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De groepslessen starten weer in september
Maandag

20.00 – 21.00

Fit-dance

Dinsdag

19.30 – 20.15

Spinning

Woensdag

16.30 – 17.10

Streetdance 4 kids 6 t/m 8 jaar

17.15 – 17.55

Streetdance 4 teens 9 t/m 12 jaar

18.00 – 18.45

Streetdance 4 teens vanaf 13 jaar

15.15 – 16.00
16.00 – 16.45

Hydrotherapie / reumazwemmen groep 1
Hydrotherapie / reumazwemmen groep 2

19.00 – 19.45

Bodyfit

Donderdag

De indeling is onder voorbehoud en de lessen gaan door bij voldoende deelname.
Houd onze website en facebook in de gaten voor de actuele informatie.
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K at en Harke
Ik sit lekker yn’e tún it

en

nijs te typen. Folop simmer

wat in genot, de wask is samar droech, de tún is prachtich (moat
wol wat faker wetter jaan) hast alle jûnen bûten ite, lekker op de
fyts nei it wurk en it is krekt as binne de minsken ek wat fleuriger!
Us moaie swimbad wurdt dizze dagen ek drok besocht, it is
dochs in foarrjocht om sa’n bad yn jo eigen doarp te hawwen!
Mar ek foar oare aktiviteiten is dit waar fansels tige noflik en wy
hoege ús yn Wytmarsum net te ferfelen, der is fan alles te dwaan.
Op 2 juny wie de iepening fan de tentoanstelling Menno Simons
Groen bij it Groencentrum Wytmarsum. Ek binne der ferskate
priuwerijen en de bern fan de beide basisskoallen wurde derbij belutsen. Op 1 septimber o.s. is der in streekmerk en de
ôfsluting fan de tentoanstelling. Sjoch marris op www.mennosimonsgroen.nl Alles mooglik makke troch in protte frywilligers/
as wol gasthear/frou.
Op 23 juny wie de wrâldpremière fan de film Seven Points on Earth
en de iepening fan de Kunstroute Durf! It motto wie: ‘Doar! dysels
te uterjen’. Doar! mei kleur en foarm.Doar! oars te wêzen. De route
fierde lâns de Koepeltsjerke, ‘woonhuis September’, ‘t Arkje, de R.K.
Tsjerke, de Doopsgezinde tsjerke en mûne ‘ De Onderneming’.
Fan ‘Wy jouwe gjin krimp’út is der mei bern út de groepen 6,
7 en 8 fan de beide basisskoallen in workshop dien “Jimp de
Krimp”. Se ha wurkstikken makke fan harren ideeën oer krimp.
Wat is moai yn ús doarp en wat kin better. Dêr is in moai boekje
fan makke en dat is oerlange oan deputearre Sietske Poepjes,
wethâlder Stella van Gent en de foarsitter fan doarpsbelang
Joost Rosier. Geweldich!
3
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En Theaterspektakel ‘Wy jouwe gjin krimp’ is drok oan it repetearjen, der geane hiel wat oerkes ynsitten. Chapeau foar alle
meiwurkers!
No is earst de PC oan set mei harren Merkeprogramma wêrby
op freed 3 augustus o.s. útein setten wurdt mei de Pim Mulier
spelen (nei in daverjend sukses fan ferline jier!) en no mar
hoopje op moai waar en in grutte opkomst! Fan hjir út in protte
sukses mei de organisaasje!
Op 5 juny l.l. kaam der in ein oan it libben fan JOHANNES
BOUMA, 81 jier is hy wurden. Túnker eartyds yn ieren en sinen
op’e Grauwe Kat. Op’e roukaart stie; moaie oantinkens hawwe wy
oan de Grauwe Kat, wêr’t Johannes syn libben wie mei syn frou
Annie IJssels dy’t hy al misse moast sûnt 1983. Ik ha sels ek moaie
oantinkens oan’e Grauwe Kat, ha dêr hiel wat oerkes trochbrocht
by de famyljes Yntema en Ludema en dêrtroch ek yn’e fakânsje
beien by de hear Bouma plôke om in bûssint te fertsjinjen. Fierder op yn’e Koepel in ‘yn memoariam’ fan Jehannes Bouma. Wy
winskje de bern en pakesizzers in protte sterkte ta.
Mefrou CATHARINA GRIJPMA-HOFMEIJER is nei in
drege tyd dochs noch hastich ferstoarn op de respektabele leeftyd fan 100 jier. De âldste frou fan Wytmarsum. Berne yn Greonterp. Troud mei Willem Petrus Grijpma, dy’t spitigernôch
fierstente jong is ferstoarn.Tegearre krigen se 7 bern, 17 pake
en beppesizzers en 26 efterpake en beppesizzers. Oant 2012
hat frou Grijpma noch op harsels wenne oan’e Van Aylvaweg,
dêrnei is se ferhúze nei in oanleunwenning, dat wie in hiele
feroaring, mar se bliuwde posityf . Op 6 febrewaris fierde se
noch har 100e jierdei, de krante kaam op besite, in protte kaarten en ek noch in brief fan de Kening en Keninginne. Ek hat
se noch meidien oan de ‘avondvierdaagse’ , de 5e medailje wie
binnen! Mar doe gong it hurd êfterút en moasten de bern en
beppesizzers ôfskied nimme, it is goed sa! Wy winskje alle bern
en beppesizzers in protte sterkte ta!
4
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Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear. Dy wat freegje, it kin
net mear. Dyn dwaan en wêzen, wy ferjitte it net. Do bliuwst foar
altyd yn ús hert…
Mar njonken fertriet wie der ek prachtich nijs fan mar leafst

r

trije lytse doarpsgenoatsjes.

e

By ELSKE HELLINGA- KOOPMANS en MARCO HELLINGA kaam foar de earste kear de widze oer de flier. In lyts
mantsje mei de moaie namme JURRE PIETER mocht it plakje
yn de widze ynnimme. Lokwinsken foar Elske en Marco, mar

n

ek net te ferjitten foar de grutske pake en beppe Marianne en

y

Willem Koopmans en Pieter en Emmy Hellinga fan Lollum .

t

-

FEMKE en JOUKE EPEMA waarden op’e nij ferblide mei in
prachtich famke LIEKE. Grutte sus Ilse Marije is út de skroeven mei har lytse suske. Ek hjir de lokwinsken foar Femke en
Jouke en de pakes en beppes.

y
By LIEUWE en MARIEKE GIETEMA-ZEINSTRA kaam
der in prachtich lyts jonkje bij mei de moaie namme JORN! In

n

stikje bûter yn’e brij en de grutte sussen kinne mem aanst moai

-

helpe! Lokwinske Lieuwe en Marieke en fansels ek de pakes

-

en beppes.

2

e

Tige lyts en dochs hiel grut
Sa jong en dochs folslein
It bliuwt in wûnder
In wûnder sûnder ein.
De meiwurkers fan de Koepel winskje jimme in fijne fakânsje

t

ta as jo no fuort geane, as thúsbliuwe en fansels in gesellige

e

merke!

n

Oant de oare kear….
Betty
5
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W itmarsum 2018
Menno Simons Groen
Op 2 juni hebben we de tentoonstelling Menno Simons Groen
geopend in het Groencentrum van Witmarsum. Het Groencentrum heeft een mooie ruimte ter beschikking gesteld, waar we
het verhaal kunnen vertellen over ‘leven van en op de grond
waar je woont’. We zijn het Groencentrum zeer dankbaar voor
het mogen gebruiken van de ruimte en voor alle ondersteuning
die ze ons bieden.
Op 2 juni zat de zaal overvol. Bijna 200 bezoekers waren op de
opening afgekomen. Zij hebben als eersten met eigen ogen de
24 panelen kunnen bekijken waarop het verhaal wordt verteld.
Yvonne Willems van Lokaalwerk in Pingjum is de bedenker
van de tentoonstelling en de reacties van het publiek op haar
creatie waren en zijn lovend.
Vlak buiten de tentoonstellingsruimte staat een unieke Amishkoets. Daar zijn er maar twee van in Europa (Duitsland en
Frankrijk). De Duitse koets staat nu in het Groencentrum.
Menno de Vries en Antoinette Hazevoet hebben 18 uur in een
vrachtauto doorgebracht om de koets op te halen. Een topprestatie, omdat het die dag zonovergoten warm was.
Elke zaterdag is er een proeverij. Vrijwillige koks bereiden dan
gerechten volgens het principe van Mennonite Cooking. Mennonieten hebben een geheel eigen wijze van gerechten klaarmaken en die zijn zeer smakelijk. De kern is dat je kookt met
producten uit de streek.
Proeverijen zijn niet de enige extra activiteiten rondom de tentoonstelling. Op 18 augustus is er een workshop liturgisch bloemschikken, op 25 augustus is er de Halsbânwandeling (de hele of
halve route) en op 1 september sluiten we de tentoonstelling af
met een heerlijke streekmarkt. De halsbânwandeling gaat ook
langs plekken met een bijzondere betekenis voor Menno Simons.
Je treedt met de wandeling deels in zijn voetsporen.
6
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Bij het verschijnen van deze Koepel zijn de workshop Traditioneel koken met een hooikist, De kracht van de zon en de
film Seven Points on Earth al weer geweest. De film had zijn
wereldpremière op 23 juni onder het toeziend oog van zo’n 170
geïnteresseerden. De Canadese maker Royden Loewen was er
zelf bij aanwezig en vertelde over de achtergrond van zijn project. Hij heeft samen met een team onderzoekers zeven mennonietengemeenschappen verspreid over de hele wereld bezocht
en vastgelegd hoe zij leven. Anne Kok hield een inleiding bij
de film over haar onderzoek naar mennonieten in Belize. Op
één van de panelen lees je het wonderlijke verhaal over deze
gemeenschap.
De leerlingen uit de bovenbouw van beide basisscholen in Witmarsum hebben we er ook bij betrokken. Op school hebben ze
een eigen moestuin gemaakt om te ontdekken hoe mooi het is
om je eigen groenten te verbouwen. Ze bezochten in de laatste
week van juni de tentoonstelling om meer te weten te komen
over eten van eigen grond en over de icoon Menno Simons.

8
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Inmiddels hebben we ruim 1250 bezoekers mogen verwelko-

e

men op de tentoonstelling. De tentoonstelling staat nog tot

n

en met 1 september. Ben je er nog niet geweest, ga dan even
kijken! Op de meeste dagen zijner gastvrouwen of gastheren

r

aanwezig om vragen te beantwoorden. We willen graag dat er

-

alle dagen gastvrouwen of gastheren zijn, dus je kunt je daar

j

nog voor aanmelden op mennosimonsgroen@gmail.com. Meer
informatie over activiteiten kun je vinden op www.mennosimonsgroen.nl.

p

e

s

Daar staan ook de recepten van de proeverijen.
Namens het team: Antoinette Hazevoet, Tseard van der Hem,
Klaas Smit, Gerke Terpstra, Flora Visser, Menno de Vries,
Yvonne Willems en Ernst Bernson.

Spuit 12
Op donderdagavond 30 augustus en zondagmiddag 2 september kun je naar de Friestalige hilarische cabaretvoorstelling
Spuit 12. In de grote zaal van De Gekroonde Roskam kruipen Aagje Waterlander, Henk Waterlander, Coby Yntema en
Freddie Reijenga in de huid van o zo herkenbare personages.
Groot en klein leed, groot en klein geluk brengen zij vol humor
ten tonele. Bizarre verhalen, lachwekkende voorvallen, herkenbare situaties en verrassende wendingen zorgen ervoor dat
je lachspieren aan het eind van de show een flinke training hebben ondergaan. Kom naar cabaretcafé Spuit 12! Je scheurt je de
buisen uit!

Durf! Kunstroute
Een kunstroute in Witmarsum, de eerste! Vier weekenden kruimelden de bezoekers op zes verschillende locaties naar binnen,
een voor een. Kijken naar kunst en op zoek naar inspirerende
gesprekken. Nog steeds gelden de waarden van het gezamenlijk
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.
9
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De locaties lagen dichtbij elkaar en waren te belopen. Witmarsumers konden zich over dorpsgenoten verwonderen. Er was
een brede variatie aan kunst en kwaliteit aanwezig. Vele kunstvoorwerpen hadden een persoonlijke boodschap die aansprak.
De opening was op zaterdag 23 juni 14.00 uur in de Koepelkerk.
’Witmarsmannetjes’ landden in Witmarsum om (weer eens) de
wereld te redden. En dat deden ze door ons uit te leggen dat
kunst ons naar andere werelden kan brengen, grenzen doorbreekt, ruimte schept in de menselijke geest en om te laten zien
dat er andere dimensies zijn.
Toepasselijke liederen werden ten gehore gebracht zoals ‘Spacer’ over een man uit de ruimte die ons komt helpen tegen
onderdrukking. Ook ‘Major Tom’ van David Bowie werd
gezongen, maar helaas blijft de major in de ruimte steken. De
bezoekers werden ontvangen door Scheppingsgave en een kinderkoor. De organisatie van DURF! was in handen van zangvereniging Scheppingsgave, Tsjerkepaad, Gerben Gerbrandy,
Tjittie Koopmans en Stefan Belderbos.

Jimp de krimp!!

10
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Donderdag 5 juli om 15.00 uur overhandigden de leerlingen

s

uit de groepen 6,7 en 8 van de basisscholen OBS De Utskoat

-

en CBS De Bonkelder in Witmarsum hun ideeën over wat er

.

beter kan in het dorp. Femke Smits en Fenna Dijkstra over-

.

handigden gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Stella

e

van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân en voorzitter van

n

d

,

Dorpsbelang Witmarsum Joost Rosier een boek met de voorstellen, onder het toeziend oog van zo’n 200 basisschoolleerlingen.
Op 28 mei en 4 juni organiseerde Witmarsum 2018 workshops
over krimp. De leerlingen hebben toen foto’s genomen van wat
ze mooi en goed vinden aan Witmarsum, maar ook van wat er
in hun ogen beter kan. Kinderen hebben een verrassende blik
op de wereld en juist hun kijk op het dorp is van groot belang.
Tijdens de workshop hebben ze werkstukken gemaakt waarin
ze lieten zien wat er in hun ogen beter kan in het dorp. Alle
ideeën zijn verzameld en gebundeld in een boekwerk. De werkstukken zijn overigens nog enige tijd te bewonderen in Aylva
State en zijn zeker een bezoekje waard!

11
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Het programma over krimp is deels gebaseerd op ‘Jimp de
Krimp’. Daarin verwoorden ze het als volgt: “Sommige dorpen
en buurten worden saai. Grote mensen weten niet altijd hoe ze
daar iets aan kunnen doen. Ze zijn vergeten hoe simpel het is
om de wereld mooier te maken.”
Met de workshops op 28 mei en 4 juni zijn een jonge groep
inwoners uit het dorp betrokken bij de uitdagingen waar krimp
ons voor stelt. Dit om hen bewust te maken van de betekenis
van krimp en juist laten zien dat krimp geen bedreiging hoeft te
zijn, maar ook kansen biedt.
De workshops over krimp op beide basisscholen horen bij het
Theaterproject ‘Wy jouwe gjin krimp!’. Deze theatervoorstelling is op 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november te beleven in de schuur van
de familie Ypma net buiten Witmarsum.

De theatervoorstelling Wy jouwe gjin krimp!
De theatervoorstelling Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein
dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien
te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het
zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder
willen zetten om er met z’n allen wat van te maken. Welke rol
spelen de drie iconen van Witmarsum -Menno Simons, Gysbert
Japicx en Pim Mulier- hierin? Steeds meer dorpelingen raken
ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten komen. Alleen op
die manier kan het ten dode opgeschreven dorp weer tot bloei
komen. WY JOUWE GJIN KRIMP!
Het theaterproject Wy jouwe gjin krimp! wordt georganiseerd
door Witmarsum 2018, een initiatief van Stichting Expedysje
Witmarsum. Ga naar de speciale website van Wy jouwe gjin
krimp! : https://www.wyjouwegjinkrimp.nl/, voor meer informatie over het theaterproject.

12
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

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.

p

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!

e

13

17-07-18 10:29

K V Pim Mulier
Financiële bijdrage Stichting tot Nut Arum
De kaatsvereniging ontving een financiële bijdrage van de stichting
tot Nut Arum voor het realiseren van een kaatsmuur in de gymzaal
in Witmarsum. Een onverwachte meevaller waar het bestuur erg
blij mee is. Wij bedanken de Stichting tot Nut Arum voor hun steun.

Programma Witmarsumer merke 2018
Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van
de Witmarsumer merke. Het gezellige dorpsfeest trekt altijd
veel inwoners en oud-inwoners naar het sportcomplex. Op drie
van de vier dagen worden er kaatswedstrijden georganiseerd.

Zaterdag 4 augustus
Deze zaterdag staat de Pier Elgersma partij op het programma. Een afdelingswedstrijd en een door elkaar loten partij met
opstap voor jongens . Deze partij wordt mogelijk gemaakt door
een legaat van wijlen Pier Elgersma. De jongenspartij begint
om 10.00 uur.

Zondag 5 augustus
We hebben deze zondag een primeur: we organiseren een
hoofdklasse partij voor dames en heren. We hopen tijdens de
Haye Rijpma partij extra publiek te trekken. Het prijzengeld
bij de dames en heren is al jaren een punt van discussie. Er zit
behoorlijk verschil in het prijzengeld voor de heren en dames
en de vraag is of dat terecht is. Het bestuur heeft besloten
om het prijzengeld voor beide categorieën gelijk te trekken.
De aanvang van de partijen is om 12.00 uur. Vanaf 10.00 uur
organiseert het bestuur van het Haye Rijpmafonds weer een
gezellige ochtend in de feesttent. Uiteraard weer een gevarieerd programma met een gastspreker en na afloop soep met
broodjes.
14
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Maandag 6 augustus.
Al weer de laatste dag van de merke. Traditioneel wordt de
merke afgesloten met de Ulbe Hiemstra partij, een ledenpartij
voor de senioren en de jeugd. Oud voorziter wijlen Ulbe Hiemstra heeft een legaat na gelaten waar ieder jaar de prijzen van
kunnen worden betaald. Alle deelnemers worden om 10.00 uur
fit op het veld verwacht. Het bestuur wenst iedereen alvast een
hele mooie en gezellige merke. We hopen veel inwoners en
oud-inwoners op ons mooie sportcomplex te ontmoeten.
Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,
Simon Lemstra

P im Mulier spelen

-

t

t

s

t

Vrijdag 3 augustus
It giet oan! We hebben meer dan voldoende aanmeldingen van
dorpsbewoners voor de Pim Mulierspelen op vrijdagmiddag 3
augustus vanaf half drie op het MFC ’t Fliet. WE NODIGEN
GRAAG MEER SUPPORTERS UIT: om de buurtteams in
de 6kamp vanaf drie uur aan de slag te zien en aan te moedigen,
traditionele sporten uit Frankrijk en Slovenië te zien en tegen
zessen gezellig met elkaar mee te doen aan het gratis pasta buffet en van half zeven tot acht uur samen de strijd aan te gaan in
‘De jongens tegen de meisjes’. Sipke de Boer, Henk Waterlander en Griet Sieswerda nemen ons gezamenlijk mee in de tijd:
Wat weten we nog van de muziek uit ‘jouw tijd’ en wat weten
we van Witmarsum? Doen de meisjes het beter dan de jongens?
En maak kans op één van de prijzen bij de verloting: Een Ferrari besturen en samen een nachtje weg; of één van de vier in
Witmarsum te besteden waardebonnen; of de verrassingsprijs?
KOM JE OOK? Aanmelding voor de Pim Mulierspelen kan
vooraf nog bij de buurtcoach. Vooraf is voor de organisatie han15
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dig in verband met het bestellen van de hoeveelheid pasta en het
aantal gesponsorde T-shirts. En weet je het nu nog niet zeker en
lukt het toch op de dag zelf: voel je niet bezwaard en kom gerust
op 3 augustus naar het MFC ’t Fliet, oftewel het Merke terrein
en voorkom dat ‘je er niet bij was!’ Vanaf acht uur s ’avonds aansluitend het Merke programma met de band Butterfly en Disco
Silver, met muziek uit vele tijden: herinnert u zich deze nog?
Werkgroepleden: Femke Epema, Jaap de Vries, Harmen de
Boer, Christa Bruggenkamp, Chris Anema en Jac Konig.

Buurtcoachen:
T-shirt sponsors zijn Hofstra Bouw; Pier de Hovenier, Fysio
Witmarsum en het ‘Wij jouwe gjin krimp’, theaterproject. De
fondsen van Windpark A7, Stichting tot Nut en Stichting Bolsward - Dronrijp 1993 geven de ruimte aan de aanwezigen gratis
mee te doen, de band in de buurten en dorp te versterken en
vooral ook een gezellige middag en avond te hebben.
Hartelijk dank allemaal.
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Aanvang: 14.30

Aanvang: 20.00

Aanvang: 10.00

Pier Elgersma Partij

Aanvang: 10.00
Aanvang: 14.30

WITMARSUMER MUD RUN 2018

Aanvang: 21.00

ZONDAG 5 AUGUSTUS

Tributeband

‘LOOK SHARP’
& de band ‘COUNTDOWN!’

Met na afloop muziek van Duo Maurice!

Geweldige kinderspelletjes voor de jeugd 6 t/m 13 jaar!

Merke kids crew

(KNKB jongens afdeling + D.E.L.)

Aanvang: 09.30

Draaimolen voor de kinderen

ZATERDAG 4 AUGUSTUS

‘Butterfly’

Een middag met sportieve en uitdagende opdrachten

PIM MULIER SPELEN

VRIJDAG 3 AUGUSTUS

tent.

.
amen.
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Aanvang: 21.00

‘COUNTDOWN!’

Aanvang: 20.00

Aanvang: 16.00

Aanvang: 12.00

Aanvang: 10.00

Aanvang: 20.00

Aanvang: 13.00 - 14.00

Aanvang: 9.00

W W W. M E R K E W Y T M A R S U M . C O M

m.m.v ‘SMÛK’

BBQ met varken aan het spit

Bier voor de helft van de prijs.

MATINEE!

Voor jeugd, junioren en senioren

De Ulbe Hiemstra Partij

MAANDAG 6 AUGUSTUS

‘Piter Wilkens’
‘De Wethouders’

Heren en Dames Hoofdklasse Vrije Formatie

HAIJE RYPMA PARTIJ KNKB

Koffiedrinken aangeboden door
het HAIJE RYPMA FONDS

ZONDAG 5 AUGUSTUS

& de band

B edankt
Beste Koepellezers,
Zoals bij de meesten bekend is, ben ik inmiddels thuis
herstellende van een bekkenfractuur opgelopen bij
een val met de fiets. Mij hartelijke dank voor de vele bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoekjes! En ook voor alle
hulp die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, of daarna
in WZC Avondrust en thuis ontvangen heb.
Het is/was hartverwarmend!
Een hartelijke groet, Fokje Bouma

HARTELIJK DANK
Het doet ons goed, om zoveel kaarten, bloemen,
bemoedigende woorden of een handdruk te hebben ontvangen.
Na het overlijden van onze lieve zoon, broer en vader.
Op deze manier willen wij iedereen hiervoor bedanken. Die
ons hebben gesteund na het verlies van onze zoon Damir.
Familie Arifagić
20
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Y n Memoariam
Johannes Bouma

15-12-1926 - 05-06-2018

Oprjochter en animator fan de jeu des boules feriening
de Mouneboulers.
Nei syn wurksume libben as tûnker op de Grauwe Kat kaam
Johannes yn Wytmarsum te wenjen. Der moast wat oars as oars
komme foar de âlderen yn it doarp, der kaam in oprop yn’e
Koepel en se gongen it doarp yn om te peilen. Dêr waard goed
gehoar oan jûn. In bestjoer waard oprjochte en 44 leden wie it
resultaat op 5 jannewaris 2000.
Yn it earst waard der spile op de paden fan kamping Mounewetter, mar de animo waard hieltyd grutter. Der waarden plannen makke foar in ‘echte’ jeu des boules baan.
Maar op in jûn waard Klaas Haitsma belle troch Johannes; der
moast ek in kantine by de baan komme en jimme riede it fêst
al, Johannes hie ek al ien regele. Klaas en Melle ha west te sjen
en it moast mar oangean. Klaas hie der sûver pine yn’e bûk fan,
de oare wyks gong it al oan. Johannes regele it transport, in
teleskoopkraan en fansels de kofje. Monsterêftich!!
Oerlis mei doarpsbelang en de gemeente resultearre ûteinlik
yn 2005 oan in prachtige oanleine jeu des boules baan, oanlein
troch fa. Haitsma. Fansels mei in protte ynset en help fan in
protte frijwilligers. En net te ferjitten de hearlike broadsjes en
gebakjes, fersoarge troch Bouma.
Bouma wie in pûrbêste spiler, hy koe de ballen mei effekt goaie,
je koene in protte fan him leare. Ek syn maten Sjoerd Attema
en Bart Kuipers moasten je net ûtpoetse. It maatskiplike aspekt
ferlear Bouma ek net út it each, mekoar helpe en altyd sportyf!
21
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De ferhúzing nei AylvaState wie dreech en in hiele feroaring,
it koe einliks net mear, mar as it in bytsje koe, miste hy net by
it jeu des boulen. Bouke Keuning helle him altyd op foar de
wedstriden. Oant it echt net mear koe, en wy him op’e hichte
holden fan it barren op de baan.
Yn de lêste dagen fan syn libben ha ik Johannes bedankt foar
alles wat hy betsjutten hat foar ús feriening! In tûke man yn alles!
Klaas Haitsma, foarsitter Jeu des Boules feriening de Mouneboulers.

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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L etters van Mounewetter
Hoera! Geslaagd voor zwemdiploma nieuwe stijl
Onze kinderen hebben het gehaald. Op zaterdag 23 juni hebben
12 kinderen afgezwommen volgens de nieuwe exameneisen van
de nationale raad zwemveiligheid. De nieuwe examen eisen zijn
per 1 januari 2018 geïntroduceerd.

.

Zwembad Mounewetter voldoet aan de kwaliteitseisen die de
nationale raad zwemveiligheid stelt en mag de nationale zwemdiploma’s A, B en C (zwem ABC) uitgeven.
Het zwembad is in het bezit van de licentie nationale zwem
diploma’s.

De geslaagden voor het nieuwste diploma A zijn:
Afke de Vries, Jelmer Steringa, Eline de Wild, Janneke Fokkema, Ryan Nauta, Muriel Tromp, Rixt Menage, Redmer
Hoornveld, Wout Visser, Sien v.d. Gaast, Jalou Bos en Yfke
Wielstra. Allemaal gefeliciteerd.

Voor diploma B zijn geslaagd:
Remco Greidanus en Janna Tilstra. Gefeliciteerd!

25.000-ste bezoeker
Op vrijdag 29 juni mochten we de 25.000-ste bezoeker ontvangen. Dit was de fam. Hartzuiker uit Harlingen. Zij waren voor
de eerste keer in zwembad Mounewetter. Van bedrijfsleidster
Joke van der Vliet ontvingen zij een 10 badenkaart.

Openingstijden in de zomer vakantie: 23 juli t/m 2 september
In de zomervakantie is het zwembad van maandag t/m vrijdag
doorlopend open van 9.30 uur tot 20.30 uur. Op zaterdag en
zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Van 19.45-20.30 uur is het 25 meter bad alleen geopend voor
baantjes zwemmen.
23
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Hierdoor verschuiven de zwemlessen van de middag naar de
ochtend.

Activiteiten
De komende tijd staan er weer verschillende activiteiten op het
programma.
Het begint met disco zwemmen voor jong en oud op 20 juli van
21.00 uur -22.30 uur.
In de zomervakantie worden er iedere woensdagmiddag leuke
activiteiten georganiseerd in het zwembad.
Van 27 augustus t/m 31 augustus is er weer de nationale zwemvierdaagse. Jij doet toch ook mee!! Voor de kinderen van 4 t/m
6 jaar wordt er van 27 augustus t/m 30 augustus een aqualoop
georganiseerd. Meer informatie bij de kassa te verkrijgen.
En als slot van de zwemvierdaagse discozwemmen vanaf 20.30
uur tot 22.00 uur.
Iedereen een fijne zomer toegewenst met mooi weer en veel
zwemplezier.
Bestuur stichting zwembad Mounewetter.

D e Laatste Eer
Toen kwam er die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam . . . . . . .
Gedachten over leven en sterven hebben we allemaal.
De ene levensvisie is daarbij niet mooier, beter, of completer
dan de andere. Bij het afscheid staan uw gevoelens, overtuiging
en waarden centraal.
24
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Als lid van onze vereniging kunt u een beroep doen op de bodes
mevr. J. Koehoorn–Hoitsma, tel. 0517–531654/06-30953146 of
dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620 Zij kunnen u
met raad en daad terzijde staan om een afscheid te regelen

t

zoals dat bij uw familielid past.

n

Ook voor niet-leden zijn zij bereid, om samen met u, een waardig afscheid te organiseren. Voor niet-leden worden de kosten
met 10% verhoogd tot een maximum van € 275,00 en wordt er
huur berekend voor gebruik van materiaal.
Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden

m

van de Begrafenis–en Crematievereniging “De Laatste Eer“.

p

Contributie voor alleenstaanden is € 15,00 per jaar, voor een

0

l

gezin betaalt u € 30,00. Hierbij zijn kinderen, mits ze zijn aangemeld, tot hun 18e jaar meeverzekerd.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met de
penningmeester dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963, of neem
eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl.

Het bestuur:
Dhr.

S. Elgersma

voorzitter

(tel.0517- 532551)

Dhr.

K. Kroontje

penningmeester

(tel.0517- 531963)

Mevr. J. Joustra-Giliam

secretaris

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker

lid

Dhr.

lid

J. Brouwer

r
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Y nstjoerd
September
In het woonhuis September, voormalig gemeentehuis, in Witmarsum zijn we op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden
om voor onze bewoners te koken.
Het menu is vooraf bekend. Inbreng is welkom uiteraard. Het
is mogelijk dat de boodschappen al gedaan zijn, maar ook dat
behoort tot de mogelijkheden.
Dit alles tegen een vergoeding en gezellig een hapje mee eten.

Voor informatie of aanmelden graag mailen naar:
Caroline.krol@wonenbijseptember.nl
Locatieleidingevende wonen bij September Witmarsum

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
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T RIATLON WITMARSUM
Op het moment van schrijven zijn er al ruim 100 enthousiastelingen die zich hebben ingeschreven voor de triatlon en de
kidsrun! Met dit aantal zijn wij al erg blij maar we weten dat
er héél wat sportieve triatleten en kinderen in Witmarsum en
omgeving wonen, dus schrijf je snel in! In het zwembad zijn er
nog enkele plaatsen beschikbaar, hier geld vol = vol!

t

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!
Wij zoeken nog steeds een paar vrijwilligers die mee willen
helpen tijdens de triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje
voor zowel deelnemers 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 drinkpost 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 betrokken 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!
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S V Mulier
JO11-2 kampioen!
In de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie wisten de mannen van de JO11-2, onder leiding van Harmen en Thomas het
kampioenschap binnen te halen. Er moest nog wel worden gewonnen van Workum JO11-4, maar al snel was duidelijk dat Mulier
vol voor het kampioenschap ging waardoor de tegenstander weinig in had te brengen. Na de 10-2 overwinning kon er feest worden
gevierd. Eerst werd een prachtige trofee door leider Harmen aan
de aanvoerder overhandigd en werden de medailles uitgereikt. Na
de kampioensfoto werd de door één van de moeders gemaakte
prachtige kampioenstaart in de kantine opgegeten.
Zoals beloofd door de leiders volgde er nog een ritje naar de Mc
Donalds, waar waarschijnlijk een aantal Big Mac Menu’s werden genuttigd. De jeugdcommissie feliciteert de mannen van de
JO11-2, de leiders, Harmen en Thomas en trainers Anton en
Johan met het behaalde kampioenschap!
Op de foto van links naar rechts, Marco Grootveld, Brian Oosting, leider Harmen Stremler, Nonning Leijendekker, Max Pil-
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ler, Hans Jelle Reitsma, Anne Huisman, Jurre Okkema, Jurre de
Groot, leider, Thomas Okkema, trainer Johan Hofstra, Jan Ido
Fokkema en Lourens Buwalda. Op de foto ontbreekt Ties Jorna.

JO11-1 weer op de laatste speeldag kampioen!
De mannen van leider André weten het altijd spannend te houden tot aan de laatste speeldag.
Wisten ze de vorige kampioenseditie Nijland op de laatste
speeldag te verslaan, nu was SC Bolsward de pineut.

-

Vooral de eerste helft werd dat als een echte kampioen gedaan.

n

Veel vlotte combinaties over de zijkanten, waaruit prima uitge-

a

-

n

-

speelde goals kwamen. De 2e helft zat er wat zand in de motor
en was het spel wat minder, maar na de laatste fluitsignaal en
een 1-7 overwinning mochten de mannen het kampioenschap
vieren. Zoals in de eerste helft werd gespeeld is het een genot
te zien hoe dit team voetbalt. Een echte kampioensteam!
De jeugdcommissie feliciteert de JO11-1 en trainer/leider André
en trainer Jorn met het behaalde kampioenschap. Van links
naar rechts:Tim Hofstra,, Hidde Jorritsma, Harm Jacob Postma,
leider André Hofstra, Rienke van der Veen, Riemer Spijksma.
onder van links naar rechts; Niels Stoker, Youp Bruinsma, Jesse
van der Wal, Diede van Heerwaarden, Teun Westgeest.
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SV Mulier MO11 KNVB jeugdbekerwinnaar!
De meiden van de MO11 zijn erin geslaagd om afgelopen zaterdag
in Joure de KNVB jeugdbeker district Noord naar Witmarsum te
halen. De ploeg, onder leiding van Rintje en Anno, deed dit op overtuigend wijze door alle 3 de wedstrijden te winnen. Vorig jaar wisten
de meiden ook al door te dringen naar de finalepoule en wisten ze
de 3e plaats te behalen. De MO11 was dit jaar ingedeeld bij GVAV
Rapiditas uit Groningen, SJO JV Oostenburg uit Oosterwolde en
SJO JVZ uit Zuidwolde. De eerste wedstrijd wonnen de meiden met
2-0 van SJO JVZ. De tweede wedstrijd was tegen GVAV Rapiditas. Een spannende wedstrijd waar de keepster van Mulier vooral de
eerste helft Mulier er doorheen sleepte. Rapiditas was een leuk team
die prima combineerde. Toch was het Mulier die de tweede helft de
1-0 overwinning binnen sleepte. De laatste wedstrijd tegen SJO JV
Oostenburg liepen de meiden al snel tegen een achtstand op, maar
zoals zo vaak dit seizoen begonnen de meiden beter te combineren en
wisten ze de stand om te buigen naar de 3-1 overwinning. De bekerwinst ging dit jaar duidelijk naar Witmarsum. De MO11 heeft dit seizoen dan ook alle prijzen binnengehaald: voor- en najaarskampioen,
KNVB zaalkampioen en nu ook nog KNVB jeugdbeker winnaar.
Het eerste team van SV Mulier die de beker wint! Een groot compliment! De jeugdcommissie feliciteert de meiden van de MO11, leiders
Anno en Rintje en trainers Sjoukje en Sander met de bekerwinst!

Op de foto van links naar rechts; Froukje Westgeest, Jeldau Koopmans,
Britt Joustra, Lian Wiersma, leider Rintje Joustra, Maaike Elgersma,
Sara Piller, Lisanne Venema, leider Anno Venema, en Mirthe Joustra
30
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F anfare “Nij Libben”
Op zaterdag 7 april werden we winnaar van het korpsenfestival dat georganiseerd werd door de Federatie voor Muziek- &
Zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân (Femuza).

n

Hierdoor werden we deelnemer aan het galaconcert op vrijdag

t

15 juni in Theater Sneek.

-

Het werd een prachtige muzikale avond in een vol Theater.

e

e

-

Op 2 juni hebben we deelgenomen aan het muziek en zang-festival op Schiermonnikoog. Onze uitvoering van het prachtige
concertwerk ‘The Fever Tree’ (De koortsboom) werd door de
jury beloond met 87 punten.
Van de 14 deelnemende korpsen in onze afdeling betekende dit
de derde plaats en konden we de beker mee naar huis nemen.

,
In het kader van LFculturele hoofdstad 2018 werd op zaterdag

-

30 juni het mega festival “Grutsk” georganiseerd door onze

s

muziekbond. Ook aan dit evenement hebben we onze muzikale
bijdrage geleverd. Op donderdag 5 juli hebben we onze optredens afgesloten met een openluchtconcert op het “griene plak”
Sinds januari is Andries Kramer onze (nieuwe) dirigent. Ook
het komende jaar blijft Andries onze dirigent. Wij zijn hier
erg blij mee. Maar eerst gaan we even met vakantie. Tot de
volgende keer.
mailto:info@nijlibben.nlVoor een kijkje in ons verenigingsleven en de complete agenda surft u naar www.nijlibben.nl. of
www.facebook.nl/muziekvereniging ‘Nij Libben’ Witmarsum.

,
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Y n’t ferline
De merke stiet foar de doar, en dêrom hjir in liet, dat dêr yn it
bysûnder oer giet. It hat al ris yn septimber 1949 yn De Koepel
stien en is skreaun troch Pier S. Hidma. Dy hat merke matinees
en in protte ferskes oer en foar Wytmarsum makke.
It hjit “Bij it ledekeatsen”, en giet as folget:
’t Wie wer merke yn Wytmarsum
En dan is ’t de lêste dei
Altyd keatsen yn ús doarpke:
Jong en âld docht dêroan mei.
Tiisdeis, moarns om njoggen ûre
’t Sintsje lake tige blier
Soe de wedstriid dan begjinne;
Dus wie men yntiids yn ’t spier
Rommert die oars net as raze,
Broer die fage mar syn swit,
“Ome Tom” stie ek op sokken,
Sytze rôp:”de bal dy sit”.
Priis en preemje gyng fûleindich
Sytze lûkt ris oan syn pet,
Berend nimt dan wer syn hupke,
Laitsjend seit ‘er “Opgelet”.
By de jong’ren wie ek spanning:
Elk woe graach in pryske ha,
Diggelguod hie men as prizen,
’t Gyng ‘er faak mar fûl om ta.

2018 | 07 Koepel.indd 32

17-07-18 10:29

Priis en preemje wie ek spannend;
Naam de bal en twadde stuit,
Pier rôp dan wer as gewoanwei:
“Hé daar, achter-achter uit”.
Mar ús merke is wer ôfrûn,
Alles is nou wer foarby
Freonen, lit ús dit ôfprate:
’t Oare jier komm‘wy op ‘e nij!
As jo dit lêze, is der net folle feroare, allinne de nammen binne
feroare.
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
20 juli

Zwembad Mounewetter
21.00 uur: discozwemmen

21 juli

Menno Simons Groen
13.30 uur, Groencentrum: Bauke Tjeerd
Kikstra over zonne-energie; 3D-printen en
proeverij

21 juli

Aylva State
19.00 uur, optreden Gitaaracademie
Wytmarsum
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24 t/m 26 juli

Timmerdorp Witmarsum

3 t/m 6 augustus

Dorpsfeest Witmarsum – Merke
Programma: zie deze Koepel

8 augustus

Aylva State
14.00 uur: Viswedstrijd

18 augustus

Menno Simons Groen
13.00 uur, Groencentrum: workshop liturgisch bloemschikken

22 augustus

Aylva State
15.00 uur: optreden Twalud

25 augustus

Halsbânwandeling
10.00 uur, start bij Groencentrum
Meer informatie: www.witmarsum2018.nl

27 t/m 31 augustus Zwembad Mounewetter
Zwemvierdaagse
27 augustus t/m 30 augustus Zwembad Mounewetter
Aqualoop voor kinderen van 4 t/m 6 jaar
30 augustus en 2 september Cabaretcafé Spuit 12
Een activiteit van Witmarsum2018
De Gekroonde Roskam
31 augustus

Zwembad Mounewetter
20.30 uur: discozwemmen

1 september

Menno Simons Groen
10.00 uur, Groencentrum: streekmarkt,
lezing en afsluiten tentoonstelling
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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 Septimber Koepel moat uterlik 24 augustus 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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