
1

De Koepel
70e JIERGONG  

    no. 6, juny 2018

Doarpskrante foar  
Wytmarsum en omkriten

Redaksje: 

Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Reinder Huisman

Gerke Terpstra

2018 | 06 Koepel.indd   1 29-05-18   08:20



2

K at en Harke
Ek tusken     en    is it kulturele jier 2018 fielber. Allerhande 

aktiviteiten wurde ûndernommen, minsken wurde stimuleard 

om dingen te ûndernimmen en fansels kin men te kust en te 

keur kwa oanbod. Oars sein: it brûzet! Nim allinne mar wat 

der allegear yn ús doarp te belibjen falt. Tink ris oan de gewel-

dige happening fan ‘Scheppingsgave’ yn in kombinasasje mei 

keunst! De gearstalling oer Menno Simons yn it Griencen-

trum, de Pim Mulier Spelen, de Gysbert happening en fansels 

it teaterprojekt ‘Wy jouwe gjin krimp!’ yn novimber. Guon fan 

myn Snitser kollega’s seinen okkerdeis tsjin mij doe’t de nijs-

te LF2018 agenda útkaam: “Wat bard der dochs in protte yn 

Wytmarsum!” (mar dan yn it Snitsers fansels). En dat is ek sa! 

Mar ja dat wisten jimme as Koepel lêzers al lang fansels! Doe’t 

de 5 gemeenten yn 2011 byinoar gongen en ik myn wurkplak 

noch yn Wytmarsum hie, koe ik it net neilitte om eltse kear as 

ik ris foar in gearkomst yn Snits wêze moast te sizzen tsjin de 

froulju efter de resepsje:: “Sa, ik gean wer nei de hoofdplaats!” 

Yn it begjin seinen se hieltyd dat ik yn Snits wie en dus al yn 

de hoofdplaats wie. Mar dan docht dochs bliken dat herhelling 

altyd wurket. Want nei in skofke seinen de froulju “Giest wer 

nei de hoofdplaats?” En as men dat sels yn Snits seit dan ha jo 

it foarinoar toch!

Mar earlik is earlik, yn hiel Fryslân jout it op fan alderhanne 

aktiviteiten, grut en lyts. Sa wie okkerdeis it festival ‘At the 

watergate’ trije dagen yn Snits. Der kamen 6.000 jonge minsken 

út 22 lannen nei Snits om dêr te musisearen. En wat in pracht 

gesicht as men al dy jonge minsken sa mei meinoar musisearen 

sjocht! En wat in kwaliteit! In oar hichtepunt wie fansels de 

iepening fan de 11 fonteinen yn ús âlve stêden. In projekt wat 

faakris te praat kaam bij jierdeis en oarsoartige feestjes. Of se 

wienen te djoer, of se wienen te grut of se wienen net moai, of 

it plak wie net goed…ja wat is der net oer sein. Mar no’t der 
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D orpsbelang
Dodenherdenking

Op vrijdagavond 4 mei waren we weer met vele dorpsgenoten 

bij elkaar voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Tijdens 

het wachten op de start van de ronde om de kerk werden er 

door kinderen witte rozen uitgedeeld.  De militairen liepen 

voorop met de krans, gevolgd door groep 7 en 8 van obs de 

Utskoat, gemeenteraadslid Bauke Dam en vele anderen. Bij 

de oorlogsgraven werd de krans gelegd door Stijn Piersma en 

Minthe de Vries. 

Nadat muziekvereniging Nij Libben de Last Post had gespeeld 

en de 2 minuten stilte voorbij waren hebben de leerlingen Ama-

rans Hofstra, Iris Zijlstra, Esther Ouderkerken, Emma Piersma 

en Anna de Boer onderstaand gedicht voorgedragen, dat de 

leerlingen van groep 7 en 8 samen hebben gemaakt:

 

Ik ben bang, bevreesd

Het is niet meer zoals het is geweest

Ik mag niet meer spelen en sporten, 

wordt gepest en weggevoerd met kindertransporten

In de kampen, zonder familie, zonder vrienden, 

Hard werken, zonder eten

Ziektes, honger, angst, kou en verdriet

Niemand die mij hoort of ziet

Hey….. wat hoor ik daar???

(allemaal: wakker worden.. wakker worden)

We zijn in het hier en nu

We hebben nu vrijheid

Geen oorlog meer, geen pijn

Samen met je familie zijn

We mogen alles doen wat we willen

Behalve dan de slechte dingen

Want die zijn er al te veel gebeurd

10 fan de 11 ûntbleate binne, kin der dochs gjin oare konklúzje 

lutsen wurde dan dat Fryslân in geweldige nije atraksje riker 

is! Fansels sille der ek guon wêze dy’t se net moai fine, mar ja 

oer smaak en keunst falt net te twisten, of net dan! En dat men 

dan sjipsop bij it wetter docht, sadat de fisk yn Starum en de 

flearmûs yn Boalsert skombekjend jo oansjogge, seit mear oer 

de dieders dan oer de fonteinen sels.

Yn Boalsert wie net allinich praat oer de flearmûs , mar ek 

oer Tsjillen in Bolsward. Wat in bjusterbaarlik barren! Seker 

in oanrider om oar jier ris mei te meitsjen. It leafst dan yn in 

sloep, want troch Boalsert te gean yn in sloepke is in hiele oare 

ûnderfining as rinnend troch de stêd te gean.

Mar ek  it gewoane libben giet fansels syn gong de iene kear 

mei in laits en in oare kear mei in trien. Want sa moasten wij 

op 4 maaie ôfskied nimme fan SIEPIE LEMSTRA. Hij waard 

op 19 desimber 1956 berne yn Wytmarsum. Der binne fan dy 

minsken dy hearre gewoan bij Wytmarsum en Siepie wie ek 

sa’n minske. Men koe him yn it doarp oeral tsjinkomme, as it 

no bij it keatsen wie as bij in optreden fan in muzykgroep, Sie-

pie wie der. Mar mei namme muzyk naam bij him in spesjaal 

plakje yn. Hij mocht neat leaver dwaan dan mei te sjongen mei 

in band. Hij hie syn eigen repertoire wat er dan fol oertsjûging 

nei foaren brocht. Siepie is mar 61 jier âld wurden. Wij winskje  

syn broers en sussen de sterkte ta om syn ferstjerren in plakje 

te jaan.

Mar der waard ek ferhúze, want sa wenje MARYAN VAN 

DER MOLEN en EGBERT JAN GOSLINGA sûnt koart no 

tegearre oan it Spul 3 yn Wytmarsum. Folle lok tawinske op 

jimme nije wenstee.

En jimme lêzers fan de Koepel alfêst in goeie simmer tawinske 

en oant de folgjende edysje!

Wim
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Onvrede, er wordt te veel op een ander gezeurd!

Nu leven met elkaar met Verdraagzaamheid

Zorg ervoor dat we kunnen blijven leven in alle vrijheid

De gebeurtenissen van de oorlogen moet je weten

Die mogen wij nooit meer vergeten

Deze helden hebben voor ons hun leven gegeven

Dankzij hen maken we de maatschappij

Kunnen we fijn leven, zelf beslissen en zijn we vrij

Laat het voor altijd zo blijven!!

KONINGSDAG 

Koningsdag 2018 kreeg een nieuwe invulling waarbij het accent 

het meer op middag werd gelegd.  Het Kaatsplein werd omge-

toverd tot “mediterrane plek” met grote lange gezellige tafels 

waar iedereen van een heerlijke (gratis!) lunch kon genieten!

Het weer liet ons bepaald niet in de steek en algauw waren 

onder een goedmoedig zonnetje alle tafels gevuld met dorpsge-

noten. Maar liefst ruim 250 dorpsgenoten schoven aan.  De 25 

gezellige tafels creëerden een familiaire sfeer waarin iedereen 

met iedereen in gesprek raakte en zich tegoed kon doen aan 

lekkere broodjes,  heerlijk beleg en zelfs een warme kroket. 

Met live muziek van Sipke de Boer en omringd door leuke vrij-

markt kramen kunnen we niet anders zeggen dat de nieuwe 

aanpak meer dan geslaagd was.  Dank hiervoor aan het WOK, 

diverse sponsoren en de lokale ondernemers die deze nieuwe 

opzet met ‘oranjelunch’ mede mogelijk hebben gemaakt. Om 

in de sfeer te blijven zou ik zeggen; “het smaakt naar meer”!

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com

Website: www.witmarsum.com
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G raach 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 buorlje helpe wy graach.

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

mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer:

                                                     06-52046445

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.

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

M ounewetter
Letters van Mounewetter

Opening

Zaterdag middag, 28 april, opende zwembad Mounewetter 

voor de 45e keer haar deuren.

Met mooi weer en veel bezoekers was het een geslaagde dag.

De dag kreeg nog een extra feestelijk tintje doordat Roel Bijls-

ma die middag in het zwembad is benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau.

Roel kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester 

Hayo Apotheker van de Waadhoeke. Roel is al meer dan dertig 

jaar vrijwilliger en bestuurslid van het zwembad.

In de jaren dat Roel betrokken is bij het zwembad is er o.a. een 

waterspeeltuin, een springkussen en een glijbaan gekomen.
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Na deze feestelijk uitreiking werd het tijd om stuivertje te gaan 

duiken.

Met de gekleurde stuivers kon wat lekkers gehaald worden bij 

de kiosk.

Iedereen ging na het zwemmen naar huis met een appel, aange-

boden door Poiesz Supermarkten.

10.000-ste bezoeker

De eerste week na de opening hebben we een erg koude week 

gehad met slecht weer. Hierna knapte het weer op en waren er 

mooie dagen met hoge temperaturen.. Mede hierdoor hebben 

we op dinsdag 22 mei de 10.000-ste bezoeker mogen verwelko-

men.

Jaike Brandsma was de gelukkige en kreeg de felicitaties van 

bedrijfsleidster Joke van der Vliet, die haar ook nog een hand-

doek van Mounewetter overhandigde. Gefeliciteerd.

Noteer vast in uw agenda:

Zondag 17 juni: VADERDAG, alle vaders gratis zwemmen.

Vrijdag avond, 20 juli: Disco zwemmen van 21.00 tot 22.30 uur.

Zwemvierdaagse: van 27 augustus t/m 31 augustus.

Ba
uk

je
 d

e 
Jo

ng
 is

 d
e 

w
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

bi
j u

 in
 d

e 
bu

ur
t. 

Sa
m

en
 m

et
 h

aa
r z

or
gt

ea
m

 
W

itm
ar

su
m

 b
ie

dt
 zi

j a
lle

 so
or

te
n 

zo
rg

 
aa

n 
hu

is.
 Z

o 
ku

nt
 u

 la
ng

er
 th

ui
s b

lij
ve

n 
w

on
en

 o
f e

er
de

r u
it 

he
t z

ie
ke

nh
ui

s 
na

ar
 h

ui
s g

aa
n.

 

Ba
uk

je
 ko

m
t g

ra
ag

 v
oo

r e
en

 
vr

ijb
lij

ve
nd

 g
es

pr
ek

 b
ij 

u 
th

ui
s.

W
ijk

ve
rp

le
eg

ku
nd

ig
e 

Ba
uk

je
 d

e 
Jo

ng
Te

l.n
r.:

 0
51

5 
- 4

6 
18

 8
1

Te
am

W
itm

ar
su

m
@

th
ui

sz
or

gz
w

f.n
l

w
w

w
.m

ijn
an

to
ni

us
.n

l/t
hu

isz
or

g

W
ij 

st
aa

n 
24

 u
ur

 p
er

 d
ag

, 
7 

da
ge

n 
in

 d
e 

w
ee

k 
vo

or
 u

 k
la

ar
!

ve
rz

or
gi

ng
 &

 v
er

pl
eg

in
g 

| 
hu

lp
 in

 d
e 

hu
ish

ou
di

ng
 |

th
ui

sh
ot

el
 |

 th
ui

sz
or

gt
ec

hn
ol

og
ie

 |
 th

ui
sb

eg
el

ei
di

ng

2018 | 06 Koepel.indd   10 29-05-18   08:21



11

Na deze feestelijk uitreiking werd het tijd om stuivertje te gaan 

duiken.

Met de gekleurde stuivers kon wat lekkers gehaald worden bij 

de kiosk.

Iedereen ging na het zwemmen naar huis met een appel, aange-

boden door Poiesz Supermarkten.

10.000-ste bezoeker

De eerste week na de opening hebben we een erg koude week 

gehad met slecht weer. Hierna knapte het weer op en waren er 

mooie dagen met hoge temperaturen.. Mede hierdoor hebben 

we op dinsdag 22 mei de 10.000-ste bezoeker mogen verwelko-

men.

Jaike Brandsma was de gelukkige en kreeg de felicitaties van 

bedrijfsleidster Joke van der Vliet, die haar ook nog een hand-

doek van Mounewetter overhandigde. Gefeliciteerd.

Noteer vast in uw agenda:

Zondag 17 juni: VADERDAG, alle vaders gratis zwemmen.

Vrijdag avond, 20 juli: Disco zwemmen van 21.00 tot 22.30 uur.

Zwemvierdaagse: van 27 augustus t/m 31 augustus.
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I t Stikeltsje
 
Okkerdeis kaam ik Enno Hofstra tsjin,
al dravend wie er op in paad.
Hy hie de gong der mar flink yn
want hy draafde hast hurder as syn eigen skaad.
 
Hy rûn in rûte fanút it doarp
en dan lâns de Kâldhústerdyk
dan oer’t fytspaad wer werom
Dat is logysk, mar it gong bryk!
 
Want sa kaam ik him tsjin op it fytspaad,
We seinen noch ‘hoi’ tsjin mekoar,
Mar wat sketst myn ferbazing:
twa tellen letter hearde ik dyselde ‘hoi!’
 
Dêr rûn Enno mij wer foarby;
Hij gong itselde paad werom!
Ik frege my fertwyvele ôf:
Wat is de logika hjir fan?
 
Wie hij soms it paad bjuster?
Wie er wat fergetten of sa?
Of wie dit in goed útdoktere en
op Enno ôfstimd trainingsskema?
 
De krekte reden is mij net bekend
mar neffens mij wie er efkes it paad kwyt
En hat doe grif by himsels tocht
“Ik gean mar wer werom fia de Kâldhústerdyk!”
 
Mar bêste Enno miskien is it in idee,
dan kinsto dy ek net fersinne
om bij it draven tenei
in plattegrûn mei te nimmen?

T entoonstelling
Tentoonstelling Menno Simons Groen

Vanaf 2 juni om 14.00 

uur is de tentoonstelling 

Menno Simons Groen 

geopend in het Groencen-

trum Witmarsum. Tijdens 

de openingstijden van het 

Groencentrum kun je de 

tentoonstelling in juni-juli-

augustus gratis bezoeken. 

De tentoonstelling is een 

initiatief van Witmarsum 

2018.

De titel Menno Simons Groen is gekozen, omdat de tentoon-

stelling gaat over het leven op en van de grond waar je woont. 

Mennonieten hebben eeuwen lang steeds weer een bestaan 

op moeten bouwen op een nieuwe plek. Het telkens moeten 

vluchten begint al bij Menno Simons. Hij heeft een andere 

geloofsovertuiging dan het heersende -en verplichte- katho-

lieke geloof. Hij stapt uit de kerk en gaat zijn eigen weg. Maar 

dat accepteren de machthebbers niet. Menno Simons inspireert 

wereldwijd vele anderen met zijn gedachtegoed. Een moedige 

keus, want mennonieten moeten keer op keer gewelddadige 

overheerser ontvluchten en zien te overleven in nieuwe landen.

Op hun vlucht nemen ze zaden mee en met hun kennis van de 

landbouw weten ze te overleven. De tentoonstelling voert je via 

grond-grondstof-gerecht-gebruik naar een groene toekomst. 

Hoe wisten mennonieten te overleven? Hoe duurzaam is hun 

manier van leven?
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Bezoek de tentoonstelling, doe mee aan een workshop en 

proef wat mennonite cooking is. Laat je verrassen door Menno 

Simons Groen.

Volg de facebookpagina van Menno Simons Groen en kijk op 

de website voor meer informatie. Elke zaterdag is er een proe-

verij van mennonite cooking. Op zaterdag 23 juni vanaf 14.30 

uur is de wereldpremière van de film Seven Points on Earth 

(Engelstalig). Deze film is gemaakt door de Canadese menno-

nieten Royden Loewen en Paul Plett. Zij hebben 7 mennonie-

tengemeenschappen verspreid over de hele wereld bezocht en 

gevolgd. Hoe voorzien zij in hun levensonderhoud? Wat zijn de 

overeenkomsten en de verschillen tussen deze gemeenschap-

pen?  De film brengt dit prachtig in beeld. 

Zie www.mennosimonsgroen.nl voor een overzicht van alle 

activiteiten. Om van de tentoonstelling een groot succes te 

maken, zoeken we nog een aantal vrijwillige gastheren en gast-

vrouwen. Kijk op de website onder het kopje ‘Vrijwilligers’ om 

hier meer over te weten te komen en om je aan te melden.

V V Mulier
Mulier MO-11 weer ongeslagen kampioen!

Ondanks dat de meiden door het eerdere kampioenschap hoger 

waren ingedeeld en zelfs uitstapjes moesten maken naar Dwin-

geloo, Meppel en Marknesse wisten ze ook in deze poule onge-

slagen het kampioenschap binnen te halen. Alle 10 wedstrijden 

wisten ze met overtuiging en met goed samenspel te winnen.

De huldiging zal tijdens de slotmiddag nog volgen. Bovendien 

zijn de meiden nog niet uitgespeeld, want de bekerfinale moet 

ook nog worden gespeeld. Het is nu al een top seizoen voor 

de meiden!  De jeugdcommissie feliciteert de meiden van de 

MO11, de leiders, Anno en Rintje en trainers Sander en Sjou-

kje met het behaalde kampioenschap!

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

Joustra, Delilah Koopman, Britt Joustra, Maaike Elgersma, 

Lisanne Venema, Mirthe Joustra en leider Anno Venema.

Onder van links naar rechts; Sara Piller, Lian Wiersma,  Jeldau 

Koopmans en Froukje Westgeest.
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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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K V Pim Mulier
Straatkaatsen.

In de week van 11 tot en met 15 juni 2018 vindt het jaarlijkse 

straatkaatsen weer plaats. De opzet is gelijk aan voorgaande 

jaren. De buurten kaatsen tegen elkaar en iedereen kan mee-

doen. Op maandag en dinsdag is de jeugd aan de beurt, op 

woensdag tot en met vrijdag kaatsen de senioren. Een ieder 

die mee wil doen kan zich opgeven bij de buurtcoach. Wie dat 

zijn staat aangeven in onderstaand overzicht. Het is niet beslist 

nodig om drie avonden beschikbaar te zijn. Wedstrijdleider 

Herman Sprik zorgt dat iedereen die wil kaatsen ook kan kaat-

sen. 

Buurten

Buurtcoach  

Buurt 1 Peter Huisman/ Arnold Bergsma

Schoolstraat/ Verlengd Oostend / Oostend / Bewaarschool-

straat / Mauritsstraat / Menno Simonsstraat

Buurt 2 Harke Anema  

Ald Rij /Oosterstraat

Buurt 3 Chris Anema/ Thomas Sprik/ Paul Jongstra /Arnold 

Bergsma

De Tsjasker / Spinnekop / Tsjerkelân / Mouneplein  / De Muonts

Molenweg

Buurt 4 Marjan Elgersma

Arumerweg /Ulbe Hiemstrastrjitte

Buurt 5 Jeroen Haringa/ Johan van der Molen/ Esther Hofstra/ 

Atsje Elgersma

Gysbert Japiksweg / De Tunen / Pingjumerstraat / Hayehiem

Mr. de Vriesstraat

Buurt 6 Max Alen

Kerkplein / Schoolplein / Kaatsplein / v. Aylvaweg

Buurt 7 Aukje de Vries / Simon Lemstra / Myriam de Ruiter

De Krânse / It Partoer / It Spul / De Dôle / De Boppe

De Krite / De Stuit / Merkelân / Teade Zijlstrastraat

Buurt 8 Jaap de Vries  

Kamperweg / Koudehuisterdijk / Marnedijk / It Fliet

Pannekoeksterweg / Easthimmerwei 

Buurt 9 Herman Sprik  

Buitenleden

Spelregelavond voor vrijwilligers: graag aanmelden !

Op vrijdag 29 juni 2018  om 19.30 uur organiseert het bestuur een 

spelregelavond voor keurmeesters en andere belangstellenden  

in de kantine op het sportcomplex. De avond wordt georgani-

seerd in samenwerking met kaatsvereniging Willem Westra uit 

Arum. Oud-Witmarsumer Jaap Adema en dorpsgenoot Jenco 

Sieperda geven deze avond uitleg over de spelregels. Na afloop, 

zo rond 20.30 uur, is er voor een ieder een hapje en een drankje. 

In verband met de organisatie  vragen wij  de deelnemers om 

zich even aan te melden. Dit kan via de mail  (kvpimmulier @

gmail.com)   of via opgave bij één van de bestuursleden. 

 

Wijziging aanvangstijdstip wedstrijd 23 juni 2018.

Op zaterdag 23 juni organiseert de kaatsvereniging een wed-

strijd voor Heren 30+ en Heren 50+. Het aanvangstijdstip van 

deze wedstrijd is verschoven van 11.00 naar 10.00 uur. Als u op 

de lijst van keurmeesters of de kantine staat dan graag rekening 

houden met deze wijziging.
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Wedstrijdprogramma 2018.

Hierbij het programma van de geplande kaatswedstrijden. 

Datum Wedstrijd    Aanvang

11-15 juni  Straatkaatsen jeugd en senioren 18.30 uur 

23 juni  KNKB Heren 30+ en 50+  10.00 uur

24 juni  Ledenpartij jeugd en senioren, 

  samen met Pingjum    11.00 uur

30 juni  Federatie jeugd    10.00 uur

21 juli  Ledenpartij (molkepartij), 

  jeugd en senioren    11.00 uur

27 juli  Pearkekeatsen    18.30 uur

4 augustus  KNKB Jongens    10.00 uur 

5 augustus  Heren en Dames Hoofdklas  12.00 uur 

6 augustus  Ledenpartij, jeugd en senioren   10.00 uur 

 

Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra

F reonen fan de Koepel
In soad freonen ha de jierlikse bydrage oan ’t begjin fan dit jier

al oermakke mar… noch net allegearre!

Derom efkes dizze hint foar wa’t fergetten hat om de taseine 

bydrage  oer te meitsjen op

Rabo rek. nr:  NL23 RABO 0371 5562 01

Alfêst tige tank,

De Koepel redaksje
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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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De opening is op zaterdag 23 juni 14.00 uur in de Koepelkerk. 

En wij doen dat met de ’Witmarsmannetjes’ Deze aliens landen 

in Witmarsum om (weer eens) de wereld te redden. En dat doen 

ze door ons uit te leggen dat kunst ons naar andere werelden 

kan brengen, grenzen doorbreekt, ruimte schept in de mense-

lijke geest en er zijn andere dimensies….

Toepasselijke liederen worden ten gehore gebracht zoals ‘Spa-

cer’ over een man uit de ruimte die ons komt helpen tegen 

onderdrukking. Ook ‘Major Tom’ van David Bowie

wordt gezongen, maar helaas blijft de major in de ruimte steken. 

De bezoekers worden ontvangen door Scheppingsgave en een 

kinderkoor.

Tijden en locatieschema worden hieronder vermeld.

Organisatie: zangvereniging Scheppingsgave, Tsjerkepaad, 

Gerben Gerbrandy, Tjittie Koopmans, Stefan Belderbos

Data: 23/24 juni, 30 juni/1 juli, 7/8 juli, 14/15 juli

Tijd: van 13.30 tot 17.00

Locatie   Kunstvorm Kunstenaar

Doopsgezinde kerk  Beelden Maarten Bos,   

      Geert Schuurman, 

      Mevr. Yntema, 

      Auke Wassenaar

Rooms-katholieke kerk Schilderijen Rika Zandbergen,   

      Geertje Louwsma

’t Arkje (t.o. rk-kerk) Foto’s /video Stefan Belderbos

Woonhuis September  Schilderijen/

(hal, kamers vooronder)  beelden  Jan Lammertsma, cur-

sisten Tjittie Koop-

mans, Michiel Gala-

ma, Koos Beemster-

boer

Koepelkerk   Quilts/  Hillie Weewer, 

    schilderijen Mattie van der Meer, 

      Els de Witte,

      Tjittie Koopmans

20

D urf!Kunstroute
De concert/tentoonstelling Muziek en Beeld op 5 mei was zeer 

inspirerend om het in kunsttaal te zeggen. Een mooie belevenis 

met z’n allen in het kerkgebouw.

Een kunstroute is echter anders, de mensen kruimelen naar 

binnen, een voor een, maar wie weet volgen er geïnspireerde 

gesprekken….Nog steeds gelden de waarden van het gezamen-

lijk iets doen in eigen dorp, durf hebben in het uiten van jezelf 

in een kunstwerk, met iets nieuws komen en pogen jezelf en 

anderen verder te brengen.

De locaties zijn dichtbij elkaar en te belopen. Witmarsumers 

kunnen zich over dorpsgenoten verwonderen. Er is een brede 

variatie aan kunst en kwaliteit is aanwezig. Vele kunstvoorwer-

pen hebben een persoonlijke boodschap die aanspreekt.

Iedereen zou moeten zien hoeveel plezier en belang men heeft 

in het maken van kunst! Er komt een gids en op de locaties zijn 

mensen aanwezig om uitleg te geven.

De werkplek van Geert Schuurman (keramiek)

2018 | 06 Koepel.indd   20 29-05-18   08:21



De opening is op zaterdag 23 juni 14.00 uur in de Koepelkerk. 
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Locatie: Molen

Kunstvorm: Bezoekers maken zelf kunst: schimmenpoppen, 

calligrafie. Schilderijen/powerpoint kunstbroodjes, perfor-

mance

Kunstenaar: Gerben Gerbrandy, Gerda van Popta, Titia Bang-

ma, Christa Bruggenkamp

T riatlon Witmarsum
De voorbereidingen op de triatlon zijn in volle gang, de eerste 

50 deelnemers hebben zich ingeschreven en ook voor de Kids-

run zijn er al een aantal aanmeldingen. We weten dat er héél 

wat sportieve kinderen in Witmarsum en omgeving wonen, dus 

vraag je ouders snel of ze je willen inschrijven voor de Kidsrun! 

Het aantal beschikbare plaatsen in het zwembad is al voor de 

helft bezet, dus wil je in het zwembad zwemmen schrijf je dan 

ook snel in!

Elke deelnemer aan de Triatlon of de Kidsrun ontvangt dit jaar 

een functioneel sportshirt, welke mede mogelijk wordt gemaakt 

door de organisatie van het theaterspektakel ‘Wy jouwe gjin 

krimp!’: Witmarsum 2018!

We zijn erg blij met de samenwerking met Witmarsum 2018 en 

zullen elkaar ondersteunen in de PR.

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de 

triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelne-

mers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen 

uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen en 

afbreken van het finishgebied of het bemannen van een drink-

post in het dorp.

Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage 
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een functioneel sportshirt, welke mede mogelijk wordt gemaakt 

door de organisatie van het theaterspektakel ‘Wy jouwe gjin 

krimp!’: Witmarsum 2018!

We zijn erg blij met de samenwerking met Witmarsum 2018 en 

zullen elkaar ondersteunen in de PR.

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!

Wij zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de 

triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel deelne-

mers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen 

uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbouwen en 

afbreken van het finishgebied of het bemannen van een drink-

post in het dorp.

Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage 

moeten lopen, kan dit ook bij Triatlon Witmarsum. Je kunt 

ons in de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij allerhande 

taken in ruil voor een aantal uren voor je stage.

Dus doe je niet mee op 9 september maar wil je tóch betrok-

ken zijn bij de triatlon? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers 

dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of 

aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon en de Kidsrun is nog mogelijk t/m 

26 augustus via www.triatlonwitmarsum.nl; 

Graag tot 9 september bij Triatlon Witmarsum!

Witmarum 2018

P im Mulier spelen 2018 
Begin juni krijgen alle bewoners van Witmarsum een flyer in de 

bus met de uitnodiging mee te doen aan de Pim Mulierspelen 

van vrijdagmiddag 3 augustus. Iedereen is welkom, als deel-

nemer of als supporter, deelname gratis. Aanmelding kan bij 

de buurtcoach, waarvan de naam op de uitnodiging staat. De 

buurtcoach komt ook nog langs om te vragen of je ook komt. 

Waarom gebeurt die aanmelding nu al? Voor de organisatie is 

het van belang te weten hoeveel mensen er komen, namelijk 

voor de indeling van de teams; voor het aantal deelnemers en 

supporters dat mee komt te eten en voor het tijdig bestellen van 

de gesponsorde T-shirts, ook weer voor iedereen. T-shirt spon-

sors zijn Hofstra Bouw; Pier de Hovenier, Fysio Witmarsum en 

het ‘Wij jouwe gjin krimp’, theaterproject. Windpark A7 doet 

dit jaar mee als hoofdsponsor van de Pim Mulierspelen!

Wat gaan we ook al weer doen dit jaar? Een programma voor 
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‘elk wat wils’. Startend om drie uur met de Lowland games, een 

zeskamp voor de buurt teams, deelnemers m/v en van 12-80; 

supporters van jong tot oud, opvang voor de kleintjes. Mogelijk 

doet in verband met de Culturele hoofdstad viering LF2018/

W2018 er dit jaar ook een team mee uit een Europees land in 

het kader van de European Sport for All. Dat team verblijft in 

die week dan ook bij gastgezinnen in Witmarsum. Na de games 

gaan we met alle aanwezigen het pasta buffet aanspreken en tot 

8 uur voor iedereen een Sing-in met de quiz ‘Ik hou van Wit-

marsum’. Aansluitend die avond de start van de Merke 2018 

met de band Butterfly en Disco Silver! 

Geef je daarom op voor de Pim Mulierspelen 2018, dan maken 

we er samen weer een mooi feest van!

2018 Meer bewegen Stikeltje

Er was eens een initiatief om culturele hoofdsteden te benoe-

men;

Jannewietske de Vries die dat wel zag zitten;

Leeuwarden en Friesland die mee wilden doen;

Witmarsum dat niet achter wilde blijven;

3 iconen die de verenigingen tot ideeën brachten;

Witmarsum in beweging met beweegplekken als één daar van;

Met basisscholen die hun schoolplein wilden aanpakken;

Met kinderen die ook wel eens even willen chillen/zitten;

Mounewetter dat 2 zitbanken wilden vervangen;

Janny Yntema die dacht 1+1=2, dat is mooi voor het school-

plein.

Klaas Haitsma die de banken wel tijdelijk wilde opslaan;

Mounewetter die zelfs 3 banken afleverde bij Klaas;

De mannen van het leugenbankje bij die plek te kort komen;

Klaas die dacht 2= 3-1, de mannen ook een bankje er bij;

De mannen die in het krijt staan bij Witmarsum in beweging.

Dat is de reden dat de mannen voortaan eerst rekken en strek-

ken voor dat ze hun dagelijkse zitoefeningen doen!

2018 | 06 Koepel.indd   24 29-05-18   08:21



25

‘elk wat wils’. Startend om drie uur met de Lowland games, een 

zeskamp voor de buurt teams, deelnemers m/v en van 12-80; 

supporters van jong tot oud, opvang voor de kleintjes. Mogelijk 

doet in verband met de Culturele hoofdstad viering LF2018/

W2018 er dit jaar ook een team mee uit een Europees land in 

het kader van de European Sport for All. Dat team verblijft in 

die week dan ook bij gastgezinnen in Witmarsum. Na de games 

gaan we met alle aanwezigen het pasta buffet aanspreken en tot 

8 uur voor iedereen een Sing-in met de quiz ‘Ik hou van Wit-

marsum’. Aansluitend die avond de start van de Merke 2018 

met de band Butterfly en Disco Silver! 

Geef je daarom op voor de Pim Mulierspelen 2018, dan maken 

we er samen weer een mooi feest van!

2018 Meer bewegen Stikeltje

Er was eens een initiatief om culturele hoofdsteden te benoe-

men;

Jannewietske de Vries die dat wel zag zitten;

Leeuwarden en Friesland die mee wilden doen;

Witmarsum dat niet achter wilde blijven;

3 iconen die de verenigingen tot ideeën brachten;

Witmarsum in beweging met beweegplekken als één daar van;

Met basisscholen die hun schoolplein wilden aanpakken;

Met kinderen die ook wel eens even willen chillen/zitten;

Mounewetter dat 2 zitbanken wilden vervangen;

Janny Yntema die dacht 1+1=2, dat is mooi voor het school-

plein.

Klaas Haitsma die de banken wel tijdelijk wilde opslaan;

Mounewetter die zelfs 3 banken afleverde bij Klaas;

De mannen van het leugenbankje bij die plek te kort komen;
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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
Nei de besjitting fan Antwerpen op 7 oktober 1914 waard Neder-

lân oerstreame troch hûnderttûzen flechtlingen en dêr wiene ek 

sa ‘n 40.000 foar it grutste part Belgyske militêren. Hja waarden 

daliks ûntwapene en ynternearre sadree sy op it Nederlânske 

grûngebiet kamen. Hja wurde oerbrocht nei Amersfoort en 

Harderwyk en komme yn leechsteande kazernen. Dizze kazer-

nen wiene te lyts foar de opfang fan dizze grutte oantallen sol-

Wy jouwe gjin krimp! 
Wy jouwe gjin krimp! - theaterstuk

De spelers zijn inmiddels aan het repeteren geslagen, de dansers 

zijn aan het dansen geraakt en de decorgroep en kledinggroep 

zijn druk bezig om hun ontwerpen daadwerkelijk te realiseren.

Ook is in de tussentijd de pr van start gegaan met een eigen 

website en facebook. De website kun je vinden op:http://www.

wyjouwegjinkrimp.nl/;  en facebook op:  www.facebook.com/

events/602292276775831/; (Wy jouwe gjin krimp!)

Inmiddels is de kaartverkoop ook begonnen.Je kunt kaarten 

voor de voorstellingen op 1,2,3,7,9 en 10 november bestellen 

via www.wyjouwegjinkrimp.nl/;  

Wy jouwe gjin krimp! – basisscholen

De leerlingen van de groepen 6.7 en 8  zullen minder leuke 

en/of lelijke plekken in Witmarsum fotograferen en aan geven 

waarom ze niet leuk en/of lelijk zijn. Maar ze moeten niet alleen 

aangeven waarom je iets niet leuk of lelijk vindt,! Nee, de kin-

deren moeten ook nadenken hoe je dit kan verbeteren en wat 

daarvoor allemaal gedaan moet worden. Om die reden maken 

de kinderen werkstukken (geschreven, geschilderd etc.). Deze 

werkstukken zullen te bezichtigen zijn in de beide basisscholen 

en op een later moment ook in ‘Aylva State’. Daarnaast wor-

den de werkstukken gebundeld in een boek. 

Dit boek zal op donderdag 5 juli om 15.00 uur op het school-

plein worden overhandigd aan Sietske Poepjes (gedeputeerde 

provincie Fryslân), Stella van Gent (wethouder Súdwest-Frys-

lân) en Joost Rosier (dorpsbelang Witmarsum).
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Logo “Wy jouwwe gjin krimp”
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Witmarsum. 2de prijs: J.Westra, van Kimswerd en L.Katstra, 

van Witmarsum. 3de prijs: A.Sietsma, van Offingawier en 

P.Baarda, van Warga. De prijzen bestonden uit kunstvoorwer-

pen, welke met een toepasselijk woord door luitenant-kolonel 

Kollewijn werden uitgereikt.”

It is no tink noch net oars, set in pear Friezen by inoar en do 

hast in keatswedstriid. 

Op de foto stiet Piet Werkhoven yn syn militêr tenu, hy wie 

tsiismakker op it bûterfabryk en troud mei Anne Brandsma.

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

A genda
1 juni   Ald papier oan de dyk foar Nij Libben

  Vanaf 7.00 uur.

2 juni   Officiële opening tentoonstelling Menno Simons 

Groen 14.00 uur, Groencentrum Witmarsum

   Geopend in juni, juli, augustus tijdens openingstij-

den van het Groencentrum

  www.mennosimonsgroen.nl

5 juni  Aylva State Rollator wasstraat

  10.30 uur, hoofdingang

daten en dat soar-

ge foar ûnhâld-

bere ta stannen op 

it mêd fan húsfês-

ting en hygiëne. 

De slimste need 

waard opheine 

troch it oprjocht-

sjen fan tinte-

kampen, mar mei 

de winter foar de 

doar wie dit net 

mear as in need-

oplossing . Ek yn 

lytsere plakken 

lykas Ljouwert, 

Assen, Zwolle, 

Kampen en Loos-

duinen wiene 

grutte groepen 

Belgyske militê-

ren ûnderbrocht. 

De doetiidske 

minister fan Oarloch Bosboom joech dêrom opdracht dat te 

Zeist, Harderwyk en Oldebroek spesjale barakkekampen boud 

wurde moasten, dy ‘t ûnderdak biede oan 13.500 , 11.500 en 

3.500 ynterneard. Under it tafersjoch op it kamp wiene in soad 

Friezen, dat kinne wy opmeitsje út in stikje yn de krante fan 

25 april 1916 . Dêr stiet yn: “Gisteren werd in de legerplaats 

bij Oldenbroek een kaatspartij gehouden onder de bewakings-

troepen van het interneeringskamp. Begunstigd door mooi 

voorjaarsweer kan deze wedstrijd als uitstekend geslaagd 

beschouwd worden. Aan den wedstrijd namen 10 parturen van 

twee personen deel. Na menig spannende partij was de uitslag 

als volgt: 1ste prijs: C.Adema, van Makkum en J.Hettema, van 
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minister fan Oarloch Bosboom joech dêrom opdracht dat te 

Zeist, Harderwyk en Oldebroek spesjale barakkekampen boud 

wurde moasten, dy ‘t ûnderdak biede oan 13.500 , 11.500 en 

3.500 ynterneard. Under it tafersjoch op it kamp wiene in soad 

Friezen, dat kinne wy opmeitsje út in stikje yn de krante fan 

25 april 1916 . Dêr stiet yn: “Gisteren werd in de legerplaats 

bij Oldenbroek een kaatspartij gehouden onder de bewakings-

troepen van het interneeringskamp. Begunstigd door mooi 

voorjaarsweer kan deze wedstrijd als uitstekend geslaagd 

beschouwd worden. Aan den wedstrijd namen 10 parturen van 

twee personen deel. Na menig spannende partij was de uitslag 

als volgt: 1ste prijs: C.Adema, van Makkum en J.Hettema, van 
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6 juni     Mouneboulers toernooi met Easterein (in 

Witmarsum)

11 t/m 

15 juni  Straatkaatsen 

15 juni  Nij Libben

   Optreden op galaconcert Femuza

   19.45 uur, theater Sneek 

17 juni  Zwembad Mounewetter

   Vaderdag, alle vaders gratis zwemmen

18 t/m 22 juni Aylva State

   Avond4Daagse

   19.00 uur, centrale hal

22 juni  Zwembad Mounewetter

   14.00 uur, Sportmiddag scholen 

23 juni  Opening kunstroute ‘Durf!’

   14.00 uur, Koepelkerk

24 juni  Aylva State

   Kerkdienst PKN

   14.30 uur, De Ontmoeting

29 juni  KV Pim Mulier

   Spelregelavond

   19.30 uur, kantine sportcomplex It Fliet  

30

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 6 july ynlevere 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
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6 juni     Mouneboulers toernooi met Easterein (in 

Witmarsum)

11 t/m 

15 juni  Straatkaatsen 

15 juni  Nij Libben

   Optreden op galaconcert Femuza

   19.45 uur, theater Sneek 

17 juni  Zwembad Mounewetter

   Vaderdag, alle vaders gratis zwemmen

18 t/m 22 juni Aylva State

   Avond4Daagse

   19.00 uur, centrale hal

22 juni  Zwembad Mounewetter

   14.00 uur, Sportmiddag scholen 

23 juni  Opening kunstroute ‘Durf!’

   14.00 uur, Koepelkerk

24 juni  Aylva State

   Kerkdienst PKN

   14.30 uur, De Ontmoeting

29 juni  KV Pim Mulier

   Spelregelavond

   19.30 uur, kantine sportcomplex It Fliet  
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 6 july ynlevere 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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