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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!

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

K at en Harke
Tusken

en

jout it op fan aktiviteiten! Ik rop al sûnt 2011

yn Snits op it stedhûs dat Wytmarsum ‘the place to be’ is, mar
ha noch net it gefoel dat dy boadskip hielendal oerkommen is.
Want gean der mar oan stean!
“Spuit 12” liet minsken 2 kear genietsje en laitsje fan Frysk
kabaret, brocht troch Aagje, Coby, Henk, Freddie en Klaas.
En wat te tinken fan de geweldige eksposysje yn de Doopsgezinde tsjerke ‘Hobbe Smith thuisgebracht’. In artistike dialooch
tusken Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra op it snijflak fan
stêd en plattelân, Amsterdam en Fryslân. Twa skilders mei in
hiel tiidrek der tusken, mar beide ferbûn troch harren jeugd yn
Wytmarsum. Dizze eksposysje is alle wykeinen noch te bewûnderjen oant 7 oktober. Ja en sit men yn oktober, dan ha jo it oer
it Oktoberfest. Lyts begongen, mar útgroeid ta in fêst evenemint
op de Wytmarsumer kalinder. En dan noch 2 wiken wachtsje en
dan kinne jimme allegearre op 1, 2, 3, 7, 9 en 10 novimber nei
de pleats fan Reynold en Margreet Ypma nei it teaterstik “Wy
jouwe gjin krimp!” wer sa’n 90 doarpsgenoaten oan meidogge!
En dan ha ik it noch net iens hân oer alle reguliere aktiviteiten
fan al ús ferieningen. Eat om oergryslik grutsk op te wêzen! Sa
as ik al sei: Wytmarsum is the place to be!
De earrebarre wie trouwens ek wer aktyf. Sa kaam hij op 23
augsutus del bij EELKE (soan fan Freek en Tineke Algra) en
MIRJAM en brocht harren de lytse JORT FREDERIK. ‘Leaf
lyts jonkje sa eigen en unyk. Wy binne sa bliid mei dij, wat makkest do ús ryk!’ stie te lêzen op de bertekaart. Wy wolle Eelke
en Mirjam fan herte lokwinske mei harren lytse soan en fansels
ek pake Freek en beppe Tineke, dy’t noch altyd yn de wolken
binne mei dut grutte nijs.
3
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Mar it libben hat twa kanten, dy fan grutte bliidens en dy fan
grut fertriet. Soms lizze dy wol tige ticht bijmekoar. Wy wiene
ommers noch mar krekt lyn bliid west foar Marco Hellinga en
Elske Koopmans (fan Willem en Marianne) doe’t hja heit en
mem waarden fan harren lytse Jurre. En doe sloech dizze bliidens as in bliksumslach om yn in oergryslik grut fertriet doe’t
MARCO op 30 augustus 2018 in deadlik ûngemak krige. Ferskriklik nijs wat amper yn wurden te befetsjen is, amper te leauwen is en wat je mar wer ris mei de noas op it feit drukt dat it
allegearre samar hiel oars kin. Jins wrâld stiet fan it iene op it
oare momint folslein op syn kop. It doarp wie yn in sjok. De
measte minsken koene Marco wol, want as der earne in feestje
wie, wie hij meastentiids ek wol fan de partij. Mar hij wie ek fan
de partij as der wat barre moast, ek dan stie hij foar jin klear.
In jong libben, noch mar 30 jier, brutsen yn de knop fan syn
ûntjouwing.
Op tiisdei 4 septimber wie it kondolearren. In yndrukwekkend
lange rige minsken stie te wachtsjen om harren meilibben te
toanen en stipe te jaan oan Elske, Jurre en har famylje. De tiid
stie en wie efkes stil yn it doarp. Of lykas Sjors Visser ((âld klasgenoat en kollega fan Marianne) skreaun: ‘Het was de langste
stilte in de langste rij voor een leven dat zijn langste tijd nog niet
had gehad’. Bij it ôfskied in dei letter waard û.o. it liet ‘Leef’
fan André Hazes junior draait, muzyk wer Marco fan hold, mar
ek muzyk mei in wize libbensles: Libje as it dyn lêste dei is, libje
as de moarn net mear bestiet, libje as it nea echt ôf is, libje pak
alles watst kinst!
Wy winskje Elske, Jurre, Willem, Marianne en de âlders fan
Marco alle krêft ta om dit grutte ferlies en fertriet te ferwurkjen
en in plak te jaan.
ik wol dij eins wat sizze,
mar wurden stûkje yn myn kiel
no is it libben fiersto swart
en it fertriet fiersto folle
4
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net helpe kin
gjin oplossing
of ferromming skink
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dêrom kin ik mar ien ding ding sizze
dat ik oergryslik folle oan dij tink.
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D orpsbelang
Lange winteravonden op komst ….. word bestuurslid bij Dorpsbelang!
Straks hebben we lange donkere avonden. Vanaf september is
het bestuur van Dorpsbelang weer van start gegaan. We vergaderen één keer maand bij een bestuurslid thuis.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en we streven ernaar
om rond de klok van 22.00 uur klaar te zijn. Zaken rondom de
leefbaarheid van ons dorp e.o. staan op de agenda.
We kunnen nog wel een extra bestuurslid gebruiken!
Misschien iets voor jou met oog op de lange donkere avonden?
Vergader een keertje mee!
Lijkt het je leuk maar is de stap om je meteen aan te melden
wat groot? Kom gerust een keer mee vergaderen en kijk zonder
consequenties of het wat voor je is.
Lijkt het je wat?
Neem dan contact op met Dorpsbelang Witmarsum: dbwitmarsum@outlook.com
Koffie in de vermaning
Vanaf 25 oktober is er op elke tweede en vierde donderdag van
5
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de maand een bakje koffie voor wie zin heeft in een praatje of
gewoon even rustig niets doen. Onze voorganger, Flora Visser,
is dan aan het werk in de vermaning (doopsgezinde kerk, hoek
Arumerweg en Menno Simonsstraat) en heeft de deur los. U
bent van harte welkom!
Afgelopen jaar is er een quilt gemaakt door een groepje vrouwen, onder andere uit Witmarsum. Als er mensen zijn die het
leuk vinden met een groep samen creatief bezig te zijn, dan kan
dat ook op een van deze ochtenden. Kom eens langs, dan hebben we het erover! De koffie staat klaar rond een uur of tien.

Moment van gedenken voor dorpsgenoten 29 oktober 2018
Na het verlies van een dierbare voelen veel mensen de behoefte om hem of haar te gedenken, door even stil te zijn of een
kaarsje aan te steken als teken dat het familielid of de vriend of
vriendin nog niet vergeten is.
Op maandagavond 29 oktober 2018 zal er net als in voorgaande
jaren aan de bewoners van Witmarsum de gelegenheid worden
geboden om die dierbaren te gedenken. Dorpsbelang Witmarsum en de gezamenlijke kerken in Witmarsum bieden ruimte
hiervoor aan alle dorpsgenoten.
Opeens een stem
Van binnenuit
Een zachte schreeuw
Een stil geluid
Mijn hart stond op
De angst verdween
Ik zag jouw naam
Verstild in steen
Het gedenken zal plaatsvinden in de Koepelkerk om 19.30u. Er
is dan een gezamenlijk moment waarin namen van overledenen
genoemd kunnen worden. Dit moment zal worden vormgege6
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ven met muziek en gedichten.
Vanaf 19.00 uur is het gebouw open voor ieder die dit
gedenken persoonlijk wil beleven . U kunt gewoon in
en uit lopen en uw eigen tijd hiervoor nemen.
Als u het op prijs stelt, dat de naam van een van uw
familieleden wordt genoemd, kunt u contact opnemen
met Joost Rosier (joostrosier@gmail.com) Schoolplein
3, tel. 532578 of Peter Wattèl (peterwattel@aim.com)
Kerkplein 9, tel. 532237.
Na afloop is er koffie en ruimte voor gesprek.
Mijn hart stond op
De angst verdween
Zag jou in alles
Om me heen

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 anfare “Nij Libben”
Koffie concert
Op zondag 18 november bent u van harte welkom in De
Gekroonde Roskam om te genieten van een uur fijne fanfaremuziek. Er is weer een mooi programma samengesteld voor
jong en oud. We beginnen om 16.00 uur.
Spelen bij Nij Libben
Muziekvereniging Nij Libben bestaat op dit moment uit 30
leden en drie leerlingen. Ons jongste lid is 12 jaar, ons oudste
lid is momenteel rond de 70 jaar.
Om ons orkest in stand te houden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Leeftijd is hierbij niet van belang. Musiceren kan
op jonge leeftijd, maar ook op oudere leeftijd is dit zeer goed
mogelijk.
In januari starten wij op de basisschool met een jeugdledenwerving en zal er door middel van een blaasklas actief gezocht
worden naar nieuwe leden.
Maar………..ook op oudere leeftijd kun je nog prima starten
met muzieklessen. Hier zijn diverse mogelijkheden voor.
Mocht u/jij hier meer van willen weten, of willen starten met
muzieklessen dan kunt je contact opnemen met muziekvereniging Nij Libben, via telefoonnummer 0517-531635 of mailen
naar info@nijlibben.nl
Noteer alvast in de agenda.
Ons kerstconcert is op zondag16 december om 16.00 uur in de
Koepelkerk.

8
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K WF collecte
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de KWF collecte!
Met de collecte voor KWF Kankerbestrijding in Witmarsum
hebben we € 1.092,14 opgehaald. Met dat geld maken we meer
onderzoek mogelijk naar betere en minder ingrijpende behandelingen tegen kanker. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan
opwww.kwf.nl.
Heeft u de collectant gemist en wilt u de KWF toch steunen?
Dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL23 RABO

e

0333.7779.99 van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

-

KWF-afdeling Witmarsum,
Bea, Joukje, Tine en Esther

d

-

-

e

T riatlon
Triatlon Witmarsum wederom een daverend succes!
Afgelopen zondag stond Triatlon Witmarsum voor de 6e keer
op de kalender. Na de lustrumeditie van 2017 werd er in de
logistiek hier en daar wat aangepast om ook deze editie weer
tot een succes te maken.
De 4e editie van de Kidsrun ging om half één van start. De 34
deelnemers liepen daarbij tweemaal dwars door verzorgingshuis ‘Aylva State’, waar de bewoners hun lunchpauze voor
deze gelegenheid hadden verplaatst. Een lekkere temperatuur
onder de stralende zon maakten van het ijsje nadien een ware
traktatie voor de atleetjes!
Jorn van Heerwaarden was de snelste bij de categorie 6 t/m 8
9
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jaar in een tijd van 5:01 minuten. De kinderen van 9 t/m 12 jaar
liepen hetzelfde rondje; Redmer Ypey was de snelste in 4:25
minuten.
Een sterk deelnemersveld begon om twee uur aan de triatlon.
Het grootste deel van de deelnemers in de vaart maar net als
vorig jaar was er ook de mogelijkheid om in het zwembad te
starten. Daarom starten er om twee uur tegelijkertijd een groep
zwemmers in ‘Waterpark Mounewetter’ én in de Witmarsumervaart. De eerste groep in de vaart bestond uit de Súdwest
Fryslân-competitiezwemmers, die hun tweede van drie wedstrijden aflegden. Onder hen de winnaars van vorig jaar: Thomas Wobma en Yvonna Tinga uit Bolsward.
Meteen na de wedstrijdtriatleten was het de beurt aan de teams
en recreanten om ook hun 500 meter zwemmend af te leggen.
Gelukkig was het een stuk warmer dan vorig jaar en met de
stroming mee ging het zwemonderdeel sneller dan anders.
Opnieuw speelde de wind een flinke rol in de omstandigheden
op het fietsparcours, maar het loopparcours was voor de meesten prima te doen. Bij de finish bleek dat het parcoursrecord bij
de dames én heren verder aangescherpt was! Rutger Duursma
uit Groningen zette de klok stil op een waanzinnige tijd van 55
minuten en 21 seconden, hij verpletterde daarmee het vorige
record uit 2016 met maarliefst 4 minuten! Bij de dames scherpte Yvonna Tinga uit Bolsward haar eigen parcoursrecord aan
tot 1 uur, 4 minuten en 27 seconden, een verbetering van ruim
een minuut!
De competitiedeelnemers maken zich na vandaag op voor de
laatste wedstrijd, aanstaande zaterdag in Wommels.
Bij de teams was het team van Fysio Witmarsum de snelste in
vrijwel exact dezelfde tijd als vorig jaar: 1 uur, 11 minuten en 46
seconden. In totaal haalden 180 deelnemers de finish!
Na afloop werd er nog gezellig nagezeten op het Kaatsplein,
waar de belevenissen van de dag werden gedeeld.
Ook voor deze editie dankt de organisatie alle vrijwilligers,
sponsoren en deelnemers voor hun geweldige bijdrage en sportieve inzet! Triatlon Witmarsum 2018 was zeer geslaagd!
10
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Jeu de Boulesvereniging de Mouneboulers
Zaterdag 15 september jl. is er weer sportief gestreden tijdens
het (Ald)-Wûnseradieltoernooi op het prachtige complex van
de Jeu de Boulesvereniging de Mouneboulers. Een kleine 50
deelnemers hadden zich opgegeven en onder ideale weersomstandigheden hebben we met zijn allen weer een prachtige middag gehad. De spelers kwamen o.a. uit Exmorra, Parrega, Pingjum en Schettens en natuurlijk onze eigen leden.
De prijzen zijn als volgt gevallen;
Dames:

Heren:

1. Meini Visser

Oeds Broersma

2. Emkje Stremler

Gerard Hovener

3. Annie Breeuwsma

Sijmen Talhout

4. Marieke Reinsma

Jappie Tichelaar

5. Sietske Wierda

Melle v.d. Witte

e

-

m

e

,

,
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O ktoberfest
Oktoberfest 12,13 en 14 oktober.
De meest gestelde vraag die ons als organisatie de afgelopen maanden is gesteld is;”Komen Jan en Anny ook?”, vaak
gevolgd door een meesmuilend lachje. Wanneer we daar met
een volmondig ja op antwoorden werd dat steevast gevolgd
door “Hawwe jim jimme ferstân wol?” , of “Zijn jullie wel goed
bij zinnen?”. Voor diegene die het verhaal niet kennen, Jan
Keizer en Anny Schilder hebben tot 2 keer toe wegens ziekte af moeten zeggen om het Oktoberfest in Witmarsum op te
fleuren. Maar goed, om een dergelijk feest op poten te zetten
moet je wellicht ook wel een beetje gek zijn, maar mensen die
anders doen en denken kleuren wel de maatschappij. Dus Jan
en Anny komen en wel op de zondagmiddag met ondersteuning van dans- en stemmingsorkest “Flinter”, maar dan wel op
z’n OarsAsOars.
Op vrijdag gaan we van start met een belevingstocht door ons
dorp. Toneelvereniging “Surprise” is de bakens aan het verzetten en heeft de organisatie op zich genomen. Lees hierover
meer elders in deze Koepel. Na afloop is er een gezellig samenzijn met de Gaasterlandse band “Zachte Berm”.
De zaterdagmiddag is voor de jeugd. Voor de jongsten is er een
overdekte kartbaan en voor de jeugd boven de 10 is er…….
(geheimpje) En vanaf 17.00 uur KINDERDISCO, m.m.v. DJ
Sipke.
s’Avonds feestband “SUPER SUNDAY’S” en op veler verzoek ook dit jaar weer de Heegemer Dekdweilers om de feestpuntjes op de I te zetten.
Zoals u gewend bent is er zondagmorgen de tentkerkdienst van
12
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de gezamenlijke kerken en gaat om 15.00 uur de tent open voor
iedereen die Jan of Anny heet, maar alle andere namen zijn
natuurlijk ook welkom.
Entree is op vrijdag en zondag 5 euro en op zaterdagavond een
tientje. Consumptiebonnen 2 euro.

k
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Wij wensen u plezierige oktoberfestdagen,

St. OarsAsOars

d

n

O arsAsOars
Hallo; Wij zoeken jou!!!

-

HO, HO, niet allemaal tegelijk!. Maar ben je in de leeftijd van

p

10 t/m 16 jaar lees dan gerust verder. Ons, van OarsAsOars, is

s

-

J

-

ter ore gekomen dat de jeugd wel graag wat inspraak zou willen in de organisatie van het Oktoberfest. Gek dat we daar zelf
nooit aan gedacht hebben, maar dit willen we graag recht zetten. Vandaar deze oproep. Val je in bovengenoemde leeftijdsgroep, vind je feestjes leuk, woon je in of in een van de dorpen
rondom Witmarsum en lijkt het je fantastisch om een feestje
mee te organiseren, dan zoeken wij jou.
Onder begeleiding van het bestuur van OarsAsOars wordt een
jeugd feestcommissie samengesteld, die zelf de feestelijkheden
voor de zaterdagmiddag gaan invullen. Je krijgt van ons een
financieel budget waarbinnen jullie zelf organiseren wat past
bij jullie leeftijdsgroep.
Je kunt je nu aanmelden met naam, adres, leeftijd en telefoonnummer of e-mail opeppieotter@gmail.com of stuur Eppie en
appje 06.53.97.97.89.
Laat je horen!!! st.Oarsasoars, Cees, Anneke, Eppie Jan, Leslie
en Egbert.
13
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19:30 uur

door Witmarsum

Zaterdag 13 oktober:

(georganiseerd door Surprise), na afloop

BELEVINGSTOCHT
ZACHTE BERM

Vrijdag 12 oktober:

St. OarsAsOars

grafische verbeelding

design

ZEE

GESPONSERD DOOR:

15

2018 | 08 Koepel.indd 15

02-10-18 10:14

Super Sundays +
Heegemer Dekweilers

Oktoberfest Witmarsum

Flinter, met
Annie en Jan act

Kerkdienst

www.oarsasoarswytmarsum.nl

16:00 uur

11:00 uur

Zondag 14 oktober:

22:00 uur

17:00 – 18:00 uur kinderdisco o.l.v. Sipke de Boer

Zaterdag
13
oktober:
15:00 uur Mini cars racen (kinderen 4-10 jaar)

W y jouwe gjin krimp
Nieuwe campagne Wy jouwe gjin krimp!
Vanaf 21 september brengen we de theatervoorstelling Wy
jouwe gjin krimp! met een nieuwe pr-campagne onder de aandacht. Het beeld bestaat nu uit een prachtige en mysterieuze
foto van Kees en Lyske. Zij zijn smoorverliefd, maar houdt
hun liefde stand? Het dorp loopt langzaam leeg en lijkt ten
dode opgeschreven. Bedreigt de krimp de liefde tussen Kees
en Lyske?
We verwachten dat deze poster beter de aandacht trekt. Hij
straalt de goede sfeer van de voorstelling uit en hij maakt
nieuwsgierig. We willen graag zoveel mogelijk bezoekers van
de voorstelling laten genieten! Het beeld zal regelmatig in de
dagbladen Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad verschijnen, in de streekbladen, op de websites van die kranten en als
Facebook-campagne bij Van Plan.
Zie je de advertentie voorbij komen of valt je oog op het spandoek langs de weg en heb je nog geen kaarten besteld, doe dat
dan meteen op www.vanplan.nl. Deze voorstelling is te mooi en
te actueel om ongezien voorbij te laten gaan. Komt allen!
Wy jouwe gjin krimp!
Is een theaterspektakel op locatie over de strijd van een klein
dorp tegen de krimp
Wanneer? 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november 2018
Waar? De boerderij van Reynold en Margreet Ypma, Van
Camminghaweg 40, 8822 WD Arum
Entree? €15 per persoon. Het bestellen van kaarten kan via
de website van het theaterstuk: www.wyjouwegjinkrimp.nl. Je
wordt dan doorgeleid naar de site van VanPlan.
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THEATER.
VOORSTELLING.

WY JOUWE
GJIN KRIMP!
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1-10.NOV.2018.
ARUM
Het dorp loopt leeg. Bedreigt de
krimp de liefde tussen Kees en Lyske?
TICKETS: € 15,-

BESTEL JE TICKETS OP:
www.wyjouwegjinkrimp.nl

a

5160000343 wyjouwegjinkrimp A5.indd 1
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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. De drie iconen van Witmarsum, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier helpen
de dorpsgenoten bij het maken van hun keuze. 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!
Kom naar dit actuele theaterspektakel op locatie met meer
dan 90 medewerkers uit Witmarsum! Kom naar Wy jouwe gjin
krimp! We laten het dorp toch niet doodbloeden?!
Kijk voor meer informatie op www.wyjouwegjinkrimp.nl
Volg het theaterspektakel op
www.facebook.com/wyjouwegjinkrimp

T op 2000 2018
Over een paar maanden kunnen we weer genieten van de Top
2000 op radio 2.
Elk jaar weer is dat het resultaat van wat we samen de mooiste
liedjes vinden.
Een aantal van die liedjes zijn niet alleen mooi om naar te luisteren, maar hebben ook nog een mooie boodschap.
In 2016 hebben we daarvan genoten in de Top 2000-kerkdienst
en dit jaar willen we weer zo’n dienst organiseren. Maar i.v.m.
alle drukte vanwege de vele activiteiten van W2018 doen we
dit een paar maanden later: 17 februari 2019 in de Koepelkerk.
18
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De band heeft natuurlijk tijd nodig om de nummers in te studeren en dat betekent dat we graag vóór 10 oktober jouw favoriete top-5-lijstje willen hebben!
Je kunt dit lijstje mailen naar tjittiekoopmans@hotmail.com of
bij haar in de brievenbus doen: Schoolplein 1. Ik ben benieuwd!
PeterWattèl

V &O
Gymnastiekvereniging V&O helpt u de donkere dagen door!
Ook dit jaar organiseert gymnastiekvereniging V&O een sponsoractie in de dorpen Witmarsum, Wons en Schettens. Onze
jeugdleden komen in de week van 15 t/m 20 oktober bij u aan
de deur met heerlijke geurkaarsjes! 1 pakje kost €3,- en voor
€5,- krijgt u twee pakjes.
U heeft voor de donkere dagen heerlijk geurende waxinelichtjes in huis en steunt daarmee de gymnastiekvereniging!
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bestuursleden gezocht!
De gymnastiekvereniging kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Wij hebben uw hulp dan ook dringend nodig! Vanwege het afscheid van drie bestuursleden in november a.s. zijn wij
op zoek naar versterking voor het bestuur van onze vereniging.
We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar en organiseren diverse
activiteiten. Eens in de twee jaar houden we een gymnastiekuitvoering aan het einde van het seizoen. Op deze manier kunnen
we meer dan honderd kinderen, dames en heren laten genieten
van de gymnastieksport in ons dorp.
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Gymnastiekvereniging	
  V&O	
  	
  
zoekt	
  jeugdleden!!!	
  
	
  

Springgroep	
  vanaf	
  8	
  jaar	
  
Wie	
  komt	
  ons	
  springteam	
  versterken?	
  
Tijdens	
  dit	
  wekelijkse	
  uurtje	
  wordt	
  er	
  geturnd	
  op	
  
springtoestellen.	
  Salto’s	
  zijn	
  dan	
  ook	
  niet	
  weg	
  te	
  denken,	
  in	
  
de	
  gehurkte	
  versie,	
  gehoekt,	
  gestrekt	
  of	
  met	
  nog	
  een	
  draai	
  
erin.	
  	
  
We	
  trainen	
  op	
  maandagmiddag	
  van	
  16.30-‐17.30	
  uur.	
  
	
  

	
  

Freerunning	
  vanaf	
  8	
  jaar	
  
Springen,	
  klimmen,	
  balanceren,	
  zwaaien	
  en	
  hangen	
  staan	
  bij	
  Freerunning	
  
centraal.	
  Alles	
  waar	
  over	
  gesprongen	
  en	
  gerend,	
  geklommen	
  en	
  geklauterd	
  
kan	
  worden,	
  kan	
  onderdeel	
  uitmaken	
  van	
  een	
  freerunning	
  parcours.	
  De	
  
coole	
  bewegingen	
  en	
  trucs	
  maken	
  het	
  plaatje	
  compleet	
  en	
  maken	
  van	
  
freerunning	
  een	
  populaire	
  activiteit.	
  In	
  de	
  les	
  leer	
  je	
  hoe	
  je	
  op	
  een	
  
uitdagende,	
  maar	
  verantwoorde	
  manier	
  van	
  het	
  ene	
  naar	
  het	
  andere	
  
obstakel	
  kan	
  komen,	
  zonder	
  je	
  balans	
  en	
  je	
  snelheid	
  te	
  verliezen.	
  
We	
  trainen	
  op	
  vrijdag	
  van	
  19.30-‐20.10	
  uur.	
  
	
  

Jongens-‐	
  en	
  meisjesgymnastiek	
  

Vanaf	
  de	
  leeftijd	
  van	
  6	
  jaar	
  wordt	
  er	
  een	
  begin	
  gemaakt	
  met	
  de	
  basisvormen	
  
van	
  het	
  turnen.	
  Alle	
  aspecten	
  van	
  het	
  turnen	
  komen	
  aan	
  bod,	
  zoals	
  
lenigheid,	
  houding,	
  balans	
  en	
  kracht.	
  Deze	
  vaardigheden	
  zijn	
  een	
  belangrijk	
  
onderdeel	
  voor	
  het	
  gebruik	
  van	
  de	
  toestellen	
  zoals	
  balk,	
  brug,	
  lange	
  mat	
  en	
  
sprong.	
  In	
  het	
  voorjaar	
  is	
  er	
  de	
  mogelijkheid	
  om	
  mee	
  te	
  doen	
  aan	
  
wedstrijden.	
  Als	
  er	
  tijd	
  over	
  is,	
  wordt	
  er	
  vaak	
  nog	
  een	
  bal-‐	
  of	
  tikspel	
  gedaan.	
  
	
  
De	
  jongens	
  trainen	
  op	
  maandag	
  van	
  15.30-‐16.30	
  uur	
  
De	
  meisjes	
  van	
  groep	
  3-‐4	
  trainen	
  op	
  vrijdag	
  van	
  15.00-‐1600	
  uur	
  
De	
  meisjes	
  van	
  groep	
  5	
  en	
  ouder	
  trainen	
  op	
  vrijdag	
  van	
  16.00-‐17.00	
  uur	
  
	
  
Heb	
  je	
  interesse	
  en	
  wil	
  je	
  een	
  gratis	
  proefles	
  
volgen,	
  neem	
  dan	
  snel	
  contact	
  op	
  via	
  
gymnastiekverenigingveno@gmail.com	
  of	
  
bel	
  	
  met	
  Marga	
  Spijksma	
  Tel:	
  06-‐42158356	
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Dus trek de stoute schoenen aan en meld je aan!! Want het zou
toch zonde zijn als er straks na een bestaan van bijna 100 jaar
geen gymnastiekvereniging meer is, omdat er geen bestuur is?!
Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij één van de
bestuursleden of viagymnastiekverenigingveno@gmail.com
We horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
Saloni Nicolai, Sabine Westra, Marianne Posthuma, Marga
Spijksma, Anneke de Valk en Tamara Ouderkerken

G eboren
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Y n’t ferline
It wie op sneontejûn 9 augustus 1958 om healwei tsienen, dat
de 13 - jierrige dochter de brân ûntduts. Sy fleach nei binnen en
warskôge har heit en mem, dy ‘ t al op bêd leine. Fluch waarden de bern, de húshâlding bestiet út tsien leden, yn in tekken
bewuolle en nei bûten brocht. De hear J. Faber út Ljouwert, dy’
t er te fiskjen siet, hie ek de brân yn ‘ e pleats sjoen. Hy warskôge de plysje en brânwacht, en gong doe gau nei de brân om help
te biede. In soad foel der oars net mear te dwaan. Allinne fan it
foarhûs, dat min ofte mear yntakt bleaune, mar by eintsjebeslút

I

in soad wetterskea oprûn, koe wat húsried yn feilichheid steld

d

wurde. Om ‘e brân út te krijen hy de brânwacht fan Wytmar-

W

sum in soad lêst fan de omstannichheid dat der yn de buert fan
de pleats net genôch wetter te finen wie. Ek it boppeste stik fan
de brânmuorre, tusken it bedriuw en it wenpart bejoech him,
dat de souders fan it foarhûs krigen de folle laach. Al it hea, de
poatierappels, in grut tal masine’s foar de lânbou, in lúkse auto,
in trekker en de noch nije ynrjochting binne allegearre ferlern.
Gelokkich, dat der gjin fee yn ‘ e pleats wie en dat de famylje
Zeinstra, dy ‘ t yn nachtklean nei bûten kommen wie, foarearst
by famylje Dost ûnderdak fûn hat. Heabroei soe de oarsaak fan
de brân west hawwe, mar letter die bliken dat it ûntstien wy yn
de meterkast. Ek op 23 augustus 1953 teistere it fjoer de pleats.
It leit foar de hân dat it meilibjen mei de sa swier troffen famylje Zeinstra, yn Wytmarsum en omkriten tige grut wie.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje
Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com;
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In fûl útslaande brân ferrinnewearre sneontejûn yn in oere tiid, de troch
de famylje

A .D. Zeinstra bewenne grutte pleats oan de Nesserlaan yn

Wytmarsum.

n

,

e

t

n

n

e

a

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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Nice Flavour bestaat 2 jaar!!
En dat gaan we vieren.
• Op 19-20-21 oktober organiseren wij een 6 gangen proeverij!
• Proef de nieuwe menukaart met heerlijke verrassende items.
• Kosten € 24.95 p.p. excl. drankjes
• Graag tijdig reserveren om teleurstellingen te voorkomen.
• Kom langs, bel of mail ons.
• Op 26 - 27- 28 oktober pannenkoeken avond voor het hele gezin.
• Pannenkoek poedersuiker en stroop € 5.95
• Per item € 1.00 extra bijv. kaas, spek of appel.
Ook in november organiseren wij speciale avonden.
Houd de website en Facebookpagina in de gaten.
2e Kerstdag geopend! Reserveer tijdig!!
Op zoek naar een origineel Sint- of Kerstcadeau voor familie vrienden of relaties?
Met een bon van Nice Flavour geeft u een smakelijke cadeau.
Voor Elk Wat Wils: Lunch – Brunch - High tea of Diner.
Nice Flavour - Pingumerstraat 21 - 8748 BM Witmarsum - Tel. nr. 0517-531874 www.niceflavour.nl
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A genda
5 oktober

Ald papier foar Nij Libben
Vanaf 7.00 uur

6 oktober

Aylva State
Dag van de Ouderen 15.00 uur, Aylva State,
optreden de ‘Brûskoppen’, Entree 5,--

6,7 oktober

Hobbe Smith thuisgebracht
13.00 uur, Doopsgezinde kerk Witmarsum.
Duo-expositie Hobbe Smith en Gert Jan
Veenstra.

12, 13, 14 oktober

Oktoberfest
Met o.a. op 12 oktober It Paad fan Leafde

15 t/m 20 oktober

V&O Sponsoractie

16 oktober

Kaartclub Elk Wat Wils
19.45 uur, De Gekroonde Roskam, Competitie

16 oktober

Vrouwen van Nu
19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Lezing
over paddenstoelen

24 oktober

Aylva State
15.00 uur, Bingo

25 oktober

Doopsgezinde Gemeente
Vanaf 10.00 uur, Doopsgezinde kerk open
voor koffie, een praatje of gewoon even
rustig niets doen.
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29 oktober

Herdenking overleden dierbaren
19.30 uur, Koepelkerk

30 oktober

Kaartclub Elk Wat Wils
19.45 uur, De Gekroonde Roskam, Maatkaarten

1,2,3,7,10

Foarstelling Wy Jouwe Gjin Krimp

november

Pleats Reynold en Margreet Ypma
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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 novimber Koepel moat uterlik 19 oktober 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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