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K at en Harke
In nij jier fol mei nije kânsen tusken       en        ! 

As ik dit stikje oan it typen bin, moatte de Krystdagen en Ald 

en Nij noch komme. Faaks in drokke tiid, je miene dat er noch 

fan alles barre moat, mar oan’e oare kant ek in tiid om lek-

ker frij te nimmen en in gesellige tiid fan meimekoar wêze, 

mei de Krystbeam, kearskes, lekker iten. Dat is net foar eltse-

nien fuortlein, dêr steane we faaks net altyd bij stil. Mar wy as 

redaksje wolle jimme in geweldich, lokkich en boppe al in sûn 

2018 tawinskje!

Op 2 desimber 2017 wie it 90 jierrich jubileum fan it koar Schep-

pingsgave. In prachtige jûn mei muzyk troch de jierren hinne, 

leuke koarte ynterviews en in soliste makken it plaatsje kom-

pleet ta in geweldich optreden. 

Ek it optreden fan Nij Libben op 17 desimber 2017 yn’e Koe-

peltsjerke mei meiwurking fan Wim Beckers, Alise Zijlstra, Jan 

Ottevanger, Boudewijn Beckers en Jelle Zijlstra wie in boppe-

slach! De tsjerke siet tsjokfol! 

Nei ôfrin wie der in gesellige Krysthappening, mooglik makke 

troch de Wytmarsumers Undernimmers op it Keatsplein, mei 

earte en glühwyn. En fansels de priisútrikking foar bern dy’t in 

krystwinsk hiene. 

Jannewaris is meastentiids in rêstige moanne, dêrnei komt alles 

wer op gong. 

2018 is ek it jier fan Kulturele Haadstêd. Ek Wytmarsum lit him 

wer fan syn bêste kant sjen, mei it teaterstik “Wy jouwe gjin 

krimp”! Dizze foarstelling is in ûnderdiel fan it programma fan 

Wytmarsum 2018, wêryn ús trije ikoanen  Menno Simons, Gys-

bert Japicx en Pim Mulier sintraal steane. It is in foarútstribjen-
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Ik wol graach ôfslute mei in gedicht, dat ik oersetten ha yn it 

Frysk.

Efkes stilstean

De feestdagen binne wer oan kant en sokke dagen binne faaks 

dagen om te  oertinken, te besinnen, ôfslute of op nij begjinne. 

Wat dogge je mei winsken, dreamen, dingen dy’t jo oerkommen 

binne.

Lit se wêze en lit se efter, de slimste wurde sêfter, de moaiste krije 

in plakje yn je hert.

Meitsje elts jier in nije start, begjin oan jins âlde of nije dreamen.

Lit it libben op je ôfkomme, ûnthaast, belibje en genietsje!

Mear dan dit libben hawwe jo net! 

Bron: Onthaast, beleef & geniet 

Oant de oare kear

Betty

D orpsbelang
KLÚNFEEST GOES SERIOUS 2016

De deelnemers van dagbesteding “Te Plak “ hebben een heer-

lijk uitje gehad naar Ecomare op Texel dankzij de opbrengs-

ten van het Klúnfeest 2016. Dit is een mooi voorbeeld van een 

win-win situatie. Wij organiseerden een prachtig en swingend 

Klúnfeest en dankzij de opbrengsten (€ 770,-) konden de deel-

nemers van Te Plak een onvergetelijke dag beleven.  

de en dwerse foarstelling dy’t foar, troch en mei Wytmarsumers 

makke wurdt. In foarstelling fol mei teater, muzyk en dûns. Dus 

hâldt de Koepel, Facebook ensf. yn’e gaten.

Op 8 novimber lêstlyn is yn Grins berne OHLE ERASMUS 

HUIGEN. De grutske âlders binne Miranda Koops (fan Jelly 

en Marten) en Robert Huigen. Se binne tige wiis mei him. 

Ek syn grutte sus Yfke is net by de widze wei te slaan! Sa’n 

nij libben krijt ús by it hert, noch sa lyts en ôfhinklik skriuwt 

Jelly sels.

Ek Wytmarsum is wer in lytse ynwenner riker, op 19 desimber 

is berne FYGO FINN, de grutske âlders en sus binne Niels en 

Marsja de Vries en Evy-Linn. It bliuwt in wûnder, in wûnder 

sûnder ein…

 

De redaksje krige it berjocht dat ferstoarn is âld Wytmarsumer 

WIETZE VOS. Hy wenne destiids op’e kazerne wêr’t no Sjerp 

en Gerda wenje. It hûs waard doe dûbel bewenne. Letter wie hy 

arsjitekt yn Harns wêr’t se doe ek hinne gien binne te wenjen. 

Wietze kaam elts jier noch by it keatsen, fan it simmer noch 

yn de rolstoel mei soan Dirk mei de merke, hy miste nea…Hy 

fielde him noch altiten Wytmarsumer. Wy winskje syn bern, 

pake- en oerpakesizzers in protte sterkte ta mei dit ferlies.

Op 11 desimber lêstlyn is ferstoarn BARTELE KUIPERS, 96 

jier…’bezige handen en een sterke wil, vielen na een bewogen 

leven stil’. De hear Kuipers hat jierren by syn soan Harry Kui-

pers ynwenne oant dat op’t lêst net mear koe en hy nei Aylva 

State ferhúze. Wy winskje syn bern, pake- en oerpakesizzers ek 

in protte sterkte ta mei dit ferlies.  

Fan Doekle Yntema, in tige belutsen âld-Wytmarsumer, fer-

stoarn op 24 septimber lêstlyn mocht de Koepel in jefte ûntf-

ange. Hjir binne wy fansels tige tankber foar.

2018 | 01 Koepel.indd   4 02-01-18   14:18



5

Ik wol graach ôfslute mei in gedicht, dat ik oersetten ha yn it 

Frysk.

Efkes stilstean

De feestdagen binne wer oan kant en sokke dagen binne faaks 

dagen om te  oertinken, te besinnen, ôfslute of op nij begjinne. 

Wat dogge je mei winsken, dreamen, dingen dy’t jo oerkommen 

binne.

Lit se wêze en lit se efter, de slimste wurde sêfter, de moaiste krije 

in plakje yn je hert.

Meitsje elts jier in nije start, begjin oan jins âlde of nije dreamen.

Lit it libben op je ôfkomme, ûnthaast, belibje en genietsje!

Mear dan dit libben hawwe jo net! 

Bron: Onthaast, beleef & geniet 

Oant de oare kear

Betty

D orpsbelang
KLÚNFEEST GOES SERIOUS 2016

De deelnemers van dagbesteding “Te Plak “ hebben een heer-

lijk uitje gehad naar Ecomare op Texel dankzij de opbrengs-

ten van het Klúnfeest 2016. Dit is een mooi voorbeeld van een 

win-win situatie. Wij organiseerden een prachtig en swingend 

Klúnfeest en dankzij de opbrengsten (€ 770,-) konden de deel-

nemers van Te Plak een onvergetelijke dag beleven.  

de en dwerse foarstelling dy’t foar, troch en mei Wytmarsumers 

makke wurdt. In foarstelling fol mei teater, muzyk en dûns. Dus 

hâldt de Koepel, Facebook ensf. yn’e gaten.

Op 8 novimber lêstlyn is yn Grins berne OHLE ERASMUS 

HUIGEN. De grutske âlders binne Miranda Koops (fan Jelly 

en Marten) en Robert Huigen. Se binne tige wiis mei him. 

Ek syn grutte sus Yfke is net by de widze wei te slaan! Sa’n 

nij libben krijt ús by it hert, noch sa lyts en ôfhinklik skriuwt 

Jelly sels.

Ek Wytmarsum is wer in lytse ynwenner riker, op 19 desimber 

is berne FYGO FINN, de grutske âlders en sus binne Niels en 

Marsja de Vries en Evy-Linn. It bliuwt in wûnder, in wûnder 

sûnder ein…

 

De redaksje krige it berjocht dat ferstoarn is âld Wytmarsumer 

WIETZE VOS. Hy wenne destiids op’e kazerne wêr’t no Sjerp 

en Gerda wenje. It hûs waard doe dûbel bewenne. Letter wie hy 

arsjitekt yn Harns wêr’t se doe ek hinne gien binne te wenjen. 

Wietze kaam elts jier noch by it keatsen, fan it simmer noch 

yn de rolstoel mei soan Dirk mei de merke, hy miste nea…Hy 

fielde him noch altiten Wytmarsumer. Wy winskje syn bern, 

pake- en oerpakesizzers in protte sterkte ta mei dit ferlies.

Op 11 desimber lêstlyn is ferstoarn BARTELE KUIPERS, 96 

jier…’bezige handen en een sterke wil, vielen na een bewogen 

leven stil’. De hear Kuipers hat jierren by syn soan Harry Kui-

pers ynwenne oant dat op’t lêst net mear koe en hy nei Aylva 

State ferhúze. Wy winskje syn bern, pake- en oerpakesizzers ek 

in protte sterkte ta mei dit ferlies.  

Fan Doekle Yntema, in tige belutsen âld-Wytmarsumer, fer-

stoarn op 24 septimber lêstlyn mocht de Koepel in jefte ûntf-

ange. Hjir binne wy fansels tige tankber foar.

2018 | 01 Koepel.indd   5 02-01-18   14:18



6

Wok-mok voor vertrekkende Wok leden

Dorpsbelang heeft vertrekkende Wok-leden  Thomas, Marjo-

lein, Pier en Sandra bedankt voor hun inzet.  Tijdens de Sin-

terklaasversieringen werden zij verrast door voorzitter Joost 

en ontvingen zij elk een waar ‘collecters-item’  namelijk een 

heuse “WOK-mok”.    Dorpsbelang dankt hen  nogmaals voor 

de grote inzet. Harmen de Boer trekt nu het WOK. Harmen 

is naarstig op zoek naar enthousiaste mensen die samen met 

hem het WOK nieuw leven willen inblazen. Kun je goed orga-

niseren, vind je het leuk om mensen te ontmoeten en samen te 

werken om iets tot stand te brengen mail dan naar: wokwitmar-

sum@hotmail.com

Jaarvergadering 2018

Donderdag 22 maart 2018 is een datum om alvast te noteren in 

je agenda!  Dan is de jaarvergadering van Dorpsbelang.  Het 

thema van dit jaar is ‘ beweegplekken’ in Witmarsum en Jac 

König zal ons geanimeerd hier alles over vertellen.  De overige 

agendapunten worden t.z.t. bekend gemaakt.

Mail bestuur dorpsbelang:dbwitmarsum@hotmail.com 

Website: www.witmarsum.com 

Sinterklaas met stoute Pieten naar Witmarsum

Op 25 november is Sinterklaas met zijn Pieten weer in Wit-

marsum aangekomen. Dit maal met twee boten, een golfkar 

en een quad. Alle kinderen zijn heel blij dat Sint en zijn Pieten 

er weer zijn. De intocht dit jaar was erg bijzonder, want Sint 

had heel stoute en heel brave Pieten meegenomen, wel 16 . De 

stoute Pieten hadden de golfkar van Sint gestolen en de brave 

Pieten luisterden veel te goed naar Sint. Onderweg door het 

dorp maakten de stoute Pieten zeer gevaarlijke sprongen en 

klommen ze zo van de straat op daken van huizen, alsof ze een 

cursus freerunning hadden gevolgd. 
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meester van Witmarsum Klaas Smit en wethouder Durk Stoker 

van de gemeente Súdwest-Fryslân. Alle kinderen zijn dit jaar 

lief genoeg geweest, vond Sinterklaas. En Sinterklaas was er 

zeker van dat iedereen ook dit jaar echte pakjes zou krijgen. 

Ze waren onderweg naar Nederland in een storm terecht geko-

men en enkele pakjes waren overboord gevallen, maar alles 

zou goedkomen verzekerde Sint de kinderen

Na de officiële ontvangst begon het grote feest in de zaal van 

De Gekroonde Roskam. Muziekpiet maakte er met zijn liedjes 

en gitaarspel een groot feest van voor alle kinderen. Ook dit 

jaar bezochten Sint en zijn Pieten de bewoners van het ver-

zorgingshuis Aylva State waar vele Sinterklaasliedjes werden 

gezongen. Daarna trokken Sint en zijn Pieten naar Wonen bij 

September. In het voormalige gemeentehuis van Witmarsum 

wonen mensen met geheugenproblemen, maar de liedjes van 

Sint en Piet kennen velen nog goed. Het was weer een groot 

feest waar jong en oud van hebben genoten!

We willen alle vrijwilligers en sponsoren weer hartelijk bedan-

ken voor hun bijdragen en medewerking. Bouwbedrijf Heerin-

ga noemen we met naam, onder meer omdat Heeringa de kan-

tine van zijn bedrijf jaarlijks openstelt voor de voorbereidingen.
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O VW Kerst Happening 
De Ondernemers Vereniging Witmarsum organiseerde afgelo-

pen zondag weer de jaarlijkse Kerst Happening.

De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd en de opkomst 

en sfeer was weer buitengewoon goed. 

De combinatie met het Kerstconcert van Nij Libben werkt van 

beide kanten erg goed.

Onder het genot van een glaasje gluhwein, warme chocolade-

melk en overheerlijke zelfgemaakte snert en verwarmd door 

vuurtonnen genoten vele dorpsgenoten van deze middag.

Belangrijk onderdeel was dit jaar ook weer de wensboom, een 

grote verlichte kerstboom met daarin de wensen van de kinde-

ren van de lagere scholen van Witmarsum.

Namens de ondernemers van Witmarsum mocht voorzitter 

Griet Sieswerda weer een aantal wensen van kinderen laten 

uitkomen, onder andere: een dagje vissen met pake op het IJs-

selmeer, een bos bloemen voor beppe, een bak vol lijmpotten 

voor in de klas, een mooie pop. 

Maar de meest bijzonder wens werd niet door een kind maar 

door een juf ingestuurd. Deze juf vertelde op de wenskaart dat 

haar leerling Riad door de sneeuwval gedwongen was zijn fiets 

op school te laten staan. Keurig in het fietsenhok en op slot. 

Toen hij de volgende dag zijn fiets weer mee wilde nemen bleek 

deze helemaal vernield te zijn. 

Dit bijzondere verhaal was de aanleiding om deze wens in ver-

vulling te laten gaan. Namens de ondernemers en mede door 

Sjouke Elgersma Rijwielhandel kon de voorzitter Riad een 

mooie nieuwe fiets overhandigen.

NIEUWJAARSBORREL VOOR WITMARSUMER ONDERNEMERS 

EN ONDERNEMERS IN WITMARSUM

Ondernemers Vereniging Witmarsum luidt 2018 goed in!

Om het nieuwe jaar ondernemend te starten, organiseert OVW 

een nieuwjaarsborrel voor alle ondernemers in Witmarsum. Bij 

deze nodigen wij ook jou - als ondernemer - graag uit! Uiteraard 

is je partner ook van harte welkom. Kom langs om samen met 

ons, de leden van de OVW, het glas te heffen op het nieuwe jaar!

Om er een gezellige en inspirerende avond te maken, komt 

Herre Zonderland (broer van) langs als gastspreker. Hij vertelt 

over de overeenkomsten tussen de sport- en ondernemerswe-

reld, doorzettingsvermogen, ambitie en talentontwikkeling. Dit 

allemaal met een vleugje humor, zodat we met zijn allen geïn-

spireerd en met een lach kunnen beginnen aan het nieuwe jaar.

Graag tot donderdag 11 januari!

De Gekroonde Roskam, 19.30 uur

Met een ondernemende groet namens het bestuur van 

de Ondernemers Vereniging Witmarsum

Margriet van der Zee

margriet@zeedesign.nl
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Witmarsum 2018
Theaterprojekt ‘Wij jouwe gjin krimp!’

Dansliefhebbers opgelet!

Voor het theaterproject “Wy jouwe gjin krimp” wordt er bin-

nenkort de volgende dansworkshops aangeboden:

Zaterdag 20 januari 2018, 14:00 tot 17:00 uur, locatie – Gymzaal

WORKSHOP Colorguard – Flag basics & movement o.l.v. 

Esther Metzlar

Een ‘Colorguard’ is van oorsprong een showformatie die 

zomers –als onderdeel van een showkorps- de choreografie/

show verrijkt, door muziek weer te geven met vlaggen, rifles, 

sabres, linten en andere kleurrijke attributen. Tijdens deze 

workshop leer je een aantal basistechnieken van het onderdeel 

vlag in combinatie met dans.

Dinsdag 6 februari 2018, 19:00 tot 21:00 uur, locatie - de 

Gekroonde Roskam

WORKSHOP Ultimatefreestyle o.l.v. Dikkie Knap

Bij de workshop ‘Ultimatefreestyle’ wordt een mix aangebo-

den van verschillende dansstijlen; streetdance, hip hop, break-

dance, capoeira, popping, electric boogie en pantomime.

Dans is één van de onderdelen van de voorstelling die in 

november 2018 plaats zal vinden en is voor iedereen toeganke-

lijk. Jong, oud, ervaren of onervaren.. het maakt niet uit! Pak 

gewoon deze kans en ervaring...

Meedoen?

Wanneer je graag mee wil doen als danser in het theaterstuk, 

houd dan rekening met:
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Theaterprojekt ‘Wij jouwe gjin krimp!’

Dansliefhebbers opgelet!

Voor het theaterproject “Wy jouwe gjin krimp” wordt er bin-

nenkort de volgende dansworkshops aangeboden:

Zaterdag 20 januari 2018, 14:00 tot 17:00 uur, locatie – Gymzaal

WORKSHOP Colorguard – Flag basics & movement o.l.v. 

Esther Metzlar

Een ‘Colorguard’ is van oorsprong een showformatie die 

zomers –als onderdeel van een showkorps- de choreografie/

show verrijkt, door muziek weer te geven met vlaggen, rifles, 

sabres, linten en andere kleurrijke attributen. Tijdens deze 

workshop leer je een aantal basistechnieken van het onderdeel 

vlag in combinatie met dans.

Dinsdag 6 februari 2018, 19:00 tot 21:00 uur, locatie - de 

Gekroonde Roskam

WORKSHOP Ultimatefreestyle o.l.v. Dikkie Knap

Bij de workshop ‘Ultimatefreestyle’ wordt een mix aangebo-

den van verschillende dansstijlen; streetdance, hip hop, break-

dance, capoeira, popping, electric boogie en pantomime.

Dans is één van de onderdelen van de voorstelling die in 

november 2018 plaats zal vinden en is voor iedereen toeganke-

lijk. Jong, oud, ervaren of onervaren.. het maakt niet uit! Pak 

gewoon deze kans en ervaring...

Meedoen?

Wanneer je graag mee wil doen als danser in het theaterstuk, 

houd dan rekening met:

– Je bent beschikbaar voor de repetities vanaf april 2018 op 

dinsdagavond of zaterdagochtend (exacte tijden nog in te plan-

nen)

– Je bent tussen eind oktober en 10 november op alle avonden 

beschikbaar i.v.m. technische repetities/ doorlopen/ generale 

repetitie/ try-out en voorstellingen.

Geef je snel op en meld je aan via:  theaterproject@witmar-

sum2018.frl

Workshop ‘Zangtechniek, inlevingsvermogen en performance’  

door Elske de Wall

Zoals we al eens eerder melden zal  op maandag 12 februari 

2018 (’s avonds) onze bekende Friese zangeres Elske de Wall 

naar Witmarsum komen om de workshop ‘Zangtechniek, inle-

vingsvermogen en performance’ geven. 

De workshop zal plaats vinden in de Roskam en begint om 

20.00 uur.

Er zijn nog een paar plekjes vrij. Dus als je mee wilt dioen, meld 

je dan aan via:  theaterproject@witmarsum2018.frl;

Witmarsum in beweging!
Statiegeldflessen in huis?

De leerlingen van onze basisscholen De Bonkelder en De Uts-

koat hebben een statiegeld flessenactie uitgezet. We willen 

een aantal beweegplekken in Witmarsum tot stand te brengen; 

voor onze ouderen, voor onze schooljeugd en voor algemeen 

gebruik. We willen o.a. het schoolplein opknappen; de kinde-

ren meer uitdaging bieden. Om dit mogelijk te maken is er heel 

veel geld nodig. We schrijven fondsen aan en we vinden het ook 

belangrijk om samen met de leerlingen geld in te zamelen en ze 
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hierdoor bij het nieuwe schoolplein te betrekken. Daarom zet-

ten we in 2018 een aantal acties op en hopen we zo op een leuke 

manier geld in te zamelen. Bij de start van het nieuwe jaar zijn 

we met de eerste actie gestart. In de hal van beide scholen staat 

een inzamelpunt voor lege statiegeldflessen. Hier kunnen alle 

kinderen van de school de door hen verzamelde lege flessen 

inleveren. Deze actie is doorlopend en in ieder geval tot na de 

voorjaarsvakantie (5 maart).

Alle dorpsbewoners kunnen ons steunen door lege statiegeld-

flessen in te leveren. Bij de Poeisz staat een verzamelbak waar 

u uw statiegeldbonnetje als donatie in kunt stoppen.

Voor vragen over deze actie kunt u terecht bij: Tessa van der 

Wei (ouder De Utskoat) of Thea Schotanus (ouder De Bon-

kelder).

D URF!!  
Beeldende kunst en gedichten in Witmarsum gezocht.

Ons project getiteld Durf!! betreft een concert met muziek en 

kunst op 5 mei in de Koepelkerk èn een kunstroute in juli op 

diverse locaties in Witmarsum.

De bedoeling is dat iedereen mee kan doen en dat doet door 

middel van een inzending van een tekening, schilderij, iets met 

textiel, een foto, gedicht of verhaal.

Wij zijn tot nu heel blij met de inzendingen. Het ziet er goed uit! 

Ook vragen wij actief mensen om deel te nemen en met posi-

tieve reacties als gevolg! We kunnen nu al aan de slag voor onze 

concert 

op 5 mei met de reeds aangemelde schilderijen, beelden, gedich-

ten, textiel en tekeningen. 

Maar we willen nog meer belangstelling! Misschien laten men-

sen zich wat afschrikken door het woord ‘kunst’ en denken ze 

daarbij aan iets moeilijks. Maar als je vindt dat je iets moois 

hebt gemaakt durf!! je aan te melden en zeg wat je gaat maken 

of wat je reeds gemaakt hebt.

Mooi zou zijn iets met ‘vrijheid’ als onderwerp vanwege de uit-

voering op bevrijdingsdag.

Geef je nu alvast op dan kunnen we een passend muziekstuk 

vinden. In ieder geval voor 15 januari.

Vermeld je deelname aan Tjit Koopmans tel. 0517-532774

Het project wordt georganiseerd door mensen van zangver. 

Scheppingsgave i.s.m Tsjerkepaad

E WW
Het kaartseizoen van EWW is alweer halverwege. Er zijn altijd 

3 of 4 tafels met klaverjassers en maar 1 tafel schutjassers. Hier 

kunnen nog wel wat bij. Wie mee wil doen is welkom op de 

dinsdag avond.  Hier zijn de prijswinnaars van de eerste helft 

van het seizoen.

Schutjassen   Klaverjassen

19 sept:

1e Prijs P. Nota 62 pnt P. v. Stein  5630 pnt

2e prijs    Joh. Adema  5382 pnt

3e prijs   B. Keuning   5118 pnt
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Schutjassen   Klaverjassen

26 sept

1e prijs Sj. Nicolai 61 pnt J. Bouma  4904 pnt

2e prijs   J. Sytsma 4 533 pnt

3e prijs   E. Schippers  4528 pnt

10 okt

1e prijs Sj. Nicolai 66 pnt Sj. Wind  4994pnt

2e prijs   A de Roos  4993 pnt

3e prijs   J. Bouma  4734 pnt

24 okt

Maatkaarten

1e prijs 

P. Huisman/H. Smid  71 pnt

Joh. Adema/J. Bouma  5323 pnt

2e prijs

Sj. Nicolai/ J. Jorna  45 pnt

Sj. Wind/S.v.d. Witte  5087 pnt

3e prijs

C. Visser/T Algra   4694 pnt

4e prijs

JohBouma/A.de Roos  4381 pnt

7 nov

1e prijs

P. Nota 58 pnt  A de Roos  5565 pnt

2e prijs   E. Hofma  5316 pnt

3e prijs   E. Schippers   4941 pnt

28 nov

Maatkaarten

1e prijs

Sj. Nicolai/J. Jorna 59 pnt

G.v.d. Witte/Sj. Wind 5412 pnt

2e prijs

H. Anem/Sj. De Jong   50 pnt

Kl. Kroontje/E. Schippers   5285 pnt

3e prijs

Tr. Bergsma/P. Feenstra   5114 pnt

Schutjassen   Klaverjassen

19 dec

1e prijs P. Nota 62 pnt J. Sytsma  5554 pnt

2e prijs   E. Hofma  5015 pnt

3e prijs   Sj. Wind  4772 pnt

Wij wensen iedereen langs deze weg een gelukkig en gezond 

2018 en tot 9 januari

K ids in Actie
Zingen in de kerk met Marcel & Lydia Zimmer

Op zondagmiddag 4 februari 2018 geven Marcel en Lydia Zim-

mer speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar een vrolijk kindercon-

cert in de Hoekstien te Witmarsum met oude en nieuwe liedjes 

en leuke sketches. Kortom: veel zingen, bewegen, verhaaltjes 

en sketches! 

Dit concert maakt deel uit van Kids in Actie (onderdeel van 

Kerk in Actie). Daarom is Rainbow de duif (mascotte van Kids 

in Actie) ook van de partij. Rainbow vliegt de hele wereld over 

en ontmoet daar verschillende kinderen. Vrolijke kinderen, 

maar ook kinderen die verdrietig zijn. Zij moeten de hele dag 

werken en kunnen niet naar school. Rainbow wil deze kinderen 

graag helpen en heeft daar jullie hulp bij nodig!

Na afloop van de dienst kun je met Rainbow de duif op de 
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foto als je dat wilt. Alleen even zwaaien of even knuffelen kan 

natuurlijk ook. 

Tijdens het concert zal er gecollecteerd worden voor de projec-

ten van Kinderen in de Knel (de kinderprojecten van Kerk in 

Actie). Meer info hierover is te lezen op www.kerkinactie.nl/

kom-in-actie/thema/thema-kinderen-in-de-knel.

Na afloop is ook een informatiestand aanwezig over Kids in 

Actie.

In verband met de verwachte drukte is het wel noodzakelijk dat 

je je van te voren via www.zingenindekerk.nl opgeeft voor dit 

concert. De kosten hiervan zijn € 3,00 per persoon. Dit bedrag 

gaat ook naar een project van Kinderen in de Knel.

Lukt dit niet, dan kun je voor 15 januari 2018 bellen of mai-

len naar onderstaande personen. In onderling overleg zorgen 

zij dan dat je een toegangsbewijs voor het concert ontvangt of 

kunt ophalen, natuurlijk na betaling van de kosten.

Bestellen toegangsbewijzen: 

Klazina Plantenga: kplantenga@ziggo.nl of 0517-531117

Truus vd Schaaf: truusvanderschaaf@hotmail.com of 0517-

532901

Rianna Leijendekker: nanne@mtsleijendekker.nl of 0517-

531528

Kortom: Heb je zin in een vrolijke zondagmiddag, bestel kaar-

ten en kom dan op 4 februari 2018 om 14.00 uur naar de Hoek-

stien in Witmarsum!

S V Mulier
Mulier MO-11 ongeslagen kampioen!

Na 9 wedstrijden gespeeld te hebben wisten de meiden van de 

MO11 afgelopen woensdag na de wedstrijd tegen Black Boys 

het kampioenschap binnen te halen! De meiden deden dat op 

een manier hoe ze het hele seizoen al spelen; door goed samen-

spel! De kampioenwedstrijd werd al snel beslist en daarna kon-

den meiden, zoals al vaker dit seizoen, de score flink uitbreiden. 

Black Boys werd dan ook met 10-0 terug naar Sneek gestuurd. 

Met in totaal 104 goals voor en slechts 4 tegen in 9 wedstrijden 

zijn,, eerlijk gezegd, de meiden dit seizoen niet in de proble-

men geweest. Alle 9 wedstrijden werden ruim gewonnen. Na 

de wedstrijd werden de meiden gehuldigd in de kantine. De 

jeugdcommissie feliciteert de meiden van de MO11, de leiders, 

Anno en Rintje en trainers Melis en Marc met het behaalde 

kampioenschap!

  

Op de foto van staand van links naar rechts; leider Anno 

Venema, Maaike Elgersma, Mirthe Joustra, Delilah Koopman, 

Froukje Westgeest, leider Rintje Joustra. Onder van links naar 

rechts; Lian Wiersma, Britt Joustra, Jeldau Koopmans, Lisanne 

Venema en Sara Piller.

2018 | 01 Koepel.indd   16 02-01-18   14:18



17

foto als je dat wilt. Alleen even zwaaien of even knuffelen kan 

natuurlijk ook. 

Tijdens het concert zal er gecollecteerd worden voor de projec-

ten van Kinderen in de Knel (de kinderprojecten van Kerk in 

Actie). Meer info hierover is te lezen op www.kerkinactie.nl/

kom-in-actie/thema/thema-kinderen-in-de-knel.

Na afloop is ook een informatiestand aanwezig over Kids in 

Actie.

In verband met de verwachte drukte is het wel noodzakelijk dat 

je je van te voren via www.zingenindekerk.nl opgeeft voor dit 

concert. De kosten hiervan zijn € 3,00 per persoon. Dit bedrag 

gaat ook naar een project van Kinderen in de Knel.

Lukt dit niet, dan kun je voor 15 januari 2018 bellen of mai-

len naar onderstaande personen. In onderling overleg zorgen 

zij dan dat je een toegangsbewijs voor het concert ontvangt of 

kunt ophalen, natuurlijk na betaling van de kosten.

Bestellen toegangsbewijzen: 

Klazina Plantenga: kplantenga@ziggo.nl of 0517-531117

Truus vd Schaaf: truusvanderschaaf@hotmail.com of 0517-

532901

Rianna Leijendekker: nanne@mtsleijendekker.nl of 0517-

531528

Kortom: Heb je zin in een vrolijke zondagmiddag, bestel kaar-

ten en kom dan op 4 februari 2018 om 14.00 uur naar de Hoek-

stien in Witmarsum!

S V Mulier
Mulier MO-11 ongeslagen kampioen!

Na 9 wedstrijden gespeeld te hebben wisten de meiden van de 

MO11 afgelopen woensdag na de wedstrijd tegen Black Boys 

het kampioenschap binnen te halen! De meiden deden dat op 

een manier hoe ze het hele seizoen al spelen; door goed samen-

spel! De kampioenwedstrijd werd al snel beslist en daarna kon-

den meiden, zoals al vaker dit seizoen, de score flink uitbreiden. 

Black Boys werd dan ook met 10-0 terug naar Sneek gestuurd. 

Met in totaal 104 goals voor en slechts 4 tegen in 9 wedstrijden 

zijn,, eerlijk gezegd, de meiden dit seizoen niet in de proble-

men geweest. Alle 9 wedstrijden werden ruim gewonnen. Na 

de wedstrijd werden de meiden gehuldigd in de kantine. De 

jeugdcommissie feliciteert de meiden van de MO11, de leiders, 

Anno en Rintje en trainers Melis en Marc met het behaalde 

kampioenschap!

  

Op de foto van staand van links naar rechts; leider Anno 

Venema, Maaike Elgersma, Mirthe Joustra, Delilah Koopman, 

Froukje Westgeest, leider Rintje Joustra. Onder van links naar 

rechts; Lian Wiersma, Britt Joustra, Jeldau Koopmans, Lisanne 

Venema en Sara Piller.

2018 | 01 Koepel.indd   17 02-01-18   14:18



18

S cheppingsgave
Terugblik op 90 jarig jubileum van Scheppingsgave 

Op zaterdag 2 december vierde Scheppingsgave het 90 jarig 

jubileum met een receptie om 15.00 uur in zaal de Roskam. De 

dames van de “versiergroep” hadden de zaal prachtig aange-

kleed met vlaggetjes ( gemaakt door Tjit Koopmans ) bloem-

stukjes en kaarsjes op de tafel. Er werden ongeveer 80 gasten 

verwacht en voor ieder was er een naamplaatje ( gemaakt door 

Lieuwe en Neeltje IJpma ) zodat men kon zien wie men voor 

zich had. Langzaam aan druppelden de gasten binnen en het 

was een feest van herkenning en hernieuwde of nieuwe kennis-

making. Het bestuur ontving vele felicitaties , maar ook kaarten 

met giften. De koffie met gebak werd geserveerd en men kon 

gezellig praten. Gerben Gerbrandij was de ceremoniemeester 

en hij opende de receptie met het voorlezen van enkele felicita-

ties via de post of mail verzonden, van oud leden die verhinderd 

waren. Daarna kreeg Hindrik Visser, afgevaardigde van de 

KCZB het woord. Het koor kreeg felicitaties en aanmoedigin-

gen om te gaan voor het 100 jarig bestaan. Daarna memoreerde 

Gerben nog aan het optreden van het koor samen met zijn band 

Xigatze in het gemeentehuis in 2003. Het bleek dat Gerben en 

Gerrit Tol toen even van rol gewisseld hadden: Gerben koorlid 

en Gerrit gitarist van de band.                                                     

Vervolgens werd er een kanon van de 90-jarige geschiede-

nis van Scheppingsgave ten gehore gebracht, afgewisseld met 

samenzang en er werden oude foto’s op het scherm getoond. 

Daarna kreeg voorzitter Gerrit Tol het woord;hij bedankte de 

koorleden die een bijdrage in de organisatie van deze dag had-

den geleverd, maar ook Durk Faber die de tenoren had ver-

sterkt ; ook spraken spontaan nog enkele oud koorleden een 

woordje. Toen was het tijd voor een drankje en hapje en kon 

iedereen de expositie bekijken, die vakkundig door Sjoerd 

Kooistra en Marieke Brinksma samengesteld was. De soep 

en heerlijk belegde broodjes werden tegen etenstijd genuttigd 

en vervolgens moesten de koorleden zich alweer kaarmaken 

voor het concert in de Koepelkerk. Maar eerst maakte Jan Vis-

ser een groepsfoto van het koor en daarna kon het inzingen 

beginnen samen met de mezzo sopraan Monique Topeeters. 

Terwijl de koorleden zich voorbereidden op het concert onder 

het genot van een kopje koffie of thee, gingen de kerkdeuren 

om half acht open voor het publiek. Om precies acht uur liepen 

de koorleden, dirigent Jannie Kramer, pianist/organist Geeke 

Buma en de soliste Monique Topeeters onder applaus de goed-

gevulde kerk binnen en kon het concert beginnen. Gastvrouw 

Harmke Zijlstra kondigde de liederen van het eerste blokje aan 

na het welkomstwoord van de voorzitter. Het koor begon met 

het zingen van vier klassiekers nl,” Locus Iste, Ave verum Cor-

pus, Agnus Dei en Cantique de Jean Racine”; ondertussen kon 

het publiek via een scherm ( vakkundig verzorgd door “Fair 

Sound”) de betekenis van het Latijn en Frans lezen afgewisseld 

met toepasselijke beelden die door Evert Zwier samengesteld 

waren.Tussen een blokje liederen door vertelde een koorlid, 

wat het koor en het zingen voor hem/haar betekende. Dat waren 

mooie intermezzo’s gemaakt door Jelle Zijlstra en Jan Lam-

mertsma. Na het eerste blokje zong Scheppingsgave samen met 

de soliste “Verleih un Frieden” en “Lasz, o Herr, mich Hülfe 

finden” van Mendelsohn. De soliste zong vervolgens een prach-

tig lied: “Ombra mai fu “van Händel. Vervolgens zong het koor 

“All things bright en beautiful”van Rutter en het indrukwek-

kende “Requiem”. Toen was het weer de beurt aan de soliste 

die twee liederen uit de “West side story” van Bernstein zong 

uitstekend begeleid door Geeske Buma op piano. Er moest 

natuurlijk ook Fries gezongen worden nl. “Hûs fan stilte”en 

“ Wat is leafde”met prachtige foto’s van Witmarsum op het 

scherm. Het swingende “I love Paris” werd daarna gezongen 

en als slot samen met Monique “The day you sang this song”, 

waarbij het publiek uitgenodigd werd het refrein mee te zin-
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S cheppingsgave
Terugblik op 90 jarig jubileum van Scheppingsgave 

Op zaterdag 2 december vierde Scheppingsgave het 90 jarig 

jubileum met een receptie om 15.00 uur in zaal de Roskam. De 

dames van de “versiergroep” hadden de zaal prachtig aange-
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stukjes en kaarsjes op de tafel. Er werden ongeveer 80 gasten 

verwacht en voor ieder was er een naamplaatje ( gemaakt door 

Lieuwe en Neeltje IJpma ) zodat men kon zien wie men voor 

zich had. Langzaam aan druppelden de gasten binnen en het 

was een feest van herkenning en hernieuwde of nieuwe kennis-

making. Het bestuur ontving vele felicitaties , maar ook kaarten 

met giften. De koffie met gebak werd geserveerd en men kon 

gezellig praten. Gerben Gerbrandij was de ceremoniemeester 

en hij opende de receptie met het voorlezen van enkele felicita-

ties via de post of mail verzonden, van oud leden die verhinderd 

waren. Daarna kreeg Hindrik Visser, afgevaardigde van de 

KCZB het woord. Het koor kreeg felicitaties en aanmoedigin-

gen om te gaan voor het 100 jarig bestaan. Daarna memoreerde 

Gerben nog aan het optreden van het koor samen met zijn band 

Xigatze in het gemeentehuis in 2003. Het bleek dat Gerben en 

Gerrit Tol toen even van rol gewisseld hadden: Gerben koorlid 

en Gerrit gitarist van de band.                                                     
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nis van Scheppingsgave ten gehore gebracht, afgewisseld met 

samenzang en er werden oude foto’s op het scherm getoond. 

Daarna kreeg voorzitter Gerrit Tol het woord;hij bedankte de 

koorleden die een bijdrage in de organisatie van deze dag had-

den geleverd, maar ook Durk Faber die de tenoren had ver-

sterkt ; ook spraken spontaan nog enkele oud koorleden een 

woordje. Toen was het tijd voor een drankje en hapje en kon 

iedereen de expositie bekijken, die vakkundig door Sjoerd 

Kooistra en Marieke Brinksma samengesteld was. De soep 

en heerlijk belegde broodjes werden tegen etenstijd genuttigd 

en vervolgens moesten de koorleden zich alweer kaarmaken 

voor het concert in de Koepelkerk. Maar eerst maakte Jan Vis-

ser een groepsfoto van het koor en daarna kon het inzingen 

beginnen samen met de mezzo sopraan Monique Topeeters. 

Terwijl de koorleden zich voorbereidden op het concert onder 

het genot van een kopje koffie of thee, gingen de kerkdeuren 

om half acht open voor het publiek. Om precies acht uur liepen 

de koorleden, dirigent Jannie Kramer, pianist/organist Geeke 

Buma en de soliste Monique Topeeters onder applaus de goed-

gevulde kerk binnen en kon het concert beginnen. Gastvrouw 

Harmke Zijlstra kondigde de liederen van het eerste blokje aan 

na het welkomstwoord van de voorzitter. Het koor begon met 

het zingen van vier klassiekers nl,” Locus Iste, Ave verum Cor-

pus, Agnus Dei en Cantique de Jean Racine”; ondertussen kon 

het publiek via een scherm ( vakkundig verzorgd door “Fair 
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met toepasselijke beelden die door Evert Zwier samengesteld 

waren.Tussen een blokje liederen door vertelde een koorlid, 
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de soliste “Verleih un Frieden” en “Lasz, o Herr, mich Hülfe 

finden” van Mendelsohn. De soliste zong vervolgens een prach-

tig lied: “Ombra mai fu “van Händel. Vervolgens zong het koor 

“All things bright en beautiful”van Rutter en het indrukwek-
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uitstekend begeleid door Geeske Buma op piano. Er moest 

natuurlijk ook Fries gezongen worden nl. “Hûs fan stilte”en 

“ Wat is leafde”met prachtige foto’s van Witmarsum op het 

scherm. Het swingende “I love Paris” werd daarna gezongen 

en als slot samen met Monique “The day you sang this song”, 

waarbij het publiek uitgenodigd werd het refrein mee te zin-
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gen. Na afloop bedankte Gerrit iedereen, die aan het concert 

bijgedragen had en er werden bloemen uitgereikt. Degenen die 

nog wat napraten en nagenieten wilden, kon onder het genot 

van een drankje nog even blijven en die kans werd door velen 

aangegrepen. 

Complimenten werden er uitgedeeld , want het was een zeer 

geslaagd concert geweest. Het publiek liet dat merken door de 

prima opbrengst van de collecte.   

                                          

Onze dank gaat dan ook uit naar de sponsoren; maar ook naar 

de vele vrijwilligers die belangeloos zich hebben ingezet om 

deze middag en avond tot een onvergetelijke gebeurtenis te 

maken. En niet te vergeten alle koorleden, dirigent en pianist 

die zoveel tijd en energie hebben gegeven om alles in te stu-

deren. Heel erg bedankt voor jullie inzet! Een welverdiende 

vakantie hebben ze verdiend, want het bestuur heeft al weer 

nieuwe activiteiten voor 2018 in de grondverf gezet! 

Op dinsdagavond 16 januari beginnen de koorrepetities weer.
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S urprise
Mei it ynstjoeren fan dizze update stean de Krystdagen foar de 

doar en rint it jier ta in ein. Sinteklaas en ek Sint Maarten binne 

wer út it lân. Lykas altyd foar Sint Maarten feskyne warbere 

Surprise leden by jo oan de doar om drop te ferkeapjen. Ek dit 

jier hawwe wy in protte ôfname hân en wy wolle elkenien tank 

sizze foar harren stipe troch it keapjen Fan de drop!

Ein dit jier hawwe wy noch in nijsgjirrige aktiviteit yn it foarút-

sjoch dy’t al west hat as de Koepel ferskynt. Woansdei 27 desim-

ber fynt yn Snits de jierlikse sfeerkuier plak wer’t sa’n 3000 

minsken oan mei dogge. Wy binne troch de organisaasje freege 

om der as nonnekoar op te treden. Fuortendaliks binne wy oan 

it oefenjen slein, want in pear nije nûmers moasten dochs wol 

ynstudeart wurde. Lokkich steane wy warm en droech yn de 

Friese Poort oan e Harste 2 yn Snits en hoapje op in soad foar-

bijgongers dy’t efkes by ús stean bliuwe.

Út en troch hearre wy dat minsken net lid wurde wolle of binne 

fan Surprise om’t hja net op it poadium doare of tinke net 

aktearje te kinnen. Fansels tinkt immen by it wurd “toaniel” 

dat je op ‘n poadium steane mar dêrnjonken binne der genôch 

alternatyven wêrby dit net per definysje hoecht. It poadium is 

inkeld en alline in platfoarm wêrby it spul foar in publyk opfierd 

wurdt.  Dêrom  binne wy drok dwaande mei in ludyke mien-

skiplike aktiviteit foar jong en âld foar it nije jier. Sels wurde wy 

slim entûsjast fan it idee; it is fernijend en grif spannend!

Benijd? En soest graach meidwaan wolle, meldt dy dan no oan 

as aktyf lid fan toanielferiening Surprise (lidmaatskip € 10,- per 

jier, dus dêr  hoecht ‘t seker net om oer te gean!)

Oanmelde kin troch in mail te stjoeren nei: surprisewitmar-

sum@gmail.com of te skiljen/whats-appe mei Saskia van der 

Meer (06-37437710) of Loltsje Oosterbos (06-50240469)
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initiatief tot het ontwerp, bij de 
aanvraag van uw vergunningen en de 
technische realisatie. 
 

 

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht. 
 

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke 
afspraken. 
 

Bel voor vrijblijvende informatie;  
0517-533080 
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S V Mulier
Duitse topclub Schalke 04 komt jeugdvoetbaldag organiseren 

bij Mulier

SV Mulier wordt op 4 mei 2018 omgetoverd tot een echte 

FC Schalke 04-trainingslocatie. Jeugdspelers krijgen de kans 

om samen met andere voetballers uit de regio te trainen vol-

gens de visie van de Duitse topclub FC Schalke 04. Onder de 

begeleiding van gecertificeerde trainers kunnen ze de meest 

fantastische voetbaldag beleven en hun voetbaltalent ontwik-

kelen.

Vrijdag 4 mei is in de meivakantie, dus een mooie mogelijkheid 

voor de jeugd om sportief bezig te zijn in hun vakantie. De dag 

begint om 09:00 en tot 12:00 vinden er onder verschillende trai-

ners trainingen plaats waarin elke keer weer een ander voetbal 

aspect wordt belicht. Om 12:00 uur krijgt de jeugd een uitge-

breide lunch. Dan begint om 13:00 uur het tweede gedeelte van 

de voetbaldag, waar tot 15:30 uur wordt getraind en wedstrijd-

vormen worden gespeeld volgens de filosofie van Schalke 04.

Er is slechts een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk en hier-

bij geldt helaas dat vol ook echt vol is. Alle jeugdspelers van 6 

t/m 15 jaar uit Nederland mogen zich aanmelden, ongeacht lid 

van welke vereniging dan ook. Meld je dus snel aan op www.

schalkeauftournee.nl/aanmelden en verzeker je van je plekje 

bij deze gave voetbaldag. Bij aanmelding krijgt iedereen een 

origineel voetbalshirt van FC Schalke 04. 

Wil jij deelnemen aan deze gave voetbalervaring? Heb je neef-

jes, nichtjes, vriendjes of vriendinnetjes of andere bekenden die 

van voetbal houden en die je mee wilt nemen. Zorg er dan voor 

dat je er op 4 mei 2018 bij bent en meld je vandaag nog aan!
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René Anema en SV Mulier verlengen contract

Het bestuur van SV Mulier heeft het contract met hoofdtrainer 

René Anema verlengd tot en met het seizoen 2018-2019. René 

is bezig aan zijn eerste seizoen bij de 4e klasser uit Witmarsum 

en blijft graag aan de club verbonden. Het bestuur is dan ook 

erg tevreden over de samenwerking, de sfeer is positief binnen 

de spelersgroep en binnen de club, en met zijn enthousiasme zal 

het 1e elftal zich ook het komend seizoen goed kunnen ontwik-

kelen. Het team heeft veel jonge spelers, maar een paar ervaren 

krachten zijn er weer bij gekomen, om ook als verlengstuk van 

de trainer te dienen in het veld. 

Op dit moment hebben we 11 punten uit 11 wedstrijden. Dat 

betekend een 7e plek in de rangschikking. Veel teams hebben 

minder wedstrijden gespeeld door het slechte weer, waardoor 

velden werden afgekeurd. Desalniettemin is de middenmoot 

een uitstekende uitgangspositie voor het 1e om in de tweede 

seizoenshelft omhoog te gaan kijken. De laatste wedstrijd voor 

de winterstop werd nog met 1-1 knap gelijk gespeeld tegen kop-

loper AVC. De potentie is er dus. En als ons trouwe publiek 

zich net als de afgelopen maanden achter ons team blijft scha-

ren dan zullen we nog veel spectaculaire wedstrijden beleven. 

Want we krijgen onder andere nog mooie thuiswedstrijden 

tegen Bolsward, Makkum en Arum!

Het bestuur wenst René, de technische staf en de spelers een 

succesvol en positief seizoen toe.
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N ieuws van KV Pim Mulier
Kaartmiddag 

Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert de kaatsverenging 

weer de jaarlijkse kaartmiddag voor leden, donateurs en ieder-

een de graag een kaartje mag leggen. De inloop en opgave is 

vanaf 13.30 uur in de kantine op het sportcomplex.  Het kaar-

ten begint om 14.00 uur .Voor de winnaars zijn vleesprijzen 

beschikbaar.  Het bestuur hoopt heel veel kaarters te mogen 

ontvangen.  

Namens het bestuur, 

Simon Lemstra  

B edankt

Lâns dizze wei wol ik jimme tank sizze foar al it omtinken dy’t 
ik ûnderfûn ha by myn opname yn it sikehûs, Bloemkamp en 
dêrnei. Al de kaarten, blommen dy’t ik krigen ha, hawwe my 
tige goed dien. 
Tank dêrfoar ! 

Janny Rienstra- Koers
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De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl

Comfortabel wonen 
zonder energiekosten!

“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren 
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

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.
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s. v. Mulier
Tijdens de winterstop hebben we altijd onze jaarlijkse kaart-

middag. Zo ook dit jaar weer. Er waren vanwege vakantie iets 

minder dan vorig jaar, maar de gezelligheid is er niet minder 

om. Om goed half twee zijn we begonnen. De schutjassers zou-

den 3 keer 40 en de klaverjassers 4 partijen. Doordat de schut-

jassers vroeg uit waren hebben die nog een extra partij gedaan. 

Zo was iedereen om goed half zes uit en konden de prijzen uit 

gereikt worden aan de volgende personen.

Schutjassen    Klaverjassers

1e pr Jelle Reinsma          95 pnt Kobus Jorna             6897 pnt

2e pr Wietse Zaagemans 93 pnt  Dominicus Bergsma 6472 pnt

3e pr Sjoerd Nicolai         83pnt Tineke Algra            6422 pnt

4e pr Johannes Bergsma 83 pnt Sjoukje Wind           6279 pnt

5e pr      Jan Sytsma                6038 pnt

6e pr     Emmy Hofma          5986 pnt

 

Ook hadden we nog twee poedelprijzen. Bij de schutjassers 

werd die gewonnen door Henk Bergsma met 67 punten en bij 

de klaverjassers door Anno de Roos met 5257 punten.

Langs deze weg wensen we iedereen een zalig en gezond 2018. 

28
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V ogelwacht Witmarsum
Ook in 2018 organiseert de Vogelwacht Witmarsum weer een 

aantal activiteiten, te weten:

Filmavond.

Op woensdag 7 februari 2018 is de jaarlijkse filmavond

De plaats van handeling is De Roskam en het begint om 20.00 

uur. In de pauze zal er een kleine verloting gehouden worden.

We willen u deze keer verrassen met “wildernis” uit de eigen 

omgeving.

Er zullen enkele prachtige films van de heer Henry Spruyt uit 

Makkum worden vertoond.
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In deze films zal de omgeving van Makkum en het IJsselmeer 

centraal staan. U ziet vogels uit de eigen omgeving die u hier 

misschien niet eens verwacht. 

Jaarvergadering. 

Op woensdag 7 maart 2018 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

Z onnebloem Witmarsum
Op maandag 11 december jl. waren we weer te gast voor een 

koffie ochtend in het Groen Centrum te Witmarsum.

Spannend was het of alles wel door kon gaan omdat de weers-

verwachting slecht was.

Het Groen- Centrum was weer prachtig in kerstsfeer versierd, 

een genot om er door te wandelen.

We werden getrakteerd op gebak door Aylva State.

Na een gezellige koffie uurtje, kon iedereen wandelend genie-

ten van alle mooie kerstversiering.

De gasten werden gehaald en weer thuis gebracht door vrijwil-

ligers.

Om het tot een geslaagde morgen te maken kan het alleen door 

extra vrijwilligers in te zetten en de gastvrijheid van het Groen 

Centrum team.

Zonnebloem Witmarsum bedankt allen die er een steentje aan 

bij hebben gedragen.

Y n’t ferline
Tige tank foar jimme belangstelling foar us wurk en de finans-

jele stipe! Ek yn 2018 binne wy bliid mei alles wat weardefol 

is foar ús doarp Wytmarsum. Elkenien in goed en sûn 2018 

tawinske. It wie al betiid yn desimber dat de earste snieflok-

ken nei ûnderen kamen. De bern wiene drok mei sniepoppen 

meitsje, wêr ‘t de âlderein der tsjin oan seach om nei bûten ta. 

Mar oft jo der no wol of net fan hâlde, it is wol in moai gesicht, 

en je kinne der moaie foto’s yn meitsje. De foto fan dizze kear is 

fan sawat 1948, dat wiene doe noch echte winters mei snie en iis 

. Op de foto steande f.l.n.r. : Niek Boersma, Ale Osinga, Earde 

Wiersma, Folkert Smid, Jan Heinsma en Willem Louwsma. Sit-

tend : Oeke Steinfort, …….Osinga,  Anneke Werkhoven, Klas-

ke Stellingwerf, Griet Sierkstra, …… Wiersma, ….. Osinga en 

Sjoerdje Wiersma. As jo noch ien werkenne, jou it dan efkes 

troch sa dat wy it ek efkes witte .

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

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

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

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com
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De redaksje fan ‘De Koepel’ 
winsket jimme
in LOKKICH en SÛN 2018 ta!
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A genda
9 januari Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

11 januari  Ondernemers Nieuwjaarsborrel voor ALLE Wit-

marsumer Ondernemers. Gastspreker Herre Zon-

derland. Aanvang 19.30 uur in de Gekroonde Ros-

kam. Zie ook het bericht in deze Koepel

13 januari KV Mulier Kaartmiddag

  13.30 uur, kantine sportcomplex It Fliet

16 januari Vrouwen van Nu

   Lezing ‘De verborgen verhalen in de schilderijen 

van de Hollandse Meesters’ door Halbe Hageman.

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

16 januari Aylva State Accordeonorkest Atrium

  19.30 uur, De Ontmoetiing

17 januari Aylva State Gespreksgroep o.l.v. ds. Wattél

  15.00 uur

20 januari Witmarsum 2018 Workshop Colorguard

   14.00 uur, Gymzaal (zie ook het bericht in deze 

Koepel)

23 januari Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

24 januari Aylva State Bingo 15.00 uur

33
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4 februari  Zingen in de kerk met Marcel & Lydia Zimmer

  14.00 uur, De Hoekstien

  Zie ook het bericht in deze Koepel

6 februari  Witmarsum 2018

   Workshop Ultimate Freestyle o.l.v. Dikkie Knap

   19.00 uur, De Gekroonde Roskam (zie ook het 

bericht in deze Koepel)

.

7 februari Vogelwacht Witmarsum Filmavond

  20.00 uur, De Gekroonde Roskam

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de febrewaris Koepel moat uterlik 19 jannewaris ynle-
vere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten 
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2018 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    €50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  €30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes €15,-
Bertekaartsjes €15,-
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 €15,- it jier. Wytmar-
summers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande 
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd 
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 
RABO 03715.56.201

Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl

Kopydata 2018:
Febrewaris         : 19 jannewaris
Maart                   : 16 febrewaris
April                      : 22 maart
Maaie                   : 19 april
Juny                      : 17 maaie
Merke                  :   5 july
Septimber          : 23 augustus
Oktober              : 20 septimber
Novimber           : 18 oktober
Desimber            : 22 novimber
Jannewaris         : 20 desimber
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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”
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
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laat iedereen meedoen!

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. 
 

www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07

Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

VERBOUWPLANNEN?
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