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ONDERHOUD
V E R B O U W
RENOVATIE

VALT UW
ENERGIELABEL

TEGEN? 
MAAK VRIJBLIJVEND

EEN AFSPRAAK 
MET ONS. 

MAAK UW WONING
ENERGIEZUINIG!

De 6% btw regeling geldt voor: 

onderhoud, verbouw en renovatie.

Denk bijvoorbeeld ook aan:

■ dakrenovatie

■ kunststof kozijnen

■ dakkapellen

■ dubbel glas plaatsen

■ verbouw binnen

■ moderniseren toilet en badkamer

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

PROFITEER VAN
HET LAGE 

BTW TARIEF 
U BETAALT NU MAAR 
6% BTW IN PLAATS 
VAN 21% BTW OP DE 

LOONKOSTEN!

DAT SCHEELT 
SNEL HONDERDEN 

EURO’S!

Check onze vernieuwde responsive website!

www.hofstrabouw.nl

Goed te bekijken op 

computer, mobiel en tablet!
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K at en Harke
In soad ynwenners, dy’t tusken tusken        en       wenje, ha it 

tige drok. Is it net oan it meiwurkjen fan it ien as oare festyn, 

dan wol mei it besykjen dêrfan.

As men ris bûten de doar sjen wol, dan kin men yn Wytmarsum 

te kust en te keur. De leden fan de ferskate ferienings yn ús doarp 

sette harren foar 100 persint yn foar harren leden,donateurs en 

belangstellenden.

Lit ús mar ris begjinne mei DE IJSVERENIGING. Dizze ferie-

ning bestiet 27 desimber 2014 op de kop ôf 150 jier. Dat is al 

in hiel hoart. Yn Amsterdam is yn datselde jier ek sa’n ferie-

ning oprjochte. Wy dogge hjir net foar de haadstêd fan ús lân 

ûnder. Wy kinne ús yn Fryslân sels wol tige goed rêde. As ik 

myn ear goed te lústerjen lein ha, hienen de bestjoersleden it 

doedestiids yn in winterskoft tige drok mei it organisearjen fan 

ferskate hurdriderijen. De prizen wienen tige wichtich. Yn in 

strange winter wie der ferlet fan brea mei spek. Spekriderijen 

brochten fleis op’e tafel en waarmte yn it liif. Der wie dêrom in 

soad flecht op’e koai nei dizze riderijen. Doedestiids krige men 

mei Sinteklaas gauris in pear redens as kado. Eltse winter wie 

der wol iis om efkes op te riden. En hiere by de famylje van der 

Goot wie doe ek noch net oan‘e oarder. Spitich genôch feroaret 

ús klimaat en krije wy mear iepen winters. Men is net mear wis 

fan iis yn it winterskoft. Net elts jier hoecht it bestjoer fan de iis-

feriening yn it spier te kommen om foar harren leden in riderij 

te organisearjen. Skoalbern geane no nei de iishal yn Ljouwert 

ta om riden te learen of om it te ûnderhâlden.

Op harren resepsje de middeis hat Gerda van Popta in ferslach 

jûn fan de ôfrûne 150 jier.

Soks is altyd tige nijsgjirrich om nei te harkjen en sa in byld te 

foarmen oer hoe’t it der eartiids om en ta gie. Yn de rin fan de 

jierren is it skuorke by de iisbaan in skuorre wurden mei no ek 

romte om it ark yn op te bergjen.
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Jûns is der in drok besochte revu mei sketskes en ferskes. Fred-

dy Reijenga hat by it ta stân kommen hjirfan in grutte rol spile. 

Wy waanden ús efkes yn’e winkel fan de famylje van der Goot. 

Wat ha sy it drok yn de tiid mei iis yn’e fearten. Neat is harren 

tefolle. Sy binne noch tige by de pinken. Hulde foar dit echt-

pear! Bestjoer, lokwinske mei dit heuchlike barren! Jimme ha 

ús in moaie middei/ jûn besoarge. Wy hoopje dat jimme dizze 

winter noch yn it spier komme kinne. Jimme ha dêr sin oan en 

ferskate Wytmarsumers ek.

It nije jier set ek al wer flitsend útein mei op 11 jannewaris in 

Pubquiz yn De Gekroonde Roskam. Der is in grut tal dielnim-

mers dat harren opjout foar de kwis. De fragen binne tige nijs-

gjirrich en behannelje in ferskaat fan ûnderwerpen. Sa is dizze 

kwis geskikt foar eltsenien. Ek dit is wer in slagge middei.

Klunen is yn Wytmarsum by eltsenien in bekend ferskynsel. 

Eltse alvestêdetocht wer moast der klúnd wurde by de Fabryks-

brêge. Dêr is troch it opheegjen fan de brêge in ein oan kaam. 

Lit ús hoopje dat dit net jildt foar de alvestêdetocht. Wy sjogge 

noch altyd út nei in stringe winter mei tige sterk iis. Dat is noch 

efkes ôfwachtsjen. Dit is net fan tapassing wat it klunen oanbe-

langet. Op 24 jannewaris kin men meidwaan oan in klúnfeest.  

Men kin rinnendewei it doarp troch nei ferskate eveneminten. 

Rûnom yn ús Koepeldoarp kin men dan ek efkes lins hâlde 

en derby genietsje fan ferhalen, sjongen ensafuorthinne. In hiel 

spektakel mei ek noch priuwen fan winterske kost: in lekkere 

panne snert. Frou Hielkje Koopmans-Geertsma [de âldste diel-

nimster] docht mei oare Wytmarsumers mei om de earste priis 

te winnen fan it sieren fan de lekkerste snert. Reitse Spanninga, 

ús betûfte kok,  is priuwer by dit spektakel. Jan Cats treft it mar 

mei syn Gryt. Sy hat neffens de sjuery de lekkerste snert sean. 

Wy kinne thús wol kofje drinke en dan mar nei Gryt te snert 

iten. As der sterk iis komt en der is in kreamke by de brêge mei 

snert, dan... Lokwinske mei dizze priis en wy wite: by Gryt Cats 

kin men lekker snert ite.



4

Elts jier wer is der yn’e simmer in saneamd maisdoalhôf by de 

famylje Tolsma. It ôfrûne jier al wer foar de 15e kear. Leanbe-

driuw Westra út Arum en foeraazjehannel S. De Vries siedzje 

en rispje it mais belangeleas op it stikje boulân, fergees beskik-

ber steld troch ierappelhannel  Tolsma. De opbringst fan sawol 

de maisferkeap as ek it totale yntreejild binne oerlange oan de 

Ronald McDonald bernepleats yn Beetstersweach.  Bern mei 

in beheining kinne hjir mei harren âlders op fakânsje. Âlders 

kinne hjir ek oernachtsje as harren bern oan it revalidearjen is 

yn it sintrum neist dizze pleats. It bedrach is dit jier e 2250 en 

dat is e 600 heger as yn 2013. Hulde oan alle minsken, dy’t op 

hokker wize dan ek meiwurke ha om dit grutte bedrach byinoar 

te krijen.

Yn ús koepeldoarp wennet ek in ferneamd man. Wie eartiids 

de winkel fan Ruerd en Betty Menage bekend yn de omkri-

ten fan Wytmarsum, harren soan stiget hjir fier boppe út. Syn 

namme komt op de lanlike televyzje yn  byld. Hy is de betinker 

fan in nij televyzjeprogramma: “KampeerTV”. 12 wiken lang is 

dit programma op snein te sjen op RTL4. Eltse wike is der in 

presintaasje fan in kamping yn ús eigen- of it bûtenlân. Want ús 

wrâldreizger Marco Menage wit út eigen erfaring dat it geniet-

sjen is om op sa’n plak  fakânsje te hâlden. Wiidweidich wurdt 

der ek oandacht skonken oan nije en brûkte kampers. Yn it 

WTC EXPO fan Ljouwert hat ek in show west fan karavans 

en kampers. Kampearjen wurdt hieltyd wer  populêrder en nei 

ferwachting sille der yn it jier 2016 sa’n 100.000 kampearauto’s 

yn Nederlân wêze. As men nei dit programma sjocht mei byl-

den fan in prachtige natuer tichteby en fierder fuort, laket sa’n 

fakânsje jo oan. Marco, wy winskje dy sukses ta mei dyn fier-

dere karriêre, wat faaks  mei reizgjen  te meitsjen ha sil.

It is net allinne mar feest yn Wytmarsum. Der is ek fertriet. 

Nei in koart, slim siik wêzen is op 21 jannewaris yn de âldens 

fan 82 jier tige hommels ferstoarn AUKJE REIJENGA-

POORTSTRA. Sûnt 22 septimber 2000 wie sy widdofrou fan 
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Pieter Reijenga. Sy hienen in ferhúsbedriuw oan de van Aylva-

wei. Letter hat soan Siebren dat oernaam en ha sy harren nei 

wenjen set tsjinoer de Rabobank. De lêste 4 jier wenne sy op 

De Krânse. Dêr hat sy it tige nei it sin hân. Sy koe genietsje fan 

de natuer om har hinne. Fan bisten en planten wist sy it soart 

te beneamen. De senioaren kamen as buertegenoaten byelkoar 

en hienen it dan tige gesellich.  As it koe die sy eltse dei efkes 

in loopke nei Poiesz. Ûnderweis moete sy faak oare minsken en 

makke dan gauris in praatsje mei harren. Yn it lêst slagge dat 

somtiden net mear dageliks. Dan hie sy in minne dei mei pine 

en wurgens. Sy sil mist wurde yn it doarp. Mei har famylje gie sy 

graach op fakânsje. Entûsjast koe sy dêr letter oer fertelle. Mei 

jeu de boules wie sy in duchtige tsjinstanster yn it spul. Troch it 

ferstjerren fan dizze leave mem, beppe en oerbeppe is der ek in 

ein kaam oan it âlderlik hûs. It sil tige dreech wêze om dit grutte 

ferlies in plakje te jaan. Wy winskje jimme as famylje in protte 

sterkte ta om dit gemis te ferwurkjen. 

Oant de oare kear,

Jelly.

G rote Clubactie 2014
De uitslag van de Grote Clubactie 2014 stond in de vorige Koe-

pel. De voetbal, kaats,tennis en gymnastiekvereniging kregen 

allemaal e 334.25 op hun rekening gestort. Alle loten verkopers 

hartelijk dank voor hun inzet en ook alle mensen die een lot 

gekocht hebben hartelijk dank namens deze 4 verenigingen.

Hopelijk steunt U ons weer als we volgend jaar september weer 

aan de deur komen.       

Aimeé Postuma
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D orpsbelang
UITNODIGING 

JAARVERGADERING 

VERENIGING VOOR DORPSBELANG WITMARSUM

Dinsdag 24 MAART 2015 om 19.45 UUR

in de kantine van Mounewetter te Witmarsum

Agenda

1. Opening door Voorzitter

2.  Notulen jaarvergadering van 25 maart 2014 

(op te vragen bij Elsbeth van Haselen, Bewaarschool 16,  

06 120 84442 of via  www.dorpsbelangwitmarsum.nl)

3.  Bestuursverkiezing 

Aftredend: Elsbeth van Haselen, Paulien Haitsma 

 Verkiesbaar: Jeannette Hebly, Esther Posthuma 

(leden die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 19 

maart a.s. aanmelden bij het secretariaat, tel. 06 120 84442)

4. Jaarverslag dorpsbelang

5.  Financieel verslag - verslag kascommissie 

Aagje Waterlander en Ype Groenhout  – kiezen van een 

nieuw lid voor Aagje Waterlander.

6.  Verslagen van: Witmarsumer Ontspanning Komité 

(W.O.K.), Sportdorp, Stichting Zwembad Witmarsum e.o. 

Graach Dien/ Yn ’t ferline, Ondernemers Vereniging  

Witmarsum

7. Rondvraag

8. Sluiting

Pauze

Voordracht : Veranderingen in de zorg  
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Voor alle soorten reizen bent u bij ons aan het juiste adres.
Of het nu gaat om pakketreizen, samengestelde reizen, bus- 

(excursie) reizen, zakenreizen, fietsvakanties, campingvakanties, 
cruisevakanties of zeilvakanties… Wij begrijpen waar ú heen wilt!

Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder met het zoeken naar een “passende” 
vakantie! Bent u niet in de gelegenheid om tijdens onze openingstijden bij ons langs te 
komen, informeer dan naar de mogelijkheden.

Graag tot ziens! 
Met vriendelijke groet,
Alina, Anja, Linda, Lizette en Gethy.

Holland International Reisbureau Harlingen
Simon Stijlstraat 5, 8861 CH HARLINGEN
T 0517 – 417 158
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I isferiening
Beste IIsfreonen,

 

Sneon 27 / 12, it wie in boppeslach foar ús iisferiening. 

Middeis wie der in goed besochte en hiel gesellige resepsje, dy’t 

tige goed fersoarge en tot yn ‘e puntsjes yndield wie. 

Jûns koene de leden / doarpsgenoaten de nije bestjoers-outfit 

en flagge mei logo bewûnderje en genietsje fan in gesellige jûn 

mei in revu.

Hjirby wienen in lytse 200 gasten oanwêzich yn de seal. Dat it 

yn goeie ierde foel, die út de reaksjes wol blyken. 

Men woe nei ôfrin ek mar min nei hûs. Dizze lange neisit wurde 

troch it bestjoer en de feestkommisje tige op priis steld.

 

Dizze jûn waard mei mooglik makke troch: 

Stifting Tot Nut

Wynpark A7

ZeeDesign

Poiesz Supermarkten

Feenstra Installatietechniek Techniek Parregea

Leanbedriuw Haitsma

Famylje Burger.

 

En fierders alle frywilligers en meiwurkers nochris betanke 

foar jim ynset.

 

Út namme fan ‘e kommisje en it bestjoer fan “IJsvereniging 

Witmarsum”

Sjoerd Meekma

 

Op de foto: de nije outfit fan de bestjoersleden



9



10

N ij Libben
Fanfare “Nij Libben”

Na een korte pauze tijdens kerst en oud & nieuw, zijn we druk 

aan het repeteren op het programma voor het Foarjierskonsert. 

Dit concert zal gehouden worden op zaterdagavond 14 maart 

in de Gekroonde Roskam. Ook het jeugdkorps XS zal dan in al 

haar enthousiasme van zich laten horen.

Tegelijkertijd zijn we druk bezig met de voorbereiding van 

het ONFK (Open Nederlands Fanfare Kampioenschappen) in 

Drachten. Dit kampioensschap wordt gehouden op vrijdag 17 

april en het is voor ons de tweede keer dat we hier aan deelne-

men. Voor het komende kalenderjaar staan er uiteraard weer 

veel verschillende optredens op het programma. Wij hopen 

u op diverse plaatsen te ontmoeten en u allen te mogen laten 

genieten van mooie fanfare muziek. 

Om de kas te spekken houden we op zaterdag 7 maart een Oud 

IJzer Aktie.

Hiermee kunnen we onze instrumenten onderhouden en de 

reparaties betalen. We halen het oud ijzer tegelijk op met het 

oud papier. U kunt het naast de papiercontainers neerzetten. 

Graag niet eerder dan zaterdagmorgen, want er zijn ook meer-

dere kapers op de kust.

Heeft u erg veel oud ijzer laat het ons dan even weten via Jelle 

Zijlstra, telefoonnummer 06-10499053/0517-531604.

Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het 

donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met 

onze voorzitter Tine v/d Velde  (0517-532283). Mailen kan 

natuurlijk ook, ons adres is  info@nijlibben.nl. Voor een kijkje 

in ons verenigingsleven, het prachtige foto album en de com-

plete agenda surft u naar  www.nijlibben.nl. 

Graag tot de volgende keer.
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Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901 | Fax. 0517-532360

info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

“de nieuwe groepslessen starten weer 3 maart a.s.”
- spinning
- Zumba
- bodyfit
 -Streetdance kids: .6-8 jaar .9-12 jaar .13-16 jaar

Informatie: tel 0517-531901 (bij voorkeur ʼs ochtends tussen
8.30-11.30uur) of via mail.

F ryske Krite nijs
De spilers fan de Krite binne al wer  drok oan it repetearjen 

foar it stik Hynsteblom & Hynsteblom

Meer nijs in ‘e koepel fan maart!!
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S tart to Run
Beginnen met hardlopen?  Start to Run!

LAATSTE CURSUS HARDLOPEN IN WITMARSUM

Vanaf 2013 lopen ze al door de straten van Witmarsum, het 

bos, camping en omgeving. Je hebt ze vast wel eens gezien en 

natuurlijk gehoord. De beginnende loper aan de hardloopcur-

sus Start to Run.

Op 7 maart start de laatste cursus hardlopen Start to Run in 

Witmarsum. 

Als je graag meer wilt bewegen in 2015, is hardlopen een fijne 

sport om mee te beginnen. Het is een eenvoudige, laagdrempe-

lige vorm van bewegen; gezond voor lichaam en geest. Je bent 

buiten, komt thuis met rode wangen: van inspanning, maar vaak 

ook van plezier. Met Start to Run, het hardloopprogramma van 

de Atletiekunie voor beginners, werk je op een verantwoorde 

manier aan een fitter lichaam. Onder begeleiding van enthou-

siaste hardloopspecialisten zet je samen je eerste stappen op 

weg naar meer energie. Er start weer een cursus op 7 maart in 

Witmarsum samen met een groep loopmaatjes is het veel van-

zelfsprekender om te gaan. Met Start to Run hoef je ook niet 

vandaag nog te beginnen; je kunt je daar tot 7 maart mentaal 

op voorbereiden. De kosten bedragen 47.50 euro inclusief een 

hardloopshirt. 

Hopelijk mogen we je binnenkort verwelkomen onder de ‘Start 

to run’-ers. We wensen je in ieder geval alvast veel loopplezier 

en veel succes!

Dus………….altijd al willen hardlopen, trek dan nu de stoute 

schoenen aan.

Schrijf je nu in voor Start to Run dan kun je meteen aan de slag 

met een leuk fitprogramma: Get Ready! www.starttorun.nl 

Meer informatie via Janny Yntema: 0515-850573 of via  

jannyyntema@gmail.com
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K F Pim Mulier
Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de kaatsvereniging wordt 

dit jaar gehouden op woensdag 25 maart 2015 om 20.00 uur 

in de kantine van MFC It Fliet. Wij verzoeken leden om deze 

datum als vast te noteren.  De agenda volgt in de maart Koepel.

Kaartmiddag

Zaterdag 10 januari 2015 organiseerde de kaatsvereniging weer 

haar jaarlijkse kaartmiddag. Deze keer werd er gekaart bij 

Eppie en Yvonne in de Otterbar. Door omstandigheden viel de 

deelname iets tegen. De deelnemers streden om vleesprijzen. 

Bij de schutjassers ging Siebe Grijpma naar huis met de wis-

seltrofee en bij de klaverjassers mocht Simon Visser de houten 

telegraaf in ontvangst nemen. 

De volledige uitslag:  

Schutjassen

1e prijs Siebe Grijpma 63 pnt

2e prijs Henk Anema 63 pnt

3e prijs Fetze Elgersma 61 pnt

Poedel: Johan Bergsma 55 pnt

Klaverjassen

1e prijs Simon Visser 5425 pnt

2e prijs Lubbert Cuperus 4774 pnt

3e prijs Tjeerd Visser 4770 pnt

Poedel: Truus Bergsma 3464 pnt

Namens het bestuur KV Pim Mulier

Simon Lemstra 
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R ûnsjongjûn
Rûnsjongjûn op 5 maart

Der is neat moaiers as op in ûngetwongen manier meiinoar 

muzyk te meitsjen. De ien spilet op in ynstrumint, in oar sjongt 

en wer in oar docht beiden. Meiinoar  muzyk meitsje is net 

allinnich gesellich en leuk, mar it ferset de sinnen ek! Boppe-

dat iderien kin muzyk meitsje, as it no mei in ynstrumint is as 

mei de stim!

Omdat wy al in pear kear mei in groep fan sa’n 20 gitaristen 

en leden fan ús popkoar yn De Roskam in hiele jûn oan it 

musisearen west ha en it yn it doarp al rûnsong dat dat sokke 

gesellige jûnen wienen ha wy foarich jier in Rûnsjongjûn orga-

nisearre. Dat wie in boppeslach en om dy reden wolle wij op 5 

maart 2015 foar de 2de kear in Rûnsjongjûn organisearje yn De 

Roskam yn Wytmarsum wêrby muzikanten, sjongers en fansels 

harkers fan herte wolkom binne.  De tagong is fergees.

De bedoeling is dat der spontaan muzyk makke wurdt. De oan-

jaaiers, binne de 20 gitaristen fan de Witmarsumer Gitaaraca-

demie. Tegearre mei harren wurde yn de rin fan de jûn in tal nije 

lieten meiinoar  ynstudearje, lieten wêr’t in elk oan meidwaan 

kin. Muzikanten moatte harren eigen (akoestyske) ynstrumint 

meinimme. Dat kin in gitaar wêze, mar kin likegoed in fluit, 

akkordeon, tamboeryn, leppels of wat foar ynstrumint dan ek 

mar wêze. Foar sjongers is it goed bij stim wêzen foldwaande.

Soest de opset fergelykje kinne mei muzyk jûnen yn in Ierske 

Pub wêr spontaanwei troch muzikanten muzyk makke wurdt. 

No wat dy Ieren kinne, kinne wij fansels ek! 

It is de bedoeling om alderhande lieten, fan popmuzyk, folks-

muzyk, Ingelsk, Nederlânsk oant Frysk,  meiinoar  te spyljen. 
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Krekt wat der mar boppe driuwen komt. 

Wy ha der oergryslik folle sin oan en ha der alle fertrouwen yn 

dat it hartstikke leuk wurdt. Want wij witte fansels al lang dat it 

yn ús doarp opjout fan muzikale talinten. Dizze jûn draait om 

it muzyk meitsjen, sjongen en it harkjen nei muzyk. Dus net 

stinne, mar der tongersdei 5 maart gewoan hinne!!

Arno Burger, Jan Ottevanger & Wim Beckers

Wat: Rûnsjongjûn

Wannear: Tongersdei 5 maart 2015 (oanfang 20.30 oere)

Wêr: De Gekroond Roskam Wytmarsum



T riatlon Witmarsum
Wij zetten de vaart er in.....!

Na het succes van de afgelopen 2 jaren organiseert het Comité 

Triatlon Witmarsum voor de derde keer een 1/8 triatlon.

De triatlon vindt plaats op zondag 30 augustus 2015. 

Deelnemers zwemmen 500 meter, fietsen 20 kilometer en lopen 

5 kilometer.

Zet er ook vaart achter en volg de voorbereidingen op www.

triatlonwitmarsum.nl. of opwww.facebook.com/TriatlonWit-

marsum zodat  u  op de hoogte bent van de nieuwste ontwik-

kelingen.

Het comité wenst u alvast veel succes met het trainen van uw 

triatlon- vaardigheid!

M.F.C.
M.F.C. “It Fliet”. Laatste uitloting Obligaties.

Zoals u in de Koepel van december j.l. hebt kunnen lezen heeft 

de laatste uitloting van de Obligaties per 1 januari plaats gevon-

den. Dit houdt dus in dat nu alle obligaties zijn uitgeloot. Inmid-

dels zijn er al een groot aantal obligaties ingeleverd. U kunt 

kiezen voor schenking aan het M.F.C. of uitkering.   U kunt uw 

Obligaties inleveren bij Ruurd Gaastra, Teade Zijlstrastrjitte  

22, tel. 531902 of Sjoerd Bakker, de Stuit 7, tel. 532154. U wordt 

verzocht de achterzijde van de obligatie duidelijk in te vullen en 

zonodig uw Ibannummer te vermelden.  Voor meer informatie 

kunt u ook contact opnemen met bovengenoemde personen.

De actiecommissie, Ruurd Gaastra en Sjoerd Bakker.



S nertwedstrijd 
Uitslag snertwedstrijd zaterdag 24 januari 2015

Met een geweldig aantal snertkokers was de 1e snertwedstrijd 

van Witmarsum een groot succes! Onder leiding van Reitse 

Spanninga met juryleden Jouke Tilstra en Hetty Cuperus is de 

onderstaande uitslag een feit:

• Griet Cats

• Eeltsje Boomsma

• Tinie Jorritsma

Gedeelde 4e Johannes Adema en Sandra v.d. Witte

• Ineke Haitsma

• Ype v.d. Molen

Gedeelde 7e Willy Flisijn, Henriëtte v.d. Vlugt en Ciske Kroets

Gedeelde 8e Mevrouw H. Koopmans-Geertsma en Remko 

Boonstra

9. Marga v.d. Molen

10. Anna Visser

11. Hillie Weewer

12. Janke Haitsma

En dat de snert lekker was bleek later op de avond; in een mum 

van tijd waren alle pannen leeg!!

Namens it Klúnfeest en St. Koepelconcerten

Hieke de Jong en 

Betty Popma
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Z WO
Op 18 december was er een kerstfair op de CBS de Bonkelder. 

Deze werd georganiseerd door de school in samenwerking met 

de ZWO. Ook de kinderen uit verschillende groepen werk-

ten hieraan mee. Die waren weken met div. materialen bezig 

om iets te maken wat op deze kerstfair verkocht kon worden. 

Ook was er een draaiend rad waar altijd prijs was. Er was ook 

een heus restaurant ,waar de jeugd in bediende en klanten 

hun bestelling brachten. Ook was er een presentatie over het 

project Mama Jane . De sfeer om en in school was gezellig en 

er was veel belangstelling voor alles. De netto opbrengst was  

e 1200,-. wat voor het project Mama Jane bestemd is. 

Iedereen heel erg bedankt voor de inzet !!!!!!   Het was een zeer 

geslaagde kerstfair !!!!!!!!!!

O ttermarraakis
Op zondag 22 februari vanaf 12.30 uur organiseert biljartclub 

Ottermarraakis het traditionele Pearkebiljarten voor haar 

leden in de Otterbar in Witmarsum.

Het café is geopend vanaf 12.00 en men kan zich opgeven t/m 

12 februari.

De inleg is e 3.00 per persoon. Voor vragen kan men terecht 

op  0515569696.
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D e Laatste Eer
Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laat-

ste Eer”nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergade-

ring op maandag 9 maart 2015 in de kerkenkamer v.d. Koepel-

kerk, aanvang 20.00 uur.

Agenda

Opening

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 februari 

2014

Jaarverslag secretaresse

Jaarverslag penningmeester

Verslag kascommissie

Benoeming nieuw kascommissielid

Vaststellen van tarieven en vergoedingen

Voorstel contributieverhoging  van e 13,- naar e 15,- per lid

Voorstel verhoging ledenkorting van e 700,- naar e 750,-

 Pauze

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar dhr. K. Kroontje

Tegenkandidaten kunnen tot 2 maart a.s. kenbaar worden 

gemaakt bij het bestuur

Rondvraag

Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

Voor crematie kunt u ook bij uw eigen vereniging terecht. U 

kunt dit doorgeven aan de bode. Bij overlijden van een lid van 

onze vereniging, hetzij thuis, hetzij in het ziekenhuis, verzor-

gingshuis, verpleeghuis etc. dient  hiervan zo spoedig mogelijk 

kennis te worden gegeven aan de bode van onze vereniging: 

mw. J. Koehoorn- Hoitsma, tel. 0517-531654 of 06-30953146.

Wij vragen onze leden wijzigingen in hun gezinssituatie 

(geboorte, verhuizing) aan het bestuur door te geven. Inwo-
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nende kinderen vanaf 18 jaar behoren zelf lid te worden van 

onze vereniging.

Voor algemene informatie kunt u onze website raadplegen: 

www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. Y. Dijkstra   voorzitter ( tel. 532201)

Dhr. K. Kroontje   penningmeester ( tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam  secretaresse ( tel. 532287)

Dhr. S. Elgersma   lid

Mw. M. Brandsma –Leijendekker lid

V en O
Dorpentoernooi zondag 21 december 2014 in Makkum

Het toernooi waaraan de gymnastiekverenigingen uit Mak-

kum, Arum, en Witmarsum deelnamen is weer geweest.

Van gymnastiekvereniging V & O deden de jongens-en meisjes 

recreatiegroepen en de keurgroep mee.

De gymnasten deden hun oefeningen op de brug - vloer – even-

wichtsbalk of rek en de sprong. Iedereen deed enorm zijn best 

en er zijn weer een flink aantal medailles uitgedeeld, heel goed 

gedaan allemaal.

Hieronder de uitslagen van de deelnemers van V & O:

 

meisjes

Naam                    categorie  Score plaats

Amarins Breeuwsma R3 2007 tm 2008 45,80 1

Meini van Abbema  ,,   45,45 2

Amarens Hofstra  ,,   45,45 3
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Naam                    categorie  Score plaats

Emma Piersma  ,,   44,10 4

Elma Zaagemans  ,,   43,70 5

Ymke vd Brug  ,,   42,55 7

Esther Ouderkerken ,,   42,30 8

Janiek vd Brug  ,,   42,00 9

Meike Breeuwsma  R3 2003 tm 2006 43,55 2

Janieke Slagman  ,,   42,75 3

Femke Ypma  ,,   42,65 4

Maud Roomeijer  R2 2003 tm 2005 46,70 1

Ruth de Groot  ,,   46,60 2

Saskia Breeuwsma  ,,   42,30 3

Lynette Ypeij  R1 2003 tm 2005 46,80 4

Jellie van Abbema  ,,   46,00 5

Nynke Herrema  D3 2006 tm 2007 46,20 1

Amarens Ypeij  ,,   42,30 2

Minthe de Vries  ,,   40,40 3

Lucia Buwalda  D2-D3 2003 tm 2004 47,30 1

Astrid van Hettema ,,   44,00 2

Marrit van der Wal  ,,   43,50 3

Elske Feenstra  Dames G “01 tm “02 44,95 1

Myrthe Hettinga  Dames G “01 tm “02 44,00 3

Femke Buwalda  ,,   42,70 4

Arjenne Witkamp  ,,   41,65 5

Jongens

Naam                    categorie  Score plaats

Youp Bruinsma  17 / 2007 tm 2008 48,70 1

Idwer Hoornveld  ,,   48,60 3

Jurre Okkema  ,,   47,30 6

Jurre de Groot  ,,   47,20 7

Redmer Ypeij  16 /  2006  49,95 1

Mark Okkema  ,,   47,55 2

Ook zijn op zaterdag 10 januari 2015 in Lemmer de 1e regi-

onale wedstrijden voor de Friese Kampioenschappen geweest 
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met succes voor een aantal V & O meisjes gefeliciteerd dames! 

Doutsen Smit             niveau D3 pupil 1    score    54.250             

1e  plaats      gouden medaille

Lucia Buwalda          niveau D3 pupil 2     score    52.325            

5e  plaats       bronzen medaille 

Anke Schippers         niveau D3 pupil 2     score    51.025            

7e  plaats       bronzen medaille  

Nynke Herrema         niveau D2 instap      score    50.500            

10e plaats 

Astrid van Hettema    niveau D3 jeugd      score    47.200            

5e  plaats

Marrit van der Wal    niveau D3 jeugd       score    32.375           

14e plaats

Oant sjen,

Bestuur gymnastiekvereniging V & O



24

WOK
Geen Koningsdag in 2016! 

We vinden het allemaal heel gewoon dat er een feestelijke 

Koningsdag is in Witmarsum, dat er een Sinterklaasfeest is en 

dat er voor kinderen een speciale middag wordt georganiseerd. 

En dat zou ook heel gewoon moeten zijn. Er dreigt echter een 

grote kink in de kabel te komen. Alle drie de activiteiten, en 

vanaf dit jaar komt daar Timmerdorp Witmarsum nog bij, wor-

den georganiseerd door het WOK. Het bestuur van het WOK 

bestaat nog uit drie dorpsgenoten: Thomas Okkema, Pier Reits-

ma en Sandra van de Witte. Drie mensen is te weinig voor al 

deze activiteiten. Zij zijn al bij tientallen deuren langs geweest 

met de vraag: “Wil je alsjeblieft bestuurslid in het WOK wor-

den?” Steeds was het antwoord: “Nee, sorry, ik……”  

Het WOK roept bij deze alle Witmarsumers op om zich te 

melden als vrijwilliger, als praktische helper bij activiteiten. Je 

hoeft niet in het bestuur, maar je hoeft slechts een paar keer 

mee te helpen. Alsjeblieft, meld je aan, zodat het WOK een lijst 

kan aanleggen van dorsgenoten waarop ze een beroep kunnen 

doen voor het meehelpen organiseren van: kindermiddag, kin-

derdisco, Koningsdag, Timmerdorp en Sinterklaas. De WOK-

bestuurders moesten vele malen horen: “Nee, sorry, ik……” 

Wanneer we de WOKkers niet helpen met het organiseren,  dan 

zijn Thomas, Pier en Sandra volgend jaar genoodzaakt te zeg-

gen: “Nee, sorry, dit keer organiseren we niks geen Koningsdag 

en geen Sinterklaasfeest.” Wil jij het op je geweten hebben dat 

het zo ver komt in Witmarsum? Nee, toch! Mail nu naar pier-

dehovenier@live.nl dat je graag als helper op de lijst van het 

WOK wilt komen te staan. 
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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 •
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V ogelwacht
De komende tijd organiseert de Vogelwacht Witmarsum weer 

een aantal activiteiten te weten:

• Filmavond.

Op maandag 9 februari 2015 zal de film De Nieuwe Wilder-

nis  vertoond worden in De Roskam aan het Kaatsplein. De 

aanvang is om 20.00 uur. De toegang is voor iedereen gratis. 

Tijdens de pauze zal er een kleine verloting plaatsvinden.

Onder de rook van Amsterdam, in een van ‘s werelds dichtst 

bevolkte landen, op een stuk land dat veertig jaar geleden nog 

onder water stond, heeft zich een natuurgebied ontwikkeld 

van internationale allure. In de Oostvaarders plassen speelt 

zich een uniek schouwspel af: de natuur bepaalt het ritme. Het 

resultaat is een ongerept stuk wildernis in de drooggelegde Fle-

vopolder. De film is een visueel en muzikaal spektakel, waaruit 

zowel de schoonheid als de rauwe wildernis van deze unieke 

plek zal blijken.

• Jaarvergadering. 

Op maandag 9 maart 2015 volgt de jaarvergadering eveneens 

in De Roskam. De aanvang van deze vergadering is ook om 

20.00 uur.

De leden zullen de uitnodiging van deze vergadering separaat 

ontvangen

Het bestuur
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K oepelconcerten
De ministers komen op 22 februari naar Witmarsum!

Op zondag 22 februari a.s. komt de Utrechtse band: ‘De Minis-

ters’, in het kader van de Koepelconcerten, naar Witmar-

sum. Zij zullen een optreden verzorgen in de bovenzaal van 

de Gekroonde Roskam. De voorstelling begint om 16.00 uur 

(entree e10,--)

Herkomst is de nieuwe muzikale theatervoorstelling van De 

Ministers, vol persoonlijke liedjes en verhalen, die zowel een 

verfrissende blik als herkenning bieden. Poëtisch en aange-

naam sfeervolle composities met het vertrouwde Ministers-

geluid. Gravend in hun muzikale verleden stuiten De Ministers 

op wat hun allereerste opname blijkt. Op een krakend casset-

tebandje zingt een Amsterdams schoffie van een jaar of drie 

een liedje. Maar is daar nu een onvervalst zachte ‘g’ te horen? 

Deze wonderlijke vondst zet de Ministers aan tot een zoektocht 

naar hun roots. Waar komen we vandaan? En waar komen we 

thuis? De Ministers brengen poëtisch getinte liedjes uit het rari-

teitenkabinet van het leven. Zij scheppen doorgaans fotografi-

sche panorama’s in woorden. Daarbij dwarrelt volop stof tot 

nadenken neer. De Ministers maken steeds opnieuw eerlijke 

liedjes waar meer in zit dan de melancholische poëzie op het 

eerste gehoor doet vermoeden….Zang, gitaar: Tim Driessen 

Zang, gitaar: Joop Leemans Cello: Maaike Peters. Liedjes van 

de band zijn te beluisteren op  http://www.deministers.nl/index.

html; 

Referenties:

‘Je moet van goeden huize komen als je over de liefde voor de 

zee nog iets nieuws wilt zeggen. De Ministers krijgen het voor 

elkaar (De Volkskrant) 
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‘De Ministers scheppen vooral beelden. Prikkelen. Liften je op 

en nemen je mee op een virtuoze reis langs grappige en vaak 

ontroerende gedachten. (…) Bij het verlaten van de zaal voelt 

het alsof je zojuist deelgenoot bent geworden van een intiem 

geheim, maar De Ministers je tegelijkertijd ook een goed advies 

hebben gegeven’. (www.ikhouvantheater.nl) 

‘De Ministers zijn meesters in het creëren van prachtige beelden-

de poëtische folkpop. Als De Ministers komen is er echt iets aan 

de hand. De Ministers brengen melancholische poëtisch getinte 

liedjes uit het rariteitenkabinet van het leven’ ( Fret Magazine)

Kortom: dit concert van De Ministers op zondag 22 februari a,s, 

om 16.00 uur mag je niet missen!
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D ankbetuiging
Lieve mensen,

Ook mede namens mijn familie wil ik iedereen 

heel hartelijk

bedanken voor het medeleven bij het overlijden 

van  

mijn man Ko, mijn vader en onze pake.

De belangstelling was overweldigend en ook 

zoveel lieve  

attenties, echt hartverwarmend.

Dit alles geeft een heel goed gevoel bij het ver-

werken.

Nogmaals heel hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

Emmy van der Meij-Doorn en familie

Wij willen iedereen bedanken voor het 
medeleven bij het verlies van 

Anneke Miedema-Sipma

Cor Gerben en Egbert Miedema
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Z angdag 2015
Zin om een dagje lekker te zingen: zing dan mee!

Op zaterdag 7 maart organiseert Popkoar Wytmarsum de zang-

dag 2015 in de Hoekstien. Dirigente is Baukje Hoogstins uit 

Mantgum. De zangdag is voor iedereen die graag zingt. Erva-

ring met zingen in een koor is niet nodig. Heeft het je altijd al 

leuk geleken om samen met anderen te zingen? Doe dan gezel-

lig mee! 

Voor deze geheel verzorgde dag betaal je e7,50.

Het programma is van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur. Om 10.00 

uur is er eerst koffie en thee . Daarna leert Baukje leert ons 

een aantal liedjes die we aan einde van de middag aan publiek 

laten horen. De liedjes variëren van pop en musical tot bekende 

volkswijsjes. We oefenen ze in blokken van ongeveer 45 minu-

ten. Tussen ieder blok is  een pauze en iets te drinken. Om 12.30 

uur zijn we een uurtje vrij: tijd voor soep en broodjes! 

 

Rond 16.00 uur zijn we klaar voor ons optreden. Inwoners van 

Witmarsum en familieleden en bekenden van de deelnemers 

aan de zangdag zijn daarbij van harte welkom. Vanaf 15.45 uur 

staat de koffie en thee voor hen klaar. We maken er een gezel-

lig halfuurtje van! 

Opgeven voor de zangdag kan tot en met 22 februari 2015 bij:

Coby Yntema   coby.yntema@hotmail.com   (0517) 85 18 59   

(na 18.00 uur) of 

Esther Schippers   estherschippers@ziggo.nl   (0517) 53 24 75

Graag tot ziens op 7 maart: als deelnemer of als publiek!
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Y n’t ferline
Wy hawwe no in stik út in âld boek,”Tegenwoordige Staat 

van Friesland”, dat yn 1788 drukt waard. Hjiryn stean alle 

plakken fan Fryslân omskreaun. Wytmarsum is op dizze wize 

om skreaun: “Witmarsum, een schoon en groot dorp van 56 

stemmende plaatsen,gelegen aan  ’t Zuidelyke einde der Ping-

jumer Halsband. Men vindt hier eene groote binnenbuuren met 

eenige Straaten en Zuidwesten, Zuidoos-

ten en Noordoosten de Kerk. In den jaare 

1663, werd het spits van den toren, door 

een Onweder, vernield, en een nieuw van 

veel grooter hoogte daar voor in plaats 

gesteld. In ’t Zuidwesten vond men eer-

tyds de schoone State Aylva, het Stamhuis van dat aanzienlyk 

geslagt, welk gebouw, geduurende veele jaaren, het sieraad van 

dit dorp is geweest, tot dat hetzelve, in den jaare 1747, wierd 

afgebroken. In ’t buurtje de Kampen lag Aggema State, op 

welke, in 1675, woonde Katharina van Eminga, Wed. van Alef 

Aggema. Voorts was hier, in ’t Oosten, weleer nog eeene State 

van Aylva, als ook Bonga Stins, Nystinstra en Filens, benevens 

de Buurtjes Rypend, ’t Vliet, Gerns, Koudehuizen enz. In den 

jaare 1421 woonde hier Tjaard Aylva, een onverschrokken 

Voorstander der Friesche Vryheid, gelyk hy, onder anderen, 

in dit jaar deed blyken, door het Hollandsch Guarnizoen te 

Makkum, door de Schieringes ingehaald, en onder ’t bevel van 

Sikke Sjaardema staande, van daar op eene behendige wyze te 

doen verhuizen. Ten  jaare 1536 verliet hier zyn Priesterampt 

en den Roomschen Godsdienst Menno Simons, welke zich daar 

na by de Herdoopers voegde, en wel by de party van Ulbe Phi-

lips, door welken hy Bisschop werd gemaakt; doch in ’t ver-

volg stichtte hy de beroemde sekte der Mennoniten, die zeer 

veel in begrippen van  de woeste Herdoopers verschillen. Het 

huis, waar in Menno Simons eerst gepredikt heeft, is hier heden 
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nog in weezen, In ’t Oostelyke gedeelte des dorps, en ook nog 

tegenwoordig de Woon- en Vergaderplaats van Leeraar en 

Gezindheid.” Oant sa fier giet de beskriuwing oer it doarp. Wy 

binne grutsk op ús Koepel, mar op it plaatsje is te sjen dat de 

spitse toer earder ek net mis wie.

As jo no ek mei soks sitte, lit it ús dan ek efkes witte

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

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

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

Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557

D e Koepel stypje
De jeften komme dizze kear fan:
J. Jilderda, Wytmarsum  J. Cnossen, De Wylgen 

P. Wattèl, Wytmarsum  B. Keuning, Wytmarsum

A. Kuperus, Wytmarsum  F. Kleinjan, Wytmarsum

S. Lemstra, Lemmer  J. Bergsma, Wytmarsum

J. van der Boom, Wûns  T. Koopmans, Wytmarsum 

G. Cuperus, Wytmarsum  J. van der Leij, Wommels

B. Dreyer, Snits   D. Zeinstra, Wytmarsum

M.Huisman-Bergsma, Middenmeer

M. de Roos-Pranger, Wytmarsum 

A.de Boer-Brandsma, Ljouwert

G. van der Sluis, Wytmarsum  

A.de Valk- Dilling, Wytmarsum

L. Bruinsma- Dijkstra, Wytmarsum 

A. de Wit- Tesselaar, Wytmarsum

Betanke allegearre!
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A genda
H. Kuipers De Krite 7, 8748 GG Witmarsum 0517 – 531452

@ harry.kuipers@freeler.nl

   

03 febr. Elk Wat Wils: Competitiekaarten in de

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

07 febr. Oud papier ophalen “Nij Libben” vanaf 08.00 uur

07 febr. Toneelvereniging Surprise: Grote zaal van de

   “Gekroonde Roskam” – aanvang 20.00 uur

08 febr. Toneelvereniging Surprise: Grote zaal van de

   “Gekroonde Roskam” – aanvang 16.00 uur

09 febr.  Vogelwacht Witmarsum e.o.: Filmavond in de

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 20.00 uur

17 febr. Elk Wat Wils: Maatkaarten in de

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

17 febr. Vrouwen van Nu: Afd.avond in de

  “Gekroonde Roskam”Jaarvergadering met

  gastspreekster Mv.Nammensma om 19.45 uur

21 febr. Activiteiten voor de kinderen / jeugd

  Organisatie WOK

22 febr. Koepelconsert de Utrechtse band “De Ministers”

  Gekroonde Roskam – aanvang 16.00 uur

03 maart Elk Wat Wils: Competitiekaarten in de 

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

05 maart  Rûnsjongjûn Gitaaracademie Witmarsum

  Gekroonde Roskam – aanvang 20.30 uur

07 maart Oud papier ophalen “Nij Libben”vanaf 8.00 uur

07 maart Een oud ijzer aktie “Nij Libben”vanaf 8.30 uur

07 maart Popkoar Wytmarsum: zangdag in de Hoekstien 

  van 10.00-16.30 uur

07 maart Popkoar Wytmarsum: optreden deelnemers

  zangdag om 16.00 uur in de Hoekstien. 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maart Koepel moat uterlik 20 febrewaris
ynlevere wurde fia de mail: de-koepel@hetnet.nl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Wat letter ynlevere wurdt, bliuwt lizzen oant de folgjende Koe-
pel! Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres 
of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: harry.kuipers@freeler.nl

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: http://www.dekoepel.eu
E-mail adres: de-koepel@hetnet.nl

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

K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub
Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Volleybal vereniging “Thrium”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum

Til. nr sekretariaat:  0517-531205


