag van de ouderen, Aylvastate, Muziek door
Gerk Venema en Shantykoor Aan Lager Wal.
Aanvang 14.30 uur. Toegang gratis.
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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
Aylvastate
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

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 boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
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: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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NIEUWBOUW
VERBOUW

MODERNISERING
KLEINE UITBOUW,
GROOT PLEZIER!

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:
■

dakrenovatie

■

kunststof kozijnen

■

dakkapellen

■

dubbel glas plaatsen

■

verbouw binnen

■

moderniseren toilet en badkamer

BETREK UW TUIN
BIJ UW HUIS

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

afgesproken

prijs

uw

project

opleveren!

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

T. 0517 532 207

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

E. info@hofstrabouw.nl

