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De nieuwe groepslessen starten weer in september!
Maandag 20.00-21.00

Fit-dance

Start: 25 september 2017

Dinsdag

Bodyfit
Spinning

Start: 26 september 2017:

Streetdance 4 kids
6 t/m 12 jr
Streetdance 4 teens
13 t/m 16 jr

Start 27 september 2017:

Body-fit
Fit-dance

Start 28 september 2017:

Spinning

Start 29 september 2017

19.00 – 19.45
20.00 – 20.45

Woensdag 17:15 – 18:00

18.00 – 18:45
Donderdag 19:00 – 19:45
20.00- 21.00
Vrijdag

19:00 – 19:45

De indeling is onder voorbehoud en de lessen gaan door bij voldoende aanmelding.
Houd onze website en facebook in de gaten voor de actuele informatie.
Geef je snel op!
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K at en Harke
Sûnder mis wie it tusken

&

wer in prachtige merke! Foar

in grut part is men dochs ôfhinklik fan it waar, mar lokkich
wienen de waargoaden en Piet P. ús geunstich stimd, want oer
it waar hoegden wij net te klaaien. It wie betiden sels suver oan
de waarme kant.
De freeds begong al mei eat folsleins nijs: de Pim Mulier Spelen,
iepene troch de hear Mulier himsels! De Pim Mulier Spelen,
in ynisjatyf fn de stichting Ekspedysje Wytmarsum, bestie út
twa parten, in speurtocht en High Land Games. De speurocht
troch ús doarp mei help fan in app wie in boppeslach. Underweis krige men alderhanne opdrachten oan de hân fan foto’s
fan ferskate punten yn Wytmarsum.Dat like miskien maklik,
mar foel earlik sein net ta. De tiid wie miskien krekt wat oan de
krappe kant om alle opdrachten dwaan te kinnen, mar ja de sjo
moast wol fierder gean. Want doe stie Wout Zijlstra klear om
op tige saakkundige wize alles yn goeie banen te lieden. Der
waard fanatyk striden foar de heegste eare, mar der wie ûnderweis noch genôch romte om te laitsjen. Bij de priisútrikking
makke Gerda van Popta in tal tige aardige freugde spronkjes.
Ta beslút joech Wout Zijlstra noch in demonstraasje fan syn
kinnen en dat wie net niks! Doe die ek bliken dat Cees Jellema de sterkste yn Wytmarsum wie. Neidat alle dielnimmers
en besikers noch genietsje koenen fan in hearlik waarm pasta
miel, waard it merke stokje oerjûn oan de PC.
De sneons stie yn it teken fan de jongeskeatserij, lykwols de
grutte publykslûker wie fansels de Mud Run. Der dienen mar
leafst 14 teams oan mei. En it wie in modderich en spektakel!
En nei de tiid koenen de waskmasines op folle toeren draaie,
want de dielnimmers sieten frijwat ûnder de drek.
Tradysjegetrou wienen de haadklasse keatsers wer delstrutsen
yn Wytmarsum. Dat it dit jier mar 9 partoeren wienen mocht de
freugde net drukke, al wie it fansels wol spitich dat de PC-win3
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ners der net wienen. De finale wie yn elk gefal tige spannend, it
gong moai gelyk op, mar ja der kin mar ien winne en dat wienen
Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.
Ja en doe gau de tinte yn, want dêr koe men live genietsje fan
de finale fan it frouljus fuotbal wat de Nederlânske froulju sa
glorieus wûnen. Lang om let erkenning foar it frouljusfuotbal!
Ja en de moandeis mochten ús pleatslike keatsers harren kinnen sjen litte. It waard in geweldich slagge keatsdei mei betiden
keatspartijen wêrbij alles oan de hang kaam.
Mar it wie net allegear feest, want sa krigen wij berjocht fan it ferstjeren op 89 jierige leeftyd fan GEERTJE DE GROOT-WERKHOVEN, widdow fan Piet de Groot. Geertje waard berne as jongste dochter fan Catrinus Werkhoven en Antje Meyer. Yn 1950
emigrearde sij nei Canada wer har Piet al yn 1948 nei tagongen
wie. Yn 1952 kochten se har eigen buorkerij en krigen trije bern
Ann, Jack en Marion. Geertje de Groot wie in sterke en warbere
frou dy’t betiden mei in bytsje rûn komme moast. Se is faakris
werom west yn Fryslân en dan it leafst mei de merke! Wy winskje
de neibesteanden de krêft ta dit ferlies in plakje te jaan.
Op 8 augsutus kaam der troch in slimme koarte sykte in ein oan
it warbere libben fan WIEBE ALE STALLINGA. Wiebe wenne
mei syn Bets oan de Gysbert Japikswei. Hij waard op 5 maart 1938
berne yn Wytmarsum en hat jierrenlang as boufakker arbeide. Hja
krigen 2 bern, Pieter en Nienke. Op de roukaart stie te lêzen dat
it siedzjen en plantsjen foargoed foarby is, want de túnman is net
mear. Wiere wurden, want as immen griene fingers hie dan wie
dat Wiebe wol. Net allinnich om syn grientetún mar fansels ek om
it opkweken fan Beltsjeblommen (Fuchsias), wêr Wiebe namme
mei makke hat. Dêrnjonken wie hij ek noch wakker warber foar it
swimbad en de Jeu de boules feriening. En fansels Wiebe en Bets
tegearre op in paad, in byld wat sa Wytmarsum eigen wie. As men
Wiebe seach dan wie Bets net safier út de buert en oarsom wie dat
krekt sa it gefal. Wy winskje Bets en harren bern en bernsbern de
krêft ta dit grutte ferlies te ferwurkjen.
4
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Op 22 augustus waarden wij kjel bij it hearren fan it dochs noch
hommels ferstjerren fan JOLANDA KOOPMANS. Jolanda
waard op 22 maart 1968 berne as dochter fan Anne en Loekie

n

Koopmans. Jolanda wenne mei har grutte leafde Tjerk Goslin-

a

ga oan de Menno Simonsstrjitte. Alle wurkdagen koest beiden

-

tsjin komme as se ûnderweis wienen nei de bushalte om tegearre nei harren wurk te gean yn de tomatenkwekerij yn Wier.
Tjerk en Jolanda moarns by de bushalte waard in fertroud byld
yn it doarp. Jolanda mocht oergryslik graach keatse en hja wie
dan ek meastentiids op it keatsfjild te finen as der wer in ledepartij wie. Sa ha wij allegearre sjen kinnen hoe’t sij, tegearrre
mei har maten, bij de ôfrûne merkepartij ta Keninginne útroppen waard. Wat wie se grutsk en wij op har. Jolanda is 49 jier
wurden. Wy winskje Tjerk alle krêft ta dit grutte ferlies te ferwurkjen en in plakje te jaan.

n

a

s

t

Mar ja, hoe hurd it betiden ek klinkt: it libben hat twa kanten,
it ein en in begjin.
Sa waard op 16 augustus SANNE JONKMAN dochter fan BAUKE
JONKMAN en GERBRICH KOORNSTRA berne. Bauke en
Gerbrich wenje alwer in skofke tegearre yn de Bewaarskoallestrjitte. Ja en dy Sanne is in kreaze jongfaam, want ja in kombinaasje
tusken in Wytmarsummer en in Makkumse smyt altyd tige kreaze
bern op,wit ik ut ûnderfining. Mar net allinne de âlders binne grutsk,
ek pake Anne Jonkman rint as in grutsk dowke troch it doarp.
Mar der rinne mear fan dy grutske dowkes troch Wytmarsum hear.
Want sa waard op 11 july JORT ZEEGERS yn Boazum berne. Jort
is de soan fan ARJAN ZEEGERS en ANNEMARIE KROONTJE. En sa waarden Klaas en Hannie Kroontje wer pake en beppe!
En dat kinst ek wol oan se sjen as se troch de buorren rinnen as
fytse!
Mar wij binne der noch net, want op 25 july waard TYGO HERRE
Dijkstra berne. De grutske âlders binnen WILLEM DIJKSTRA
en MAAIKE TOLSMA. Like grutsk as Willem en Maaike is suske
Anouk. Mei syn fjouweren wenje ja lekker smûk yn De Muonts. De
grutske pake’s, Bert en Sikke, en beppe’s, Joke en Margriet, komme
5
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faak ris efkes lytse Tygo Herre bewûnderjen. Allegeare fan herte
lokwinske!!
Ja en dan ta beslút wol en moat ik dochs wol efkes reageare op in
praatsje wat troch de buorren gong oer myn persoan. Ik soe geiteboer wurden wêze. No moat ik tajaan dat soks hast wol it gefal
west wie, mar dochs krekt ek net. Mar hoe siet dat no?
In pear wike lyn wie der bij Melle van de Witte wer de jierlikse
geitekeuring fan de geitefokferiening ‘De werkmanskoe’. In hiel
leuk barren wer men njonken de ferskate geiten ek kofje, koeke,
limonade en lotsjes krije kin. Ik wie der noch mar amper doe’t in
lyts famke frege as ik ek wat lotsjes keapje woe. Ja fansels woe
ik dat wol, dus ik kocht der tsien en joech dy oan Melle, want ik
moast troch nei Harns. Melle sei noch “Ik set dyn namme wol
efkes efterop!”. Middeis koe myn buorman Sjerp de Jong mij al
fertelle dat ik in weardebon wûn hie en efkes letter belle Melle sels
ek noch: “Do hast in priis wûn! Do hast de geit wûn en ek noch in
weardebon!” Ik wie der suver efkes stil fan, want sa wie ik fan it
iene op it oare momint samar in geiteboer! En dan te witten dat
ik neat mei geiten ha! It swit bruts my út en ik wie al wakker oan
it betinken hoe dit op te pakken. Punt is nammentlik dat jo der
mei ien geit net binne. Nee jo moatte der op syn minst dochs ek
wol twa ha, want dan ha se wat oan mekoar. En eins moat der dan
fansels ek noch in bokje bij, dit om de natoer ek syn gong gean te
litten. Mar ja twa geiten en ien bok dat is ek neat, dus moast der
op syn minst wol 7 geiten bij ien bok ha. Hoe ik dat wit? No dat ha
ik okkerdeis lêzen yn in boek fan dy professor, toe hoe hyt dy man
no? Toe dy man mei dat sikje… No ja, yn elk gefal soe it der wol
op útdraaie dat ik aardich wat geiten en in bok krije soe. Dus ha
ik yn al myn wysheid mar besletten om de geit dy’t ik wûn hie mar
wer yn te leverjen. Ien ding ha ik der wol fan leart, nammentlik dat
as ik wer ris lotten keapje ik dy bij Melle yn bewaring jou. De kâns
om dan wat te winnen is gâns grut!
Oant de folgende Koepel!
Wim
6
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D orpsbelang
Koepelverlichting
Vindt u het ook mooi als straks de koepelkerk bij avond weer
zo prachtig wordt uitgelicht? Het zachte licht geeft sfeer en verlichting in het dorp en onze trotse koepel is van verre goed te
bewonderen.
De kosten van onderhoud van de installatie en de elektriciteitskosten worden betaald door dorpsgenoten en die bijdrage

e

neemt de laatste tijd af. Misschien wilt u zelf ook wel bijdragen

k

in de kosten zodat Dorpsbelang nog lange tijd het uitlichten

l

van de kerk kan garanderen. U kunt uw bijdrage storten op

s

het rekeningnummer NL46 RABO 03715359 99 Dorpsbelang
Witmarsum o.v.v. verlichting koepel. Bij voorbaat veel dank!

n

t

4 mei dodenherdenking

t

We kijken terug op een mooie en respectvolle dodenherdenking, waar we met vele dorpsgenoten hebben stilgestaan bij wat

r

er in oorlogstijd en vredesmissies is gebeurd. Na een stille tocht

k

om het kerkhof, waarbij een 6 tal militairen voorop liepen met

n

de krans en in aanwezigheid van raadslid Fried Didden, hebben

r

n

de leerlingen van CBS De Bonkelder Nynke Haakma, Gerben
Joustra en Maaike Spijksma de krans gelegd en een gedicht
voorgelezen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door onze
muziekvereniging Nij Libben.

l

r

s
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Gedenken
Op 30 oktober is er weer de mogelijkheid om overleden dorpsgenoten en overledenen uit de eigen kring te gedenken. Dit
vindt dit jaar in de RK kerk plaats.
Windpark Nij Hiddum-Houw
Dorpsbelang participeert niet langer meer in de omgevingsadviesraad (OAR) voor het windpark. Er is geen mogelijkheid
om advies uit te brengen en ons dorp bij de besluitvorming te
betrekken. De informatievoorziening aan de bewoners moet
door de projectgroep zelf goed ingericht worden, Dorpsbelang
ziet hier geen rol voor zich weggelegd.
We volgen de ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet en laten
van ons horen als dat nodig is.
WOK
Eind dit jaar neemt het voltallige bestuur van het WOK
afscheid. We willen het bestuur namens het hele dorp hartelijk
danken voor de ongelofelijke inzet en de organisatie van vele
mooie evenementen. Eind dit jaar zullen we onze dank in een
wat meer tastbare vorm omzetten. Dorpsbelang neemt voorlopig de honneurs waar en gaat aan de slag met de vorming van
een nieuw bestuur. Ben je betrokken, enthousiast en vind je het
leuk om samen dingen te doen en te organiseren? Neem dan
contact op met Harmen de Boer. Tel: 06-51067170.
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com
Website: www.witmarsum.com

E lk Wat Wils.
Op dinsdag 19 september 2017 starten we weer met de kaartavonden in De Gekroonde Roskam.
8
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We beginnen deze avond om 19.30 met de vergadering en sluiten af met klaverjassen en schutjassen.
Ieder die van kaarten houd is zonder verplichting welkom, we
zijn blij met iedere nieuwe deelnemer.
De data van de volgende avonden staan in de agenda van de
koepel en beginnen op 19.45 uur.
We hopen weer op een gezellige wintertijd met veel kaart plezier.

e

t

Het bestuur van EWW

D e Mouneboulers

K

e

Door omstandigheden moest het toernooi met de campinggasten verplaatst worden naar de woensdag maar dit had geen
invloed op het spelniveau. De campinggasten hadden nu enige
dagen extra om te oefenen en lieten dan ook prima jeu de bou-

n

les zien. Ze deden niet onder voor de leden van de Mounebou-

t

lers. Na drie partijen, eerlijk maar strijd om elke punt, kon de
prijsuitreiking plaatsvinden. De winnaars:
Dames

Heren

1e prijs

Truida de Jong

Dirk de Kwaadsteniet

2e prijs

Chantal de Kwaadsteniet

Sjoerd Nooitgedagt

3e prijs

Corrie Bouma

Bert van Meggelen

4e prijs

Hieke Keuning

Klaas Haitsma

Ook was er een poedelprijs en deze was voor Sandra Draaisma.
De prijzen voor dit toernooi werden mede mogelijk gemaakt
door Groencentrum Witmarsum en camping Mounewetter.
9
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Y nstjoerd
De kening wie wer thús!
It is dizze simmer 70 jier lyn dat ik de merke-ledekeatspartij
wûn. Myn maten fan doe wiene Simon (Jans) Lemstra en Wytze
(Berends) Hoogeveen. Ik wie doe 25 jier en wurke al in pear
moanne by Halbertsma yn Grou.
It ferrin fan dy merkepartij wie wat apart. It waar spile net
mei, it wie alle dagen reine en hurde wyn. Wy hienen al in
pear omlopen keatst, mar it waar waard al mar minder.
It bestjoer hat doe besletten om de omlopen om de prizen út te
stellen nei de snein dêrop.
“Dat komt min út foar my want dan bin ik mei fakânsje” sei ik
doe. Wy hienen as trije noch net troude pearkes in boat ôfhierd
en woenen it Fryske wetter op.
De réaksje fan Simen liigde der net om. “Asto weibliuwst jonkje hoechsto hjir nea wer te kommen ..gvd.. want dan brek ik dy
de poaten! No moatst it sels mar witte!”
It hie al bliken dien dat wy in best partoer hienen mei alle kâns
op de earste priis.
Foar my wie de kar net sa dreech mar ik hie fansels wol mei fiif
oaren te meitsjen. Wat soenen dy der fan fine?
Dat kommende wykein leinen wy mei de boat healwei GrouAkkrum. De sneintemoarns helle ik in fyts by myn kosthûs yn
Grou,fytste nei Wytmarsum, wûn de earste priis,fytste mei de
krânse op it stjoer werom nei Grou en trof myn maten wer. De
kening wie wer thús!
Doekle R.Yntema
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P rotestantse Gemeente

f
Witmarsum-Pingjum-Zurich.

-

Eind juni is het grootonderhoud aan de Koepelkerk afgerond

n

en zijn de steigers weer afgebroken.

e

Er is de afgelopen maanden veel werk verzet en de Koepelkerk
ziet er weer prachtig uit. Een visitekaartje voor ons dorp!
Maar om de kerk ook in de toekomst te kunnen blijven onderhouden is veel geld nodig. Geld dat onze steeds kleiner wordende kerkelijke gemeente op den duur niet meer op zal kunnen
brengen. Daarom wordt er in overleg met Dorpsbelang gekeken naar mogelijkheden om de kerk breder te gebruiken.
De tarieven voor het gebruik van de kerkelijke gebouwen en de
bijbehorende diensten staan hieronder. U kunt ze ook vinden
op de website.
11
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Tarieven overzicht PKN Witmarsum-Pingjum-Zurich
1-7-2017
Huren
Object

Aard van de verhuur

Standaard huur/2 uren

Vervolg huur/uur

Kerkzaal Hoekstien 1) 3)

losse verhuur

€ 57,00

€ 14,45

maandelijkse verhuur

€ 31,00

€ 9,90

wekelijkse verhuur

€ 25,35

€ 9,90

losse verhuur

€ 22,00

€ 6,60

maandelijkse verhuur

€ 18,55

€ 6,60

wekelijkse verhuur

€ 15,30

€ 6,60

Keuken Hoekstien 2)

per gebeurtenis

€ 30,90

Kerkenkamer Kerkplein

losse verhuur

€ 22,00

Koepelkerk 1) 3)

per gebeurtenis

108,00

Grote Bijzaal Hoekstien

€ 6,60

Tarieven voor diensten
Aard van de dienst

Inhoud van de dienst

Tarief

Gebruik klokken Witmarsum

Voor het laten luiden van een klok,
per klok

€ 14,00

Vergoeding klokluiders Witmarsum

p.p.

€ 13,00

1) Bij rouw- en trouwdiensten eigen gemeenteleden wordt geen
huur gerekend voor de kerkzaal, tevens zijn de kosten van de
eigen voorganger (P. Wattel) dan voor rekening van de kerk
2) Dit tarief geldt voor grootschalig gebruik van de keuken. Het
is niet van toepassing voor het zetten van koffie en thee
3) Verenigingen uit Witmarsum die voorafgaand aan een concert of i.d. oefenen betalen voor een oefensessie € 35,-Waar onduidelijkheid bestaat beslist het College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters.

12
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K erkproeverij

in Witmarsum op 24 september
Landelijk wordt reclame gemaakt voor de kerkproeverij op
10 september. Vanwege de triatlon hebben wij dit evenement
gepland op 24 september. U bent dan welkom om te ‘proeven’
hoe het tegenwoordig in de kerkdienst is. Er is de laatste tijd
wel wat veranderd, voor de een wat meer dan voor de ander.
Misschien aardig om dat eens mee te maken.
In elk geval is er letterlijk wat te proeven na de dienst: koffie
met wat lekkers.
En de mensen, zij zijn ook wat veranderd in de loop van de tijd,
net als u/jijzelf, denk ik.
Welkom op 24 september om 9.30u. in de H. Nicolaas van
Tolentijnkerk of om 9.30u. in De Koepelkerk.
Namens de RK-parochie en de PKN-gemeente, Peter Wattèl

F ryske Krite Nijs

k

t

-

Yn de Merke-Koepel hawwe wy ús stipers, spilers en âld spilers
frege om 28 oktober frij te hâlden foar in aktiviteit. Op dizze
koarte meidieling soenen wy yn de septimber Koepel wiidweidiger werom komme...
Dêrfoar moatte wy efkes werom yn de tiid...!
Toanielferiening de ‘Fryske Krite’ hat it de lêste jierren dreech
hân om har jierlikse toanielútfiering foarm te jaan. De oarsaak
hjirfan wie it te lytse oanbod fan spilers dy ’t tiid frij meitsje
koene of woene foar in rol yn in stik. Sadwaande hawwe wy
spitigernôch it ôfrûne winterskoft gjin toanielútfiering op ’e
planken sette kinnen.
13
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De ‘Fryske Krite’ - dy’t 70 jier ferlyn oprjochte waard - hie har
eartiids yn ’t foarste plak ta doel steld om it kulturele libben yn
Wytmarsum te stimulearjen. Dat alles yn de breedste sin fan it
wurd. Benammen it omtinken fan de Fryske taal stie by harren
heech op ’e list. Se stipen dat troch lêzen, skriuwen, sjongen en
toaniel oan te bieden yn ús Memmetaal.
Al skoften lyn is de eigen ‘Boekerij’ opgien yn de ‘Iepenbiere Bibleteek’. Dêrnei hat de toaniel-útfiering jierrenlang har
fisitekaartsje west. Yn ’e regel brocht ‘De Krite’ jierliks twa
toanielstikken foar it fuotljocht. Letter moast dat troch gebrek
oan spilers werom brocht wurde nei ien útfiering. Lykwols it
djiptepunt hat ferline jier west. Der wiene net genôch spilers te
finen om in stik te dragen, mei it gefolch gjin útfiering.
Fansels hat ‘De Krite’ al in skoft soarch hân oer de weromrinnende belangstelling foar it toanielspyljen en ek op termyn
sjogge wy gjin ferbettering.
De hjoeddeiske maatskippij hat it drok mei fan alles en noch
wat en hieltyd minder tiid e/o belangstelling foar ’t ferieningswurk. Leaver hat men hjoed-de-dei in koart momint fan aksje,
yn plak fan moannenlang te repetearjen.
Dat is de reden dan ek dat op de stiper- en ledegearkomste fan
25 april 2017 it beslút nommen is om de ‘Fryske Krite Wytmarsum’ net ferfalle te litten ta in kwakkeljend gehiel mar mei de
holle heech har aktiviteiten yn styl ôf te sluten.
It bestjoer organisearret dêrom op 28 oktober in jûn om elk dy
’t har ynsetten hat foar de ‘Fryske Krite’ tank te sizzen.
Tagelyk wolle wy dy jûn stil stean by 70-jier ’Fryske Krite’.
Al ús stipers en aktive leden sille persoanlik in útnûging troch
de doar krije om dizze jûn bywenje te kennen yn de seal fan
‘De Gekroonde Roskam’. Foar âld spilers wurdt yn de oktober
Koepel oanjûn hoe’t sy har foar dizze definitive slotjûn opjaan
kinne.
Wy sille der in moaie jûn fan meitsje mei oandacht foar 70-jier
14
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Fryske Krite. Teaterduo ‘Klún & Knoffelhakke’ komme mei
harren nijste programma ‘Dikke Maten’ - in fleurige show fol
nuvere typkes en frjemde foarfallen-, wylst de muzikale omlisting fan de jûn yn goede hân is by de bekende Folkert Hans
Tolsma (sang en trompet).
Koart kriemd in moai programma foar in gesellige jûn mei in
weemoedich tintsje.
Graach wolle wy elk dy’t har de ôfrûne 70 jier op in positive
wize ynsetten hat foar de ‘Fryske Krite Wytmarsum’ tank sizze.

a

Under it genot fan in hapke en in drankje nimme wy ôfskie fan

k

in feriening dy’t mannich doarpsgenoat in gesellige jûn besoarge hat.

e
Oant sjen op 28 oktober yn de seal by PEL!

Ut namme fan “Fryske Krite Wytmarsum’’
Tjibbe Zijlstra

h

,

n

e

K V Pim Mulier
Competitie 2017
Donderdag 3 augustus was er voor de senioren de laatste competitieavond. Na afloop werd er onder genot van een hapje en
een drankje gekeken naar de halve finale van het EK voetbal
voor dames (Nederland-Engeland) Er werd tevens nagepraat

h

over die éne bovenslag of zitbal in de partij die avond of voor-

n

uitgekeken naar het komende merke wykein.

r

In de pauze van de voetbalwedstrijd werd er door competitieleiders Sander Elgersma en Melvin de Tolsma de prijzen uitgereikt. Een groot applaus + een attentie was er voor Oeds
Broersma. Hij zorgt er iedere week in z’n eentje voor dat de
15
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perken voor de competitie op donderdag zijn gelegd. Ook dit
jaar stelde Klussenbedrijf Oebele Haakma uit Witmarsum de
prijzen (toilettas met inhoud) beschikbaar.
Winnaars:
Dames senioren
1. Myriam de Ruijter
Heren 50+
1. Oeds Broersma
2. Oebele Haakma
Heren senioren
1. Michiel de Jong (tevens overall winnaar bij heren)
2. Melvin Tolsma
3. Egbert Jan Goslinga
4. Jaring Nicolai
5. Henk Koops
6. Sander Elgersma
Merke 2017
Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van de
Witmarsumer merke. Van vrijdag 4 augustus tot en met maandag
7 augustus was er weer een prachtig feestprogramma dat door de
permanente commissie werd georganiseerd. Daarnaast stonden
er drie kaatswedstrijden op het programma. Op zaterdag was er
de Pier Elgersma partij, een afdelingspartij voor jongens van 14
tot 16 jaar. Daarnaast was er een opstappartij voor jongens. Het
partuur van Exmorra ging met de fraaie Ice-Watch horloges naar
huis door te winnen van het partuur van Bolsward en stelde zich
kandidatuur voor de freule. De volledige uitslag:
Afdeling:
Exmorra: Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra, Christiaan
Stremler
Bolsward: Hidzerd Bogaard, Jelle Cnossen, Menno Galama
Makkum: Ingmar Wijma, Lars Onrust, Ype Bert van der Logt
Tzumarrum: Jelle Pieter van de Walt, Hylke Jan van de Walt,
Jurre Broekstra
16
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Dronryp: Teake Hofman, Jasper Jager, Lucas Postma
Menaam: Erik Minne Cats, Youri de Groot, Mark Polstra
Opstapronde:
Bouke Andries Boersma, Jelte Hotsma, Jorn Lars van
Beem
Andele Veltman, Bauke Folkerts, Jurjen Miedema
Hedser Mud, Jasper de Boer, Siebe Feenstra
Zondag was de beurt aan de hoofdklassers. Helaas
door omstandigheden maar 9 parturen op de lijst maar
een mooie en spannende finale zorgde voor een mooi
einde van deze partij. Het partuur van Gert Anne van
der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra behaalde
de overwinning door met 5-5 6-0 te winnen van het partuur van Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en
Sjoerd de Jong. De derde prijs was er voor Arnold Zijlstra, Erik Haitsma en Haye Jan Nicolai.

g

Maandag werd de merke afgesloten met een ledenpar-

e

tij. De deelname was prima. Hierbij de uitslagen:

n

Heren A (4 parturen):

r

Nico Dijksta (konng), Mark Elgersma en Gert Jan

h

Meekma
Hilbrand Smid, Sander Elgersma en Michel Nesse
Heren B (12 parturen)
Johan van Abbema, Johannes de Best (koning) en
Bert Haitsma
Jesse van der Molen, Eric Wieling en Cees Jellema
Igor Kuiper, Hans Wierda en Klaas Jan Haitsma
Verliezersronde:
Redmer Zaagemans, Henk Koops en Sybren Reitsma
Mike van Dorsselaer, Nick van Dorsselaer en Wessel
Kruger

17

Koepel_2017_9 september.indd 17

29-08-17 11:54

Heren 50 plus (9 parturen):
Harke Anema (koning), Klaas Haitsma en Piet Tolsma
Jan Faber, Oebele Haakma en Willem van Dijk
Paul Jongstra, Pieter van der Sluis en Johan van der Molen
Verliezersronde:
Martinus van der Meer, Gerben van der Meer en Reinder
Koops
Dames (13 parturen):
Sytske Meekma (koningin), Feikje Kuiper en Elske Koopmans
Wendy Gaastra, Antsje Feenstra en Saloni Nicolai
Aukje Hibma, Grieta Veninga en Maryan van der Molen
Verliezersronde:
Joukje Haitsma, Marjan Reijenga en Esther Hoekstra
Myriam de Ruiter, Wilma Ypma en Elisa de Vries
Dames 40 plus (4 parturen):
Hieke Bootsma, Aukje Heslinga en Jolanda Koopmans (koningin).
Janny Yntema, Coby Yntema en Suzanne Homminga
De kaatsvereniging, kaatsers en de bezoekers kunnen terugzien op een zeer geslaagde merke. Een mooi programma en
prachtig weer zorgen voor een prima stemming op sportcomplex It Fliet.
Tige tank
De kaatsvereniging wil graag iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan dit mooie kaatsseizoen. It wie wer in boppeslach!
Namens het bestuur van KV Pim Mulier,
Harm Jilderda, voorzitter
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Wijkverpleegkundige Baukje de Jong
Tel.nr.: 0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Baukje komt graag voor een
vrijblijvend gesprek bij u thuis.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Baukje de Jong is de
wijkverpleegkundige bij u in de
buurt. Samen met haar zorgteam
Witmarsum biedt zij alle soorten zorg
aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis gaan.

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

r
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S cheppingsgave 90 jaar
Na een welverdiende zomervakantie van bijna drie maanden,
start Scheppingsgave op dinsdag 5 september met de repetities.
Zoals u weet vieren we eind dit jaar ons negentig-jarig jubileum
en dus zijn we gestart met het repeteren van de liederen die we
op het jubileumconcert gaan zingen. De exacte datum van het
concert zullen we in de volgende Koepel bekend maken.
Nog iets over de geschiedenis van Scheppingsgave:
Sinds 1998 is Jannie Kramer-Gietema uit Koudum onze dirigent. Jan Tol is in 1999 zestig jaar lid van Scheppingsgave en
krijgt een gouden reversspeld uitgereikt.
In 2000 en 2001 zongen we in de Laurentiuskerk van Kimswerd
bij de Laurentiusviering. Jan Rinse Blanksma stopt als organist
van de Koepelkerk en Jelle Rollema wordt zijn opvolger.
In 2002 verzorgden we samen met het koor van Ferwoude “Ta
Gods Eare”en muziekvereniging “Excelsior” uit Parrega een
concert. Ook was er een radio opname van Scheppingsgave.
Op Koninginnedag 2003 verzorgde Scheppingsgave een optreden samen met de band Xigatze in de hal van het gemeentehuis.
Met de kerst zong het koor A Festival of Lessons and Carrols
en in 2004 gaven we samen met Nij Libben een kerstconcert.
Scheppingsgave won het KCZB festival te Joure in 2005; ook
werkten we mee aan de bevestigings- en intrede dienst van
ds.Peter Wattel.
In 2006 overleed oud dirigent Jan Rinse Blanksma.
In 2007 verzorgden we een Kerstoratorium “Als appelbloesem
in de winter”. Jelle Zijlstra en dochter Alise werkten mee als
solisten.
In 2008 organiseerde het koor de eerste “Sjongdei”; dit was een
initiatief van ds. Wattel. Dit is nog steeds een tweejaarlijkse traditie . Bij de startzondag zong het koor in het contourenkerkje
20
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op het Fliet. We haalden de eerste prijs van de publieksjury op
het Federatie Festval van Wonseradeel.
In 2009 deed Scheppingsgave voor het eerst mee aan de Stipelrunte; die was in Littenseradiel. Een jaar later hadden we een

,

praamconcert als afluiting van het koorseizoen. Weer won het

.

koor de vakjury en publieksprijs van de Federatie. De oefen-

t

n

n

ruimte werd de Doopsgezinde Kerk, omdat het rusthuis verbouwd werd.
In 2012 wordt de Federatie van zang en muziekverenigingen
“Femuza”. Het koor werkte mee aan de Korendag in Bolsward
georganiseerd door de KCZB.
In 2014 voerde Scheppingsgave in december samen met Nij
Libben en Surprise 4 keer “Scrooge”op in een uitverkochte
Koepelkerk. Het was een groot succes!
In 2015 behaalden we de hoogste beoordeling met het zingen
van het zgn. “Stilteprogramma” bij het Femuza Festival in Makkum. Dat jaar gaven we voor het eerst een donateursconcert.
In 2016 verkochten we eigengemaakte spulletjes op de Koningsdagmarkt om de kas te spekken. We sloten het seizoen af met
een barbecue.
In december zong Scheppingsgave bij de uitvaartdienst van
Tjebbe van Beets.
En we besluiten met een zeer actief jubileumjaar 2017; want na
de sjongdei in februari met een kinderkoor, de Passy opgevoerd
in april eveneens met een kinderkoor en een donateursconcert

k

samen met het Popkoor in juni en nog een jubileumconcert in

n

de maak, zijn we nog lang niet uitgezongen!

m

s

n

-

e
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S V Mulier
Het nieuwe voetbal seizoen staat alweer bijna op het punt van
beginnen. De spelers zijn er na een iets langere zomerstop ook
klaar voor. Vele functies zijn alweer ingevuld, maar we zoeken
nog altijd naar nieuwe vrijwilligers.
Mulier 2 begint op 23 september met hun eerste competitiewedstrijd, we zoeken momenteel nog een leider voor dit elftal.
Iemand die de jongens goed kan aansturen, en direct contact
heeft met de leiders en trainers van het 1e en 3e elftal. Ben jij
diegene die Mulier 2 coachend naar het kampioenschap dirigeert? Of weet u iemand die geschikt is voor deze functie, meldt
dat dan graag bij de Technische Commissie: ivohaitsma@live.
nl of 06-37451753.
Daarnaast is de Jeugdcommissie op zoek naar scheidsrechters,
man/vrouw. Vanaf de leeftijd van 15 jaar en ouder voor de
jeugd, maar ook voor het fluiten van senioren. Dus lijkt het je
leuk om op de zaterdagen 1 keer per 2 a 3 weken een wedstrijd
te fluiten bij de aller kleinsten, of toch de wat oudere jeugd, of
zelfs de senioren, geef je dan op bij:
Melis Bergsma : mj.bergsma@kpnplanet.nl of jeugdcommissie@svmulier.nl of bel of app via tel: 06-57966607
Wil je zelf (weer) voetballen? Wordt dan lid van SV Mulier!
Onze club biedt een prachtig complex waar je uitstekend kunt
sporten. Van jong tot oud, iedereen is welkom. Lijkt het je leuk
om te voetballen, of zitten je vrienden al bij ons, train dan gerust
een keer mee. Of meld je direct aan, kijk op www.svmulier.nl
voor meer informatie betreffende een lidmaatschap.
Heeft u verder belangstelling om iets voor onze mooie voetbalclub te betekenen, kom dan eens langs op sportcomplex It Fliet
of stuur een mail naar info@svmulier.nl.
22
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Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens.
Onder praktische begeleiding, van het
initiatief tot het ontwerp, bij de
aanvraag van uw vergunningen en de
technische realisatie.

l

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht.
Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080

-
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Comfortabel wonen
zonder energiekosten!
Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen,
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning.
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.
“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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V rouwen van NU
Vrouwen van NU is een gezellige vereniging waar ruim 80
vrouwen uit Witmarsum en omliggende dorpen lid van zijn.
In het winterseizoen komen de leden van september t/m april
elke 3e dinsdag van de maand bijeen in de Gekroonde Roskam
te Witmarsum.
Er is dan een gevarieerd programma van sprekers, bijvoorbeeld
over gezondheid, natuur , kunst, boeken of historie, enz. Ook
zijn er elk jaar een paar excursies en workshops.
Bent u geïnteresseerd?
Overweegt u misschien om lid te worden?
Wilt u dan eerst een avond vrijblijvend als gast aanwezig zijn?
Wilt u meer informatie of een flyer met het programma ?
Dat kan, Klaasje v/d Boom- Hoekstra,

tel. 0517 579315

kan

uw vragen beantwoorden.

PC
Witmarsummer Merke 2017 druk bezocht.
Dit jaar werd de Witmarsumer Merke gehouden op 4, 5, 6 & 7
augustus.
Dankzij het programma en het mooie weer kon de Merke dit
jaar niet meer stuk.
Op vrijdag werden de Pim Mulier Spelen georganiseerd! Onder
leiding van Wout Zijlstra werd er een heuse voorstelling gegeven tijdens de Highland games. Het was een geslaagde dag!Na
afloop speelde de band ‘’Alice Springs” de tent plat.
Op zaterdagochtendwerd had de Merk Kids Crew er weer een
25
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mooi programma in elkaar gezet voor de jongste jeugd van het
dorp. Ook dit was zeer geslaagd!
En dan was het tijd voor de klapper van het weekend: De Wytmarsummer Mud Run!
De PC had voor de 130 deelnemers een mooi parcours gemaakt
door het dorp, bos en de weilanden. Iedereen vond het geweldig en na afloop werd er afgesloten met een gezellig drankje.
De band “Oerstjoer” verzorgde de muzikale noot!
Zaterdagavond speelde de band “Smûk” de tent plat!
Zondag 6 augustus werd er door de Hoofdklassers de Haye
Rypma Partij gekaatst. Rondom de kaatswedstrijd zorgden het
muziekkorps “Nij Libben” en ‘”Folkert Hans” voor de muzikale ondersteuning.
Na afloop speelde de band “Van Geeft ‘m” tot in de late uurtjes
door in de feesttent.
Maandag 7 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 de band
‘’Butterfly”verzorgt.
Permanente Commissie Witmarsum
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P im Mulierspelen
Op 4 augustus 2017 j.l. hebben we met elkaar een mooie eerste
Pim Mulier spelen gehad. In de streekbladen zagen we reeds
volop tekst en foto’s. Zo was te lezen en te zien dat Cees Jellema de Titanenstrijd onder leiding van sterke man Wout Zijlstra
heeft gewonnen. De Highland game Zevenkamp is gewonnen

e

door het team van de camping met buurtcoach Danny Wakker.

t

De 2 teams van de buurtcoachen Gerda van Popta en Wietske

d

Bebelaar volgden op de voet! De 3 iconen gsm speurtocht is
gewonnen door het jonge team uit de buurt van de buurtcoachen Gerda van Popta en Wietske Bebelaar. Bij dit team bleken vooral de gemaakte foto’s de punten te hebben opgeleverd.
De tweede score, hoog in punten door het verrichte speurwerk,
komt uit de buurt van de buurtcoachen Anneke de Valk en
Gerrie van Balen. Het B team uit de buurt van buurtcoach
Linda van der Wal volgde daar kort op! De pechprijs van deze
gsm speurtocht ging naar het team van buurtcoachen Carla
Bootsma, Aukje Heslinga en Myriam de Ruijter. De ruim 300
deelnemers en supporters lieten zich de warme hap aan het
eind van de spelen en begin van de eerste Merke avond goed
smaken. Al met al mogen we samenvatten: De buurten scoren
met hun buurt teams en lieten Witmarsum e.o. als dorp winnen!
De Pim Mulierspelen 2017 georganiseerd vanuit Witmarsum
2018 werden mede mogelijk gemaakt door Streekwurk, Stichting tot NUT, het Nijman Biermasz 17 Dorpenfonds, Witmarsum Ondernemersvereniging en bedrijfssponsoren. We danken
de inzet van de werkgroep, de buurtcoachen en vrijwilligers.
‘Folgend jier mar wer’, hoorden we uit vele monden.
Op de website van Witmarsum2018.frl”www.Witmarsum2018.
frl zijn de foto’s vanuit de speurtocht fotografen te zien en de
foto’s gemaakt door Truida Sluiman.
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Wall ball in Witmarsum
In de loop van dit jaar kunnen we in Witmarsum Wallball spelen!
Een WITMARSUM 2018 werkgroep bestaande uit Johan van
der Molen, Janny Yntema en Teunie Piersma hebben samen met
KV PIM MULIER en de buurtsportcoach Tinie Zijlstra een plan
gemaakt. De gemeente Súdwest Fryslan en Sportdorp Witmarsum
hebben op basis van dit plan geld beschikbaar gesteld om de gymnastiekzaal geschikt te maken voor Wallball!!! Een bestaande muur
van de gymzaal zal daartoe worden gestuukt en belijning zal worden aangebracht. Als dat klaar is zal kunnen worden gestart met
een Wallball programma, georganiseerd vanuit KV PIM MULIER.
De Stichting Ekspedysje Wytmarsum staat het eerste jaar garant
mocht er onverhoopt een tekort op de organisatiekosten komen.
We rekenen er echter op dat er voldoende belangstelling komt van
jongeren en ouderen om dit jaar met Wall ball te starten. In de volgende Koepel zullen we mede vanuit KV Pim Mulier meer over
data en het openingsprogramma vermelden.
Wallball lijkt met meest op squash. In de variant die in Nederland
wordt gespeeld wordt gebruik gemaakt van één frontmuur (one wall
handball). Wallball wordt met de hand gespeeld, er wordt gebruik
gemaakt van een zachte rubberen bal (big blue). Het spel wordt 1
tegen 1 of 2 tegen 2 gespeeld. Er wordt gespeeld in sets. Er kan met
de blote hand worden gespeeld, maar vaak worden er dunne handschoenen gebruikt. Het is een flitsend balspel tegen een muur en
in vergelijking met het kaatsen is Wall ball actiever, de speelduur
korter en komt het er conditioneel op aan. Wall ball wordt rondom
op de wereld gespeeld, zowel indoor als outdoor. Onze eigen voormalige dorpsbewoonster Marike Beckers werd in 2014 samen met
haar teamgenoten Nederlands kampioen, Fries kampioen, Europees kampioen en Wereldkampioen.
De WITMARSUM 2018 Pim Mulier sportgroep wil meer mensen
in Witmarsum activeren aan sport te doen en of te bewegen. Er zijn
naast de Wallball werkgroep, werkgroepen voor de Pim Mulierspelen en Beweegplekken. De eerste Pim Mulierspelen zijn geweest,
zie het verslag daarvan in deze Koepel. Over het ontwikkelen van
Beweegplekken volgt nader bericht in de november Koepel.
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[Geef tekst op]

Het theaterproject ‘Wy jouwe gjin krimp!’, wat
uitgevoerd wordt door de Stichting Ekspedysje
Wytmarsum, bestaat uit drie onderdelen:
1. Verzorgen les en workshop op basisscholen
2. Organiseren
van
workshops
met
professionele
begeleiding
in
diverse
theaterdisciplines
3. Theaterstuk “Wy jouwe gjin krimp!”

-

.

r

d

l

1

-

t

Van twee workshops zijn de data bekend:
-

Zondag 8 oktober: Workshop ‘Decor ontwerpen en bouwen’ in De Roskam

-

Zondag 29 oktober: Workshop ‘Kleding ontwerpen en maken’ in De Roskam

Beide workshops worden gegeven door Marianne Burgers (1959). Zij studeerde in 1982 af aan de
Koninklijke Academie voor de Kunsten in Den Haag, aan de afdeling Monumentale Textiel.
Marianne is al vele jaren actief als decor- en kostuumontwerpster in het theater. Ze geniet
bekendheid in zowel België als Nederland en heeft diverse nominaties en prijzen voor haar werk
ontvangen. Daarnaast doceert zij op de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam het vak
Vormgeving.
De workshops zijn bedoelt om de deelnemers nieuwe ideeën mee te geven en eens op een andere
manier bezig te gaan met decor en kleding.
Er kunnen maximaal 10 personen per workshop deelnemen. Er zijn voor beide workshops nog
enkele plaatsen beschikbaar, maar vol=vol. Dus meld je aan via theaterproject@witmarsum2018.frl
Vorige keer konden wij melden dat de workshop ‘Licht en geluid’ in Hoorn zou plaatsvinden. Helaas
is dit vanwege organisatorische problemen bij het Poppodium in Hoorn niet meer mogelijk. Wij
gaan nu op zoek naar een ander alternatief.
Binnenkort hopen wij ook de data te kunnen melden van andere workshops zoals ‘Sing and swing’
en een vervolg workshop van ‘Acteren in een soap’.

Heb je zin om mee te doen op of achter het podium of aan workshops,

-

geef je op via theaterproject@witmarsum2018.frl

n

Weet je nog niet zeker of je deel wilt nemen, maar wil je wel op de hoogte worden gehouden, stuur
dan ook een e-mail en wij houden je op de hoogte.
Productieteam Anja Feenstra, Gerbrich Koornstra en Wim Beckers

-
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Y n’t ferline
Noch efkes werom nei de merke koepel, it ferslach út 1917, oer
de freule, winst fan Wytmarsum. Teade Zijlstra en Jan Reitsma
kinne wy, mar wa wie Daan Hettema.
Daniël Hettema is berne op 29 july 1901, soan fan weinmakker
Jacob Hettema en Geartsje Zoodsma. De weinmakkerij wie it
hûs dêr ‘ t no Mark Hofstra wennet, letter ha se op ‘ e van
Aylvaweg 12 wenne. Yn 1921 giet er nei Amearika, en komt
yn 1927 noch ien kear werom nei syn berte doarp. Hy komt yn
New York oan mei it skip de Volendam, fan de Holland-Amerika lijn, en lit him dan ynskriuwe as betonwurker. Syn heit en
mem komme yn 1928 yn ien wike te ferstjerren, hjirnei is der
hast gjin kontakt mear mei Fryslân. Yn 1942 nimt er tsjinst yn it
Amerikaanske leger, as Nederlanner, hy is dan noch frijfeint en
boere- arbeider. Dêrnei komt er yn oanrekking mei twa Friezen, en jout dan syn gouden freule klokje mei . Dy komt telâne
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by in omkesizzer, Jacob Hettema wenjend yn Seisbierrum. As
dy komt te ferstjerren yn 2002, wurdt it klokje skonken oan it
keatsmuseum te Frjentsjer. Daniël Hettema sels, is yn augustus
1974 stoarn yn Phoenix , Maricopa, Arizona.
Bliuwe wy noch mei ien fraach sitte, wa wiene dy minsken, dy ‘
t it klokje mei werom naam?
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

r

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

t

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

n

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

n

-

r

n

e
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G eboren
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B edankt
Tige tank
Hjirby wolle wy elkenien tank sizze foar alle kaarten, attinsjes en lokwinsken foar ús houlik.
It hat ús tige goed dien. Wy genietsje noch folop fan alle oandacht!
Harm en Jet Jilderda

A genda
5 september

Aylva State 14.30 uur, start koormiddag,

9 september

Zwembad Mounewetter

De Ontmoeting
14.00 uur: ‘Glij ‘m d’r in’
17.00 uur: Sluiting van het zwembad
9 september

Bekerwedstrijd SV Mulier 1 – YVC 1
14.30 uur, Sportcomplex It Fliet

9 september

Tserkepaad 13.30 – 17.00 uur, Koepelkerk

10 september

Triatlon
33
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14 september

Aylva State 19.00 uur, Muziek in Huis, De
Ontmoeting

16 september

Bekerwedstrijd SV Mulier 1 - Nijland 1
14.30 uur, Sportcomplex It Fliet

17 september

Aylva State 14.30 uur, Kerkdienst PKN,
De Ontmoeting

19 september

Kaartclub Elk Wat Wils
Vergaderen en kaarten
19.30 uur, De Gekroonde Roskam

19 september

Vrouwen van Nu
‘De Helpende Hand’, lezing door Eva
Vriend
19.45 uur, De Gekroonde Roskam

20 september

Fredeskuier

23 september:

SV Mulier 1 - Marrum 1 (competitie)

19.00 uur, start in Aylva State
14.30 uur, Sportcomplex It Fliet
24 september

Kerkproeverij
9.30 uur, H. Nicolaas van Tolentijkerk en
Koepelkerk

26 september

Kaartclub Elk Wat Wils
19.45 uur, Competitie, De Gekroonde Roskam

30 september

Aylva State
15. 30 uur, Dag van de ouderen, De Ontmoeting
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
Bibliotheek Mar en Fean
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”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de oktober Koepel moat uterlik22 septimber ynlevere
wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek
byAdri 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 2017
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

€50,€30,€15,€15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- 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
35

Koepel_2017_9 september.indd 35

29-08-17 11:55

Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

V ERB OU W PL A NNEN?
Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre?
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?
Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing,
dan maken we vooraf een 3D-ontwerp.

Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland.
Profiteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07
www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum
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