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K at en Harke
Wat kin der yn in moanne tiid in protte feroarje tusken

en

.
Wim skreau al efkes oer de Olympyske Winterspelen; 8 gouden, 6 sulveren en 6 brûnzen medaljes wie de rispinge.In hiele
prestaasje! En wat wy miskien net mear ferwachtte hiene, de
redens koene hjir ek noch efkes út it fet. De iisbaan koe iepen
en dat kaam moai út, de bern hiene Krookjefakânsje!
Fan 9 oant 18 maart wiene de Paralympyske Winterspelen, dêr’t
6 sporten op it programma stiene. Foar al dizze sporters grut
respekt, mar Bibian Mentel spant wol de kroan! 9 kear kaam
dy ferskriklike sykte werom, en no foar de 3e kear goud! Wat
bin je dan in trochsetter, djip, djip respekt! En ek hjir wer in
fantastyske score, 3 gouden, 3 sulveren en 1 brûnzen medaljes.
Fan de famylje fan ALIE VINK-SCHEFFER krigen wy it berjocht dat Alie op 23 febrewaris lêstlyn nei in earnstige sykte ferstoarn is yn’e âldens fan 83 jier. Alie is berne yn Wytmarsum, sy
wie de âldste dochter fan Wiebe en Ieme Scheffer. Yn 1954 is se
ferhuze nei Noordwijk, se troude, krige bern en beppesizzers.
Se kaam gauris werom yn Wytmarsum, fansels by har âlders en
by de merke om âlde kunde te moetsjen.
Ek Wytmarsum moatst spitigernoch ôfskied nimme fan 5
doarpsgenoaten.
Nei ofnimmende sûnens is ferstoarn âld-Arumer LAMMERT
HILARIDES, de hear Hilarides is 82 jier wurden, hy wenne en
buorke eartiids op de ‘Van Camminghapleats, oan ít begjin fan
Arum.
Yn’e bloei fan syn libben is DAMIR ARIFAGIC, noch mar
33 jier, ûnferwachts ferstoarn. Damir is berne yn Teslić, en is
3
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mei syn heit Goran, mem Dzana en sus Mladena as gefolch fan
de boargeroarloch yn Bosnië nei Nederlân kommen. Sa’n grut
ûnferwachts ferlies is net te befetsjen en sa ûnwerklik. Damir
wie in fleurige, freonlike en leave jongfeint.
Ek moasten Greet Visser en de bern ôfskied nimme fan harren
leave man en heit AREND (Arie) VISSER, noch mar 62 jier.
Se ha genoaten fan syn libben, in protte fan him leard, in wize,
moedige man, sa ûnmisber, mar foar altiid yn leafde ferbûn. En
dan docht it sear, hiel sear om ôfskied te nimmen.
En sa kaam der ek in ein oan it libben fan SJERP DE JONG. In
hynsteman yn ieren en sinen. Mar ek in trochsetter, mar dizze
striid wie net te winnen. Yn 1967 is Sjerp útein setten mei syn
leanbedriuw op de Kazerne en der wie gjin wurk foar hynders,
mar by in klus kocht hy spontaan in Frysk hynder en sûnt dy tiid
koe Sjerp him gjin libben foarstelle sûnder hynders. Tegearre
mei Ilse Koster en it fryske hynder Wopke binne se ôfrûne septimber noch foar de 3e kear op rij Frysk Kampioen Ringstekken wurden. In grut gemis foar Gerda, mar ek de hynders en de
hûn sille Sjerp misse.
Nei in koarte earnstige sykte is ferstoarn yn’e âldens fan 89
jier mefrou AKKE WIJBENGA-DE GROOT, âld-Arumse,se
wennen eartiids by it gemaal yn Arum.
Wat in fertriet foar de bern en beppesizzers fan SUZAN HOMMINGA. Se stie noch folop yn it libben en no moatte de bern
en beppesizzers ynienen harren kreative, soarchsume en leave
(skoan)mem en beppe misse.
Wy winskje alle neibesteanden, famylje en freonen in protte
sterkte en krêft ta om dit ferlies in plak te jaan.
Eltse moarn sil de wyn wer waaie, fleane fûgels,
bloeie blommen op’e nij.
Dochs sil neat yn it libben wer itselde wêze,
want do, do bist der net mear by.
- Auck Peanstra –
Nei dizze drôvige berjochten is der ek oar nijs. Fan JARING
4
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en SALONI NICOLAI krigen wy it berjocht dat sy ferhuze
binne fan de Mr. De Vriesstrjitte nei It Spul 9, in spiksplinter
nije wenning! Lokwinske! In plak fol waarmte, in plak om te
sizzen, dit is thús!
Ik slút ôf mei babynijs! SANDER ZAAGEMANS en PATTY
SCHIPPERS binne de grutske âlders wurden fan in prachtich
famke mei de moaie namme TESS! Do makkest de wrâld sa
ljocht, sjoch hoe’t de sinne nei dy laket! Lokwinske, fansels ek
foar de pake’s en beppe’s.

e

n

,

-

En ik hoopje dat as jimme de Koepel lêze, we sizze kinne:
De sinne skynt,
De fûgeltsjes fluitsje,
De krookjes bloeie,
De lamkes yn de greide
It is foarjier!!

e
Oant de oare kear!
Betty

e
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n
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O pen dag
Brandweer Witmarsum opent zijn deuren
Op zaterdag 14 april is er van 11.00 tot 16.00 uur een open dag
bij de brandweer in Witmarsum. In en om de kazerne aan de
Ulbe Hiemstrastrjitte 21, Witmarsum bent u van harte welkom
en staan de deuren voor u open. Er zijn er verschillende demo’s
en activiteiten voor jong en oud te beleven.
Enerzijds staat de open dag in het teken van ‘’een kijkje nemen
5
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in de keuken van de brandweer’’ anderzijds geven we deze dag
graag informatie over hoe u de (brand)veiligheid in en om uw
huis kunt vergroten.
Meer dan blussen alleen
De brandweer van Witmarsum is een onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken
brandweer en GGD Fryslân samen aan de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Fryslân. De brandweer richt zich
op het voorkomen en beperken van brand, brandbestrijding,
technische hulpverlening bij bijvoorbeeld verkeersongevallen,
incidenten met gevaarlijke stoffen, instortingsgevaar en storm
–en waterschade.
Demo’s en brandweerauto’s bekijken
Tijdens de open dag is er een gevarieerd programma waarbij
verschillende onderdelen van het werkveld aan bod komen. Zo
is er bijvoorbeeld een demo’’ vlam in de pan’’ waarbij we u
demonstreren wat u moet doen als u dit thuis overkomt. Ook
laten we u zien hoe we te werk gaan tijdens een ongeval. En
natuurlijk kunt u een kijkje nemen in de brandweerauto en de
kazerne.
Word jij onze nieuwe collega
Bij brandweer Fryslân werken bijna 1400 mensen waaronder
ongeveer 1200 vrijwilligers. Bij de post Witmarsum zijn 15 vrijwilligers actief maar we kunnen wel wat versterking gebruiken.
Altijd al eens gedacht “misschien is de brandweer wel iets voor
mij”, dan nodigen wij u graag uit om tijdens de open dag met
ons in gesprek te gaan.
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• Belastingzaken

-

• Administratieve dienstverlening

h

,

• Jaarrekeningen

,

• Financiële adviezen

m

j

• 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
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G raach dien
Voor iedereen
Wij merken regelmatig dat men denkt dat “Graach Dien” er
alleen maar is voor oudere inwoners van Witmarsum.
Dat is niet zo; iedereen die hulp nodig is en geen beroep kan
doen op familie, kennissen of buren helpen wij graag.
Wij hebben geen web-side, face-book, doen niet aan twitter
maar zijn gewoon te bereiken op telefoonnummer: 06-52046445
op alle werkdagen tussen 9 en 10 uur. Als het mogelijk is minstens 2 dagen vooraf. Wij kunnen dan op tijd voor een vrijwilliger zorgen.
Wij zijn er voor
-

vervoer en begeleiding voor bezoek/behandeling in het
ziekenhuis

-

vervoer naar de fysiotherapeut

-

vervoer binnen maar ook buiten het dorp

-

met spoed halen van medicijnen bij de dokter

-

bezoek aan de dokter, de kapper enz.

-

boodschappen bij de winkel in het dorp

-

hulp bij een klein (naai)klusje

De hulp is gratis; alleen moeten wij een kosten-vergoeding vragen.
Dit is 2 euro binnen het dorp en voor vervoer buiten het dorp
25 cent per kilometer, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.

Meer weten? bel dan:
Ale Kuperus (0517) 531292
8
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T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,
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 telefonisch door aan de organisatie.
Op ons eerste lustrum willen we een extra element toevoegen.
Hebt 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
willen we net als vorig jaar mensen gelegenheid geven iets te
koop aan te bieden. De betreffende artikelen dienen wel relatie
te hebben met klassieke tractoren, vrachtwagens brommers en

-

motoren.

p

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!
9
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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)

Y nstjoerd
Het afgelopen jaar werd me vaak gevraagd : Hoe lang moet je
nog werken? Steevast was dan mijn antwoord : Ik mag nog tot
december 2018. Deze steeds terugkomende vraag zette me tot
nadenken en deed me tenslotte besluiten toch iets eerder te
stoppen met werken als doktersassistente te Witmarsum. Per 1
april 2018 ga ik genieten van mij pensioen. Ik heb 28 prachtige
leerzame jaren gehad met fijne contacten via de telefoon, aan
de balie en op mijn spreekuur.
Lieve mensen, bedankt voor het vertrouwen. Ik zal iedereen
missen. Het ga jullie goed.
Liefs Hilly van Dijk - Yntema
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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!

t
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K V Pim Mulier
Algemene ledenvergadering.
Op woensdag 14 maart 2018 werd de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst viel tegen maar de jaarvergadering verliep in een goede sfeer en de agendapunten werden vlot
afgewerkt. Simon Lemstra werd voor drie jaar herkozen.
Dit jaar organiseert de kaatsvereniging tijdens de merke op
zondag een partij voor heren en dames hoofdklasse. Twee velden, veel kaatsers en dus een nieuwe uitdaging. Het bestuur
hoopt zo meer toeschouwers naar het veld te trekken. Dit vergt
een hele organisatie en er zijn extra keurmeesters nodig.
Myriam de Ruiter en Oebele Haakma behaalden tijdens de
ledenpartijen in 2017 de meeste punten en werden gezamenlijk
winnaar van de Willem Boersma cup.
Koekactie.
Op maandag 16 april 2018 organiseert de kaatsvereniging weer
de jaarlijkse koekactie. In samenwerking met bakker de Schiffart worden er 3 soorten koek aangeboden. De vers gebakken
koeken kosten € 3,00 per stuk. Wij hopen dat veel inwoners
een koek zullen kopen. Daarmee steunt u de kaatsvereniging
en een plaatselijke middenstander.
Start seizoen: competitiekaatsen en eerste ledenpartij.
Donderdag 26 april 2018 begint het competitiekaatsen. De
opzet is gelijk aan voorgaande jaren. Kort daarna, op zondag
29 april 2018, organiseren we de eerst ledenpartij voor senioren.
Op 16 april 2018 wordt het programmaboekje weer bezorgd bij
de leden en andere belangstellenden. U kunt dan het hele programma voor 2018 rustig nalezen. Het programma staat ook op
de website (www.kvpimmulier.nl).
12
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Indeling vrijwilligers: keurmeesters en kantine.
Geen enkele vereniging kan zonder de steun van vrijwilligers.
De vrijwilligers voor het nieuwe kaatsseizoen zijn weer ingedeeld. Het gaat om de keurmeesters en kantinepersoneel. De
indeling is opgenomen in het Programmaboekje voor 2018.
Namens het bestuur van
kaatsvereniging Pim Mulier, Simon Lemstra

D e Laatste Eer
Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer” nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 april 2018 in de kerkenkamer van de Koepelkerk, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1.

Opening

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21
maart 2017

3.

Jaarverslag secretaris

4.

Jaarverslag penningmeester

5.

Verslag kascommissie

6.

Benoeming nieuw kascommissielid

7.

Vaststellen tarieven en vergoedingen; voorstel verhoging
tarieven voor niet-leden

Pauze
8.

Bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar: mevr. M. Brandsma-Leijendekker, tegenkandidaten kunnen tot 3 april a.s. kenbaar

p

worden gemaakt bij het bestuur.
13
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9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:
Bij overlijden van een lid van onze vereniging dient contact op
te worden genomen met een bode van de vereniging: mevr. J.
Koehoorn-Hoitsma, tel. 0517-531654/06-30953146
of dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.
Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits
ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden
van de vereniging.
Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing, etc.) aan het bestuur door te geven.
Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen:
www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl
Het bestuur:
Dhr. S. Elgersma

voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje

penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam

secretaris (tel. 532287)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker lid
Dhr. J. Brouwer lid

D ûnsfoarstelling
Dûnsfoarstelling “TIID FLEANT”
Fysio Witmarsum organiseert op donderdagavond 17 mei om
19.00 uur
in de zaal van de Gekroonde Roskam een superleuke dansvoorstelling uitgevoerd door de kids en teens van de streetdance groepen onder leiding van Esther Metzlar.
Wij nodigen hierbij iedereen van harte uit om te komen kijken
Graag tot ziens in de Roskam.
14
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Zaal open 18.30 uur, gratis entree

-
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M ounewetter
Letters van Mounewetter
Nog een paar weken en dan gaat zwembad Mounewetter het
45e seizoen in.
Maar voor het zover is wordt er door menig vrijwilliger hard
gewerkt om het zwembad weer zomerklaar te krijgen.
Er zijn deze winter achter de schermen vele zichtbare en
onzichtbare klussen gedaan.
Een paar zichtbare klussen: de bankjes in de kleedkamers zijn
vervangen. De peuterhoek heeft een nieuw speeltoestel en
nieuwe bankjes gekregen. Ook is er een nieuwe picknick tafel
aangeschaft.
Op zaterdag 10 maart hebben we meegedaan met NL-doet.
Met een enthousiaste ploeg is er rondom het zwembad al een
mooie start gemaakt met het schoonmaken. De boeidelen aan
de voorkant en achterkant van het bad zijn schoongemaakt, de
tegels in de kleedkamers zijn geschrobd, bij de fietsenstalling
zijn alle bladeren weggeveegd. En nog meer klusjes die je als
gast niet ziet, maar die wel gedaan moeten worden. Iedereen
heel erg bedankt voor de hulp.
Ook heeft het bestuur besloten dat vanaf het nieuwe seizoen
roken alleen nog is toegestaan op de grote zonneweide. Wij
gaan ervan uit dat de rokers dit besluit zullen respecteren.
Inmiddels heeft u het informatieboekje mogen ontvangen of
deze ontvangt u binnenkort. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u
contact opnemen met Joke van der Vliet tel.: 0517-531704 of
kijk op onze website www.zwembadmounewetter.com .
De voorverkoop van de abonnementen en leskaarten is dit jaar
aan de kassa van maandag 16 april t/m vrijdag 27 april van 8.30
16
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uur tot 16.00 uur. Zaterdag 21 april van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Op zondag 22 april is er geen voorverkoop.
Vergeet niet uw oude abonnement en het inschrijfformulier mee
te nemen.
Tijdens de voorverkoop kunt u alleen met pin betalen. U bespaart
tijdens de voorverkoop 20%.
Dit jaar zijn de prijzen wederom niet verhoogd, zodat het abonnement en de zwemlessen betaalbaar zijn gebleven.
Belangrijk!!
Geen geld voor zwemles. Kijk op www.gemeentesudwestfryslan.nl en zoek op kindpakket. Wij doen hier ook aan mee. Misschien mag uw kind dan ook gratis op zwemles.
Opening
Op zaterdag 28 april om 13.30 uur opent zwembad Mounewetter
weer haar deuren. Met om 14.00 uur het traditionele “stuivertje”
duiken voor de jeugd.
We hopen op een mooi seizoen met prachtig weer.
Bestuur stichting Mounewetter

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.
We bieden zorg en begeleiding thuis, zowel in Witmarsum als
in andere dorpen,waaronder Arum en Wons. Ons team bestaat
17
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uit 18 enthousiaste en deskundige medewerkers, van verzorgenden tot verpleegkundigen. De kracht van Patyna thuiszorg
is dat we het ‘mei elkoar’ doen. 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 ondersteuning bieden, passend bij
u en het zo weer ‘mei elkoar’ te doen. Mocht u hulp nodig hebben of vragen hebben over de diensten van Patyna thuiszorg
Witmarsum en omstreken, dan kunt u contact met mij opnemen op onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet, Joukje Spijksma Reitsma
Wijkverpleegkundige Witmarsum e.o.
06 83606917

T immerdorp
Word vrijwilliger bij Timmerdorp
Voor de vijfde achtereenvolgende keer organiseert een groep
enthousiaste ouders uit Witmarsum ook dit jaar weer Timmerdorp Witmarsum. Traditiegetrouw vindt timmerdorp plaats in
de eerste week van de zomervakantie. In 2018 betekent dat op
dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 juli.
Timmerdorp is bedoeld voor kinderen uit groep 5, 6, 7 of 8 uit
Witmarsum en omstreken. Na de Meivakantie kunnen kinderen zich aanmelden voor Timmerdorp Witmarsum.
Voor het organiseren van dit fantastische bouwevenement hebben we nieuwe enthousiaste vrijwilligers nodig. De voorbereidingen van timmerdorp bestaan uit een aantal keren vooraf
overleggen, uit het verzamelen van pallets en uit het regelen
van praktische zaken. De vrijwilligers zijn ook zo veel mogelijk
aanwezig op de drie dagen dat timmerdorp gehouden wordt.
18
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Wil jij Roelof van der Hauw, Siebrand Hettinga, Pieter van

b

der Sluis, Harm Stremler, een Gerard & Sandra van de Witte

-

ondersteunen, meld je dan bij één van hen aan. Je kunt ook
een e-mail sturen naar timmerdorpwitmarsum@gmail.com. We
hopen van harte dat opvolgers zich melden, zodat het voortbestaan van Timmerdorp Witmarsum gegarandeerd is.

-
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T riatlon 2018
INSCHRIJVING 6e TRIATLON WITMARSUM PER 1
APRIL GEOPEND
Enthousiastelingen kunnen zich vanaf 1 april weer inschrijven
voor de Triatlon en de Kidsrun in Witmarsum! Dit jaar wordt
de triatlon voor de 6e keer georganiseerd en wel op zondag 9
september.
Na het succes van de pilot van vorig jaar, wordt er weer -in
samenwerking met Triatlon Workum en Triatlon Wommelseen competitie opgezet. Deze gaat vanaf heden onder de naam
‘Súdwest Fryslân Triatlon Cup’ verder en bestaat uit drie triatlons. In september worden namelijk wekelijks na elkaar de
triatlons afgelegd in de genoemde plaatsen. Op 2 september is
dat in Workum (1/8e triatlon), 9 september in Witmarsum (1/8e
triatlon) en de afsluiting is op 16 september in Wommels (1/4e
triatlon).
Op basis van de eindtijden van de deelnemers aan deze competitie wordt er een klassement opgemaakt. De snelste dame en
heer ontvangen hierbij een prachtig aandenken!
Inschrijven voor de competitie moet bij elk evenement afzonderlijk.
Wil je niet aan de competitie meedoen? Geen paniek, alleen
deelnemen aan Triatlon Witmarsum is natuurlijk geen probleem! Net als vorig jaar kan daarbij de keuze gemaakt worden
tussen het zwemmen in de Witmarsumervaart of in zwembad
Mounewetter. Wel is er een maximum aantal startplaatsen in
het zwembad.
Voor de bedrijven en verenigingen in en rond Witmarsum is er
weer de Business & Verenigingen Team Triatlon. In 2017 bleek
het team van Fysio Witmarsum de beste, maar welk team is de
snelste in 2018?
Voor de rest zal de triatlon er in grote lijnen hetzelfde uit zien
20
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als in 2017. Voor de triatleten in de dop is er een Kidsrun over
1 en 2 kilometer door de straten van Witmarsum. Ook voor de
Kidsrun is de inschrijving geopend vanaf 1 april.
Dus twijfel niet langer en schrijf jezelf of je (bedrijfs/verenigingen)team in. Dit is mogelijk t/m 26 augustus. Voor de snelle
beslissers is er van Pasen t/m Pinksteren korting op de inschrijving: je betaalt dan €17,50 voor individuele deelname en 35,voor een team.

9

-

-

-

d

k

Graag tot 9 september!

V &O
Zaterdag 17 februari waren er opnieuw wedstrijden bij Level
Up in Sneek. Deze keer turnden een aantal leden van de keurgroep mee, maar ook leden van de recreatieve jongens- en
meisjesgroepen. Alle kinderen die hieraan deelnemen winnen
een medaille. Wanneer je tot 28 punten scoort win je brons,
tussen de 28 en 34 punten win je zilver en scoor je hoger dan 34
punten dan win je een gouden medaille De beste 6 van elk level
gaan door naar de Friese Kampioenschappen op 17 maart. Alle
jongens en meisjes hebben weer fantastisch geturnd. Leuk om
te vermelden is dat bij V&O als enige vereniging ook jongens
uitkwamen bij de wedstrijden!
Uitslagen V&O
Mini 10

punten

7e

32.90

Sanne Dam

7e

Lysanne Elgersma

32.90

11e

Bodil Weewer

30.60

12e

Emmy Gietema

28.35
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Mini 9
8e

Daphne v/d Werf

31.30

Instap 10
1e

Evie Zwier

30.35

Instap 9
1e

Anouk Hofstra

36.40

2e

Lianne Piersma

36.35

7e

Yfke Posthuma

34.85

9e

Tyme Haringa

34.75

10e

Sverre v/d Wal

34.45

10e

Ylva Ouderkerken

34.45

12e

Jantine Spoor

33.80

Jorn van Heerewaarden

33.50

13e
14e

Hendrik Joustra

32.95

15e

Sem v/d Wei

32.10

Pupil B7
5e

Minthe de Vries

31.70

6e

Marrit Kooyenga

31.15

10e

Emma Piersma

30.05

Pupil B6
7e

Amarens Hofstra

25.20

Op zaterdag 17 maart j.l. werden in Franeker de Friese Kampioenschappen geturnd. V&O werd vertegenwoordigd door 10
turnsters! Super geturnd meiden!
Uitslagen V&O:
Mini 9

punten

7e

32.30

Daphne v/d Werff

Instap 10

punten

1e

32.00

Evie Zwier

Instap 9

punten

4e

Anouk Hofstra

34.85

4e

Lianne Piersma

34.85

7e

Yfke Posthuma

32.25
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Pupil B7

punten

5e

Minthe de Vries

35.00

8e

Marrit Kooyenga

34.40

Pupil B6
3e

Amarens Hofstra

33.95

Senior B5

punten

2e

Renske Slagman

30.45

3e

Lynette Ypeij

28.50

0

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 estival Waailand
Op 5 en 6 mei 2018 organiseert Kunst Achter Dijken het festival Waailand. In kerken, scholen, woonhuizen en boerderijen
in en rond Pingjum vinden allerlei kleinschalige exposities,
optredens, en lezingen plaats.
Festival Waailand is voor iedereen die het landschap rondom
ons een warm hart toedraagt interessant. Het festival brengt
vele kunstenaars samen voor wie het Friese landschap een
belangrijke inspiratiebron is. Hun schilderijen, films, foto’s,
beelden, en installaties vormen de basis van het festival. De
kunstenaars zelf zijn tijdens het festival aanwezig.
Naast beeldende kunst kun je dit weekend ook genieten van
prachtige muziek en live performances. Alle optredens duren
maximaal een half uur en staan meerdere keren geprogrammeerd. Zo speelt Orquesta Astor onder leiding van Bob Driessen tango’s en treedt op zondag de band WIEBE op. WIEBE
debuteerde in 2016 met het Friestalige album ‘Nei sa’n dei’ en
werd genomineerd voor de Friese Popawards. Hun optreden
maakt onderdeel uit van hun ‘huiskamertour’ door Friesland.
In het Dorpshuis zijn twee prachtige documentaires te zien over
de Pingjumer Gulden Halsband en over Friese paarden. Witmarsumer kunstenaar Stefan Belderbos werkt samen met dichter Dien L. de Boer aan een bijzondere live voorstelling over
het Friese landschap met filmbeelden, muziek en gedichten. En
ook op straat is er van alles te beleven. Kunstenaar Elske Klik
organiseert een ludieke actie. Zij maakte van foamschuim vier
grote uitwaaierende pruiken, vier ‘waaikuiven’. Deze pruiken
worden tijdens het festival door dorpsbewoners gedragen. Zij
wijzen de bezoekers de weg tijdens het festival.
24
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Op zaterdagavond tenslotte is er Waailand Live, een programma met sprekers en muziek onder leiding van journalist en
radiopresentator Petra Possel. Tijdens deze avond wil Kunst
Achter Dijken kunstenaars, wetenschappers, journalisten en
bewoners met elkaar in gesprek brengen over het landschap.
Met de plannen van de Provincie Fryslân voor een windmolenpark in de buurt is de discussie in dorp en gemeente op scherp
gezet. Want, van wie is ‘het landschap’ eigenlijk? En wat willen
wij er nu en in de toekomst mee?
De toegang voor alle voorstellingen en exposities in Pingjum
tijdens het festival (passe partout) bedraagt € 4,00. De kaarten
zijn te koop in het Dorpshuis of bij de Victoriuskerk. Het volledige programma is (binnenkort) te vinden op www.kunstachterdijken.nl.
Openingstijden:
5 mei is het festival van 14.00 tot 22.00 uur geopend
6 mei van 11.00 tot 17.00 uur

E

r

-

n

k

r

n

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:

j
De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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V an de ZWO
Op koningsdag 27 april willen wij als ZWO- commissie weer
van de partij zijn op de vrijmarkt die de middags om 13.30 uur
start. Zonder uw hulp kunnen wij dit niet organiseren.
Wat vragen wij van u : u kunt nog goede bruikbare goederen die u
op de zolder of in de schuur heeft staan ( en zelf niet meer gebruikt
) bij ons inleveren. Wij proberen die dan op deze vrijmarkt aan
de man/vrouw te brengen.

Ook

zijn welkom: potten, vaasjes, bakjes
mooie bloemstukjes gemaakt

en glazen waarin dan

worden door vrijwilligers .

Tevens is er voor iedereen het bekende klaver vier “altijd prijs
“spel. Ook kan de jeugd naar harte wens grabbelen in een ton
met diverse mooie prijzen. De opbrengst van dit alles wordt
persoonlijk door een van onze ZWO-commissie leden, met
nog een aantal vrijwilligers, naar Oekraïne gebracht en daar
besteed aan het bouwen van een opleidingscentrum . Hierin
kunnen de kinderen uit de weeshuizen een opleiding volgen.
Wanneer inleveren van goederen :
Vrijdag 20 April van 19.00 -20.00 uur in de Kerkenkamer tegen
over Koepelkerk .Wanneer het u niet schikt om op deze tijd
uw goederen in te leveren, mag u bellen met Gelf Spijksma
06-21482499 en het wordt geregeld.

E HBO
EHBO vereniging Witmarsum e.o.
Jaarvergadering
Op dinsdagavond, 6 maart jl., hebben wij onze jaarvergadering
gehouden. Op deze vergadering zijn Thea Schotanus en Anne26
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marie Heeringa verkozen/benoemd tot bestuursleden van onze
vereniging.
Lessen
In mei 2017 konden wij een nieuwe reanimatiecursus houden
met 8 deelnemers.
In september en oktober 2017 werden de herhalingslessen voor
de ehbo’ers gehouden.
De herhalingslessen reanimatie voor de niet leden worden
gehouden op dinsdag 10 en woensdag 11 april a.s.
Reanimatiepartner

.

Sinds kort zijn wij ook officieel reanimatiepartner van de

s

Nederlandse Hartstichting.

n

t
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Evenementen
Een of meer leden van onze vereniging zijn in de afgelopen
periode als ehbo’er aanwezig geweest bij:
- de Koningsspelen op vrijdag 21 april 2017 op het sportpark te
Witmarsum;
- de activiteiten in het centrum van Witmarsum op Koningsdag
27 april 2017;
- de fiets11-stedentocht op Pinkstermaandag 5 juni 2017, post
Schettens en Witmarsum;
- het iepenloftspul Nonne Gekte in de tuin van het voormalige
klooster te Witmarsum
op vrijdag, zaterdag en zondag 17, 18 en 19 juni 2017;
- de voetbalwedstrijd Heerenveen-Volendam op dinsdag 18 juli
2017 op het sportpark te Witmarsum.
- timmerdorp te Witmarsum op dinsdag, woensdag en donderdag 25, 26 en 27 juli 2017;
- de Pim-Mulierspelen te Witmarsum op vrijdag, 4 augustus
2017;
- de triatlon te en vanuit Witmarsum op zondag 10 september
2017;
- de Ljochtkuiertocht op zaterdagavond 4 november 2017 te en
27
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vanuit Pingjum;
- de intocht van Sinterklaas in Witmarsum op zaterdag, 25
november 2017;
- de Nieuwjaarsduik in/op de ijsbaan te Witmarsum op 1 januari
2018.
Donateurs
Velen van u steunen ons werk met een donatie.
Binnenkort komen wij bij u langs voor de donatie van dit jaar.
Voor uw steun zeggen wij u al vast hartelijk dank.
Onze vereniging is een algemeen nut beogende instelling (anbi),
zodat uw donatie inzake de inkomstenbelasting aftrekbaar is
van uw inkomen als u aan de verdere voorwaarden voldoet.
Als u donateur wilt worden van onze vereniging kunt u contact
opnemen met het bestuur.
Bestuur
Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit;
- Wim van der Haak te Lollum, telefoon 0517 – 46.91.71;
- Klazina Kooij te Lollum, telefoon 0517 – 46.93.07;
- Fonger Ploegstra te Witmarsum, 0517- 53.20.68;
- Sies van den Berg te Zurich;
- Thea Schotanus te Witmarsum;
- Annemarie Heeringa te Witmarsum.

D orpsbelang
Himmeldei voor schoolkinderen en dorpsgenoten.
Het is bijna weer Himmeldei. De dag dat het zwerfafval in ons
dorp wordt opgeruimd. Ook dit jaar doen de kinderen van obs
de Utskoat en cbs de Bonkelder hun uiterste best om zoveel
mogelijk afval te verzamelen. Op de jaarvergadering van 2017
werd aangegeven dat er ook dorpsgenoten zijn die graag mee
28
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zouden willen doen aan deze actie.
Donderdagmiddag 12 april is er vanaf 13:15 een gezamenlijk
start op het grote schoolplein. U bent dan ook van harte welkom om mee te doen aan deze actie. Er zijn vuilniszakken aanwezig. Graag zelf handschoenen meenemen.
De gevonden afval kan worden gedeponeerd in de containers
die op het schoolplein staan. Zo maken we samen Witmarsum
een stukje schoner!
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com
Website: www.witmarsum.com

s

M uziek en Beeld
Kunstfestival ’Muziek en Beeld’ op 5 mei in de Koepelkerk
Tijdens onze voorbereidingen voor het kunstfestival ’Muziek
en Beeld’ zijn wij (Gerben en Gerrit) bij de kunstenaars langs
geweest voor foto’s en een gesprek. De ontvangst was altijd
hartverwarmend en we konden waarnemen dat de kunst voor
onze deelnemers belangrijk is. Al pratend over de kunstvoorwerpen (en de redenen voor het maken ervan) merkten wij dat
men met de expressie in de schilderijen, textiel, standbeelden
en gedichten vaak persoonlijk uiting geeft aan de tegenslag in
het leven.
Anderen maken van steen en metaal iets moois en proberen op
die manier het stugge materiaal te overwinnen.
De ware kunstenaars zijn uiteraard diegenen die ons laten
nadenken over mens en maatschappij en de durf hebben om kritiek te leveren. Kunst is er omdat het moet! Creativiteit maakt
deel uit het leven en is een onuitputtelijke bron van inhoud met
kleur, klanken en vormen.
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Acrylschilderij van Gerda van Popta

3-D figuren van ijzer van
Maarten Bos
Kunstenaars
Tijdens het festival hebben we een mooi geheel van muziek,
beeld en gedichten. Het thema is Vrijheid.
De kunstenaar met zijn/haar kunst staat centraal. In levende
lijve is de persoon aanwezig met het kunstvoorwerp en op het
grote scherm met foto’s. Zo hoeft men niets te missen van de
schilderij, standbeeld, tekening, textiel enz.
Bij het voorlezen van gedichten zijn bijpassende beelden te
zien.
Twee kunstenaars zullen in een interview uitleg geven.
Scheppingsgave
Na elke presentatie volgt muziek van zangvereniging Scheppinsgave over het thema van 5 mei.
Soms herwint iemand de vrijheid zoals in het lied: Take These
Wings of in de negrospiritual: Free At Last! In Gabriella’s Song
ontworsteld Gabriella zich aan de vrouwenonderdrukking.
Ook kan iemand de vrijheid worden ontnomen zoals in Niksers, Domkoppen over de uitbuiting van arme mensen.
30
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Xigatze
De band Xigatze o.l.v Gerben vertoont een interessante combinatie van popmuziek met tegelijkertijd op het grote scherm bijpassende geverfde tekeningen. Nummers over bijv. de grutto,
Tibet en Elvis Presley. Het koor zal als achtergrondkoor fungeren. Tekst op muziek en de geverfde tekeningen zijn allemaal
eigen werk van Gerben Gerbrandy!
Er is een programmaboekje met teksten zodat men niets hoeft
te missen.
Na afloop kan men de kunstvoorwerpen bekijken. Zoals gebruikelijk bij een galerie-expositie kan men met een glas wijn en
een hapje hierover converseren met de kunstenaars.
Dit alles op zaterdag 5 mei in de Koepelkerk. Tijd: 20.00 uur.
Toegang: vrije bijdrage.
Het is wellicht verstandig om van tevoren kaarten te bestellen!
e-mail: tjittiekoopmans@hotmail.com of tel.nr. 532774
Durf!Kunstroute
Durf! is een project waarin we Muziek
en Beeld organiseren op 5 mei en daarna
een Kunstroute in juni/juli. Vele kunstenaars van 5 mei doen hier aan mee. Er
hebben zich ook anderen aangemeld.
Wil je dus meer zien van de kunstenaars
dan kan dat bij de Kunstroute in Witmarsum op diverse locaties. Dit vindt plaats gedurende vier weekeinden in juni/juli.
Aanrader: klank- en lichtspel in de RK-kerk, of interactieve
kunst in de molen!
Onderstaande logo is ontworpen door Gerben. Het symboliseert ons project Durf! Op een gammel laddertje beklimt een
persoon moedig de Koepelkerk. Want voor kunst is durf nodig.
Iets van jezelf tonen, zich bevrijden en zich kritisch uitlaten
over de maatschappij vergt moed van de mens.Met muziek en
een verfpot, want beide gaan samen in het project.
Organisatie: Scheppingsgave, Tsjerkepaad, en diverse kunstenaars. Info? Bel Tjittie Koopmans: 532774

2018 | 04 Koepel.indd 31

31

03-04-18 16:57

Y n’t ferline
It is op it stuit frjemd waar. Ferline wike wie it noch 15 graden ûnder nul, dizze dagen stiigje de wearden nei 15 graden
plus. De iisferiening wie yn 1916 ek in bytsje fan slach, teminsten as ik it stikje út de krante fan febrewaris 1916 lês. Yn de
Ljouwerter Krante fan 17 febrewaris 1916 stiet: Witmarsum,
16 Febr. Het 50-jarig bestaan van de ijsclub ,,Witmarsum”, dat
men verleden jaar wegens de mobilisatie heeft laten passeeren,
is gisteravond zeer feestelijk gevierd. De leden van de club met
hun dames waren meest allen opgekomen. Die groote opkomst
was zeker voor een deel een bewijs van belangstelling voor het
werk van een jong dorpsgenoot, wiens eerste Friesche toneelstuk voor het voetlicht zou worden gebracht. Kan de schrijver
over de belangstelling tevreden zijn, ook de vergadering heeft
wel genoten. De spelers, onder wie veel jonge krachten, hebben
hun best gedaan, om het stuk tot zijn recht te doen komen. Ook
het nastukje ,,Oanbarnd iten”, van O. W. Sijtstra, verhoogde de
gezelligheid van den avond. Oant safier it stikje út de krante.

32
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De fraach is no wiene se hjir 1 of 2 jier yn ‘ e war.
Op de foto fan links nei rjochts: Jikke Steinfort, Pietsje Sipkema, Klaarke Zaagemans, Anneke Werkhoven en Fientje
Darwinkel. Minsken as jimme no ek mei sokke moaie winter

-

foto’s sitte, lit it ús dan efkes witte.

-

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

e

Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

,

t

n

D E KOEPEL STYPJE
Bêste Koepellêzers
Wij hawwe 2017 finansjeel wer mei in moai positief saldo ôfslúte
kinnen.
En dat ha wy te tankjen oan jimme as freonen, stipers, adfertearders en ferienings.
Fijn dat safolle freonen oan it begjin fan dit jier harren bijdrage
al wer oermakke hawwe.
Op dizze wize kinne wij meienoar De Koepel yn stân hâlde…!
Tige tank allegearre.
Feikje

A genda
6 april

Aylva State 14.30 uur, laatste soosmiddag

8 april

Tennisclub Witmarsum Bakker De Schiffart Openingstoernooi Opgave in kantine en via website
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9 april

Begrafenis- en Crematievereniging ‘De Laatste
Eer’ Algemene Ledenvergadering 20.00 uur, kerkekamer van de Koepelkerk

11 april

Aylva State 14.30 uur, dia’s van Súdwest -Fryslân

12 april

Himmeldei voor schoolkinderen en dorpsgenoten
13.15 uur, start op het schoolplein

13 april

Uitvoering gymnastiekvereniging V&O 18.30 uur,
Gymzaal M. de Vriesstraat

14 april

Trekkerdei HTW 10.30 – 15.30 uur, terrein Mechanisatiebedrijf LMBW

14 april

Open dag Brandweer 11.00 tot 16.00 uur , Ulbe
Hiemstrastrjitte 21,

16 april

Koekactie KV Pim Mulier

16 t/m
27 april

Zwembad Mounewetter 8.30 – 16.00 uur, voorverkoop leskaarten en abonnementen NB 21 april
van 9.30 – 11.00 uur en 22 april geen voorverkoop

17 april

Vrouwen van Nu Inez Timmer met ‘Lili Marleen:
eeuwfeest van een schuldig lied’ 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam

20 april

Ald papier oan de dyk foar Nij Libben Vanaf 7.00
uur

22 april

Concert Elske DeWall 15.00 uur, Koepelkerk

22 april

Aylva State 14.30 uur, middagdienst PKN Witmarsum

25 april

Aylva State 15.00 uur, bingo

27 april

Koningsdag Tijden en activiteiten: zie het bericht
in deze Koepel 12.00 uur

28 april

Zwembad Mounewetter 13.30 uur, opening 14.00
uur, stuivertje duiken

5 mei

Kunstfestival ‘Muziek in beeld’ 20.00 uur, Koepelkerk

34
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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 maaie Koepel moat uterlik 19 april 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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