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K at en Harke
Op ’t heden bloeie yn ús tún blommen dy ’t oare jierren troch
froast en kjeld der fertutearze by stienen. Sa fertelt de fleurige
anemoan my hjir dat tusken

en

de winter definityf

foarby is. Fris grien rinne de beammen wer út, hynsteblommen en bûtergieltsjes kleurje greiden giel en ek de bouboer
nimt súntsjes wei oan syn ark wer op. De maitiid: nij begjin fan
ûntjouwing.
Dit nije begjin fan ûntjouwing, dêroan wol de redaksje fan ’e
Koepel him spegelje. De ôfrûne wintermoannen hawwe wy as
redaksje mei help fan Gerke Terpstra ferskate kearen by inoar
west om de koers fan ’e Koepel by te stellen. De needoprop om
jild yn de Koepel fan maaie 2014 hat positive lûden klinke litten
en de kas spekke. In protte minsken hawwe doe “De Koepel”
stipe en mei dêrtroch hawwe wy wat earmslach krigen. Ek de
ôfrûne moannen krigen wy fan meastentiids ús fêste stipers wer
in bedrach byskreaun op ús rekken. Minsken, dat is geweldich!
Nochris tige tank derfoar.
Dochs liket it ús ta, dat in boarne fan fêste ynkomsten foar “De
Koepel” goed wêze soe. Dat de ponghâlder gjin noed hoecht te
hawwen oer it beteljen fan de printkosten.
Op ús wintergearkomsten hawwe wy meardere opsjes oerwage
en binne ta de slotsom kommen om de “Freonen fan De Koepel” yn it libben te roppen. Yn dizze april-Koepel fine jimme
mear ynformaasje hjiroer. Wy hoopje dat bûten de fêste stipers
ek oare doarpsgenoaten en lêzers genegen binne “De Koepel”
in waarm hert ta te dragen.
Wy wolle elkenien, dy ’t ree is ús te stypjen it maklik meitsje.
Wy witte dat in donaasje gau fergetten wurde kin yn alle drokte fan ús jachtich libben. Dêrom sille wy fia e-mail jo jierliks
freegje de taseine donaasje nei de rekken fan “De Koepel” oer
te meitsjen. Op de antwurdkaart yn de flyer kinne jo it ien en
oar oanjaan.
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Ien fan ús sutelers e/o redaksje komt de antwurdkaart út dizze
Koepel yn de wike fan 13 oant 17 april by jo opheljen. Ek sille de
redaksjeleden op syk nei nije advertearders. Sa ’t jimme hjirby
lêze kinne, meitsje wy as redaksje der wurk fan it besteansrjocht
fan “De Koepel” te fergrutsjen. Mear kinne wy net dwaan.
En dêrby hoopje wy fansels op jo stipe!!!
Mei in bliid berjocht set ik it doarpsnijs útein. Want okkerdeis
dûnsen oan ’e gevel fan de Bewaarskoalstrjitte nr. 2 rôze en
blauwe ballonnen op ’e wyn. In berte-feest! Op 23 febrewaris
hat Daphne namlik in broerke en in suske krigen. THOMAS en
ANIEK binne de nammen dy’t de lytse poppen meikrije op har
libbenspaad en de grutske heit en mem binne Christian van der
Werff en Marleen Pennewaard. Fan herte lokwinske mei jimme
berntsjes en dat sy yn sûnens opgroeie meie.
En al binne wy wiis mei de ûntjouwing yn de natuer, de minsken dy ‘t ôfskie nimme moatte fan in neiste sille dat faaks minder acht slaan.
Ûnferwachts is ferstoarn ROELOF WATERLANDER.
Roel, sa ’t wy him neamden, waard berne op 6 febrewaris 1927
te Surch en groeit dêr op ta jongfeint. Fereale wurdt hy as
er mei Sijtske Braaksma yn ’e kunde komt. Lokkich fine syn
gefoelens wjerklank by har. It jonge stel trout en set har yn
Surch nei wenjen, dêr ‘t Roel tsiismakker is op it fabryk. Ek
Stompetoren en Terkaple ha sy as wenplak hân. Oan de Penjumerstrjitte yn Wytmarsum fine sy úteinlik har echte thús
en wenje dêr jierrenlang nei folle tefredenheid. Twa berntsjes
krije sy: Aagje en Henk. Muzikaal, kreatyf (toaniel en kabaret) en warber sa kinne wy de húshâlding fan Roel en Sytske
omskriuwe.Troch de wike fertsjinne Roel de kost as tsiismakker en yn letter jierren as fersekeringsagint. Yn ’e wykeinen
wie it echtpear faak yn Surch te finen om te hânlangjen yn
it hotel/restaurant fan Roel’s susters. Oant op hege leeftyd
hat Roel soarge dat De Koepel alle moannen op ’e tiid by de
lêzers op ’e matte foel. En wat hat er gauris de rit fytst nei de
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râne fan it Flietsterbosk om dêr in noflik oerke by te praten
mei leeftydsgenoaten. Op it bankje, mei it sicht oer de landerijen, nijtsjes útwikselje oer aldendei. De lêste tiid wie it wenplak fan it echtpear in oanleunwente by Aylva State. Sechtich
jier by inoar, lok en fertriet diele kinnen en dan komt op 27
febrewaris de ein oan Roel syn libben, 88 jier âld. Wy winskje
frou Waterlander, bern en bernsbern sterkte ta om dit gemis
te ferwurkjen.
Út Ljouwert komt it drôve nijs fan it ferstjerren fan GERBEN
IJEDEMA.
Gerben, berne 13 maaie 1937 te Boalsert, wie yn it doarp Wytmarsum jierrenlang gjin ûnbekende. Wurksum by foarmingsintrum “ Vinea Domini” learde it doarp Gerben kennen as in
fleurige, muzikale, kreative tûzenpoat en in belutsen doarpsgenoat. Tegearre mei syn frou Riet stienen sy midden yn de
mienskip fan it doarp. Harren bern, Koen en Tjeerd, binne hjir
opgroeid. As “Vinea Domini” de doarren slute moat, giet Gerben mei “vervroegd pensioen” en ferhúzet nei ferrin fan tiid
mei Riet nei Meppel. Mar Fryslân hat grif net út syn tinzen
west, want de lêste jierren wie Ljouwert it wenplak. Op 5 maart
is Gerben yn de âldens fan 77 jier ferstoarn. Wy winskje Riet,
bern en bernsbern sterkte ta by it ferwurkjen fan it ferlies.
It Kat en Harkenijs slút ik ôf mei de 2e strofe fan it gedicht’
Wetterlân’. It is skreaun troch Tsjits Peanstra en stiet op de
Fryske Skriuwerskalinder 2001.
Der kaam in dei, men koe de maitiid rûke,
hiel stadichoan kaam alles út ’e sleur
in griene wâle luts oer fine tûken,
jong wetterplanteguod bruts út de fûken
en klaaide ’t fjild oan yn in frisse kleur.
Graach oant de oare kear,
Janke
4

W OK Witmarsum
Bij het WOK staat alles op dit moment in het teken van Koningsdag. Op 27 april willen we er met z’n allen weer een groot feest
van maken! Vanaf 8 april gaan we weer langs de deuren om
loten te verkopen. Met de opbrengst van de lotenverkoop
kunnen we activiteiten voor het dorp organiseren, waaronder Koningsdag. Op die dag, 27 april, vindt ook de trekking
plaats. Er zijn weer mooie prijzen beschikbaar gesteld. Neem
op Koningsdag daarom je loten mee naar het Kaatsplein. Het
prijzenfestival start om 18.00 uur.
Koningsdag start met de bekende vrijmarkt. Wil jij tijdens de
vrijmarkt een marktkraampje huren om je producten of diensten te verkopen, reserveer er dan nu één bij het WOK: stuur
een mailtje naar wokwitmarsum@hotmail.com. Kinderen kunnen weer gewoon een kleedje neerleggen en daar hun waar op
uitstallen.
Het programma voor Koningsdag bestaat uit bekende, maar
zeker ook nieuwe onderdelen. Welke? Dat houden we nog
even geheim. We komen het programma bij iedereen thuis afleveren. Houd uw brievenbus daarom in de gaten.
Komt allen naar het centrum van Witmarsum op 27 april en
maak het feest mee!
Bestuur van het WOK (Thomas Okkema, Pier Reitsma en
Sandra van de Witte)
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K F Pim Mulier
Start nieuwe kaatsseizoen, koekactie en programmaboekje
Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe
kaatsseizoen. De eerste ledenpartij voor senioren is gepland op
zondag 17 mei 2015. De jeugdleden gaan op zondag 24 mei
2015 van start. Op vrijdag 24 april 2015 wordt de koek- en boekactie weer georganiseerd. Op alle woonadressen wordt het programmaboekje voor 2015 bezorgd. Daarnaast worden er weer
oranjekoeken verkocht. Voor onze vereniging is de verkoop
noodzakelijk om het kaatsseizoen financieel rond te krijgen.
Wij hopen dan ook dat veel inwoners, net al voorgaande jaren,
onze vereniging steunen door een oranjekoek te kopen.

Nieuwe sponsor: ruwvoerhandel S.A. de Vries
Dorpsgenoot Siebren de Vries is eigenaar van ruwvoerhandel
S.A. de Vries. Siebren is geboren en getogen in Witmarsum en
draagt de sport in het dorp een warm hart toe. Zo steunt hij
al langere tijd de voetbalvereniging. Siebren heeft aangegeven
dat hij ook bereid is om met zijn bedrijf de kaatsvereniging te
ondersteunen. De sponsoring voor de komende jaren is inmiddels rond. Het bestuur is erg blij met dit initiatief en bedankt
Siebren voor zijn steun en medewerking.
Namens het bestuur,
Simon Lemstra
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Y nstjoerd
Ik wie wat fernúvere oer de lêste édysje fan de maart koepel.
Der waard mei gjin wurd rept oer de bertedatum fan Willem
Johan Herman Mulier (we neame him Pim) . Miskien hat de
redaksje tocht der is al sa folle oer Mulier yn de media skreaun,
wij foegje neat mear ta. Dochs binne der twa sportferienings ,
dy’t syn namme drage .
Op ien april 1947, waard der in fuotbalferiening oprjochte om
te spyljen yn de sneinskompetysje.
Roel Bergsma, haad fan de skoalle en in betûft dammer yn de
Fryske damwrâld, Piet Wierda en Gerrit Zaagemans wiene
de inisjatyf nimmers.Der waard goed neitocht oer de namme:
ommers Pim Mulier waard berne op Aylvastate yn Wytmarsum
. hij wie op en top in sportman en koe net oer gaos yn de
sportaktivitieten. It wie in man fan organisaasje en struktuur.
Hoewol de diskusje even oan de oarder kaam: v.v. Wytmarsum
of v.v. Mulier wie men him bewust fan de histoaryske wearde
fan dizze persoan.Spitigernôch waard de feriening op 25 febrewaris 1955 opheven fanwege gebrek oan leden en fynânsjele en
akkomodaasje swierrigheden.
Tweintig jier letter op,13 novimber 1967 waard de op’e nij in
fuotbalferiening ûnder lieding fan in wurkgroep oprjochte. De
earste wie yn kafé Kuperus, de twadde yn kafé de Roskam.
Op’e nij de namme: fanselssprekkend; Mulier , mar no sportferiening Mulier, omdat Pim Mulier net allinne in fuotbalfanaat
wie , mar ek oare sporten (atletyk, reedriden) och sa tadien wie.
It wurd sport is min of mear in koepel fanwege de fisy fan Pim
Mulier en dat waard bij de oprjochting wardearre.
As dit artikelsje noch in bijdrage leverje kin bij alles wat der
skreaun is, dan myn hertelike tank derfoar.
		
Mei groetnis oan de leden fan de sportferienings:
Johan Cnossen
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Brander

BB vlees.nl

06 12 15 15 97
info@branderbbqvlees.nl

LUCHTKUSSEN- en
TENTVERHUUR

Voor al uw BBQ benodigdheden!

06 53 17 07 78
info@stellingwerfverhuur.nl

Kijk voor alle mogelijkheden op onze websites.
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R abobank
Het Rabobank Coöperatiefonds iets voor u?
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van
en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Heeft u een project
dat zich onderscheidt van ‘reguliere’ sponsorprojecten? Doe
dan een aanvraag uit het Coöperatiefonds.

Stimulans voor de samenleving
Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van
de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het
fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen
die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in
het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren.

Leden beslissen mee
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en
nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen
in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten.
De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

Een bijdrage aanvragen?
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf.
Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen
komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.
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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!

L etters van Mounewetter
Binnenkort openen we weer onze deuren.
Iedereen kan weer een abonnement komen halen en mag hopelijk genieten van een mooie zomer in ons prachtige waterpark.
Deze winter is er een nieuw chlorinsitu-v installatie geplaatst.
Dit houdt in dat er geen chloorbleekloog en zuur meer aan het
zwemwater wordt toegevoegd. De desinfectie en ph-correctie
gaat nu d.m.v. zoutelektrolyse. U zult dit als zwemmer als zeer
prettig ervaren. Het zwemmen is schoner en veiliger. Er zullen
dan ook geen chloorauto’s meer door de straten van Witmarsum rijden.
In de winter is ook de licentie zwem –ABC behaald. Wij voldoen aan de nieuwste kwaliteitscriteria om zwemles te mogen
geven voor het zwem-ABC.
Kortom, wij hebben deze winter niet stilgezeten.
Inmiddels heeft u het informatieboekje mogen ontvangen.
Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met Joke
van der Vliet tel.: 0517-531704 of kijk op onze websitewww.
zwembadmounewetter.com.
Dit jaar zijn de prijzen niet verhoogd, zodat het abonnement en
de zwemlessen betaalbaar zijn gebleven.
De voorverkoop van abonnementen en leskaarten vindt plaats
bij de kassa van het zwembad vanaf dinsdag 7 april t/m vrijdag
18 april van 8.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag 11 april van
9.30 uur tot 11.30 uur. Op zondag is er geen voorverkoop.
Vergeet niet uw oude abonnement en inschrijfformulier mee te
nemen. Koopt u voor het eerst een abonnement neem dan een
foto mee. Dit hoeft niet per se een pasfoto te zijn. Ook kunnen
wij bij de kassa een foto maken.
U kunt tijdens de voorverkoop alleen per pin betalen. Tijdens
de voorverkoop bespaart u maar liefst 20%.
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Belangrijk!!
Heeft u een minimuminkomen en wilt u dat uw kind(eren)
toch de zwemlessen kan volgen, dan is er de mogelijkheid dat
de gemeente een bijdrage levert in de kosten van de lessen.
Als u via de website www.gemeentesudwestfryslan.nl zoekt op
“ kindpakket”, dan kunt u lezen of u hiervoor in aanmerking
komt en een aanvraag indienen.
Waterpark Mounewetter opent haar deuren op zondag 26 april
van 13.30 uur tot 17.00 uur. U kunt dan weer komen zwemmen
in schoon en veilig water. Om 14.00 uur is er het traditionele
“stuivertje duiken” voor de jeugd.

Noteer alvast de volgende activiteiten in uw agenda:
10 mei Moederdag, alle moeders gratis zwemmen
28 mei scholenestafette voor basisscholen
19 juni midzomermiddag 15.30 uur tot 17.30 uur. Zweminstuif
voor alle leeftijden.
In samenwerking met het Marne College uit Bolsward.
21 juni Vaderdag, alle vaders gratis zwemmen
3 juli disco zwemmen
In de zomervakantie iedere woensdagmiddag leuke activiteiten
10 t/m 14 augustus zwemvierdaagse
14 augustus disco zwemmen
5 september feestelijke sluitingsdag

KOM DIT SEIZOEN WEER ALLEMAAL ZWEMMEN IN
WATERPARK MOUNEWETTER.

Stichting bestuur Mounewetter
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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 bij voorbeeld:
- 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 vervoer worden berekend.
Deze bedraagt e 2,00 binnen het dorp en e 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
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Proef de sfeer
en de uitstraling
van een traploper
Bel voor vragen
06 295 337 21

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •

Vegelingskampke 9
8491 PD Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl

• Belastingzaken
• Administratieve dienstverlening
• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed
Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488 fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl
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A ctiviteitenmiddag
Jong geleerd, oud gedaan!
Bewoners Aylva State en voetbalmeisjes sv Mulier teamgenoten
tijdens activiteitenmiddag
De bewoners van Aylva State, ME en MF van sportvereniging
Mulier uit Witmarsum beleefden samen een actieve middag
met oud-Hollandse spellen en voetbalsjoelen. In de Grietmanseal, het restaurant van het woonzorgcentrum, was het met zo’n
12 jonge meiden, evenveel senioren, 9 spelbegeleiders en organisatie gezellig druk.
De jeugdcommissie van de voetbalclub en de activiteitenbegeleiding van Aylva State kozen samen het spelprogramma
wat onder andere bestond uit blikgooien, domino, bowlen,
dammen en sjoelen. De teams, met daarin jong en oud vertegenwoordigd, werden extra fanatiek bij de klompendans, het
stokvangen en hamertje deluxe. De meiden begeleidden hun
teamgenoot van spel naar spel; soms gearmd en een andere
keer zorgden zij dat ze samen met hun rolstoelgebonden teamgenoot weer op de juiste plek klaarstonden voor het volgende
onderdeel. De enthousiaste vrijwilligers uit het dorp, JATS uit
Lollum (die de spellen ter beschikking stelde) en de buurtsportcoach (behulpzaam in de voorbereiding) maakten de samenwerking compleet.   
SV Mulier en Aylva State breiden hun samenwerking steeds
verder uit. Naast de Koningsspelen in april zoeken zij elkaar
vooral tijdens de winterstop van de voetbalvereniging op. Ze
vinden het beiden belangrijk dat jong en oud uit het dorp
samen activiteiten ondernemen en elkaar opzoeken. “We kunnen elkaar op vele manieren versterken!” zegt Sjoukje van de
activiteitenbegeleiding van Aylva State.

G eboren

Heel veel leuke reacties, kaartjes en cadeautjes kregen wij uit
Witmarsum na de geboorte van onze tweeling; bedankt allemaal!

K oepelconcert
Op zondag 19 april vindt er weer een Koepelconcert plaats, ditmaal in de grote zaal van de Gekroonde Roskam. Daar zullen
apart en voornamelijk gezamenlijk optredens worden verzorgd
door het Popkoor Witmarsum, Popkoor ‘Allround’ uit Bolsward en de Gitaaracademie Witmarsum.

Popkoor Witmarsum:
Dit koor bestaat 3,5 jaar en heeft 39 leden uit Witmarsum
en omstreken. Sinds september 2014 staat het koor onder de
enthousiaste leiding van dirigente Baukje Hoogstins uit Mantgum. Met haar heeft het koor een nieuw repertoire opgebouwd
met onder andere nummers van Robbie Williams, Elton John
en De Kast.

Popkoor Allround Bolsward:
Het popkoor ‘Allround’ is ontstaan vanuit het Kunstencentrum Atrium en Ritmyk. Men brengt een breed en gevarieerd
repertoire met nieuwe en wat oudere hits. Het koor staat onder
leiding van Jannie Brandsma o.a. bekend van haar laatste cd
“Leafdesnacht, a tribute to Vicky Brown”.

Gitaar Academie Witmarsum:
Sinds 2011 is er wekelijks een groep gitaristen actief die met
elkaar muziek maken. De groep bestaat inmiddels uit 18 gitaristen uit Witmarsum en omgeving en staat onder leiding van
de ouwe rotten in het gitaarvak, Wim Beckers en Jan Ottevanger. Gitaar Academie Witmarsum organiseert eenmaal per jaar
de zogenaamde Rûnsjongjûn.
Het concert begint om 15.00 uur en de entree bedraagt e 5,--.
Dus net stinne, hjir moatte jimme hinne!
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Tractordag 2015
Wanneer:

11 april 2015, van 10.30 tot 15.30 uur

Waar:

Pingjumerstraat 4, Witmarsum (terrein Hogenhuis)

Opgave:

zie onze website www.trekkerdei.nl

Info:

trekkerdei@hotmail.com
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T oneelvereniging Surprise
Koningsdag
Op Koningsdag, 27 april, bakt toneelvereniging Surprise overheerlijk hamburgers. De bakploeg krijgt ondersteuning van
professionele obers die aan twee VIP-tafels de broodjes hamburger serveren. Zoek ons op en neemt plaats aan een VIPtafel! We bakken vanaf 11.00 uur tot en met zolang als er klanten zijn. Koop een broodje hamburger bij Surprise en steun
daarmee onze toneelvereniging.
Voorjaarsvergadering
We organiseren onze ledenvoorjaarsvergadering op maandag
18 mei. Alle leden van toneelvereniging zijn vanaf 20.00 uur
uitgenodigd de vergadering bij te wonen in de bovenzaal van de
Gekroonde Roskam. De agenda en de notulen worden nog via
de mail verspreid. Reserveer 18 mei al vast in je agenda!
Luchtgitaarband
De luchtgitaarband zoekt nog bandleden. Ben je lid van Surprise en wil je meespelen in deze vermaarde band, meld je dan
aan via surprisewitmarsum@gmail.com. De luchtgitaarband,
wereldberoemd in Friesland, heeft op 27 juni optredens in
Bolsward. Meld je aan en wordt op heamielzaterdag zelf ook
wereldberoemd in Bolsward!
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S immerjûnkuierkes
Simmerjûnkuierkes in 2015……….LEUK !
Het is vrijdag de 13e dat ik dit durf te schrijven en dan moet het
goed komen denk ik zo.
Nog plm 6 weken en dan is het alweer aan mij om het eerste
kuierke te begeleiden.
Het 14e seizoen beste mensen, wie had dat ooit kunnen denken.
We beginnen dit jaar in Witmarsum en u ziet dat begin september in Kimswerd het kuierkeseizoen wordt afgesloten.
Wanneer het zover is, hebben we alweer heel veel gezien en
gehoord; b.v. dat de Pingjumer Gulden Halsband straks een
officiële wandelroute is met een folder met daarin de routekaart en de beschrijving, maar ook een boek dat geschreven is
door Peter Karstkarel in opdracht van de Werkgroep Behoud
en Herstel Pingjumer Gulden Halsband. Nu al kan het herstel
van de Schuttedijk bij Arum worden bewonderd en wanneer
straks de documentaire en lesbrief over deze meer dan 1000
jaar oude dijk klaar is en de informatieborden plus bankjes op
de Dijk op hun plek staan, dan mag u met de Werkgroep trots
zijn op z’n mooie CultuurHistorische Dijk in uw omgeving.
En daar gaan we op de Simmerjûnkuierkes van genieten; is dat
geen mooi vooruitzicht ?

Hier zijn de Simmerjûnkuierkes in 2015:
woensdag 6 mei – WITMARSUM
woensdag 3 juni – PINGJUM
woensdag 1 juli – ARUM
woensdag 5 augustus- ZURICH
woensdag 2 september - KIMSWERD
Vriendelijke groet van De Wandelaar
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P earkebiljarten
Het was afgelopen zondag (22 februari) in één woord GEWELDIG !!!! De Otterbar in Witmarsum leent zich bij uitstek voor
het organiseren van het jaarlijkse PEARKEBILJARTEN.
Er waren dertien koppels die streden om de fel begeerde prijzen. Mede door de gulle giften van de sponsoren: Tuincentrum
Witmarsum, De Otterbar en Hoveniersbedrijf Pier Reitsma
waren de deelnamekosten voor de biljarters gering.
Chef d’ equipage Eppie, zijn vrouw Yvonne en het ingehuurde
personeel hebben de deelnemers op alle fronten vertroeteld.
Zo passeerden regelmatig schalen met gesneden lekkers, schalen met snacks, pizzamoten en diverse andere lekkernijen de
revue. Als klap op de vuurpijl kreeg eenieder Yvonne’ s eigengemaakte groentesoep voorgeschoteld. Alleen al bij het proeven daarvan dacht je : Was het maar snel 2016 !!!
Dit was het voorwoord, nu de uitslag: De anders zo goed spelende Ale de Vries uit Harlingen en zijn Saphira waren de
gelukkigen om de poedelprijs te mogen ontvangen.
De 2de prijs in de verliezersronde was voor good old Dominicus en Lidy Krul,
De 1ste prijs in de verliezersronde was voor Yvonne (H) uit
Makkum en haar Michiel,
De 2de prijs in de hoofdklasse was voor Jenco en zijn Lena
and last but not least de eerste prijs was voor Margriet R en
Peter Houwer. Voor alle winnaars felicitaties en trompetgeschal. Grote klasse !!!
Onze dank gaat uit naar de organisatoren Remco Bergsma en
Jenco Sieperda, de sponsoren, Eppie, Yvonne, het personeel
van deze middag en de talloze kinderen die een steentje bijgedragen hebben. Het was voor herhaling vatbaar, iedereen reuze
bedankt. Het was een geweldig feest.                                              
Oant sjen, Ron van der Meulen
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Zomer fitness 2015 !
Speciale aanbieding:

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

‘Als goede
voorbereiding
voor de triatlon
30 augustus’

Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901 | Fax. 0517-532360
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
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T immerdorp 2015
Alle kinderen uit Witmarsum en omstreken die in groep 5 tot
en met 8 zitten of minimaal 9 jaar oud zijn, reserveer nu 7, 8
en 9 juli in je agenda. Op die dagen is er weer Timmerdorp in
Witmarsum.
Het organiserend comité is druk bezig met de voorbereidingen: pallets verzamelen, hout, gereedschap, vergunningen, tent,
tafels, etc. In samenwerking met de buurtsportcoaches van de
gemeente bedenken we ook nog een leuke activiteit. Even de
hamers en zagen neerleggen en wat anders leuks doen. Natuurlijk houden we nog geheim wat de activiteit is.
Als er ouders, pakes of beppes zijn die mee willen helpen op 7, 8
en/of 9 juli, meld je dan aan viatimmerdorpwitmarsum@gmail.
com. Mail ons ook als je nog pallets in de aanbieding hebt!

B enefiet
Zondag 12 april 15.00 tot 20.00 uur in De Klink te Koudum
Een groep vrienden heeft Team Wybe opgericht nadat bij hun
vriend Wybe in december 2013 een ongeneeslijke hersentumor
is geconstateerd. Als vriendengroep willen we onze machteloosheid omzetten in kracht en strijd om zoveel mogelijk geld
op te halen voor KWF. Voor onze vriend Wybe zal de hulp te
laat komen, maar steun ons zodat KWF voor velen hopelijk dit
verschrikkelijke leed kan voorkomen!
Volg ons ook op:
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/team-wybe/ of
www.facebook.com/teamwybe
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Westfriese Kaashandel Sneek
elke dinsdagmiddag in het dorp met de lekkerste kazen!
(naast de kerk van 13.30 tot 17.30)

wij verkopen onder andere :
- Westfriese Exclusief kaas - van nature minder zout
- Superverse Schapenkaas
- diverse Kruidenkazen- ook bijzondere specialiteiten
- Volromige Boerenkazen van jong tot oud
- Verschillende soorten Biologische kazen
Komt u gauw eens proeven??
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Y nstjoerd
Mijn broertje Wisse Hofstra (zoon van Wisse en Elly) heeft zijn
jeugd in Witmarsum doorgebracht en is sinds twee jaar gepensioneerd.
Om geestelijke verveling te voorkomen, schrijft hij liederen,
gedichten en korte verhaaltjes.
Hij stuurde mij de 30. Januari 2015 het volgende gedicht en zou
het fijn vinden, als jullie het in De Koepel zetten.
Het berust op ‘gisteren’ -een kort moment- voor de huisdeur in
Waldniel, waar hij woont.
Met vriendelijke groeten
Helga Kairies-Hofstra

Gisteren
Ja, gisteren was een buitengewone dag.
De hemel was wild, een diepblauw was te zien,
zoals vlekken in een hemelstapijt.
Contrasten werden getoverd,
diepblauw tot een smartelijk wit,
het wit van de wolk in dit szenario.
Een szenario van niet lange duur.
Op de achtergrond dreigden donkere,
haast zwarte monsters,
samengebalde wolkeneenheden,
gepaart met een stormwind uit west.
Ze verklaarden de unieke lichtsterkte de oorlog.
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De zon stond in het blauwe bereik en scheen
- op de haast laatste Januaridag - te zeggen:
“Ja, hier ben ik en ontwikkel mijn sterkte
in de volgende maanden, tot mijn hoogste punt.”
De beginnende sterkte van de zon
bespeurde ik reeds in het gezicht,
stond een hele tijd stil, had de ogen gesloten
en meende, dat de wind mij een cadeau wilde geven.
Een cadeau in vorm van een bries,
een bries van mijn vaderland,
een bries van over de kroon van de dijk
- gespekt met zout het zout van de zee,
de friese Waddenzee.

Y n’t ferline
It hie der faaks allegearre hiel oars út sjoen foar it doarp, as
de plannen fan 150 jier werom útfierd wiene. Wêr ha ik it hjir
oer. Likernôch in moanne lyn krige ik fan in âld doarpsgenoat,
Tsjerk Algera, in berjocht oer de mail. Hy wie op Facebook in
tekening tsjinkommen, mei it ûntwerp foar in stasjon fan Wytmarsum en De Jouwer.
Of wy dêr ek wat fan ôf wisten, en of hjir sprake fan west wie.
No dêr wisten wy neat fan, dus wy sykje yn it argyf fan de Ljouwerter Krante. En it âldste artikel dat wy fine koene oer dit
ûnderwerp, komt út 1860. It wie in artikel rjochte oan de kening,
en giet sa: Sire. Het grootste belang, dat de stad Leeuwarden
heeft bij de rigting, welke aan den spoorwegen in het noorden
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des rijks zal gegeven worden, doet de Kamer van Koophandel,
daar gevestigd, de vrijheid nemen, om Uwe Majesteit in korte
trekken het noodzakelijke en wenschelijke te betoogen, dat de
hoofdlijn van dien weg langs en over de genoemde stad worde
getrokken. De poging, welke door de vereeniging NoordNederland te Sneek en de Kamer van Koophandel aldaar worden aan gewend, om de hoofdlijn van Harlingen op Rheine te
zien daargesteld over Bolsward, Sneek en Joure op Heerenveen. Oant sa fier no oer dit artikel. Yn in folgjende Koepel
fierder oer dit ûnderwerp. Op de tekening de platte grûn fan
it stasjon, dat boud wurde hie wêr no Sjoerd Meekma wennet.
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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D e Koepel stypje
It wie wer tiid foar de jierlikse kascontrôle. Gerke Terpstra en
Siebe Grypma hawwe de finânsjes trochsjoen en harren goedkarring der oan jûn.
Lokkich ha wy oer 2014 wer in positief saldo, mei te tankjen
oan de extra jeften fan jimme as lêzers. Ek dit jier sille wy jim
stipe wer nedich ha om de Koepel draaiende te hâlden…
En der ha wy alle fertrouwen yn !
Wa’t ús ek wat ta-fertrouden binne:
J. Postuma			Wytmarsum
T. de Koster			

Harns

J. Terpstra			Wytmarsum
M. Halma- Huisman

Veghel

L. Ypma			Wytmarsum
H. Posthumus		

Wytmarsum

K. Spiekstra			Wytmarsum
K. Faber- Munniksma

Kimswert

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

PCOB: Afsluiting seizoen met bowlen en bingo

		

in hotel “De Vigilante”Makkum. Aanvang 14 uur

07 april

Start voorverkoop abonnementen en leskaarten

		

Waterpark Mounewetter

11 april

Oud papier ophalen “Nij Libben”vanaf 8.00 uur

11 april	Tractordag 2015 van 10.30 tot 15.30 uur
		
Pingjumerstraat 4, Witmarsum (terrein Hogenhuis)
14 april

Elk Wat Wils: Maatkaarten en Slútjûn in de

		

“Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

19 april 	Koepelkonsert mei de popkoaren út Boalsert en
Wytmarsum en de Gitaaracademie Witmarsum.
		

De Gekroonde Roskam, aanvang 15.00 uur.

21 april

Vrouwen van Nu: Afd.avond in de “Gekroonde

		

Roskam”Aanvang 19.45 uur

		

Muziekavond met Bart en Anneke de Graaf

24 april	Verwende Vrouwen Bingo. Aanvang 20.30 in de
Gekroonde Roskam. Opgave via Facebook, voorverkoop e 17,50 of aan de deur e 20,00 inclusief
hapje/drankje en 5 spelrondes
09 mei
30

Oud ijzer ophalen “Nij Libben”vanaf 8.30 uur

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

K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub
Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Volleybal vereniging “Thrium”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 17 april
ynlevere wurde fia de mail: de-koepel@hetnet.nl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Wat letter ynlevere wurdt, bliuwt lizzen oant de folgjende Koepel! Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres
of fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: harry.kuipers@freeler.nl
Tariven 2015
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23
RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: http://www.dekoepel.eu
E-mail adres: de-koepel@hetnet.nl
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