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K at en Harke
As ik dwaande gean mei it        en       Nijs is it tige mistreas-

tich waar. Waar wêrby de loft miggelrein falle lit en it rûnom 

dizich is. Koartom: echt hjerstwaar, fansels ek mei in stevige 

wyn.

En oan ús diken jout it op fan alderhande goed bedoelde buor-

den om ús mar te stimulearren om ús stim út te bringen. Wy wie-

nen ien fan de gemeenten wer wij op 22 novimber ús stim útbringe 

mochten. As jimme dit lêze binne de politike kaarten al skodde 

en kin men om tafel om in kolleezje te foarmjen.

Ik ha trouwens altyd al bewûndering hân foar minsken dy’t har-

ren op politike paden bejouwe. It moat wol in ropping wêze liket 

mij ta, want oars makket men sa’n kar dochs net?  In ropping giet 

dan krekt wer wat fierder as belangstelling foar polityk. Sjoen it 

stimgedrach de lêste jierren soest hast de konklúzje lûke meie 

dat de belangstelling alinnich mar fierder ôfnimt. Der bin al fer-

skate ûndersiken nei west, mar men hat de finger noch net op 

it sere plak lizze kinnen. Of soe it soms sa wêze dat wy ús lang 

net altyd serieus nommen fiele troch politici?  Nim no dat hiele 

gedoch rûnom it wynpark, wêrby ús doarpsbelang him net mear 

serieus nommen fielt troch de polityk. Men krijt betiden it gefoel 

dat it dochs neat úthellet as jo no wol as net wat sizze. It gefoel 

krije dat it allegear al beslikke is, al stevich ferpakt is yn kan-

nen en yn krûken. En dan bin der ek noch guon dy’t noch altyd 

hiel ferbaasd binne dat de belangstelling foar de polityk ôfnimt.

Fansels kin jo ek kieze foar it motto ‘It bettert fansels wol oer!’ 

Ik ha wolris heart dat as men mar neat docht it dan fansels wol 

wer oerwaait, wêr’t it dan ek mar om giet. In soart fan Strúsfûgel 

polityk, mar dan justjes oars. Krekt dwaan as it der net is en dan 

is it der ek net. Apekoal fansels! Der binne no ienris dingen, foar-

fallen, gedachten, ôfspraken ensfh. wêr men net om hinne kin.

Sa ha ik persoanlik in hekel oan de toskedokter. Net persoan-

lik hear, mar ik skytskoarje der altyd wakker tsjin oan om der 
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D orpsbelang
Windpark Nij Hiddum-Houw   

Zoals al eerder gemeld, participeert Dorpsbelang niet meer in 

de omgevingsadviesraad (OAR) voor het windpark. Er is geen 

mogelijkheid om advies uit te brengen over wezenlijke zaken 

en ons dorp bij de besluitvorming te betrekken. Stukken moch-

ten niet met dorpsgenoten worden gedeeld. Nu is er de moge-

lijkheid om een eigen mening te vormen en een zienswijze in 

te dienen:

Op 7 november hebben het college van Gedeputeerde Staten 

van Provincie Fryslân en het college van Burgemeester & Wet-

houders van Gemeente Súdwest-Fryslân besloten documenten 

voor het beoogde Windpark Nij Hiddum-Houw ter inzage te 

leggen.  

Het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten met de 

bijbehorende stukken (waaronder het MER en de passende 

beoordeling) liggen gedurende een termijn van zes weken voor 

iedereen ter inzage van 10 november tot en met 21 december 

2017 in het: 

•  Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden (werkdagen 

9.00-16.00 uur, graag vooraf contact opnemen, tel. (058) 292 

5925 of via de mail wind@fryslan.frl). 

•   Gemeentehuis Súdwest-Fryslân, gemeenteloket aan de 

Marktstraat 15 in Sneek (tij-dens de reguliere openingstijden, 

zie www.sudwestfryslan.nl). 

Het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten en de bijbe-

horende stukken zijn ook online in te zien via www.fryslan.frl/

nijhiddumhouw. Het ontwerpinpassingsplan met de bijbeho-

ren-de stukken is eveneens in te zien op www.ruimtelijkeplan-

nen.nl. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn 

of haar zienswijze ten aanzien van het ontwerpinpassingsplan 

wer hinne. No kinne jo fansels sizze: No dan giest der dochs net 

hinne! Mar ja dan wit ik ek wol dat ik mysels dêrmei noch mear 

te pakken ha dan dat ik wol gean. Ik gean dus, lykwols mei it 

lead yn de skuon. Soms moat men ek absolút net dwaan as eat 

der net is.

Nim no it wynpark. Stel dat ien of oare natuer freak yn de wâl-

kanten fan it Iselmar it bekende Strûsmûske ûntdekt. In bist-

ke wat eins amper mear foarkomt yn ús lân en wat dus beskerme 

is. Of wat te tinken fan de Lijsterbes, in lyts fûgeltsje dy’t net 

folle grutter is as in tomme en in sissend ‘bessss’ lûdsje makket. 

Of de Angeliquefisk. Yn tsjinstelling ta har famyljelid de ansjo-

fisk, smakket dizze fisk hartstikke swiet. Mar dy smaak sille jo en 

ik noait priuwe, want ek dat bistke is beskerme. Dus ik soe sizze 

litte wij man- en froumachtich op syk gean nei beskermde bist-

kes yn de omkriten fan it plak wer it wynpark komme moat. Mei 

fansels ek dêr buten, mar dan moat men it bistke efkes meinim-

me en binnen it gebiet fan it wynpark sette. Neffens mij is sa’n 

aksje natuerkundich wol ferantwurde.

As ik dit skriuw is Sinteklaas juster yn Dokkum oankommen. 

Linke sop fansels, want dy Dokkumers ha it net sa stean op bis-

koppen en dat folk, sa hat it ferline ús wol leart. Bonifatius hie it 

grif mei mij iens west. Mar der wie dochs wol in linkje nei Boni-

fatius ta. Sa waarden op de A7 in stikmannich bussen oanholden 

mei in aksjegroep tsjin Swarte Pyten. En sa koe de âlde Fryske 

siswize “Beter de reis bij Joure verstoord, dan bij Dokkum ver-

moord!” wer ut de kaanferballen helle wurde. Mar ja Shake-

speare sei it eartiids ek al: “Don’t mess with the Frisians!”. In 

wierheid as in ko!

Mar hawar de âld man mei syn helpers is wer feilich oankom-

men, sa koenen wij op de televyzje sjen. it wie in hiel aardige 

útstjoerring, mar dan mis ik Aart Staartje dochs hear. No wy it 

oer in ‘staartje’ ha. Ik ha heart dat it foar de oanhâlders fan de 

bussen op de A7 noch wolris in ‘staartje’ krije kin. Komt Aart 

dochs noch efkes foarby!

Oant de folgende Koepel!

Wim
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en/of de ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken mon-

deling of schriftelijk kenbaar maken.  Zienswijzen per e-mail 

dient u naar het volgende e-mailadres te sturen: wind@fryslan.

frl. 

Schriftelijke zienswijzen dienen geadresseerd te worden aan 

Gedeputeerde Staten, t.a.v. Nij Hiddum-Houw, Antwoord-

nummer 3269, 8900 VC Leeuwarden. 

Bent u niet in de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze in 

te dienen, dan kunt u mondeling een zienswijze indienen bij 

Provincie Fryslân. Graag vooraf contact opnemen met de Pro-

vincie Fryslân, tel. (058) 292 5925 of via de mail wind@fryslan.

frl, op werkdagen tussen 9.00 u en 16.00 u. Op deze locatie is 

iemand aanwezig die uw zienswijze vastlegt. 

Hebt u vragen? U kunt contact opnemen met de Provincie 

Fryslân, tel. (058) 292 5925 of via de e-mail wind@fryslan.frl. 

Vragen voor de initiatiefnemers kunt u stellen via nijhiddum-

houw@gmail.com. 

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com 

Website: www.witmarsum.com 

D orcas Voedselactie
Grote betrokkenheid bij de Dorcas Voedselactie

Van 29 oktober tot en met 5 november jl. werd in heel Neder-

land de 22e Dorcas Voedselactie gehouden. Duizenden vrijwil-

ligers zamelden op ruim 750 locaties producten en geld in voor 

de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. 

De actie in Witmarsum  leverde 112 voedseldozen op. Een 

prachtige opbrengst! De komende weken zullen vrijwilligers 
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in vier sorteercentra in Nederland. De eerste pakketten zullen 

nog voor de Kerst bij mensen in Oost-Europa worden afgele-

verd.

Een extra product

Boodschappen doen we toch wel, daarom kochten veel mensen 

iets extra’s in de supermarkt. Anderen gaven een donatie om de 

voedselpakketten daadwerkelijk op plaats van bestemming te 

brengen. Deze donatie in een daarvoor bestemde collecte bus 

heeft €183,27 opgebracht . Ook hiervoor een ieder bedankt.

Omdat we om hen geven

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van 

een breder programma van Dorcas. Samen met haar partners 

creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten 

heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpak-

ket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. 

Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de 

rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Neder-

land om hen geven. Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit 

Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware 

periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege de barre 

weersomstandigheden. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinde-

ren werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de 

crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of 

een zak aardappelen. 

De ZWO- commissie van Witmarsum bedankt alle vrijwilligers 

die geholpen hebben deze actie tot zo`n succes te maken voor 

de allerarmsten. Mede dankzij uw inzet kunnen wij mensen in 

Oost-Europa blij maken met een voedselpakket uit Nederland.                                                                                                                               

Ook de mensen die een boodschapje extra gedaan hebben heel 

erg bedankt  hier voor. Zonder u was dit niet mogelijk geweest.                                                                                                                                         

Dan willen we ook het personeel van Supermarkt Poiesz  bedan-

ken voor de goede samenwerking.
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D URF!
DURF!!  Beeldende kunst en gedichten in Witmarsum gezocht.

Ons project Durf!! voor muziek en kunst werd al genoemd in 

de vorige Koepel en om mensen over de drempel te trekken 

nogmaals een oproep. 

Voor onze muziek/ kunstproject zoeken wij dappere mensen 

die zich met een eigen kunstwerk durven te vertonen, hetzij 

beeldend of in taal. 

Ben je het vergeten of durf!! je het niet om een inzending te stu-

ren? Vele mensen zijn bezig met tekenen, schilderen, textiele 

werkvormen, foto’s maken, schrijven gedichten en verhalen. 

Maar iets houdt je tegen, het is een  uitdrukking van je persoon, 

je ziet het liever niet op een groot scherm bij een uitvoering met 

uitleg en muziek! 

Verras ons en misschien ben je dan te zien bij de kunst/muziek 

uitvoering op 5 mei in de koepelkerk. Thema: vrijheid.

Muziek van koor Scheppingsgave, band dEROELS en kinder-

koor.

Na dit concert/expositie op 5 mei wordt alles getoond in een 

kunstroute in juni 2018 met diverse locaties in het dorp.

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

G raach dien
GRAACH DIEN     (foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” 

der alline is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan 

kin op famylje, kunde of buorlju helpe wy graach.

Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter 

mar binne gewoan te berikken op tillefoannûmer:

                                                     06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere.  As it kin op syn minst 2 

dagen yn ’t foar. Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

• Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

• Ferfier nei de fysiotherapeut

• Ferfier yn mar ek buten it doarp

• In boadskipke dwaan

• Gau efkes medisinen helje

• Hulp by in putsje

It is fergees, alline moatte wy in kostenfergoeding rekkenje.

Dit is €2,00 yn it doarp en foar ferfier bûten it doarp €0,25 de 

kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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Y nstjoerd
Geachte lezers van “De Koepel”,

Mijn naam is Rudy de Bruin, kleinzoon van Ruurd en Riem-

kje Rienstra-Bergsma uit Witmarsum. Mijn opa en oma leven 

inmiddels niet meer. In het jaar 1947 heeft mijn overgrootva-

der Riemer Rienstra in de buurt van Witmarsum tijdens werk-

zaamheden voor een boer een horloge gevonden in een sloot. 

Dit horloge, bleek later, behoorde tot de piloot van de Lan-

caster ED821 die daar in de nacht van 27 op 28 mei 1943 is 

neergestort. Via mijn grootouders is het horloge in de jaren ’80 

teruggegeven aan de familie van de vlieger.

Mijn opa heeft mij vroeger o.a. tijdens het vissen tussen de 

Grauwe Kat en Witmarsum er wel over verteld aangezien het 

vliegtuig in dat gebied is neergestort. Ook heb ik geregeld de 

krantenartikelen doorgelezen. De Leeuwarder Courant heeft 

meerdere keren aandacht aan het verhaal besteed in de jaren 

’80.

Een aantal jaar geleden ben ik op internet gaan speuren naar 

wat er zoal te vinden was over de crash van de ED821. Op wat 

algemene informatie na vrij weinig. Wat er bekend is: 

De Lancaster is door een Duitse nachtjager van de Flieger-

horst Leeuwarden in de buurt van Bolsward aangeschoten, in 

de brand gevlogen en bij Witmarsum neergestort.

Bishop, Chapman, Cosgrove, Fitchett en Short zijn tijdens de 

crash omgekomen en liggen bij de Koepelkerk in Witmarsum 

begraven. De piloot, Townrow, wist de bommenwerper per 

parachute te verlaten, maar werd uiteindelijk zwaargewond 

door de Duitsers gevonden. Zij  brachten hem naar het Boni-

fatiusziekenhuis in Leeuwarden. Op 24 april 1944 is hij uitein-

delijk toch aan zijn verwondingen overleden. Townrow werd 

op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden ter aarde besteld. 

De radiotelegrafist, Bolderson, is ook gesprongen en werd door 
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Ik heb de afgelopen maanden onderzoek verricht en heb al veel 

informatie kunnen achterhalen. Ik kreeg het advies van iemand 

waar ik mee heb gesproken om dit blad te benaderen. 
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tie die mij verder kunnen helpen. Alle gegevens aangaande de 
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U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 

06-51130752 of e-mailinfo@crew-ed821.nl 
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O VW
De OVW  Kerst Happening

Na het grote succes van vorig jaar is ook dit jaar de OVW Kerst-

happening weer op het Kaatsplein.

Op zondagmiddag 17 december zijn jullie van harte welkom 

vanaf 16.30 uur op het Kaatsplein in een sfeervol aangekle-

de tent. Natuurlijk zijn de gluhwein, limonade en snert weer 

aanwezig. Duo Snabbel en Babbel zullen de middag muzikaal 

opvrolijken

Er staat op het Kaatsplein een grote mooi verlichte kerstboom, 

die tevens weer dienst doet als wensboom.

De kinderen van de lagere scholen in ons dorp krijgen een 

papieren kerstbal die ze mogen versieren en daar hun wens 

op schrijven. De OVW laat één wens uitkomen. Wij maken de 

winnaar ’s middags rond 18.00 uur bekend. 

En nu wil het toeval ook nog dat ons korps Nij Libben ’s mid-

dags om 15.30 een concert geeft in de Koepelkerk, dus heel veel 

redenen om allemaal op zondagmiddag 17 december naar het 

Kaatsplein te komen!

Wij kijken uit naar jullie komst om er met elkaar een prachtige 

middag van te maken. Deze middag en de prachtig kerst (wens) 

boom wordt aangeboden door de leden van de Onderners Ver-

eniging Witmarsum

Oant sjen!!

J eu de Boulles
Voor de winterstop is het voor De Mouneboulers  gebruikelijk 

om het Snerttoernooi te houden. Ook dit jaar werd dit toer-

nooi gehouden en ook nu weer snertweer. Zo nu en dan een 

flinke bui maar ook het zonnetje liet zich nog zien. Na de eerste 

ronde aan de heerlijke snert, gemaakt door Johannes Adema 

en met volle magen nog twee rondes. Daarna met z’n allen de 

kantine in voor een verloting en wachten op de prijsuitreiking. 

Piet Feenstra had vorig jaar de wisselbeker gewonnen en moest 

deze dus verdedigen. Hij deed dit zo goed dat hij wel de 1e prijs 

bij de heren won, maar de winnares bij de dames had meer pun-

ten en dus ging de wisselbeker naar Akke Hager. 

De volledige uitslag:

   Heren   Dames

1e prijs  Piet Feenstra  Akke Hager

2e prijs  Lieuwe Wierda Truida de Jong 

3e prijs  Melle v.d. Witte

4e prijs   Johannes Adema

Ook waren er poedelprijzen en bij de heren ging deze naar 

Anne Popma en bij de vrouwen naar Marian Palsma
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S. V. Mulier
KAARTMIDDAG

Schutjassen en klaverjassen

Op zaterdag 23 December a.s.

In de kantine op het sportveld

Aanvang 13.30 uur

Opgeven bij W. Bergsma tel: 531398 of

Jac. Jorna     tel: 0619187172

En in de kantine tot 13.00 uur

K erstnachtdienst
Kerstnachtdienst in de Koepelkerk

Iedereen is natuurlijk ook dit jaar weer helemaal welkom op 24 

december om 21.30u. in de Kerstnachtdienst in de Koepelkerk. 

Dit jaar kunnen we weer genieten van de muzikale bijdrage van 

Nij Libben. Alleen dat al is reden om er te zijn! 

Sinds een paar jaar vervang ik de preek door een cabaretes-

ke performance. Dit jaar kruip ik in de huid van een van de 

herders. Hij leidt nieuwe schaapherders op in de cursus “Hoe 

word ik een handige herder”. Jullie hebben je ingeschreven om 

herder te worden en we zitten met z’n allen in het veld rond 

Bethlehem.

Leuk als je komt!

En daarna is het buiten gezellig wat nababbelen met glühwein 

en chocolademelk!

Ik hoop je te zien,

Peter Wattèl

Witmarsum 2018
Komen Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra weer thuis in Wit-

marsum?

“In mijn Haagse School nieuwsbrief van vanavond besteed ik 

ruimschoots aandacht aan de in Witmarsum geboren kunst-

schilder Hobbe Smith (1862-1942). Echter, nu ben ik door deze 

persoon Smith danig gefascineerd, en zou ik graag iets omtrent 

hem organiseren in het kader van Witmarsum 2018. Op dit 

moment is Hobbe Smith binnen Friesland alleen vertegenwoor-

digd geweest in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. In hoe 

verre hij ook vanuit Witmarsum de aandacht krijgt die zijn kun-

stenaarschap verdient, is mij niet bekend. Zou u het interessant 

vinden om hierover eens van gedachten te wisselen?” 

Onze initiatiefgroep Witmarsum 2018 kreeg op 30 oktober j.l. 

deze mail van Bob Hardus, liefhebber van werk van schilders 

uit ‘de Haagse school’. Een bekend stuk is ‘het Panorama van 

Mesdag’ in Scheveningen. Deze schilders streefden naar een 

realistische weergave van wat ze zagen. Later maakten zij een 

ontwikkeling door met impressionistische invloeden. Dat wil 

zeggen losser geschilderd, meer vanuit het gevoel van wat ze 

zagen, maar nog steeds herkenbaar werk. 

Onze Witmarsum 2018 reactie op de mail was drieledig: 1) 

Super dat we als W2018 benaderd worden, door iemand die 

een mooi project voor ogen heeft. 2) Wie kent Hobbe Smith? 

Slechts een enkeling; dus aan de bekendheid van Hobbe Smith 

als Witmarsumer valt nog wel wat te doen. 3) Kunnen we dit 

niet combineren met het laten zien van het werk van de in Wit-

marsum opgegroeide Gert-Jan Veenstra, die ook realistisch en 

impressionistisch werk maakt?

Zo hebben we met Bob Hardus, Sabine Michael, Gert-Jan en 

Silvia Veenstra en de W2018 Pim Mulier Kunstgroep leden 

Tjittie Koopmans, Gerrit Tol en Jac Konig inmiddels het begin 

van een uitdagend project besproken. 
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Doelstelling: Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra erkenning 

geven als Friese kunstschilders en thuis brengen naar Witmar-

sum. 

Verwachting: een tijdelijke tentoonstelling in 2018, in het wes-

ten van het land en in Witmarsum, met een app waarin kunst 

van hen te zien is met een verhaal gekoppeld aan Witmarsum 

en die blijvend gebruikt kan worden in Witmarsum. NB: werk 

van Gert-Jan Veenstra is van 9 december tot 4 februari 2018 op 

za en zo middag al te zien in zijn Winterexpositie in zijn Galerie 

in Offingawier. 

En mensen die nog iets uit overlevering weten over Hobbe 

Smith of zijn ouders, de huisschilder Thomas Smith en Cathe-

rina de Hey, meld je dan s.v.p. bij Tjittie, Gerrit of Jac. 

Wordt vervolgd! 

Auditie workshop “Wy jouwe gjin krimp!”

In november 2018 brengen we het grote locatietheaterproject 

“Wy jouwe gjin krimp” op de planken. Deze voorstelling is 

onderdeel van het programma van Witmarsum2018, waarin 

onze drie iconen, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier 

centraal staan.

“Wy jouwe gjin krimp” is een vooruitstrevende en dwarse voor-

stelling die we voor, door en met Witmarsumers gaan maken. 

Een voorstelling vol theater, muziek en dans.  

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef dan even je naam en 

leeftijd aan ons door. Vertel kort of je al eens eerder iets met 

theater hebt gedaan en waar je ervaring uit bestaat. We willen 

ook graag weten of je zangervaring hebt. 

Stuur deze informatie naar: theaterproject@witmarsum2018.frl

Koepel_2017_december.indd   16 28-11-17   11:57



17

Doelstelling: Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra erkenning 

geven als Friese kunstschilders en thuis brengen naar Witmar-

sum. 

Verwachting: een tijdelijke tentoonstelling in 2018, in het wes-

ten van het land en in Witmarsum, met een app waarin kunst 

van hen te zien is met een verhaal gekoppeld aan Witmarsum 

en die blijvend gebruikt kan worden in Witmarsum. NB: werk 

van Gert-Jan Veenstra is van 9 december tot 4 februari 2018 op 

za en zo middag al te zien in zijn Winterexpositie in zijn Galerie 

in Offingawier. 

En mensen die nog iets uit overlevering weten over Hobbe 

Smith of zijn ouders, de huisschilder Thomas Smith en Cathe-

rina de Hey, meld je dan s.v.p. bij Tjittie, Gerrit of Jac. 

Wordt vervolgd! 

Auditie workshop “Wy jouwe gjin krimp!”

In november 2018 brengen we het grote locatietheaterproject 

“Wy jouwe gjin krimp” op de planken. Deze voorstelling is 

onderdeel van het programma van Witmarsum2018, waarin 

onze drie iconen, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier 

centraal staan.

“Wy jouwe gjin krimp” is een vooruitstrevende en dwarse voor-

stelling die we voor, door en met Witmarsumers gaan maken. 

Een voorstelling vol theater, muziek en dans.  

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef dan even je naam en 

leeftijd aan ons door. Vertel kort of je al eens eerder iets met 

theater hebt gedaan en waar je ervaring uit bestaat. We willen 

ook graag weten of je zangervaring hebt. 

Stuur deze informatie naar: theaterproject@witmarsum2018.frl

 

AUDITIE WORKSHOP  
                                          THEATERPROJECT   

Zaterdag 16 december 

Locatie: De Gekroonde Roskam 
Tijd: 10.00 – 17.00 uur 

 
In november 2018 brengen we het grote locatietheaterproject “Wy jouwe gjin krimp” 

op de planken. Deze voorstelling is onderdeel van het programma van 
Witmarsum2018, waarin onze drie iconen, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim 

Mulier centraal staan. 
“Wy jouwe gjin krimp” is een vooruitstrevende en dwarse voorstelling die we voor, 
door en met Witmarsumers gaan maken. Een voorstelling vol theater, muziek en 

dans.  Dit project biedt iedereen de mogelijkheid om op welke manier dan ook mee 
te doen: zingen, dansen, decor bouwen, kostuums maken, licht en geluid bedienen, 
en nog veel meer. Daarnaast zijn we op zoek naar acteurs voor de grote rollen in de 
voorstelling. Daarom organiseren we op 16 december een auditieworkshop: leren, 
laten zien met misschien een bekroning verkozen te worden door de regisseur. En 

natuurlijk vertellen we dan wat meer over het project.  
 

Meedoen? 
Wanneer je een rol gaat vervullen in het theaterstuk, houd dan rekening met: 

 Je bent beschikbaar  voor de repetities vanaf april 2018 op de maandagavond  
van 19.30 tot 22.00. Na de zomervakantie op maandag- en vrijdagavond 
 Je bent tussen eind oktober en 10 november op alle avonden beschikbaar i.v.m. 
technische repetities/ doorlopen/ generale repetitie/ try- out en voorstellingen 
 

Opgeven voor de auditieworkshop op 16 december? 
Ben je beschikbaar en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef dan even je naam en 

leeftijd aan ons door. Vertel kort of je al eens eerder iets met theater hebt gedaan en 
waar je ervaring uit bestaat. We willen ook graag weten of je zangervaring hebt. 

Stuur deze informatie naar: theaterproject@witmarsum2018.frl 

Met vriendelijke groet, Eline de Vries (regisseuse) 

 “Wy jouwe gjin krimp” is een initiatief van stichting Ekspedysje Wytmarsum en wordt ondersteund 
door de provincie Fryslân, gemeente Súdwest Fryslân, VSB-fonds, Nijman Biermasz 17 dorpen fonds, 

Feitsma Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting tot Nut,  Streekwurk. 
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K rystkuier
Krystkuier yn Wytmarsum

U wordt van harte uitgenodigd om op vrijdagavond 

22 december mee te doen aan de Krystkuier door Wytmarsum! 

Een kerstwandeling waarbij op verschillende locaties in het 

dorp, taferelen van het kerstverhaal worden uitgebeeld. Een 

gids zal u de weg wijzen langs deze sfeervol verlichte kerstwan-

delroute…! U kunt met deze “kuier” starten tussen 18.00 en 

19.30 uur bij De Hoekstien, van Aylvaweg 37.

De tocht is voor jong en oud, maar kinderen kunnen deze kerst-

tocht alleen lopen onder begeleiding van volwassenen.

Na afloop van de wandeling is er een collecte, waarvan de 

opbrengst bestemd is voor Hulphond Nederland.

Dit mag u niet missen! Neem een lichtje mee en…..

kom op 22 december naar De Hoekstien om deze belevings-

tocht mee te maken!

De krystkuierkommisje

B edankt
Hjirby wolle wy jimme betankje 
foar de folle bliken fan meilibjen
nei it ferstjerren fan myn leave man, 
ús leave heit en pake

PHILIPPUS DE HAAN

Rienkje de Haan 
bern en pakesizzers
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P atyna Thuiszorg
Nijs fanút Patyna Thuiszorg!                                                                                           

Als wijkverpleegkundige van deze regio wil ik mij graag aan 

u voorstellen en u het één en ander vertellen over de zorg die 

Patyna in Witmarsum en omstreken levert.  Naast de zorg in 

het woonzorgcentrum Aylva State biedt Patyna ook thuiszorg 

in Witmarsum. We bieden zorg en begeleiding thuis, zowel in 

Witmarsum als omringende dorpen. Ons team bestaat uit 18 

enthousiaste en deskundige medewerkers, zowel verzorgenden 

als verpleegkundigen. De kracht van Patyna thuiszorg is dat we 

het ‘mei elkoar’ doen. Dit houdt in dat als de zorg en begelei-

ding uitgebreid moet worden of er is anderszins zorg nodig, dat 

Patyna beschikt over verschillende disciplines die ingezet kan 

worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een Specialist 

Ouderen Geneeskunde, diëtiste, logopedie of zelf verhuizen 

naar één van onze woonvoorzieningen van Patyna. Zo houden 

we de lijnen kort en zorgen voor duidelijkheid voor de cliënt. 

Als wijkverpleegkundige heb ik als taak om de gehele zorg te 

coördineren en mee te denken met de cliënt en het team over 

de wenselijke zorg. Op die manier willen we de zorg en onder-

steuning bieden passend bij u en het zo weer ‘mei elkoar’ doen.  

Mocht u vragen hebben over de diensten van Patyna thuiszorg 

Witmarsum en omstreken, dan kunt u contact met me opne-

men op onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Joukje Spijksma Reitsma

Wijkverpleegkundige 

Witmarsum e.o.

06 83606917
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Growing a better world together

Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf

Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je hypotheekvragen.

Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen, dinsdagavond en zaterdag-

ochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in Sint Annaparochie.

Je bent van harte welkom

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur

Hypotheek-
vragen?

Loop binnen
zonder
afspraak.
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F anfare “Nij Libben”
Nu de dagen weer korten, zijn we weer begonnen aan het reper-

toire voor ons sfeervolle kerstconcert. Dit concert zal gehouden 

worden op zondag 17 december om 15.30 uur in de Koepelkerk. 

Wim Beckers en Alise Zijlstra zullen hun muzikale medewer-

king verlenen en zij zullen u, samen en met Nij Libben verras-

sen met mooie optredens. 

Ook zullen twee jeugdleden, in voorbereiding op hun D-exa-

men, een solostuk spelen met ons als begeleiding. Zoiets is een 

hele stap en best spannend, maar het gaat de dames heel goed 

af. We hopen dat velen van u zullen komen om hen aan te moe-

digen en om te genieten van de prachtige en warme klanken die 

deze middag zullen klinken in de Koepelkerk. 

De toegang is gratis. Wel is er bij de uitgang een collecte voor 

de gemaakte kosten.

mailto:info@nijlibben.nl” Voor een kijkje in ons verenigings-

leven en de complete agenda surft u naar  www.nijlibben.nl. of 

www.facebook.nl/muziekvereniging ‘Nij Libben’ Witmarsum

J eugdactie sv Mulier
We hebben op 15 november de jaarlijkse jeugdactie gehad. 

De actie is weer goed verlopen. De jeugd is weer goed bezig 

geweest om de producten te verkopen. De jeugdactie heeft dit 

jaar€1135,00 opgebracht. Dit geld wordt weer gebruikt voor de 

jeugd. Langs deze weg wil s.v. Mulier alle inwoners bedanken 

voor het kopen van 1 of meer artikelen. Verder willen wij de 

jeugd en hun begeleiders bedanken voor hun inzet om er weer 

een geslaagde actie van te maken.

Namens s.v. Mulier

De Sponsor commissie
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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. 
 

 

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht. 
 

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke 
afspraken. 
 

Bel voor vrijblijvende informatie;  
0517-533080 
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F onds Mantelzorg
Oproep:  Ambassadeurs gezocht voor het Stimuleringsfonds 

Mantelzorg en Informele Zorg

Wie helpt ons om ons fonds een gezicht te geven? 

Ben je mantelzorger of mantelzorger geweest en/of heb je affi-

niteit met mantelzorgers? 

Het Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele Zorg draagt 

financieel bij aan ondersteuningsprojecten voor mantelzorgers 

en vrijwillige zorgverleners in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Om dit te kunnen doen zoeken we ambassadeurs die 

•   in het dorp, in de stad, in de streek informatie geven over het 

Fonds;

•  contacten leggen met inwoners, verenigingen en instellingen;

•  kansen zien voor initiatieven om mantelzorgers en zorgvrij-

willigers te ondersteunen.

De mantelzorgers   

Mantelzorgers zorgen langdurig voor een ouder, een kind, een 

partner, een vriend of een buur. Mantelzorgers hebben vaak 

een groot liefdevol plichtsbesef en voelen zich verantwoorde-

lijk. Mantelzorg is intensief, vaak meer dan 8 uur per week. 

De zorgvrijwilligers

In onze gemeente zijn er velen die wat doen voor iemand anders 

die dat niet meer kan; boodschappen, ‘maatje’ zijn om te fietsen 

of te wandelen, of regelmatig langs komen voor een praatje en 

een karwijtje. 

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn onmisbaar en belangrijk 

voor ons allemaal.  Om die reden heeft de gemeente Súdwest-

Fryslân geld beschikbaar gesteld voor activiteiten die de taken 
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We denken hierbij aan:

een masterclass muziek/zang voor beiden of voor een van de 

twee; samen naar de film;

een  workshop ‘praktische tips’ door en voor mantelzorgers/

zorgvrijwilligers; ontzorgen doordat iemand anders aanwezig is 

zodat jij naar de kapper kunt. 

Activiteiten tot dusverre

Het Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele Zorg bestaat 

sinds april 2017. Iedereen met goede ideeën kan hier een beroep 

op doen. In het eerste halfjaar zijn zeven aanvragen ingediend 

voor financiële ondersteuning. Inmiddels zijn twee projecten 

afgerond waarmee 125 mantelzorgers werden bereikt; een 

mooi resultaat. Vijf projecten worden nog uitgevoerd.

Bevlogen, creatief

Het Fonds verdient meer bekendheid, zodat meer mantelzor-

gers en zorgvrijwilligers van alle leeftijden er wat aan hebben. 

We zoeken daarom één of meer gezichten, fiere ambassadeurs 

die met de ‘laarzen in de Friese klei’ staan, die anderen weten te 

inspireren en bevlogen zijn om dit traject mede vorm te geven. 

Ook creativiteit is een vereiste: we zoeken met elkaar naar ori-

ginele/bijzondere activiteiten die ondersteunend kunnen zijn 

voor de mantelzorgers en zorgvrijwilligers in onze gemeente. 

Het is mogelijk om hiervoor een passende vergoeding te geven. 

Lijkt het je wat, wil je meer weten? Mail dan met de voorzitter 

van het Fonds, 

Nynke de Vries, devriesns@gmail.com

Koepel_2017_december.indd   25 28-11-17   11:57



26

IJsvereniging
Nieuwjaarsduik Witmarsum 2018

Wij willen toch allemaal fit en fris het nieuwe jaar in? 

Op maandagmiddag 1 januari 2018 organiseert de ijsvereniging 

van Witmarsum om 14.00 uur een Nieuwjaarsduik op de ijsbaan. 

Hierbij zullen ook de drie iconen van het dorp aanwezig zijn: Pim 

Mulier, Menno Simons en Gysbert Japiks. Het zal aan het weer 

liggen of we na een fanatieke warming-up door het water gaan 

of over het ijs. Neem in ieder geval warme kleding/badjas mee en 

eventueel oude schoenen voor het te water gaan. Meedoen aan 

de Nieuwjaarsduik en het kopje snert zijn gratis. Inschrijven kan 

ter plekke op de dag zelf.  Deelname is op eigen risico! 

Dinsdagmiddag 2 januari zullen er beweegactiviteiten georga-

niseerd worden voor de bewoners en familieleden van woon-

vorm September te Witmarsum. 
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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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Y n’t ferline
Wy binne wer yn de lêste moannen fan it jier oankommen. 

In moanne fan ûnhuer en kâld waar, koarte dagen en lange 

nachten. Mar it is ek in moanne om wat te fieren, Sinteklaas 

de krystdagen en âld en nij. Der stiet al mannich berneskoech 

klear om wat te krijen fan de Hillige man. Mar as jo yn de win-

kels binne, is it al hast in moanne kryst reklame wat de boppe-

toan slacht. Wy witte ek wol, datst net alles behâlden kinst, sa 

as it wie. Foar de bern is it faaks mear in bernefeest wurden as 

dat it eartiids wie. De driging fan it krijen fan in sekje sâlt, de 

roede, of it slimste, yn de sek mei nei Spanje ta. Mar it moaiste 

fan Sinteklaas is fansels de bliere berne kopkes by it krijen fan 

de kado’s. Op de foto de yntocht fan Sinteklaas en swarte Pyt, 

dêr ‘t de Sint noch op de skimmel komt. 

Minsken as jimme no ek mei 

sa wat sitte, lit it ús dan efkes 

witte. 

Hjirby wolle wy elk noflike 

krystdagen en in gelokkich nij 

jier ta winskje.

Evert Zwier Verlengde Oost-

end 17    8748AP (532147), 

Geertje Verhoeve (531392),  

Titia Banga (531572) of 

Wietske Sierkstra (532047)  

e-mail: evertzwier@outlook.

com
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A genda
2 december  Scheppingsgave

   Receptie en Jubileumconcert 

    15:00 uur, receptie, De Gekroonde Roskam 

20.00 uur, Jubileumconcert, Koepelkerk

4 december  Aylva State 15.00 uur, Sinterklaasviering

6 december   Aylva State 15.00 uur, Gespreksgroep o.l.v. 

Ds. Wattél

7 december  Aylva State

   14.30 uur, Kleurmiddag voor volwassenen

9 december  SV Mulier 1 – AVC 1

   14.30 uur, sportcomplex It Fliet
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11 december Koffieochtend De Zonnebloem

   9.45 tot 11.30 uur, Groencentrum

13 december Aylva State 14.30 uur, Kerststukjes maken

15 december Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur

16 december Workshop Auditie ‘Wy jouwe gjin krimp’

   10.00 tot 17.00 uur, De Gekroonde Roskam

17 december  15.30 uur, Kerstconcert Nij Libben in de 

Koepelkerk

17 december Kersthappening OVW aanvang 16.30 uur

17 december Aylva State 14.30 uur, kerkdienst PKN

19 december  Vrouwen van Nu 19.45 uur, Lezing in kerst-

sfeer over wandkleden door Jantsje Oost, 

De Gekroonde Roskam

19 december  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45, Competitie, 

De Gekroonde Roskam

21 december  Aylva State 16.00 uur, Kerstviering, 

opgave bij de receptie

22 december  Krystkuier Start tussen 18.00 en 19.30 uur 

bij De Hoekstien

23 december  SV Mulier 13.30 uur, Kaartmiddag, kan-

tine sportveld. 

24 december  Kerstnachtdienst 21.30 uur, met cabaret 

en Nij Libben.

1 januari    Nieuwjaarsduik 14.00 uur, IJsbaan Wit-

marsum

4 januari    Vrouwen van Nu 15.30 tot 18.00 uur, Jaap 

Klimstra fertelt it libbensferhaal fan Sib-

beltsje

 
De redaksje fan ‘De Koepel’ 
winsket jimme
NOFLIKE KRYSTDAGEN 
en in SÛN 2018 ta!
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11 december Koffieochtend De Zonnebloem

   9.45 tot 11.30 uur, Groencentrum

13 december Aylva State 14.30 uur, Kerststukjes maken

15 december Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur

16 december Workshop Auditie ‘Wy jouwe gjin krimp’

   10.00 tot 17.00 uur, De Gekroonde Roskam

17 december  15.30 uur, Kerstconcert Nij Libben in de 

Koepelkerk

17 december Kersthappening OVW aanvang 16.30 uur

17 december Aylva State 14.30 uur, kerkdienst PKN

19 december  Vrouwen van Nu 19.45 uur, Lezing in kerst-

sfeer over wandkleden door Jantsje Oost, 

De Gekroonde Roskam

19 december  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45, Competitie, 

De Gekroonde Roskam

21 december  Aylva State 16.00 uur, Kerstviering, 

opgave bij de receptie

22 december  Krystkuier Start tussen 18.00 en 19.30 uur 

bij De Hoekstien

23 december  SV Mulier 13.30 uur, Kaartmiddag, kan-

tine sportveld. 

24 december  Kerstnachtdienst 21.30 uur, met cabaret 

en Nij Libben.

1 januari    Nieuwjaarsduik 14.00 uur, IJsbaan Wit-

marsum

4 januari    Vrouwen van Nu 15.30 tot 18.00 uur, Jaap 

Klimstra fertelt it libbensferhaal fan Sib-

beltsje

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de jannewaris Koepel moat uterlik 22 desimber 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

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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