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K at en Harke
Ik woe dit kear it tusken      en     nijs mar ris wat filosofysk 

begjinne mei Sokrates. Dizze man sei it iuwen ferlyn alris: ‘In 

kat is in kat en dy docht wat y docht!’ (mar dan yn it (âld) Gryksk 

fansels). Sokrates (hy libbe fan 469 oant399 f.k., wie in klassyk 

Grykse filosoof dy’t yn Athene wenne en wurke. Hy wurd sjoen 

as ien fan de stichters fan de westerske filosofy. Hy liet sels gjin 

geskriften nei, mar syn learlingen, û.o. Plato en Xenophon des 

te mear. Ja katten spilen yn de skiednis in net ûnwichtige rol. Sa 

wiene yn Egypte katten hillich! Dat sil ek grif de oarsaak wêze 

fan it eigensinnige gedrach fan dy bistjes.

No ha ik ek in kat en as ik jimme 

fertel dat er Adolf hjit en jimme 

besjogge syn foto, dan sjogge 

jimme ek direkt werom sy (dat 

dan wol wer) Adolf hjit. Lokkich 

hâldt it fergelyk allinnich oan de 

bûtenkant op, want it is in hiel 

leaf bistje. Mar hij is net allin-

nich leaf, mar op syn eigen wize 

ek oergryslik slim, let mar ris op!

Foar myn hûs ha ik, op in ôfseage beam, in fûgelhûske makke 

wer ik regelmjittich foer yn lis foar in grut ferskaat oan fûgels. 

Dizze fûgels meitsje dêr tankber gebrûk fan! Mar ja foar in kat 

is dat fansels in objekt wêr’t er gleon fan hjir nei Tokio en wer 

werom wurdt. Sa ek foar Adolf.

Hy kaam der lykwols al rillegau efter dat hij in behoarlike efter-

stân hie as er besocht in fûgeltsje te pakken dy’t yn it fûgelhúske 

siet. Hy moast ommers earst de ôfseage beam ynklimme foar-

dat er bij it fûgelhûske wie, Echt in ûngelike striid dy’t net te 
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En dan krigen wij noch it ferskriklike nijs dat THOMAS 

JARNO MILTENBURG, noch mar 19 jier, op 15 febrewaris 

ferstoarn is. Thomas wie in soan fan Koos Miltenburg en Aafke 

Postma en in pake- en beppesizzer fan Hilbrand en Ida Postma. 

Hjir bin amper wurden te finen om treast te jaan foar sa’n grut 

en ûnearlik ferlies. Of sa as yn de rouadvertinsje stie: “Als je 

moet afstaan wat je het meeste liefhebt, dan is er geen gisteren, 

geen vandaag en geen morgen meer. Dan is er alleen intense 

heimwee.” Wy winskje Koos, Aafke, broer Teun en Hilbrand 

en Ida oergryslik folle sterkte ta om dit grutte ferlies te fer-

wurkjen.

Ja it is yndied in feit dat wij nea witte wat en wannear de takomst 

ús nochris bringe sil. Lykwols foar de lêzer fan De Koepel is ien 

ding wis: dat der oare moanne wer in farske Koepel is.

Wim

D orpsbelang
 

UITNODIGING JAARVERGADERING VERENIGING 

VOOR DORPSBELANG WITMARSUM 

Donderdag 21 maart 2019 om 19.45 uur in de Roskam 

Informeer je over hoe het gaat met ons dorp en kom naar de 

jaarvergadering! Na de pauze een interessante presentatie over 

dementie. We hopen dat je erbij kunt zijn en horen graag wat je 

van alle ontwikkelingen vindt. 

 

Agenda 

1. Opening door Voorzitter 

2. Notulen jaarvergadering van 22 maart 2018 op te vragen bij 

Esther Posthuma via dbwitmarsum@outlook.com en beschik-

baar op de website: www.witmarsum.com

winnen wie! Mar jo binne slim of jo binne slim en Adolf is tige 

slim! Want wat tocht er? “Ik gean alfêst yn it fûgelhûske sitten 

en dan wachtsje ik gewoan as der in fûgel bij mij komt!” Selde 

idee dat as dat de berch net nei Mohammed komt, Moham-

med  nei de berch gean sil. (of wie it no oarsom?). Mar hawar, 

jo moatte der mar opkomme! No freegje jim fansels of dit ek 

fertuten dien hat.  No dat is in bytsje sneu mar it resultaat wie 

net om nei hûs ta te skriuwen. Net dat soks hoecht, want yn it 

foarste plak kin in kat net skriuwe, lit stean in brief, mar boppe-

dat stiet it fûgelhûske foar myn ruten. Mar je witte mar nea wat 

de takomst nochris bringe sil en boppedat is Adolf in biterke, 

hâldt oan as storein en giet troch!

Mar it troch gean hat ek syn grinzen fansels. Geandewei ús 

libben leare wij, mei fallen en opstean, wêr ús grinen lizze en 

dêr kin je al dan net rekkening mei hâlde. Lykwols hat men as 

minske op dat mêd net altyd sels de (libbens) toukes yn hannen.

Op 25 jannewaris lêstlyn kaam der in ein oan it warbere lib-

ben fan GEERTJE TOLSMA-VAN DER VEEN. Gearte, sa 

waard sij neamt, wenne hast har folsleine libben yn Arum en 

wie troud mei Jouke Tolsma dy’t yn 1987 ferstoar. Hja krigen 

trije bern, Anneke, Aag en Doeke. De lêste tiid wenne frou 

Tolsma yn Aylva State. Hja waard 88 jier. Wy winskje de famy-

lje sterkte ta om dit ferlies te ferwurkjen.

Nei in leafdefolle fersoarging yn Bloemkamp is op 30 jannewa-

ris BERTUS SPOELSTRA ferstoarn.  Bertus Seun, sa as hy yn 

it doarp neamt waard, wie in bekende ferskining yn it doarp. 

As Bertus earne wie , dan wistest ek dat hij der wie, want der 

wie eins mar ien yn Wytmarsum dy’t sa konsekwint it Harnzer 

taaltsje spruts as hij. Bertus waard berne op 6 novimber 1927 

en troude mei Enkjen Adema, dy’t yn 2016 ferstoar. Bertus en 

Enkjen krigen fjouwer bern, Anna, Pieter, Foekje en Peter. Wij 

winskje dan ek mei namme harren de krêft ta om dit grutte fer-

lies te dragen en in plakje te jaan.
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3. Bestuursverkiezing 

Aftredend: Jeannette Hebly,  Harmen de Boer en Aleid Zwier 

Herkiesbaar: Aleid  Zwier  (leden die zich verkiesbaar willen 

stellen, kunnen zich tot 16 maart  aanmelden bij het secretari-

aat, dbwitmarsum@outlook.com 

4. Jaarverslag dorpsbelang 

5. Financieel verslag  

Verslag kascommissie Pieter van der Zee en Betty Krol, kiezen 

van een nieuw lid voor Betty. 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

 

Beweegplekken in Witmarsum. Update over het project door 

Jac Konig. 

PAUZE 

Rond 21 uur

Presentatie over dementie door Loek Punt van Alzheimer 

Nederland. Loek zal het een en ander vertellen over dementie/ 

vergeetachtigheid, diverse vormen, hoe herken je het en hoe 

ga je met deze mensen om. We kunnen ons voorstellen dat ook 

niet leden interesse hebben om deze presentatie bij te wonen. 

Bij deze zijn ook niet leden vanaf 21 uur van harte welkom!

Himmeldei voor schoolkinderen en dorpsgenoten

Het is bijna weer Himmeldei. De dag dat het zwerfafval in ons 

dorp wordt opgeruimd. Ook dit jaar doen de kinderen van obs 

de Utskoat en cbs de Bonkelder hun uiterste best om zoveel 

mogelijk afval te verzamelen.

Maandagmiddag 18 maart is er vanaf 13:15 een gezamenlijk 

start op het grote schoolplein. U bent van harte welkom om 

mee te doen aan deze actie. Er zijn vuilniszakken aanwezig.

Graag zelf handschoenen meenemen.

De gevonden afval kan worden gedeponeerd in de containers 

die op het schoolplein staan. Zo maken we ook dit jaar samen 

Witmarsum een stukje schoner!

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.

com 

Website: www.witmarsum.com 

D e Laatste Eer
Het bestuur van begrafenis- en crematievereniging 

“De Laatste Eer” nodigt de leden uit voor de algemene 

ledenvergadering op maandag 11 maart 2019 in de ker-

kenkamer van de Koepelkerk, aanvang 20.30 uur.

Agenda:

1. Opening

2.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 

9 april 2018

3.  Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuw kascommissielid

7. Vaststellen tarieven en vergoedingen

Pauze

8. Bestuursverkiezing:

  aftredend en herkiesbaar: dhr. S. Elgersma

 tegenkandidaten kunnen tot 6 maart a.s. kenbaar 

  worden gemaakt bij het bestuur.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

Bij overlijden van een lid van de vereniging dient 

contact op te worden genomen met een bode van de 
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vereniging: mevr. J. Koehoorn-Hoitsma, tel. 0517-531654/06-

30953146 of dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.

Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits 

ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden 

van de vereniging.

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboor-

te, verhuizing, etc.) aan het bestuur door te geven.

Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen: www.

uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam secretaris (tel. 532287)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker lid

Dhr. J. Brouwer lid

B etanke
Foar al it meilibjen dat wy

ûnderfûn ha nei it ferstjerren fan
ús famke en myn suske

INES

ús oprjochte tank.

It hat ús tige goed dien.

André, Diana en Fe�a Dijkstra

Wytmarsum, febrewaris 2019.

IK WEEF JOU
Ik w�f de tranen in mijn leven

ik w�f de trots in a�e dagen
ik w�f de pijn in zachte strengen

ik w�f jou, in a�e lagen

wie je was, wie je zult blijven
hoe je kijkt en hoe je lacht
wat je gaf en wat ik l�rde

weven zal ik, a�es wat je bracht

ik w�f het mi�en, en het dragen
ik w�f de liefde die is gebleven

ik w�f jou met zorg en �ndacht
in a�e draden van mijn leven

Hjirby wolle wy eltsenien tanksizze foar it meilibjen,
yn hokker foarm dan ek, by it ferstjerren fan myn leave Hilly,

ús leave Mem, Beppe- en Oerbeppe
 

Hiltje Idsinga – van Straten
 

It hat ús goed dien.
 

Partner Jan.
Bern en Beppesizzers.
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vereniging: mevr. J. Koehoorn-Hoitsma, tel. 0517-531654/06-

30953146 of dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.

Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits 
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Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen: www.

uitvaartverenigingwitmarsum.nl

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam secretaris (tel. 532287)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker lid

Dhr. J. Brouwer lid

B etanke
Foar al it meilibjen dat wy

ûnderfûn ha nei it ferstjerren fan
ús famke en myn suske

INES

ús oprjochte tank.

It hat ús tige goed dien.
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Wytmarsum, febrewaris 2019.
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wat je gaf en wat ik l�rde
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ik w�f de liefde die is gebleven

ik w�f jou met zorg en �ndacht
in a�e draden van mijn leven
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D oarpssang
(wurden: Pier S. Hidma / wize: Friezenliet)

Dêr’t de Noardseeweagen spiele tsjin it strân

Dêr’t de Ofslútdyk berikt it Fryske lân

Dêr tusken Harns en Boalsert

Op dat stikje grûn

Dêr ha wij ús moaie doarpke

’t âld Wytmarsum fûn

Dêr’t yn it foarjier blommen bloeie yn it lân

Dy’t natuer ús joech mei golle hân

Dêr’t de Bottefeart streamt

Ieuwen al op dy grûn

Dêr ha wij ús moaie doarpke

’t âld Wytmarsum fûn

Dêr’t de simmers nôten blinke op it lân

Mei har giele pracht as wie it waadseestrân

Dêr tusken weagjende reiden

Dêr op âldfaars grûn

Dêr ha wij ús moaie doarpke

’t âld Wytmarsum fûn

Dêr de Koepelklokken klinke fier yn it rûn

Op dat moaie âlde stikje Fryske grûn

Dêr is it fredich wenjen

Dêr no libje wij

Dêr leit no ús Wytmarsum

Doarp wy hâld fan dij!

Dit liet waard skreaun troch Pier S. Hidma foar de merkema-

tiné fan de Fryske Krite yn 1950. 

Mei tank oan Melle van de Witte
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Dit liet waard skreaun troch Pier S. Hidma foar de merkema-

tiné fan de Fryske Krite yn 1950. 

Mei tank oan Melle van de Witte

De Kinderen van September in het pand aan de Arumerweg 53.
Er is nu nog ruimte dus mocht u opvang 
nodig hebben. Informeer naar wat we voor 
u en uw kind(eren kunnen betekenen.

Waarom kiezen voor de Kinderen van September:
Wij zijn kleinschalig met vaste pedagogische medewerkers, flexibel door onze ope-
ningstijden van 06.00 uur tot 18.30 en goedkoop doordat wij alleen de afgenomen uren 
factureren. 
Bij ons geef je een maand van tevoren de opvanguren door en die worden uiteindelijk 
berekend. (Ruilen en wijzigingen zijn in overleg mogelijk). Onze uurtarieven sluiten aan 
op wat de belastingdienst vergoed en zijn € 6,89 B.S.O. en € 8,02 Kinderopvang.
Meer informatie vind u op onze website.

De Kinderen van September
Arumerweg 53, 8748 AB Witmarsum 0517-210003
www.kinderenvanseptember.nl
info@kinderenvanseptember.nl
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G raach Dien
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
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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 
 

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nlinfo@sprikkeurs.nl
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K V Pim Mulier
Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 

woensdag 6 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine van MFC It 

Fliet te Witmarsum

AGENDA

1.  Opening

2 Mededelingen en  ingekomen stukken   

3. Notulen jaarvergadering van 14 maart 2018 

4.  Financieel jaarverslag 2018, rapport kascommissie

5.  Jaarverslag 2018

6.  Haye Rypmafonds 

7. Beschrijvingsbrief KNKB

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Herman Sprik, Johan van der Molen, 

Arnold Bergsma en Jan Geert Dijkstra. Daarnaast stelt het 

bestuur voor om Marjan Reijenga te benoemen als bestuurslid. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 6 maart 2019 melden bij 

voorzitter Harm Jilderda.   

Pauze

9. Verslag jeugdcommissie

10. Federatiezaken

11. Wedstrijdagenda 2019

12. Uitreiking Willem Boersma cup

13. Rondvraag

14. Sluiting.

Jeugdactie Poiesz

Ook dit jaar mag de jeugdcommissie weer meedoen met de 

jeugdactie van supermarktketen Poiesz. Een mooi initiatief en 

wij zijn erg blij dat we weer geselecteerd zijn. De opbrengst uit 

de actie komt ten goede aan het jeugdkaatsen. Zo worden de 

jeugdtrainers er van betaald en kunnen er weer materialen wor-

den aangeschaft zoals ballen, shirtjes en broekjes. Wij hopen 

dan ook dat veel inwoners onze jeugdactie ondersteunen. 

  

Koekactie.

Op maandag 15 april 2019 organiseren we weer een koekactie 

in samenwerking met bakker De Schiffart. We hebben verschil-

lende soorten koek in de aanbieding, vers gebakken door onze 

warme bakker. Wij hopen dat de koekactie weer net zo’n suc-

ces zal worden als in 2018. Tijdens de verkoop wordt op ieder 

adres ook weer het programmaboekje 2019 bezorgd.  

Eerste ledenpartij.

De eerste ledenpartij vindt dit jaar plaats op zondag 12 mei 

2019. Voor het volledige wedstrijdprogramma 2019 verwijzen 

wij u naar het programmaboekje dat u in april in de brievenbus 

ontvangt. 

Namens het bestuur, Simon Lemstra

L oopgroep Witmarsum
U bent er misschien al een beetje aangewend, dat dinsdagavond 

een ‘verlichte’ ploeg lopers al keuvelend langs komt lopen. De 

ene keer wat langzamer of juist sneller dan de andere keer. Ook 

staan ze zo af en toe stil om hun spieren wat langer of krach-

tiger te maken. Er wordt daarbij veelal gelachen of gekreund 

daar we soms niet weten dat er ook spieren zitten op plaatsen 

waar we geen weet van hebben. We lopen al een aantal jaren 

gezamenlijk maar zijn sinds 2017 een echte vereniging met aan-

sluiting bij de Atletiekunie. We zijn een zeer gemêleerd gezel-

schap, met lopers die zich af en toe wagen aan een halve of hele 
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marathon, een loopje van 5, 10 tot 17 km, een trail of gewoon 

een blokje om omdat het zo heerlijk is om buiten te sporten. 

Dat de een wat sneller is dan de ander is geen bezwaar om je 

aan te sluiten, we starten gezamenlijk en de snelle jongens en 

meisjes stofzuigeren zodat we ook weer samen afsluiten. 

Wil je ook eens meelopen? Je bent welkom op de dinsdagavond 

om 19.30 uur bij de gymzaal, er wordt dan meestal een interval-

schema gelopen of een spelvariant. Op zaterdag lopen we om 

13.30 uur onze duurloopjes. Trek de stoute schoenen aan en 

kom samen met ons genieten.

Maar…………………….

Heb je het gevoel dat hardlopen je heel veel moeite kost en 

dat je aan het ploeteren bent? Wil je met meer stabiliteit leren 

wandelen? 

Pak dan nu je kans want in Witmarsum is er op: vrijdag 5 april 

een workshop ChiRunning (hardlopen) 09.30-16.30 u,  zaterdag 

15 juni een workshop ChiWalking (wandelen) 09.30-13.00 u.

Deze manier van (hard) lopen is gebaseerd op principes van tai 

chi, een oude oosterse vechtkunst, waarbij een goede lichaams-

houding de belangrijkste bouwsteen is. Wil je: 

van je blessures af?

 makkelijker wandelen en hardlopen? 

Gecertificeerd instructeur Mirjam Boomsma helpt je met deze 

wandel- en looptechniek waarbij je op een andere manier met 

je lichaam omgaat. De houding die je leert, komt ook van pas 

in je dagelijks leven bij het gewone zitten of staan. Er worden 

geen grote afstanden afgelegd tijdens een workshop, zodat 

iedereen, van beginner tot gevorderde loper, mee kan doen. Er 

is per workshop plek voor maximaal 6 personen om voldoende 

aandacht te waarborgen. Er wordt gebruik gemaakt van video 

analyse. Wil je eerst nog wat meer weten? Kijk dan eens op de 

site www.lopeninbalans.nl en neem contact op bij vragen. Na 

afloop sluit jij je misschien aan bij Loopgroep Witmarsum. 
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F anfare “Nij Libben”
Uitnodiging

Ons voorjaarsconcert en het optreden van de blazersklas is op 

zaterdag 13 april om 20.00 uur in De Gekroonde Roskam

De blazersklas

Zoals u in één van de vorige Koepels heeft kunnen lezen, zijn er 

bij beide scholen een proefles muziek gegeven aan de groepen 

vijf t/m acht door twee docenten van de muziekschool. 

Na kennis gemaakt te hebben van deze proefles hadden de kin-

deren de mogelijkheid zich aan te melden voor tien officiële 

lessen. Maar liefst elf kinderen hebben zich hiervoor aange-

meld en hieruit spreekt het enthousiasme voor het bespelen 

van een instrument. Samen vormen ze nu de “Blaasklas” o.l.v. 

de docenten Guus Pieksma en Ingrid Deen. 

De muzikale lessen worden sinds donderdag 10 januari op een 

speelse manier in de school gegeven. Er wordt thuis fanatiek 

geoefend waardoor ze tijdens het concert hun muzikaal talent 

al kunnen laten horen. 

U kunt genieten van twee stukken die ze gaan spelen, maar 

bovendien spelen ze ook een stuk gezamenlijk met het korps. 

Voor beide partijen een leuke ervaring. Het korps heeft er zin 

in en wenst de “Blaasklas” veel succes met hun voorbereiding. 

We hopen u allemaal te mogen begroeten op ons voorjaarscon-

cert in “de Roskam”.

Wilt u/jij meer informatie over onze vereniging ga dan naar  

www.nijlibben.nl 

Wilt u/jij  komen spelen of starten met muzieklessen, neem dan 

contact op via telefoonnummer 0517-531635 of mailen naar  

info@nijlibben.nl 

✔  Thuiszorg

✔  24-uurs alarmering

✔  Hulp in de huishouding

0900 - 1722 
www.patyna.nl

VERTROUWD 
BIJ U THUIS

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een 

passende oplossing?
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• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl

✔  Thuiszorg

✔  24-uurs alarmering

✔  Hulp in de huishouding

0900 - 1722 
www.patyna.nl

VERTROUWD 
BIJ U THUIS

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een 

passende oplossing?
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T ennisclub Witmarsum 
Op naar het nieuwe seizoen – uitnodiging jaarvergadering – 

TCW doet NLdoet

Nog een paar weken en dan barst het buitentennisseizoen weer 

los. Een flink aantal van onze leden tennist in verschillende 

competities de hele winter door, maar wat is er nu leuker dan 

lekker buiten op onze eigen tennisbaan een balletje te slaan?

Het duurt niet lang meer, dus zijn we hard bezig met de voor-

bereidingen. De planning, de banen, alles wordt klaargemaakt 

zodat we in april weer loskunnen. 

Jaarvergadering 13 maart

Alle leden hebben per mail een uitnodiging voor de jaarverga-

dering op 13 maart ontvangen. De vergadering wordt gehouden 

in de kantine van Camping Mounewetter om 20.00. Dat is ook 

het moment om de KNLTB-passen voor 2019/2020 op te halen 

(vanaf 19.30). Mocht je deze uitnodiging niet hebben ontvan-

gen, dan horen we dat graag via info@tennisclubwitmarsum.nl 

of via 06-51891216 (Aimeé Postuma) en zorgen we ervoor dat 

deze wordt nagestuurd.

NLdoet, doe jij ook mee?

Zonder vrijwilligers geen vereniging! We zijn dan ook enorm 

blij met alle mensen die zich inzetten voor de tennisvereniging. 

Dat kan door een de kantine een avond te runnen, mee te hel-

pen met het onderhoud of een toernooi te organiseren.  

NLdoet -het grootste vrijwilligers evenement in het jaar en 

gesteund door het Oranjefonds- vindt dit jaar plaats op 15 en 16 

maart en wij doen ook weer mee. We gaan klussen, schilderen, 

schoonmaken en met elkaar de tennisbanen weer een flinke 

opknapbeurt geven. Heb je zin om mee te helpen, laat het dan 

even weten of kom gewoon op 11 maart om 9.00 uur naar de 
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tennisbaan. De koffie staat klaar en dan gaan we lekker aan de 

slag!

Toernooien – voor leden, maar ook open!

Dit jaar starten we op 7 april met het Bakkerij Schiffart Start-

toernooi, de eerste rij van een mooi aantal toernooien. Voor de 

meeste toernooien kunnen alleen leden zich inschrijven, maar 

dit is een toernooi met een open inschrijving, waar iedereen 

dus aan mee kan doen, zowel leden, als niet-leden. Ben je ooit 

gestopt met tennissen, vanwege een blessure, een drukke baan 

of een jong gezin, of ben je lid van een andere vereniging; je 

bent van harte welkom op onze gezellige tennisbaan te komen 

kijken. En we nodigen je vooral uit (weer eens) een balletje mee 

te slaan. Samen met onze huidige leden - die zich natuurlijk ook 

op kunnen geven - maken we er een sportieve en gezellige dag 

van. Mocht je geïnteresseerd zijn, houdt dan de Koepel of onze 

facebookpagina in de gaten. Of neem contact op viainfo@ten-

nisclubwitmarsum.nl!

Tennislessen

Ook dit jaar wordt er natuurlijk enthousiast gelest. De lessen 

worden zoals altijd door Continu Tennis verzorgd. Maar dit jaar 

starten we met een nieuwe tennisleraar: Erik Dijkman Dulkes. 

Hij is een ervaren leraar, die ook in en rond Leeuwarden veel 

lessen voor zijn rekening neemt. Wil je meer weten over Con-

tinutennis, kijk dan eens op HYPERLINK “http://www.conti-

nutennis.nl”www.continutennis.nl. Via deze site kun je je ook 

opgeven voor de lessen.  De lessen worden op woensdag (mid-

dag en avond) gegeven; jeugd vanaf groep 3 kan hieraan mee-

doen – of kom eens langs voor een proefles. En volwassenen 

-beginners of gevorderd- zijn natuurlijk ook zeker welkom. Op 

onze site is hierover meer informatie te vinden. 

Activiteiten

Natuurlijk is het altijd mogelijk lid te worden van TCW, dan 

kun je je inschrijven voor de lessen en deelnemen aan andere 

activiteiten. Informatie hierover vindt je op de site of neem 

even contact op via info@tennisclubwitmarsum of 06-51891216.

We hebben lessen, toernooien, maar we organiseren veel meer. 

Ook dit voorjaar wordt er door meerdere teams in de competi-

tie gespeeld, we organiseren verschillende toernooien en uiter-

aard de instuif. Iedere maandagavond, zijn alle leden welkom 

om een balletje te komen slaan. Vrijblijvend, sportief en gezel-

lig. En het ideale moment om eens kennis te komen maken met 

de tennisclub. In de agenda op de site www.tennisclubwitmar-

sum.nl kun je alle activiteiten vinden. Of volg ons via Facebook, 

dan blijf je ook op de hoogte!

We wensen iedereen alvast een sportief en prachtig voorjaar!

Het bestuur van TCW 

T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,

Op 13 april 2019 organiseren 

familie Cats en Heeringa alweer 

voor de 6e keer  “Trekkerdei”.

“Trekkerdei” wordt gehouden 

op het erf van mechanisatiebe-

drijf LMBW aan de Pingjumer-

straat te Witmarsum. Wij star-

ten om 10:30 uur en het is rond 

15.30 uur afgelopen.

Deelnemers kunnen zich, bij 

voorkeur, aanmelden via de 

e-mail. U ontvangt daarna een digitaal aanmeldingsformulier 

waarop u uw gegevens kunt invullen. Dit ingevulde formulier 

stuurt u vervolgens naar de organisatie terug om uw deelname 

te bevestigen. Mocht u geen e-mail gebruiken, dan kunt u zich 
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ook telefonisch aanmelden bij de organisatie. 

Ook dit jaar staan er niet alleen klassieke tractoren, maar ook 

weer klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor 

1980. Daarnaast willen we de deelnemers gelegenheid geven 

iets te koop aan te bieden. De betreffende artikelen dienen 

wel relatie te hebben met klassieke tractoren, vrachtwagens, 

brommers en motoren. Uiteraard organiseren wij ook weer een 

rondrit voor degene die dit leuk vinden. Verder hopen we, net 

als voorgaande jaren, op een gezellige zaterdag!

U bent van harte welkom op 13 april!

Contactpersonen: Menno Heeringa De Stuit 5 Witmarsum

Tel. (0517)-531738

Jan Cats Pingjumerstraat 49 Witmarsum Tel. (0517)-531441

Aanmelden en informeren kan via onderstaand e-mailadres:

htrekkerdei@hotmail.com

Bedrijven die Trekkerdei 2019 mogelijk maken:

Loonbedrijf & kraanverhuur K. Haitsma te Witmarsum

Mechanisatiebedrijf LMBW te Witmarsum, Bouwbe-

drijf Heeringa te Witmarsum, Garage Cats te Witmarsum,                                                           

Hoveniersbedrijf Reitsma te Witmarsum, Camping Mounewet-

ter te Witmarsum, Rijwielhandel Elgersma te Witmarsum

Installatiebedrijf Yntema te Wons, Groenhout Financiële 

Dienstverlening te Witmarsum

Y n’t ferline 
It is al wer even lyn dat Oane Anema by ús lâns kaam mei in 

pear foto’s. Oane is de argyf man fan Arum, en yn ‘ e neilit-

tenskip fan Lammert Hilarides kaam er foto’s tsjin, dy ‘ t nei 

alle gedachten út Wytmarsum kamen. Dizze foto’s gjin oer in 

fuotbalklup of in sportferiening. It binne trije foto’s en op twa 

derfan mien ik, dat ik gelyk Sjoerd Kuperus sjôch, en op in oar 

Albert Bierma. Op ien stiet ek dúdlik de tekst 

“ fuotbalklup DOS “, mar sa te sjen is dy yn Penjum nommen. 

Mar op in oar is dúdlik te sjen, dat dy nommen is op de trep foar 

it gemeentehûs. De loep derby pakt, en dan sjogge wy dat efter 

tusken de spilers, in flagge te sjen is mei de tekst

“Voetbal Vereeniging D.O.S Witmarsum”. D.O.S sil wol de 

betsjutting ha fan troch oefening sterk. As men sjocht nei de 

minsken dy ‘ t der op steane, tink wy dat de foto fan it begjin fan 

de jierren 20 fan de foarige iuw komt. Wa wit wat fan de mins-

ken  dy ‘ t op de foto stean en of fan de fuotbalklup. Minsken as 

jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta .

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

Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda
4 maart Ledenvergadering Vogelwacht 20.00 uur Roskam

6 maart Ledenvergadering KV Pim Mulier

  20.00 uur, Kantine MFC It Fliet

8 maart Ald papier foar Nij Libben Vanaf 07.00 uur

11 maart Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’

  20.30 uur, Kerkenkamer Koepelkerk

13 maart Jaarvergadering TC Witmarsum

  20.00 uur, Kantine Camping Mounewetter

14 maart Aylva State 15.00 uur, Bingo in de Grytmanseal

15 maart  Aylva State 14.30 uur, Soosmiddag in de Ontmoe-

ting

17 maart  Aylva State 14.30 uur, Middagdienst PKN kerk in 

de Ontmoeting

18 maart Himmeldei 13.15 uur, Schoolplein

19 maart  Vrouwen van Nu 19.45 uur, De Gekroonde Ros-

kam, Lezing over ‘Voedselbank en schulhulpver-

lening’

19 maart  Kaartclub Elk wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam, Competitie

20 maart  KBO/PCOB 15.30 uur, Hotel De Vigilante, Mak-

kum, Afsluiting seizoen en koffietafel. M.m.v. 

Grytz en Grize. 

21 maart Jaarvergadering Dorpsbelang

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

28 maart Aylva State 12.00 uur, Patatdag in de Grytmanseal

29 maart Aylva State

  19.00 uur, Muziek in Huis in de Ontmoeting

6 april  Scheppingsgave 20.00 uur, Koepelkerk, Dubbel-

concert van de koren Scheppingsgave uit Witmar-

sum en Samar uit Makkum.

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de april Koepel moat uterlik 22 maart 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 2019 
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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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
Loopgroep Witmarsum
Til. nr sekretariaat:  0517-531205
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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 madan 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.

3D model 

Zorgeloos (ver)bouwen

www.hofstrabouw.nl

Nieuwbouw   Verbouw  Renovatie  Modernisering

2019 | 3 Koepel.indd   28 26-02-19   13:29




