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Ook in 2018
Diverse fitnessabonnementen.
Groepslessen

-fitdance (combinatie van zumba/sh’bam/dans)
-bodyfit
-spinning
-streetdance kids: 6-8 jr , 9-12 jr

Hydrotherapie/ reumazwemmen:
Oefentherapie in 32* warm water

Kijk voor het lesschema en
meer informatie op www.fysiowitmarsum.nl
of bel 0517-53 19 01 tussen 8.30 – 11.30 uur
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K at en Harke
Tusken

en

is it jier 2018 al wer útein set. Mar tige bysûn-

der dit jier!
De iisbaan stiet al in skoftsje ûnder wetter. It wachtsjen is op
froastwaar. Der wurdt útsjoen nei sterk iis om dêr op redens
oer hinne te skeuveljen. Der moat iis op de baan komme. Mar
buordsjes by de baan jouwe yn ferskate doarpen oan: “De baan
is ticht”.
Op nijjiersdei stiet sa’n buordsje net by ús. De baan is iepen.
Redens binne net nedich dizze kear .Us iisferiening bliuwt aktyf,
ek by teiwaar. ”As it tij ferrint moat men de beakens fersette”
seit in Frysk sprekwurd. Is der gjin iis, dan moat de baan mar op
in oare manier brûkt wurde. Men kin op dizze dei foar it earst
ek by ús in saneamde nijjiersdûk nimme yn it kâlde wetter fan
de iisbaan. In spektakulêre iepening fan it sportive en kulturele
jier 2018. As earsten komme de 3 ikoanen fan Wytmarsum: Pim
Mulier en Gysbert Japicx oer it wetter oan yn “De Klompboot”
fan Hoora út Heech, al wâdzjend foarútlutsen troch fansels
Menno Simons. Nei oankomst iepenje sy yn gearwurking mei
de foarsitster fan de iisferiening Gerda van Popta dit barren.
Fansels moat der dan earst in saneamde warming-up komme.
Linda Bebelaar hat hjirby de lieding. Moedich drave de 41 dielnimmers dêrnei it wetter yn. Jong en âld docht mei. Us frijwillige brânwacht soarget foar de earste wurkjende doarpsfontein
fan Fryslân. Unyk, noch mar allinne yn Wytmarsum te sjen!
Joost Goedoe en Herke Wiersma binne de fluchsten mei it heljen troch it wetter en it werombringen op it droege fan de flagge
fan Wytmarsum 2018 en de iisbaanflagge. Sa om en de by 150
taskôgers binne tsjûge fan dit sportive barren. In lokwinsk foar
dizze sportivelingen is wis op syn plak. Geweldich dat jimme
dit oandoare!
Dit is in spetterjend begjin fan Wytmarsum 2018. It hiele jier
troch is der fan alles te dwaan, sawol op kultureel as ek op spor3
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tyf gebiet. Hâld de aginda yn’e gaten. It brûst fan libben yn ús
doarp dit jier.
Der wennet yn ús doarp noch immen, dy’t ek brûst fan libben.
Mar dan op in hiel oar mêd. As âld Koepelskriuwster ha wy
doedestiids al genietsje kinnen fan har moaie en oansprekkende gedichten. Mar no hat Janke Nicolai wer in nije fersebondel
útbrocht mei de titel: “Ynspiraasje...”. It binne dizze kear de
blommen, dy’t soargje foar har ynspiraasje. Tige nijsgjirrige fersen kin men hjiryn lêze. Mar ek prachtich binne de foto’s fan
dizze blommen, makke troch har man Catrinus Zijlstra. Troch
ûnderlinge gearwurking is dizze bondel ta stân kaam. Sy folje
inoar geweldich oan. It is wis in oanrieder om dizze bondel te
lêzen en tagelyk te genietsjen fan de moaie blommefoto’s. It
hiele jier troch kin men yn de natuer jin fernuverje oer dy lytse
en grutte blommen en planten, elk passend by syn eigen tiid
fan it jier. Dit is yn dizze bondel werom te finen. Bygelyks as
priuwke: Maarteblomke [Sneeuwklokje].
Maarteblomke
Tear bisto.
Troch kjeld net te kearen.
Stiest dêr
as in ranke ballerina
balansearjend op ien skonk.
Dyn rokje weagjend,
dûnsjend op’e wyn.
Binne jimme nijsgjirrich nei mear, dan kinne jimme kontakt
opnimme mei Janke Nicolai.
Hawwe jimme Theo de Groot en syn frou Betty de Groot-Krol
wol proastich troch it doarp rinnen sjoen? Ek dit pear brûst fan
libbenswille. Sy binne op 18 desimber 2017 opa en oma wurden
4

2018 | 02 Koepel.indd 4

30-01-18 11:15

e

n

fan TIJMEN BRENT EILANDER. Syn widze stiet yn Frentsjer. Heit Rick Eilander en mem Agnes de Groot kinne harren
lok net op by it sjen fan harren leave soantsje.
Zo lief, Zo klein, Zo van ons! stiet der boppe it bertekaartsje te
lêzen. Frentsjer is De Keatstêd by útstek. Der leit noch in swiere taak op de skouders fan opa. Traine om diel te nimmen oan
de PC kin foar Tijmen Brent en syn opa noch in dreech karwei
wurde. De fysioterapy, dy’t hy nedich hat, kriget hy fansels wol
fan in professional. Mar dat is fan letter soarch. Boartsjen komt
earst noch. Hawwe eilânbewenners fan eartiids de Fryske taal
wol yn’e macht? Sa net, dan winskje wy syn heit Rick en mem
Agnes, opa [pake] Theo en oma [beppe] Betty Fan Herte Lok
mei dit lytse wûnder. Wy hoopje dat hy yn sûnens opgroeie sil.

t

d

It is stil wurden by de famylje van Straten oan de Hertekampsreed. Op 23 desimber 2017 is rêstich fan harren hinnegien
DOEKE VAN STRATEN yn de âldens fan 85 jier. Hy wie in
man fan net folle wurden, mar wol in man dêr’t men op fertrouwe koe. Hy is berne yn Kimswert. Nei syn trouwen binne
hy en syn frou yn it âlderlik hûs wenjen bleaun. In oantal jierren
werom hawwe sy harren nei wenjen set yn in oanleunwente yn
ús doarp. Syn frou Anneke van Straten-Kuipers moat no sûnder har man fierder mei har libben. Lokkich wenje har dochter
Afke mei beppesizzers en soan Marten en Magda ek yn Wytmarsum. Lekkum, dêr’t Sijbren en Hannie mei harren dochters
wenje, is krekt wat fierder fuort. Mar ek sy kinne Wytmarsum
wis wol fine. Wy winskje de hiele famylje in protte sterkte ta om
dit ferlies in plakje te jaan.

Oant de oare kear,
Jellly.

n
5
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W OK
Vooraankondiging Koningsdag 2018
Koningsdag gaat veranderen en Koningsdag blijft hetzelfde.
We willen alle activiteiten op Koningsdag (27 april) concentreren op de middag. De laatste jaren merken we dat er ’s ochtends nog veel mensen op straat zijn. tussen één en vier uur valt
er een gat en ’s middags zie je dat steeds minder mensen op het
terras blijven zitten terwijl de muziek speelt. We veranderen
Koningsdag naar Koningsmiddag. Koningsdag blijft ook hetzelfde, want het blijft een feest!
Dit jaar is Friesland Culturele Hoofdstad. Reden genoeg om
iets bijzonders te organiseren tijdens Koningdag. We beginnen
om 12.00 uur met een Oranjelunch. Iedereen kan aanschuiven
aan de lange tafels op het Kaatsplein. Vanaf 13.30 uur is er vrijmarkt zoals we gewend zijn. Lytse Pim, de jeugdcommissie van
K.V. Pim Mulier, organiseert die middag een straatkaatsfestijn
voor de jeugd. Vanaf 16.00 uur is het tijd voor livemuziek en de
vertrouwde hamburgers. Doe mee, komt allen en maak van de
nieuwe Koningsmiddag weer een drukbezocht dorpsfeest.
Koningsmiddag 2018 wordt georganiseerd door het WOK met
steun van Dorpsbelang en in samenwerking met Witmarsum
2018. Meer informatie melden we in De Koepels van maart en
april. Voor vragen en suggesties kun je terecht bij wokwitmarsum@hotmail.com.

6
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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.

n

-

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 tillefoannummer:

06-52046445

m

n

n

e

m

n

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 ûre.
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 dwaen
• Gau efkes medicynen 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, of te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.
Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:
Ale Kuperus 0517-531292

7
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W itmarsum 2018
Theaterprojekt ‘Wij jouwe gjin krimp!’
Dansliefhebbers opgelet!
Voor het theaterproject “Wy jouwe gjin krimp” wordt de volgende dansworkshop aangeboden:
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 aangeboden van verschillende dansstijlen; streetdance, hip hop, breakdance, 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 toegankelijk. Jong, oud, ervaren of onervaren.. het maakt niet uit! Pak
gewoon deze kans en ervaring...
Meedoen aan deze workshop?
Meld je dan aan via: theaterproject@witmarsum2018.frl

Voorlopig programma Witmarsum 2018
6-feb
Workshop dans ultimate freestyle met Mad D.
12-feb
Workshop zang en performance Elske de Walle (vol)
8
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17-mrt
Popmuziekavond
maart/april
Workshop licht
maart/april
Workshop Geluid
27-apr
Actie theaterspektakel tijdens Koningsdag
27-apr
Oranjelunch Koningsdag

e
5-mei
Scheppingsgave concertexpositie

mei/juni
Workshop basisscholen over krimp
juni
Cabaretcafé (vanaf juni een paar keer per maand)
juni
Opening tentoonstelling Menno Simons
juni
Lezingen en kookworkshops Mennonite Cooking
juli
Kunsttentoonstelling Gert Jan Veenstra en Hobbe Smith
juli
Lezingen en kookworkshops Mennonite Cooking
augustus
Pim Mulierspelen en popquiz (Merkeweekend)
augustus
Lezingen en kookworkshops Mennonite Cooking
september
Afsluiting tentoonstelling Menno Simons (begin september)
9
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30-sep
Reünieconcert Om ‘e Noard om 15.00 uur in De Roskam
1, 2, 3, 7, 9 en 10 november
Theaterspektakel ‘Wy Jouwe Gjin Krimp’ (vanaf 1 november
6 opvoeringen)

G eboren

10
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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!

K rystkuier
Ik neem u even mee naar onze ervaring van de tocht. De start
was in De Hoekstien.Wij werden welkom geheten en ons
gemeld dat keizer Augustus wou dat wij ons lieten inschrijven.
Op een grote rol schreven wij onze namen. Daarna konden we
met een gids op zoek gaan naar het koningskind. ( Later hoorden we dat zo`n 200 mensen zich hebben laten inschrijven ). We
liepen langs Aylva State waar een trompettist stond te spelen.
Wij vroegen hem of hij wist waar we het koningskind konden
vinden. Hij stuurde ons richting de Herberg. Daar aangekomen
had de herbergier niet veel tijd, hij was te druk met zijn gasten. We moesten het maar in het paleis vragen. Wij vervolgden
onze tocht, die prachtig verlicht was met allemaal potjes met
waxinelichtjes en kwamen bij het paleis van koning Herodus (
Katholieke kerk ). Koning Herodus was niet echt blij dat wij op
zoek waren naar het koningskind want hij was toch de koning.
Hij vroeg ons om het koningskind te zoeken en aan hem te zeggen waar deze was. Zo ging onze tocht verder door het dorp
tot we langs de herders kwamen. Hier vroegen wij weer of zij
wisten waar we het koningskind konden vinden. Ze wisten niet
waar het koningskind was maar wilden wel helpen met zoeken
maar moesten eerst hun schapen bij elkaar zoeken. Wij vervolgende onze tocht. Opeens moesten wij heel stilletjes lopen
want de soldaten van koning Herodus waren ook op zoek naar
het koningskind. En wij wilden niet dat die ons zouden volgen. We liepen heel stilletjes verder toen wij 3 vreemden tegen
kwamen. Dit waren de wijzen uit het Oosten en die waren ook
op zoek naar het koningskind. We besloten elk een kant uit te
gaan en elkaar te waarschuwen als we het koningskind gevonden hadden. Onze tocht liep verder langs de molen. Hier stond
een koor van Engelen ons toe te zingen. Zij wezen ons de weg
richting een prachtige ster. Onze tocht ging verder richting de
ster, en ja hoor, hier vonden wij een kleine baby in een kribbe.
12
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Het koningskind hadden wij gevonden. Wij hadden het einde
bereikt van een prachtige tocht en konden onder het genot van
warme chocolademelk nog even napraten. Aan het einde konden we een gift geven voor stichting hulphond. Ons is verteld
dat de opbrengst 234,12 euro was. Tot slot wil ik vermelden dat
zo`n mooie tocht niet mogelijk was geweest door alle vrijwilligers. Ik denk dat ik namens de 200 mensen die meegelopen
hebben zeg : dank voor jullie hulp en inzet bij deze bijzondere
tocht.

-

Groet, een wandelaar.
Tot slot nog een berichtje van de organisatie: de mooie foto`s
die tijdens dit hele gebeuren gemaakt zijn kunt u vinden op de
site PKN Witmarsum.
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K V Pim Mulier
Hulp van vrijwilligers.
Het bestuur is druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe
seizoen. Ook nu hebben we weer veel vrijwilligers nodig. Zonder keurmeesters, kantinepersoneel en schoonmakers kan er
nu eenmaal niet worden gekaatst. Alle leden hebben per mail
een brief ontvangen waarin zij aan kunnen geven op welke wijze
men wil helpen. Wij rekenen op ieders medewerking. Maar ook
niet leden zijn van harte welkom om ons te helpen. Lijkt het u
bijvoorbeeld leuk om eens een middag in de kantine te staan
dan kunt u dat aangeven bij één van de bestuursleden.
Algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering van de kaatsvereniging vind dit
jaar plaats op woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur in de kantine van het MFC. De agenda zal worden gepubliceerd in de
maart koepel en op de website van de kaatsverenging.
Kaartmiddag.
Zaterdag 13 januari 2018 werd er tijdens de jaarlijkse kaartmiddag van KV Pim Mulier om de vleesprijzen gestreden. Dit jaar
kregen de prijswinnaars verse hele kippen mee naar huis.
Bij de schutjassers ging Sjoerd Nicolai naar huis met de wisseltrofee en bij de klaverjassers mocht Jaap Reitsma de houten
telegraaf in ontvangst nemen.
De prijswinnaars waren:
Schutjassen
1e prijs Sjoerd Nicolai

71 pnt

2e prijs Johan Bergsma

68 pnt

3e prijs Jelle Reinsma

65 pnt

Poedel: Wiebe Bergsma

49 pnt

14

2018 | 02 Koepel.indd 14

30-01-18 11:15

-

Klaverjassen
1e prijs Jaap Reitsma

5230 pnt

2e prijs Sjoukje Wind

5079 pnt

3e prijs Emmy Hofma

4845 pnt

Poedel: Jan Sijtsma

4055 pnt

Namens het bestuur, Simon Lemstra
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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

15
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P ubquiz
Eerste lustrum Pubquiz in Witmarsum
Op zondag 4 februari 2018 zal, na het grote succes van de eerder georganiseerde popquiz, voor de vijfde keer de “Pubquiz
Witmarsum”

georganiseerd worden in De Gekroonde Ros-

kam. De “Pubquiz Witmarsum” begint om 17.00 uur.
De pubquiz is een spel waarbij plezier en gezelligheid de boventoon voert. De pubquiz is zo samengesteld, dat deze geschikt
is voor iedereen. Diverse onderwerpen komen er voorbij,
zoals algemene kennis, sport, muziek, fotoronde en televisie.
Men wordt verrast met de leuke en nieuwsgierige quizvragen,
geluidsfragmenten en afbeeldingen. De vragenrondes worden
afgewisseld met de snelle tussenrondes zoals “ petje op, petje
af” , waarbij gestreden wordt om een gratis consumptie voor
een team.
De pubquiz bestaat uit acht rondes van 10 vragen. De quizmaster, in Witmarsum is dat wederom ‘Doubleyou B’, stelt
elke ronde de vragen en de deelnemers moeten de antwoorden
(liefst de juiste natuurlijk) op de antwoordformulieren zetten.
Het team dat na het einde van alle rondes de meeste punten
heeft is de winnaar. De pubquiz kampioenen gaan naar huis
met een beker en natuurlijk de eeuwige roem!
Men kan zich als team opgeven, maximaal 5 personen per team,
maar men kan zich ook individueel opgeven en dan wordt er
een team gezocht. De inleg is € 2,50 per persoon.
Nadat alle rondes zijn gespeeld zullen de winnaars bekend worden gemaakt.
Mensen kunnen zich opgeven voor de “Pubquiz door te mailen naar degekroonderoskam@live.nl of te bellen naar 0517531196.
16
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P opkoar Wytmarsum
Onze koorrepetities zijn weer begonnen! We zingen op de
woensdagavond van 20:00-22:00 uur in Aylvastate (de ontmoetingsruimte via zijdeur rechts aan de voorkant). En er is nog
plek voor nieuwe leden! We willen niet discrimineren, maar
vooral mannen zijn welkom. Onze mannen kunnen wel wat
versterking gebruiken!
Dit is hèt moment om mee te komen zingen, want we zijn begonnen aan een heel nieuw repertoire! Onze liedjes zijn gevarieerd
en niet heel moeilijk. We zingen oude en nieuwe, bekende en
minder bekende popliedjes. Zo zijn we nu bezig met een nummer van Elton John en van Kean. En denk nu niet: ik ben niet
goed genoeg, want goed zingen kun je prima leren! Onze dirigente Baukje Hoogstins geeft goede aanwijzingen. Dus kom
een keertje meedoen! Je mag twee keer gratis meezingen en
laat ons dan weten of je lid wilt worden.
Wist je dat uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken
blijkt dat zingen in een koor belangrijke voordelen voor de
gezondheid heeft, zowel fysiek als psychologisch?
Zingen is een activiteit die de zuurstof in het bloed verhoogt
en het oefent de grote spiergroepen in het bovenlichaam, zelfs
bij het zitten. Zingen heeft een positief effect bij het verminderen van stress. Zingen stimuleert het hersengebied waar je verbondenheid voelt. Samengevat: samen zingen is een geweldige
manier om in vorm te blijven, omdat je je longen en hart traint.
En je lichaam produceert ook nog eens ‘feel good’ hormonen!
Dus kom op mannen en vrouwen in Witmarsum: we weten dat
jullie kunnen zingen! Nu nog die drempel over! Je bent van
harte welkom. Meer informatie nodig? Bel ’s avonds naar 0517850780 (Grace Kooijenga).
Graag tot ziens op een van onze repetities!
Het bestuur van Popkoar Wytmarsum
18
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• Belastingzaken
• Administratieve dienstverlening
• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed
Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488 fax. 0517-532815
e-mail: info@sprikkeurs.nl
sprikkeurs@online.nl
19
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C oncert
Concert Elske DeWall in de Koepelkerk
Op zondagmiddag 22 april 2018 treedt
Elske DeWall op in de Koepelkerk in
Witmarsum. Het concert begint om 15:00
uur en bestaat uit 2 sets van 40 minuten.
Het concert wordt georganiseerd door
de Stichting Koepelconcerten. In de volgende Koepel zullen we nadere details
bekendmaken, maar houdt de datum
alvast vrij!
Elske DeWall is al haar leven lang met muziek bezig. Op haar
zevende begon ze met pianoles, speelde vervolgens lange tijd
saxofoon en pakte uiteindelijk de gitaar op. In dezelfde periode
ontdekte ze dat ze goed kon zingen, waarna ze werd toegelaten aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. In 2008
werkte ze mee aan het project ‘Leonard Cohen in het Fries’
en werd het memorabele jaar afgesloten met de ondertekening
van een platencontract bij Universal Music.
In februari 2010 lanceerde Elske DeWall haar debuutalbum
met de tot de verbeelding sprekende titel Balloon Over Paris;
een album met pure popliedjes. Na een optreden op Eurosonic Noorderslag en bij ‘De Wereld Draait Door’ blijft ook bij
diverse DJ’s haar talent niet onopgemerkt; 3FM benoemde
haar tot Serious Talent en met de nodige regelmaat is ze te
gast in de diverse radioprogramma’s. In 2011 brengt Elske
haar tweede album uit, Brave. Elk album wordt ondersteund
door clubshows, een theatertour en de nodige media aandacht.
Elske schrijft ondertussen de titeltrack voor de RTL TV-serie
Moordvrouw. Het derde album, Velvet Soldier, ziet begin 2016
het levenslicht. Met Velvet Soldier neemt Elske je mee in haar
liedjes en verhalen, die gaan over liefde, vergankelijkheid van
20
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dingen en doorzettingsvermogen. En juist dat doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat ze uitgenodigd wordt om de rol van
Maria te vertolken in The Passion 2017. En dat doet ze op
indrukwekkende wijze. In de live TV uitzending vanuit Leeuwarden zingt ze naast de twee Friestalige nummers “In Nije
Dei” en “Wer bisto” de Nederlandstalige nummers “Dat ik je
mis” en “Heb het leven lief”. Deze laatste staat de volgende dag

n

op 1 in de iTunes top100. Elske is vervolgens te horen en te zien

0

in vele radio- en tv-programma’s.

-

s

m

T rekkerdei

d

Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,

e

Op 14 april 2018 organiseren wij alweer voor de 5e keer onze

’

“Trekkerdei”.
Net als voorgaande jaren is dit op het terrein van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. Wij
starten om 10:30 uur en het is rond 15.30 uur afgelopen.
Deelnemers kunnen zich, bij voorkeur, aanmelden via de
e-mail, u ontvangt daarna een digitaal aanmeldingsformulier.

;

Mocht u geen e-mail gebruiken, dan kunt u zich ook telefonisch

-

aanmelden bij de organisatie. U geeft dan uw gegevens telefo-

e

nisch door aan de organisatie.
Op ons eerste lustrum willen we een extra element toevoegen.
Heeft u een klassieke vrachtwagen of een klassieke brommer of
motor, bouwjaar vóór 1980, dan bent u van harte welkom. Het
lijkt ons leuk een pleintje in te richten waar deze brommers en

.

motoren staan opgesteld. Datzelfde met de vrachtwagens. Ook

e

willen we net als vorig jaar mensen gelegenheid geven iets te

6

koop aan te bieden. De betreffende artikelen dienen een relatie

r

te hebben met klassieke tractoren, vrachtwagens, brommers en
motoren.
21
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Wilt u iets te koop aanbieden dan dient u dit vooraf aan te
geven, telefonisch of bij voorkeur via de e-mail.
Natuurlijk willen we ook weer een rondrit organiseren voor
degene die dit leuk vindt. Verder hopen we op, net als voorgaande jaren, een gezellige zaterdag!
U bent van harte welkom op 14 april!
Contactpersonen:
Menno Heeringa

De Stuit 5, Witmarsum tel. (0517)-531738

Jan Cats Pingjumerstraat 49, Witmarsum tel. (0517)-531441
E-mail adres: trekkerdei@hotmail.com (informatie en deelname)

W itmarsum in beweging!
Statiegeldflessen in huis?
De leerlingen van onze basisscholen De Bonkelder en De Utskoat hebben in december een statiegeld flessenactie uitgezet.
Deze actie loopt nog t/m 5 maart 2018! We willen een aantal
beweegplekken in Witmarsum tot stand brengen; voor onze
ouderen, voor onze schooljeugd en voor algemeen gebruik. We
willen o.a. het schoolplein opknappen en daarmee de kinderen
meer uitdaging bieden. Half januari was de stand van de statiegeldflessenactie € 240. Hier kan dus nog meer bij: Alle dorpsbewoners kunnen ons blijven steunen door lege statiegeldflessen in te leveren. Ook 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 Bonkelder).
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.

-

-

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht.

r

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080

r
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Y n’t ferline
Achmea en De Friesland sette de fúzje fan de Fryske soarchfersekerder mei Sulveren Krús mei yngong fan 1 jannewaris troch.
Meiwurkers fan de Fryske soarchfersekering

binne benaud

foar harren baan en meitsje har soargen oer it ferlies fan autonomy as Achmea de twa gearfoegje.
Ut de Ljouwerter Krante fan 1918, blike de lyntsjes wat koarter,
en hiene de leden mear ynspraak. Yn ‘ e krante stiet: Witmarsum, 15 Januari. In de vergadering van het ziekenfonds ,,Helpt
Elkander” bleek uit het verslag van den secretaris, dat het getal
leden 101 en dat der begunstigers 36 bedroeg. De inkomsten
bedroegen over het afgeloopen jaar ƒ 581.31 en de uitgaven ƒ
735.95.
De aftredende bestuursleden de Heeren Jac. Joh. Adema, G.
K. Hoekstra en R. T. Rienstra werden herkozen.
In de gisteren gehouden vergadering, belegd door de afdeeling
,,Witmarsum e. o.” van de Friesche Maatschappij van Landbouw, werd besproken, om hier een cursus te doen houden in
landbouwhuishoudkunde. Waarschijnlijk zal de cursus alhier
worden gegeven en zullen er 34 meisjes aan deelnemen.
Op de foto fan om 1910, sjogge wy, wat doe wol, de Hurddraversbaan en letter de Boalserterdyk neamd waard, en no de
Van Aylvaweg is.
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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A genda
6 februari

Witmarsum

2018,

Workshop

Ultimate

Free-

style o.l.v. Dikkie Knap 19.00 uur, De Gekroonde
Roskam (voor opgave: www.witmarsum2018.frl)
6 februari

Kaartclub Elk Wat Wils Competitie
19.45 uur, De Gekroonde Roskam

7 februari

Vogelwacht Witmarsum Filmavond
20.00 uur, De Gekroonde Roskam

10 februari SV Mulier 1 – VV Makkum 1
14.30 uur, sportcomplex It Fliet
12 februari Witmarsum 2018 Workshop met Elske DeWall
(volgeboekt)
14 februari KBO/PCOB Lezing over het boek ‘ Sibbeltsje’
door de heer Klimstra 14.00 uur, Het Anker, Makkum
20 februari Vrouwen van Nu Jaarvergadering en lezing ‘Weg
van de wereld’ 19.45 uur, De Gekroonde Roskam
20 februari Kaartclub Elk Wat Wils Maatkaarten
19.45 uur, De Gekroonde Roskam
21 februari Aylva State

H&A mode en Van Tuinen siera-

denverkoop 10.00 – 12.00 uur, Centrale Hal
25 februari Aylva State Middagdienst PKN 14.30 uur, De
Ontmoeting
28 februari Aylva State Bingo 15.00 uur, Grytmanseal

Liefhebbers voor een volkstuin!
Er is nog een perceel volkstuin vrij aan de Menno
Simonsstraat (t.o. A. Brandsma).
Liefhebbers kunnen kunnen contact opnemen met
S. Palsma, tel: 0517-531682
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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”
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 maart Koepel moat uterlik 16 febrewaris 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 2018
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
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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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