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K at en Harke
Ek foar ús as bewenners tusken        en      is de maitiid wer 

begûn. No hawwe wy fansels yn febrewaris al in foarpriuwke 

fan de maitiid hân. Eins is it wachtsjen noch op’e winter.

Mar it wetter op de iisbaan is alwer ferdwûn. De fûgels kinne 

dêr no har aaien mar wer yn it gers lizze. Takom jier mar wer ris 

sjen. Al wurdt it leauwen yn it riden fan in Alvestêdetocht op iis 

hieltyd wol lytser. It klimaat feroaret en dêr sille yn de takomst 

miskien de eveneminten oan oanpast wurde moatte. Mar wy 

hâlde de moed der yn!

By “Het Groencentrum” is it al wer in stik drokker. Hoewol’t 

hjir yn’e winter ek besikers lâns komme om efkes te sneupen, 

gesellich kofje te drinken en miskien ekstra noch wat mei nei 

hûs ta te nimmen. In moai útsje as it bûten kâld is. 

Minsken en natuer komme út harren wintersliep en dat freget 

wer de nedige drokte om hûs en hear hinne. Wy moatte de han-

nen wer út de mouwen stekke. Wy komme wer yn beweging. 

En dat bart oan alle kanten.

Poiesz lit de supermerk ferbouwe en grutter meitsje. It oanbod 

sil grif noch wiidweidiger wurde. Dit moat fansels yn it foarste 

plak mear klanten lûke. Mar ek harren eigen klanten krije rom-

mer kar út produkten. Miskien kin men straks de boadskip-

pen sels scanne? Men moat mei de tiid meigean. Stille wetters 

stjonke! 

Wy koene ús stim wer útbringe op kandidaten foar De Pro-

vinsjale  Steaten en op kandidaten foar It Wetterskip. Ek hjirby 

kaam beweging oan de oarder. Partijen binne groeid kwa tal 

stimmen, dy’t by oare partijen ferlern gien binne. Hjirtroch 

kinne der feroaringen yn wetten en regels ûntstean. Wy wachts-

je dat mar ôf. Mar wy moatte wol op skerp stean bliuwe. 
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Fansels kinne jo dêrneist altyd nei Fysio Wytmarsum ta. Dêr is 

it droech, waarm en smûk.

En stiet der personiel foar jin klear om te helpen.

Ut Wytmarsum sels is der net in protte beweging west rjochting 

doarpskrante “De Koepel”.

Der binne gjin berjochten ynbrocht. Dat kin fansels in goed 

teken wêze. Graach hearre wy fan jimme persoanlike saken 

sa as bygelyks famyljeberjochten, mar ek ferhuzingen en al sa 

mear, om dit mei oare Koepellêzers te dielen.

De natuer is yn de maitiid fol libben en beweging. Ik slút ôf mei 

in gedicht hjiroer.

Alles libbet yn’e maitiid.

Ik hear it ljipke roppen

heech yn’e loft.

Protters fleane yn grutte kloft,

klysters sjonge moarns betiid.

Alles libbet yn’e maitiid en is tige bliid.

Yn ‘e maitiid komt nij libben

yn hiel de natoer:

Lytse einepykjes krûpe

út ‘e einekoer,

lamkes yn ‘e greiden

springe en dartelje yn ‘t rûn.

Alles libbet yn ‘e maitiid

wer opnij, sa is ‘t ús jûn.  

Skreaun troch Jelly Krook-Merkus.

Ik winskje jimme in moaie maitiid ta. 

Oant de oare kear, 

Jelly.

De tiid fan it aaisykjen ha wy al wer hân. Alle earste ljipaaien 

binne wer fûn. Der is wer rêst yn greiden en op it boulân wat 

dat oanbelanget. De fûgels kinne harren efkes deljaan.. Mar nei 

de aaisikers komme no de boeren wer yn beweging. Dan is der 

wer oare drokte.

De himmeldei hat bern en folwoeksenen ek yn beweging set. 

Sy binne it doarp troch west om oerbleaun en fuortsmiten ôffal 

te sammeljen. Spitich dat dit elk jier wer nedich is. As elkenien 

sels alle ôffal oprommet is der foar harren neat te dwaan. En 

dan nimme sy de hûnestront noch net ienris mei! Litte wy ús 

ferantwurdlikheid nimme en sels eigen ôffal opromje. Skjin is 

skjin!

Beweging is goed foar jong en âld. Elkenien kin dit straks op 

syn eigen nivo en yn syn eigen tiid yn ús eigen doarp dwaan. 

Der wurde saneamde beweechplakken bûtendoar kreëarre.  

Foar de âlderein komt dat plak by Aylva State. Dêr kin men 

mei ferskate attributen oefeningen dwaan. Faak is men dêr net 

allinne, mar is it ek in moetingsplak. In siswize seit: “Sizzen is 

neat, mar dwaan is in ding”. Dat is hjir net fan tapassing. Op it 

sosjale mêd moat men ek aktyf bliuwe. Dizze twa dingen kinne 

neist inoar dien wurde.

Foar de jongsten ûnder ús wurdt it skoalplein op’e nij ynrjochte 

mei nije boarterstastellen. Ek nei skoaltiid is it beskikber om te 

boartsjen en te bewegen. By reinich waar kinne sy harren dan 

yn’e hûs wol fermeitsje.

Op it Grien Plak wurdt der in part ynrjochte foar de jongerein. 

Men kin sa op jins bern passe en tagelyk oan beweging dwaan. 

Of om en om. Mar ek de pubers en jong folwoeksenen kinne 

sjen litte hoe linich sy wol net binne.

Wy hoopje op in moaie simmer mei in soad drûge dagen.

De húsartsenpraktyk hat it dêrtroch fêst minder drok en sa 

kinne de doktoaren en it oare personiel op de beweechplakken 

meidwaan en yn gefal fan need earste help ferliene. Sa helpe 

wy inoar!
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D orpsbelang
Dorpsbelang: Burgemeester bezoekt Witmarsum!

Donderdag 14 maart bezocht burgemeester Jannewietske de 

Vries ons dorp! Er zijn vele dingen waar Witmarsum ‘tige 

grutsk’ op is en een aantal daarvan hebben wij met haar kunnen 

bezoeken. Lees verder en kijk waar Jannewietske van onder de 

indruk was!

De start was in de sfeervolle Koepelkerk, waar de burgemees-

ter haar bewondering niet onder stoelen of (kerk)banken stak! 

Joost Rosier vertelde hier o.a. over het project ‘het Gouden 

Land” een samenwerking tussen de Marne Slenk dorpen. Jan-

newietske toonde zich een warm ambassadeur van dit unieke 

project dat cultuurhistorisch toerisme tezamen met maatschap-

pelijke thema’s als klimaat en biodiversiteit ons dorp op de toe-

ristische kaart zet.

We bezochten daarna het MFC bij de voetbalvereniging SV 

Mulier en Zwembad Mounewetter. Zeer onder de indruk was 

de burgemeester van de enorme inzet en het hoge potentieel 

van onze besturen en vrijwilligers waarmee Witmarsum voor-

zieningen heeft waar menig dorp van onze omvang jaloers op 

kan zijn. Het getuigde in haar ogen van ontzettend veel door-

zettingsvermogen en liefde voor het dorp. Mooi was ook om te 

horen dat dankzij besparingen van onkosten door het werk van 

vrijwilligers het Zwembad Mounewetter haar entreegeld laag 

kan houden. Zodat ook de smalle beurs op een zomerdag met 

het hele gezin kan genieten van zon en waterpret.

We sloten het bezoek af bij ‘mevrouw de Molenaar’ Christa. 

Zij geeft de prachtige monumentale molen ‘de Onderneming’ 

weer nieuw elan. We luisterden geboeid naar haar verhalen hoe 

zij door passie gedreven deze molen nieuw leven inblies. Ver-

maard zijn de heerlijk ambachtelijk bereidde en gebakken bro-

den die je hier kunt kopen. Uiteraard gaven wij Jannewietske 

3 soorten van deze broden als geschenk mee terug naar Sneek.

We kijken terug op een 

mooi bezoek van een 

belangstellende burge-

meester die oog heeft voor 

wat leeft in dorpen van 

haar gemeente en begrijpt 

welke problematiek er 

speelt. Ze was onder de 

indruk van de vitaliteit en 

kracht die Witmarsum uit-

straalt en verbindt.

Himmeldei voor schoolkinderen en dorpsgenoten.

Maandagmiddag 18 maart  kwamen de leerlingen van onze

scholen OBS de Utskoat en CBS de Bonkelder op het school-

plein bij elkaar om gezamenlijk het startschot te geven aan Him-

meldei 2019. Wederom waren ook dorpsgenoten uitgenodigd

om mee te komen helpen bij het himmelje.

Hierna is een ieder het dorp ingegaan om zoveel mogelijk

zwerfafval te verzamelen. Sommige kinderen hadden wederom

de skelter met kar van huis mee genomen om al het afval te

kunnen vervoeren. Na al het harde werken stond er limonade

en een zakje snoep klaar op school, aangeboden door Dorps-

belang Witmarsum.

Ook de rest van het jaar is natuurlijk belangrijk om ons dorp

een beetje schoon te houden. 

Dus voorkom zwerfafval, Witmarsum Schoon!

4 mei herdenking 

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de 
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Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies 

nadien. Traditie getrouw ook dit jaar in Witmarsum weer een 

herdenking. Vanaf 19:40 is iedereen van harte welkom op het 

kaatsplein. Twee leerlingen van de Bonkelder zullen een krans 

leggen bij de oorlogsgraven en er wordt een gedicht voorgele-

zen. Het is mogelijk om bloemen op de graven te leggen. Er 

zullen bloemen aanwezig zijn en u kunt ze zelf meenemen.

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com 

Website: www.witmarsum.com

K oningsdag
Miljonair worden met WOK 0.2 koningsdag?

Och, er moet toch wat boven een stukje staan in ons plaatselijke 

nieuwsblad om er de aandacht naar toe te trekken. En laten we 

eerlijk zijn, miljonair is nou niet bepaald het meest gebruikte 

woord in de Koepel, maar…...het zou zomaar kunnen………

Laten we bij het begin beginnen, want niks gaat vanzelf. Even 

leek het er op dat er op koningsdag niks te beleven zou zijn. 

Immers de laatste “Wokker” was verhuisd naar Makkum en 

het Plaatselijk Belang had tot op heden geen opvolgers kun-

nen vinden. (Lees: “U had zich in ieder geval niet beschikbaar 

gesteld”!) En laat het nou net een Arumer zijn die ons erop 

wees dat er nog geen ruchtbaarheid was gegeven aan konings-

dag in Witmarsum. Oeps! En haast was geboden want voor je 

het weet is het 27 april, en je wilt het als Witmarsumer niet 

op je geweten hebben dat Willem-Alexander zijn  verjaardag 

niet kan vieren. Aldus; het probleem op tafel gegooid tijdens 

de wekelijkse biljartavond en eigenlijk was de ploeg toen al 

rond. De handen uit de mouwen, spijkers met koppen slaan, 

het paard voor de wagen gespannen, en een dag later werd er al 

vergaderd. De biljarters werden nog aangevuld met een goede 

redenaar uit ons dorp. O ja, en die Arumer natuurlijk.

Ploeg compleet, dol enthousiast en tot op het bot gemotiveerd. 

Zo gemotiveerd dat zelfs al over koningsdag 2020 werd gespro-

ken. Hoezo sneller dan de schaduw!

U wilt natuurlijk graag weten wat dit ploegje bekokstoofd 

heeft? Dat mag en gaan we u vertellen ook, echter bij het ter 

perse gaan van dit medium is nog niet alles rond, dus we hou-

den een slag om de arm. 

Wat vaststaat is dat er voor de jeugd het springkussen niet zal 

ontbreken. En wie met Klaas Haitsma in de zandbak wil spe-

len krijgt hier de hele dag de tijd voor. Om 10.00 uur zal voor-

zitter van DB, Joost Rosier iedereen welkom heten, naar wij 

hopen met muzikale ondersteuning van “Nij Libben”. Pel heeft 

rond die tijd de koffie klaar en natuurlijk zal de verse oran-

jekoek, op=op, niet ontbreken. Als koffietijd voorbij is zorgt 

De Gekroonde Roskam voor de natjes, en natuurlijk zullen de 

hamburgers niet ontbreken. Rond die tijd gaat bij Slotracing-

2go ook de deur open. Ben je minimaal 10 jaar, dan kun je je 

hier uitleven op de racebaan en zo proberen de racekampioen 

van Witmarsum te worden door mee te doen aan verschillende 

manches. Wie weet, schuilt er in jou een nieuwe Jos Verstap-

pen.

Voor de studenten van de basisscholen is er een kleurwedstrijd. 

En niet zomaar een kleurwedstrijd, nee, zo’n bijzondere dat er 

in de middag een koning en koningin worden gekozen. 

Mensen die maar wat graag van hun goedbedoelde rotzooi vin-

tage spullen af willen is er zoals ieder jaar de rommelmarkt. 

Er zijn een aantal marktkramen beschikbaar a € 10,= p/st. en 

een aantal tafels voor 5 euro per stuk. Reserveren is gewenst 

(app:06.53.97.97.89) en natuurlijk is er ook plek voor een aantal 

kleedjes. Omdat we alles zo veel mogelijk op het Kaatsplein 

willen houden is de ruimte beperkt, dus kom op tijd.

Tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur kunt u 

2019 | 4 Koepel.indd   8 02-04-19   14:25



9

Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies 

nadien. Traditie getrouw ook dit jaar in Witmarsum weer een 

herdenking. Vanaf 19:40 is iedereen van harte welkom op het 

kaatsplein. Twee leerlingen van de Bonkelder zullen een krans 

leggen bij de oorlogsgraven en er wordt een gedicht voorgele-

zen. Het is mogelijk om bloemen op de graven te leggen. Er 

zullen bloemen aanwezig zijn en u kunt ze zelf meenemen.
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voor Aylva-state instappen bij Jan Cats. Niet om u een auto te 

verkopen (alhoewel, waarom ook niet?) maar om u in een nos-

talgische oldtimer en in gepaste kleding  een rondrit in en om 

het dorp te verzorgen. Niets is zeker, maar we zijn  nog bezig 

met een paard en koets voor de romantici onder u. 

Vanaf 16.00 uur staat het kaatsplein in het teken van muziek. 

Voor de ‘Gouwe Ouwe’ hebben we de Bolswarder entertainer 

Rein Vellinga uit de mottenballen gehaald, en in de pauzes zal 

feest-DJ Dirk de boel op stelten zetten. 

Wij snappen best wel, wij kunnen het ons niet voorstellen dat 

dit alles een reden is om er niet bij te zijn, maar mocht u nog wat 

missen in dit uitgebreide programma, dan hebben we ook daar-

aan gedacht. Tussen 14.00 en 16.00 uur hebben we een podium 

voor u klaarstaan met geluidsinstallatie om uw podiumkunsten 

te vertonen. Het maakt niet uit wat, maar hier staat het u vrij 

om uw talenten te tonen aan een groot en enthousiast publiek. 

En wellicht wordt je hier ontdekt en wordt je wereldberoemd 

en miljonair. Je zult immers ergens moeten beginnen. 

O ja, want daarom hebt u dit verhaal zitten lezen. Hoe kun je 

(nog meer) miljonair worden?  Om dit alles te organiseren zijn 

er centjes nodig. Daarom hadden we het volgende bedacht: We 

vragen geen entree, en zal het kaatsplein de hele dag gratis toe-

gankelijk zijn, maar organiseren we een verloting met een trek-

king om 14.00, om 16.00 en om 18.00 uur. Iedere trekking is er 

een prijs in de vorm van een straatje staatsloten. (5-jes) Enige 

voorwaarde is dat u op het moment van de trekking aanwezig 

bent op het Kaatsplein om de kans op miljoenen in ontvangst 

te nemen als net uw lot wordt getrokken. 

N.B. Vanaf heden zullen de leden van WOK 0.2 stiekem u en 

de uwen in de gaten houden. Het koningsfeest in Witmarsum 

mag dan voor 2019 en 2020 “fei stelt” wezen, maar ook de jaren 

daarna zal er wat moeten gebeuren. Mensen die we betrappen 

op uitspraken als “Hjir is nea wat te belibjen” of “It is elts jier 

itselde”, of teksten die hier nauw aan verwant zijn, komen auto-

matisch op de lijst om na koningsdag 2020 verplicht plaats te 

nemen in het nieuwe WOK onder het motto: BETTER WITTE 

IS DWAAN!!! U bent gewaarschuwd!

Wij van de gelegenheidswok, WOK 0.2,  wensen u een bijzon-

dere en feestelijke koningsdag.

Jo moatte der sa no en dan ek efkes út no?

Ano Niem.
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Wonen bij September
Duofiets voor bewoners September Witmarsum 

Bewoners kunnen op fiets op pad in omgeving

De langgewenste duofiets in Witmarsum is aangeschaft! Met 

dank aan veel inzet van medewerkers, ondernemers uit de regio 

en heel veel mensen die acties organiseerden om de duofiets 

aan te kunnen schaffen voor de bewoners van het woonhuis is 

de duofiets er gekomen. 

In het afgelopen jaar waren er veel acties voor de aanschaf van 

de duofiets. Zo was er een drukbezochte bingo-avond in het 

dorp, en organiseerde de Bolswarder Step Vereniging een step-

toertocht voor steppers uit heel Nederland, waarbij deelnemers 

per gestepte kilometer sponsorgeld konden ophalen. Elgersma 

Rijwielen uit Witmarsum overhandigde de fiets aan de bewo-

ners zelf. 

Fietstochtjes door Witmarsum 

De bewoners van September Witmarsum gaan regelmatig 

samen op pad, om bijvoorbeeld boodschappen te doen in het 

dorp. Zij kunnen dat nu wande-

lend en op de fiets doen. Een 

duofiets is hiervoor de ideale 

oplossing. Met deze fiets kunnen 

bewoners samen met een zorg-

verlener, familielid of vrijwilliger 

de omgeving sportief verkennen 

en ook de dorpen in de omge-

ving bezoeken op een gezonde, 

actieve manier.

De bewoners en medewerkers 

van September bedanken u voor 

uw inzet!
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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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B edankt

Witmarsum in beweging
Witmarsum in beweging met beweegplekken. Eén van de idee-

en tijdens het Witmarsum 2018 programma was het inrichten 

van een beweegtuin om mensen te laten bewegen en elkaar 

te ontmoeten. In de praktijk worden dit soort beweegtuinen 

wel ingericht, maar niet altijd gebruikt. En dat is zonde van het 

geld. Dus we stelden vast dat als we iets neerzetten in Witmar-

sum, dan willen we ook graag dat het gebruikt wordt. Daarom 

begonnen we met de vraag te stellen, of er ook verschillen zijn 

in gebruik tussen mensen? Als antwoord kwamen we op de 

doelgroepen jeugd, ouderen en volwassenen. Voor de jeugd 

heb je weer andere beweegtoestellen dan voor volwassenen en 

ouderen. Waar zet je die dan neer? 

Ouderen. Aanvankelijk was het idee toestellen voor alle doel-

groepen bij Aylva State neer te zetten, vanuit de bedoeling het 

Hartelijk bedankt voor de bezoekjes,kaarten en bloemen 

 tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, in Bloemkamp en 

thuis.

Het was geweldig.

Griet van der Meer Buwalda.

Wij willen graag iedereen bedanken die met ons hee� meege-
leefd door middel van bloemen, bezoekjes of kaarten met lieve 
woordjes, na het overlijden van mijn lieve dochter, onze lieve 

zus en tante

JANNY HAGEMAN
 

   30-4-1976       31-10-2018
 

Lenie Hageman-Elgersma
Alie en Ronald
    Tessa & Tim
Gerrit en Rixt

    Hidde
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Hjirby wolle wy eltsenien hertlik tank sizze foar alle bliken fan 
meilibjen nei it ferstjerren fan ús Heit, Pake en Oerpake

 BERTUS SPOELSTRA
 

Dizze belangstelling hat ús tige goed dien.

Anneke v.d. Heide-Spoelstra & Johannes v.d. Heide
Pieter Spoelstra & Attie de Jong

Foekje Spoelstra & Nico Elgersma
Peter Spoelstra
en Bernsbern
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dorp zoveel mogelijk bij Aylva State te betrekken en anders-

om. Daar is September echter bijgekomen. In gesprek met Sep-

tember en Aylva State hebben we besloten dat we vanwege 

de kosten alleen toestellen bij Aylva State willen zetten en dat 

mensen van September onder begeleiding naar Aylva State 

kunnen komen ‘om te bewegen’.

Jeugd. In gesprek met de scholen over een plek voor de jeugd, 

bleek dat de scholen zelf toch al van plan waren hun school-

plein opnieuw in te richten.. Dat betekende dat de beste benut-

ting van toestellen voor de jeugd dan bij het schoolplein is. 

Gebruik tijdens speelkwartier en na schooltijd, want de scho-

len waren bereid het schoolplein openbaar te stellen voor na 

schooltijd.

Volwassenen. Voor een plek voor algemeen gebruik kwam er 

de keuze, doe je toestellen bij Aylva State, MFC ’t Fliet of naast 

de speeltuin op ’t Griene Plak. Elke keuze gaf voor- en nade-

len. De voordelen op ’t Grien Plak waren het grootst: dit is een 

toegankelijke openbare plek met sociale controle en ouders die 

met hun kinderen komen, kunnen zelf ook nog bewegen als ze 

zouden willen. Tevens ontstaat er zo een circuit tussen Aylva 

State, het schoolplein en ’t Griene Plak voor mensen die hard-

lopen combineren met oefeningen op toestellen zoals de loop-

groep, freerungroep en bootcampers. 

Beweegprogramma’s. Met alleen neerzetten van toestellen 

komen we er niet. Daadwerkelijk gebruik vraagt ondersteuning 

met beweegprogramma’s, waarin mensen uitgenodigd worden 

en verteld wordt hoe de toestellen te gebruiken. Het idee van 

een beweegtuin is zo uiteindelijk uitgemond in het plan ‘Wit-

marsum in beweging met beweegplekken’.

Planning. Het grootste deel van het geld om ‘Witmarsum in 

beweging’ te realiseren moet uit subsidies en fondsen komen. 

Daarnaast hebben de dorpsbewoners al gemerkt dat er acties 

vanuit de scholen zijn gehouden voor geld voor het schoolplein. 

Het zwembad Mounewetter stelde al bankjes beschikbaar voor 

bij de plekken. In de Koepel en de Dorpsbelang jaarvergadering 

van voorjaar 2018 hebben we de plannen voor het eerst gepre-

senteerd. In de Dorpsbelang jaarvergadering van 21 maart 2019 

en buurtbijeenkomsten hebben we de ontwerp schetsen laten 

zien en reacties gevraagd.  In juli 2019 beoordelen we hoeveel 

geld beschikbaar is uit subsidies en fondsen. In september 2019 

willen we het ontwerp passend maken op basis van het te ver-

wachten geld dat opgehaald is uit subsidies en fondsen en plan-

nen wanneer we met de uitvoering kunnen beginnen. Wordt 

vervolgd! 

Betrokkenen. De Stichting Ekspedysje Wytmarsum bekend 

van het programma Witmarsum 2018, is trekker van ‘Witmar-

sum in beweging’, in een projectgroep en met nauwe samen-

werking met de beide Basisscholen en de schoolpleincommis-

sie, Patyna Aylva State, Elkien, September, Fysio Witmarsum, 

Dorpsbelang, Sportdorp Wytmarsum, V&O, loopgroep Wyt-

marsum, onze gemeentelijke Buurtsportcoach en Dorpencoör-

dinator, Gemeente Súdwest Fryslân, Streekwurk van de Pro-

vincie Fryslân, leveranciers van toestellen Yalp en Kompan en 

lokale ondernemers. 

De Projectgroep leden kunnen uiteraard benaderd worden 

voor nadere informatie; dit zijn Jac Konig, Janny Yntema, Ria 

Jongstra, Theo de Groot, Sjoukje Zuidema, Harmen de Boer, 

Aleid Zwier-Arnold en Rika Wind. Vanuit de schoolpleincom-

missie zijn dit Tessa van de Wei en Thea Schotanus.

E HBO ver. Witmarsum e.o.
Jaarvergadering

Op dinsdagavond, 5 maart jl., hebben wij onze jaarvergadering 

gehouden.

Op deze vergadering zijn als bestuursleden afgetreden Wim 

van der Haak en Fonger Ploegstra. Tot het bestuur is toegetre-

den Marika Tolsma-Kleijne.
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Lessen

In mei 2018 konden wij een nieuwe reanimatiecursus houden 

met 7 deelnemers.

In september en oktober 2018 werden de herhalingslessen voor 

de ehbo’ers gehouden.

De herhalingslessen reanimatie voor de niet leden zijn op 1, 3 

en 8 april 2019.

Evenementen

Een of meer leden van onze vereniging zijn in 2018 als ehbo’er 

aanwezig geweest bij:

-  de Nieuwjaarsduik in/op de ijsbaan te Witmarsum op 1 januari 

2018;

-  de uitvoering van de gymnastiekvereniging te Witmarsum op 

vrijdag 13 april 2018;

-  een evenement in een manege te Steenwijk op zaterdag 14 

april 2018;

-  de viering van Koningsdag in het centrum van Witmarsum op 

27 april 2018,  met onder meer een vrijmarkt, waarop wij 

  toonden de reanimatie met aed op een pop;

-  het hardlopen van Breezanddijk of Kornwerderzand naar 

Zurich op zaterdag 30 juni 2018;

-  een reünie te Schraard op vrijdag 6 juli 2018;

-  sport en spel voor de inwoners van Lollum en Waaksens op 

donderdag 19 juli 2018;

-  Timmerdorp te Witmarsum op dinsdag, woensdag en donder-

dag 24, 25 en 26 juli 2018;

-  de Triatlon te Witmarsum op zondag  9 september 2018;

-  de voorstellingen van “Skelte Mania” te Schettens in de peri-

ode van 20 t/m 29 september 2018; 

-  de Ljochtkuiertocht in en vanuit Pingjum op zaterdag 3 

november 2018;

-  de voorstellingen van ”Wy jouwe gjin krimp” te Witmarsum-

Arum in de periode van 1 t/m 11 november 2018;

-  de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten te Witmarsum op 

zaterdag 24 november 2018;

Voor ehbo bij evenementen kunt u contact opnemen met ons 

bestuurslid Sies van den Berg.

Nieuwe a.e.d.

In oktober 2018 hebben wij een nieuwe/tweede a.e.d. aange-

schaft.

Donateurs

Velen van u steunen ons werk met een donatie.

Binnenkort komen wij bij u langs voor de donatie van dit jaar.

Voor uw steun zeggen wij u al vast hartelijk dank.

Onze vereniging is een algemeen nut beogende instelling (anbi), 

zodat uw donatie inzake de inkomstenbelasting aftrekbaar is 

van uw inkomen als u aan de verdere voorwaarden voldoet.

Als u donateur wilt worden van onze vereniging kunt u contact 

opnemen met het bestuur.
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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

 
 
 
 
Uw adres voor: 
Hypotheken, samenwerking met meer dan 30 geldverstrekkers 
Verzekeringen, samenwerking met meer dan 25 maatschappijen 
Bedrijfsfinancieringen voor MKB en Agri 
Bemiddeling crowdfunding 
 
Met betrekking tot sparen en betalen hebben wij een exclusieve samenwerking met RegioBank 
 
 
 
 
Bezoekadres:  Postadres: 
Van Aylvaweg 1 Postbus 23 
Witmarsum 8748 ZL 
Tel.   0517-531529 Witmarsum 
Mob. 06-30603131 Email: info@groenhoutfd.nl 
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Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit;

- Sies van den Berg te Zurich, telefoon 0517 – 57.92.45;

- Klazina Kooij te Lollum, telefoon 0517 – 46.93.07;

- Thea Schotanus te Witmarsum;

- Annemarie Heeringa te Witmarsum;

- Marika Tolsma te Lollum.

S V Mulier
Aan de inwoners van Witmarsum, Pingjum, Schraard, Longer-

hou, Schettens, Lollum en Waaxens

De Sponsorcommissie van S.V. Mulier gaat ook dit jaar weer 

een actie voor en door de jeugd organiseren. 

Nu niet in het najaar, maar in het voorjaar en ook nu hopen de 

jeugdleden weer op uw steun te kunnen rekenen.

De artikelen die we dit jaar aanbieden zijn:

Chocolade paasei

Handzeep   

Geurkaars in glas 

Drinkbeker            

Pepermunt

Alle artikelen kosten € 2,50 per stuk/verpakking 

Volgens ons kunt u vast 1 of meer artikelen gebruiken en hier-

mee steunt u het jeugdvoetbal van S.V.Mulier.

Wij komen op woensdag 10 april bij u langs

Voor verdere inlichtingen of bestellingen kunt u bellen met  

J. Jorna.Tel: 0619187172

Bij voorbaat hartelijk dank.

Sponsorcommissie s.v. Mulier

2019 | 4 Koepel.indd   20 02-04-19   14:25



21

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit;

- Sies van den Berg te Zurich, telefoon 0517 – 57.92.45;

- Klazina Kooij te Lollum, telefoon 0517 – 46.93.07;

- Thea Schotanus te Witmarsum;

- Annemarie Heeringa te Witmarsum;

- Marika Tolsma te Lollum.

S V Mulier
Aan de inwoners van Witmarsum, Pingjum, Schraard, Longer-

hou, Schettens, Lollum en Waaxens

De Sponsorcommissie van S.V. Mulier gaat ook dit jaar weer 

een actie voor en door de jeugd organiseren. 

Nu niet in het najaar, maar in het voorjaar en ook nu hopen de 

jeugdleden weer op uw steun te kunnen rekenen.

De artikelen die we dit jaar aanbieden zijn:

Chocolade paasei

Handzeep   

Geurkaars in glas 

Drinkbeker            

Pepermunt

Alle artikelen kosten € 2,50 per stuk/verpakking 

Volgens ons kunt u vast 1 of meer artikelen gebruiken en hier-

mee steunt u het jeugdvoetbal van S.V.Mulier.

Wij komen op woensdag 10 april bij u langs

Voor verdere inlichtingen of bestellingen kunt u bellen met 

J. Jorna.Tel: 0619187172

Bij voorbaat hartelijk dank.

Sponsorcommissie s.v. Mulier
De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl

Comfortabel wonen 
zonder energiekosten!

“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren 
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen, 
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning. 
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.

2019 | 4 Koepel.indd   21 02-04-19   14:25



22

S cheppingsgave
Na meewerking aan de kerstnachtdienst is Scheppingsgave met 

frisse moed begonnen aan het nieuwe jaar. Zoals u aan de hier-

naast afgedrukte flyer ziet, gaat het koor samen met “Samar” 

uit Makkum een dubbelconcert geven. Beide koren staan onder 

leiding van Jannie Kramer. Scheppinggave is van oudsher het 

klassiekere koor, alhoewel we naast klassieke werken de laatste 

jaren veel meer de moderne kant op gaan in de keuze van het 

repertoire. Koor Samar staat nu een paar jaar onder leiding van 

Jannie en dat heeft ondermeer geresulteerd in het winnen van 

het Femuza Korenfestival in 2017.

Vanaf januari zijn we druk aan het repeteren en we hebben ook 

een paar keer samen met Samar geoefend.Het zingt heerlijk 

met zoveel enthousiaste zangers en zangeressen! We hopen dat 

u zaterdagavond 6 april of zondagmiddag 7 april komt luiste-

ren. Het wordt een erg gevarieerd programma: de koren zingen 

apart, maar er zijn ook enkele gezamenlijke liederen , waaron-

der het 12 minuten durende stuk “Joseph and the amazing tech-

nicolor dreamcoat” van Andrew LLoyd Webber en Tim Rice.

Dus “net stinne, mar der hinne!”
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men of denk aan het organiseren van een kinderfeestje op de 

woensdag middag.

De voorverkoop van de abonnementen en de leskaarten vindt 

plaats bij de kassa van maandag 15 april t/m vrijdag 26 april van 

8.30 tot 16.00 uur en zaterdag 20 april van 9.30 uur tot 11.00 uur. 

(zondag en paasmaandag geen verkoop)

Vergeet niet uw oude abonnement en inschrijfformulier mee 

te nemen.  

Tijdens de voorverkoop kunt u alleen per pin betalen. 

Belangrijk!!

Geen geld voor zwemles. Kijk op gemeentesudwestfryslan.nl 

en zoek op kind pakket. Wij doen hier ook aan mee. Misschien 

mag uw kind dan ook gratis op zwemles. Het bewijs dat u van 

de gemeente krijgt mag u meenemen naar het zwembad.

Op zaterdag 27 april opent zwembad Mounewetter om 14.00 

uur haar deuren met om 14.30 uur het traditionele stuivertje 

duiken.

KOM DIT SEIZOEN WEER ALLEMAAL ZWEMMEN IN 

ZWEMBAD MOUNEWETTER.

Bestuur stichting zwembad Mounewetter

S t. Oars as Oars
Jo moatte oan de bak!

Blikstienders, er staat weer wat te gebeuren in ons dorp. Geen 

paniek hoor, want we hebben het over 11 oktober a.s. U voelt 

hem al, de opening van het Oktoberfest.(zie elders deze Koe-

pel) Wij, van OarsAsOars, vernamen dat de ‘Ljochtkuier” in 

Pingjum het afgelopen jaar voor de laatste keer was georgani-

seerd. De Pingjumers hadden vooraf afgesproken dat ze het 3 

jaar wilden organiseren, met als hoogtepunt in het jaar 2018 tij-

dens LF2018. Omdat we altijd op zoek zijn naar iets origineels 

L etters van Mounewetter
Het is bijna zover…… op 27 april opent Zwembad Mounewet-

ter weer de deuren.

Vanaf 15 april kan iedereen een abonnement komen halen of 

zich opgeven voor zwemlessen bij de kassa van het zwembad.

In de winter wordt er achter de schermen hard gewerkt om het 

zwembad klaar te krijgen voor een volgend zwemseizoen.

Uit de enquête die vorig seizoen is gehouden kwam naar voren 

dat de toilet voorziening aan verbetering toe was en dat er op 

erg drukke dagen te weinig toiletten zijn. Het bestuur heeft 

besloten om een nieuw toiletruimte te laten maken, waarin 7 

nieuwe toiletten zijn gekomen. Ook zijn de ouder en kind ruim-

te en de urinoirs opgeknapt.

Om het onderhoudswerk in en rondom het zwembad te ver-

minderen is het grote speeltoestel op de zonneweide vervangen 

door een nieuw onderhoudsarm speeltoestel.

En verder zijn er nog vele zichtbare en onzichtbare klusjes 

gedaan.

Zonder onze vrijwilligers, die in de winter wekelijks en soms 

zelfs dagelijks aanwezig zijn, zou dit allemaal niet mogelijk zijn. 

Heel erg bedankt.

Op zaterdag 16 maart hebben we meegedaan met NL-doet. 

Op deze regenachtige en koude dag is er door een enthousi-

aste ploeg de binnenruimte schoongemaakt. We sloten af met 

soep en broodjes. Iedereen bedankt voor de hulp. Het was weer 

geweldig.

Inmiddels heeft u het informatie boekje mogen ontvangen of 

deze ontvangt u binnenkort. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u 

contact opnemen met Joke van der Vliet tel.: 0515-531704 of 

kijk op onze website: www.zwembadmounewetter.nl.

De prijzen van de abonnementen en zwemlessen zijn dit jaar 

wederom niet verhoogd. Ook zal het zwembad op woensdag 

open blijven tussen 17.00 uur en 19.00 uur, waardoor er meer 

ruimte komt om na het werk of school nog even te gaan zwem-

2019 | 4 Koepel.indd   24 02-04-19   14:25



25

men of denk aan het organiseren van een kinderfeestje op de 

woensdag middag.

De voorverkoop van de abonnementen en de leskaarten vindt 

plaats bij de kassa van maandag 15 april t/m vrijdag 26 april van 

8.30 tot 16.00 uur en zaterdag 20 april van 9.30 uur tot 11.00 uur. 

(zondag en paasmaandag geen verkoop)

Vergeet niet uw oude abonnement en inschrijfformulier mee 

te nemen.  

Tijdens de voorverkoop kunt u alleen per pin betalen. 

Belangrijk!!

Geen geld voor zwemles. Kijk op gemeentesudwestfryslan.nl 

en zoek op kind pakket. Wij doen hier ook aan mee. Misschien 

mag uw kind dan ook gratis op zwemles. Het bewijs dat u van 

de gemeente krijgt mag u meenemen naar het zwembad.

Op zaterdag 27 april opent zwembad Mounewetter om 14.00 

uur haar deuren met om 14.30 uur het traditionele stuivertje 

duiken.

KOM DIT SEIZOEN WEER ALLEMAAL ZWEMMEN IN 

ZWEMBAD MOUNEWETTER.

Bestuur stichting zwembad Mounewetter

S t. Oars as Oars
Jo moatte oan de bak!

Blikstienders, er staat weer wat te gebeuren in ons dorp. Geen 

paniek hoor, want we hebben het over 11 oktober a.s. U voelt 

hem al, de opening van het Oktoberfest.(zie elders deze Koe-

pel) Wij, van OarsAsOars, vernamen dat de ‘Ljochtkuier” in 

Pingjum het afgelopen jaar voor de laatste keer was georgani-

seerd. De Pingjumers hadden vooraf afgesproken dat ze het 3 

jaar wilden organiseren, met als hoogtepunt in het jaar 2018 tij-

dens LF2018. Omdat we altijd op zoek zijn naar iets origineels 

L etters van Mounewetter
Het is bijna zover…… op 27 april opent Zwembad Mounewet-

ter weer de deuren.

Vanaf 15 april kan iedereen een abonnement komen halen of 

zich opgeven voor zwemlessen bij de kassa van het zwembad.

In de winter wordt er achter de schermen hard gewerkt om het 

zwembad klaar te krijgen voor een volgend zwemseizoen.

Uit de enquête die vorig seizoen is gehouden kwam naar voren 

dat de toilet voorziening aan verbetering toe was en dat er op 

erg drukke dagen te weinig toiletten zijn. Het bestuur heeft 

besloten om een nieuw toiletruimte te laten maken, waarin 7 

nieuwe toiletten zijn gekomen. Ook zijn de ouder en kind ruim-

te en de urinoirs opgeknapt.

Om het onderhoudswerk in en rondom het zwembad te ver-

minderen is het grote speeltoestel op de zonneweide vervangen 

door een nieuw onderhoudsarm speeltoestel.

En verder zijn er nog vele zichtbare en onzichtbare klusjes 

gedaan.

Zonder onze vrijwilligers, die in de winter wekelijks en soms 

zelfs dagelijks aanwezig zijn, zou dit allemaal niet mogelijk zijn. 

Heel erg bedankt.

Op zaterdag 16 maart hebben we meegedaan met NL-doet. 

Op deze regenachtige en koude dag is er door een enthousi-

aste ploeg de binnenruimte schoongemaakt. We sloten af met 

soep en broodjes. Iedereen bedankt voor de hulp. Het was weer 

geweldig.

Inmiddels heeft u het informatie boekje mogen ontvangen of 

deze ontvangt u binnenkort. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u 

contact opnemen met Joke van der Vliet tel.: 0515-531704 of 

kijk op onze website: www.zwembadmounewetter.nl.

De prijzen van de abonnementen en zwemlessen zijn dit jaar 

wederom niet verhoogd. Ook zal het zwembad op woensdag 

open blijven tussen 17.00 uur en 19.00 uur, waardoor er meer 

ruimte komt om na het werk of school nog even te gaan zwem-

2019 | 4 Koepel.indd   25 02-04-19   14:25



26

dorp als het onze. Immers; een goede buur is beter dan een 

verre vriend.

Wie de jeugd heeft………..heeft de toekomst. 

Het is alweer een tijdje geleden dat dat we geluiden hoorden 

vanuit de jeugd, dat ze best wel wat inspraak zouden willen heb-

ben in de organisatie van het Oktoberfest. Wij als organisatie 

zijn dol op mensen die graag inspraak willen bij de organisatie 

van het Oktoberfest. (HALLO!!!) Maar goed, iets roepen is 

één, iets doen is twee. “Sizzen is neat, dwaan is in ding” om 

er nog maar eens een tegelwijsheid tegenaan te gooien. Maar 

echt moeilijk bleek het niet om een 5-tal enthousiaste jeugdigen 

te vinden.  Zo hebben er in het jeugdbestuur plaats genomen; 

Maaike Spyksma, Jessica Otten, Jennifer de Jong, Amarins 

Hofstra en Ties Jorna. De eerste vergadering, onder leiding van 

twee OAO-ers zit er al op. Het bleek dat deze vergadertijgers 

in de dop al zoveel ideeën in het hoofd hadden dat het Okto-

berfest wat de jeugd betreft al wel weer een jaar of tien vooruit 

kan. Volgens Ties kan heit wel stand-by staan met de brand-

weer, en is pake (Kobus) de beste verkeersregelaar die we ons 

kunnen wensen. De bedoeling van het jeugdbestuur is, om de 

voor de jeugd de zaterdagmiddag te organiseren. Zo staat er 

voor het komende feest een Paintball festijn op het programma 

en zijn er ook junior schminkers aanwezig. En gaan ze bingo-en 

met plaatjes.

Voor de datum van de jaarvergadering van Dorpsbelang Wit-

marsum proberen we altijd het programma voor het Oktober-

fest rond te hebben zodat we dit op de vergadering wereldkun-

dig kunnen maken. Ook dit jaar is het ons derhalve weer gelukt, 

maar voor zij die niet aanwezig waren geven we het hier ook 

nog even weer. Omdat het nog ruim een half jaar duurt voor 

we zover zijn houden we natuurlijk een slag om de arm, maar 

het gaat er zo uitzien: Op vrijdagavond trappen we af met de 

Ljochtkuier (zie elders deze Koepel) onder de bezielende lei-

en aparts namen we contact op met de Pingjumer organisatie, 

met het idee om het evenement over te hevelen naar Witmar-

sum. We vonden een gewillig oor, en kregen alle medewerking. 

Echter een dergelijk evenement organiseren vergt nogal wat 

creativiteit. Aan de andere kant was dit natuurlijk een te mooi 

evenement om dit zomaar een vroege dood te laten sterven. 

Immers ieder jaar doen er tussen de 600 en 700 mensen met 

heel veel plezier mee aan de tocht, en het aantal groeit nog 

jaarlijks. 

Gelukkig kregen we bijval van toneelvereniging “Surprise”. Zij 

hebben toegezegd de organisatie op zich te nemen. Afgelopen 

jaar hebben zij al een voorschot genomen op een dergelijk eve-

nement, met de avondwandeling door ons dorp op vrijdag van 

het Oktoberfest. Dit alles is bijzonder in de smaak gevallen. 

Niet alleen bij de organisatie, maar met name het enthousiasme 

die men bij u als dorpsgenoten ondervond, deed het e.e.a. naar 

meer smaken. Zo werd het Verlengd Oostend omgetoverd tot 

een “rosse buurt” waar ze op de Wallen nog een puntje aan 

zouden kunnen z..( Laat maar)  

Een thema zal nog bedacht worden, maar wij hopen dat u net 

als vorig jaar “Surprise” met raad en daad zult bijstaan, en er 

op de vrijdagavond een “bjusterbaarlik barren” van weet te 

maken, en Witmarsum extra groot op de kaart zet. Tegen die 

tijd zullen zij u via de diverse media benaderen, om op wat voor 

manier dan ook, namens en met uw buurt een bijdrage te leve-

ren. We hopen op u te kunnen rekenen!

De opzet is dat Witmarsum de komende 3 jaar de organisatie 

op zich neemt en mettertijd het stokje over zal dragen aan een 

van de buurdorpen. 

De achterliggende gedachte bij dit alles is natuurlijk om u als 

Witmarsumers wat dichter bij elkaar te brengen. Nog te vaak 

bemerken we dat men nog veel mensen hun (achter)buren niet 

of nauwelijks kennen, wat natuurlijk helemaal niet past bij een 
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ding van toneelvereniging “Surprise”. Bij terugkomst van deze 

tocht wordt u opgevangen door de alom bekende feestband 

“De Suskes”. Op zaterdagmiddag dus het woord en daad aan 

het jeugdbestuur, en voor de zaterdagavond hebben we feest-

band “De Fik Erin” uit het Brabantse weten te strikken. Zij 

staan er niet alleen voor, want zij worden in de pauzes over-

genomen door DJ ……... Zondagmorgen, zoals u inmiddels 

gewend bent de tentkerkdienst, en in de namiddag tillen we Nij 

Libben op het podium. Ook zij staan niet alleen, want behalve 

uw aanwezigheid, zullen ze een spetterend optreden verzorgen 

met de band  “Diep Triest”.

Een programma om nei út te sjen, as net dan ? Maar u zult nog 

even geduld moeten hebben want het Oktoberfest gaat los 11, 

12 en 13 oktober a.s. 

Wij wensen u een prachtige zomer, en voor ideeën, aanbevelin-

gen en opmerkingen kunt terecht bij de onderstaande mensen.

Cees, Anneke, Jan, Leslie, Egbert en Eppie. 

F anfare “Nij Libben”
Uitnodiging

Kom naar ons voorjaarsconcert op zaterdag 13 april om 20.00 

uur in De Gekroonde Roskam

U kunt dan genieten van mooie fanfare muziek en een optre-

den van de blaasklas. De “blaasklas” is een groep kinderen 

die sinds januari met veel enthousiasme een blaas instrument 

bespelen. Samen vormen ze nu de “Blaasklas” o.l.v. de docen-

ten Guus Pieksma en Ingrid Deen 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 voorjaarsconcert 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 

R ûnsjongjûn
Foar de 5de kear in Rûnsjongjûn op 16 maaie 2019 

Der is neat moaiers as op in ûngetwongen manier meiinoar 

muzyk te meitsjen. De ien spilet op in ynstrumint, in oar sjongt 

en wer in oar docht beiden. Meiinoar muzyk meitsje is net allin-

nich gesellich en leuk, mar it ferset de sinnen ek! Boppedat elt-

senien kin muzyk meitsje, as it no mei in ynstrumint is as mei 

de stim!

Omdat der al in pear kear mei in groep fan sa’n 20 gitaristen 

fan de Wytmarsumer Gitaarakademy yn De Roskam in hiele 

jûn musiseard  en songen wie en it yn it Wytmarsum al rûnsong 

dat dat sokke gesellige jûnen wienen is der al fjouwer kear ear-

der in saneamde “Rûnsjongjûn”  (muzykjûn dus) organisearre. 

Omdat it alle kearen in boppeslach wie, is besletten op 16 maaie 

foar de 5de kear yn De Gekroonde Roskam yn Wytmarsum 

opnij in “Rûnsjongjûn” te organisearjen wêrby muzikanten, 

sjongers en fansels harkers fan herte wolkom binne.
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De bedoeling is dat der wer spontaan muzyk makke wurdt. De 

oanjaaiers, binne de gitaristen fan de Gitaarakademy Wytmar-

sum. Yn de rin fan de jûn wurde in tal lieten meiinoar spile 

en songen, lieten wêr’t in eltsenien meidwaan kin. Muzikanten 

moatte harren eigen (akoestyske) ynstrumint meinimme. Dat 

kin in gitaar wêze, mar kin likegoed in fluit, akkordeon, tam-

boeryn, leppels of wat foar ynstrumint dan ek mar wêze. Foar 

sjongers is it goed bij stim wêzen foldwaande.

Soest de opset fergelykje kinne mei muzyk jûnen yn in Ierske 

Pub wêr spontaanwei troch muzikanten muzyk makke wurdt. 

No wat dy Ieren kinne, kinne wij fansels ek! 

It is de bedoeling om alderhande lieten, fan popmuzyk, folks-

muzyk, Ingelsk, Nederlânsk oant Frysk,  meiinoar te spyljen. 

Krekt wat der mar boppe driuwen komt. 

De organisaasje hat der oergryslik folle sin oan en hat der alle 

fertrouwen yn dat it, lykas  de foarige kearen, hartstikke leuk 

wurde sil. Dizze jûn draait om it muzyk meitsjen, sjongen en it 

harkjen nei muzyk. Eltsenien is fan herte wolkom yn de seal 

fan de Gekroonde Roskam yn Wytmarsum. De jûn begjint om 

20.30 oere en de tagong is fergees.
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Dus twijfel niet langer en schrijf jezelf of je (bedrijfs/verenigin-

gen)team in. Dit is mogelijk t/m 6 september. Voor de snelle 

beslissers is er van 1 april tot 1 juni korting op de inschrijving.

Graag tot 8 september!

K V Pim Mulier 
Algemene ledenvergadering.

Op woensdag 6 maart 2019 werd de algemene ledenvergade-

ring gehouden. De opkomst was goed en de jaarvergadering 

verliep in een gemoedelijke sfeer. De vaste agendapunten 

werden vlot afgewerkt. Johan van der Molen, Herman Sprik, 

Arnold Bergsma en Jan Geert Dijkstra werden herkozen. Mar-

jan Reijenga werd als nieuw bestuurslid benoemd. Rond 22.15 

uur sloot voorzitter Harm Jilderda de vergadering.

Michael van Coevorden winnaar Willem Boersma cup.

De Willem Boersma cup is een wisselbeker voor de meest suc-

cesvolle ledenkaatser. Winnaar in 2018 werd Michael van Coe-

vorden. Michael behaalde in vijf partijen maar liefst vier keer 

een tweede prijs en één keer kreeg hij de krans omgehangen. 

Een unieke prestatie. Het bestuur feliciteert Michael met dit 

leuke succes. 

Koekactie.

Op woensdag 24 april 2019 organiseert de kaatsvereniging weer 

de jaarlijkse koekactie.  In samenwerking met bakker de Schif-

fart worden er drie verschillende soorten koek aangeboden. 

De vers gebakken koeken kosten €3,50, voor € 6,00 krijgt u 

T riatlon Witmarsum
INSCHRIJVING 7e TRIATLON WITMARSUM PER 1 

APRIL GEOPEND

Enthousiastelingen kunnen zich vanaf 1 april weer inschrijven 

voor de Triatlon in Witmarsum! Dit jaar wordt de triatlon voor 

de 7e keer georganiseerd en wel op zondag 8 september.

De triatlon ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als in 2018, er 

wordt begonnen met 500 meter zwemmen. Vanuit de wissel-

zone wordt er vervolgens een ronde van 20 kilometer gefietst 

en afsluitend volgt er een loopronde van 5 kilometer. 

Na het succes van vorig jaar wordt de Súdwest Fryslân Triatlon 

Cup ook weer georganiseerd. Deze competitie bestaat uit drie 

triatlons in september. Op 1 september is dat de 1/8e triatlon 

in Workum, 8 september in Witmarsum (1/8e triatlon) en de 

afsluiting is op 14 september in Wommels (1/4e triatlon).

Op basis van de eindtijden van de deelnemers aan deze compe-

titie wordt er een klassement opgemaakt. De snelste dame en 

heer ontvangt hierbij een prachtig aandenken!

Voor de competitie moet bij elk evenement afzonderlijk wor-

den ingeschreven.

Wil je niet aan de competitie meedoen? Geen paniek, alleen 

deelnemen aan Triatlon Witmarsum is natuurlijk geen pro-

bleem! Net als vorig jaar kan daarbij de keuze gemaakt worden 

tussen het zwemmen in de Witmarsumervaart of in zwembad 

Mounewetter. Wel is er een maximum aantal startplaatsen in 

het zwembad. Natuurlijk kun je ook met twee teamleden mee-

doen aan de Estafette Team Triatlon.

Voor de bedrijven en verenigingen in en rond Witmarsum is er 

weer de Business & Verenigingen Team Triatlon. In 2018 bleek 

het team van Fysio Witmarsum de beste, maar welk team is de 

snelste in 2019?
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Hoe kunt u stemmen?

Het is voor kaatsvereniging Pim Mulier belangrijk om zoveel 

mogelijk stemmen te krijgen. Wij kunnen deze bijdrage goed 

gebruiken om een extra impuls aan het jeugdkaatsen in Wit-

marsum te geven. Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en 

vrienden helpen bij het realiseren van dit doel, door op ons te 

stemmen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

Dit kan alleen als u lid bent van Rabobank Leeuwarden-Noord-

west Friesland. Leden van de Rabobank ontvangen in maart 

per post hun stemcode en de link naar de stemsite.

Kom in actie!

Beslis mee van 27 maart t/m 7 april en help onze club bij het 

realiseren van ons doel om het jeugdkaatsen in Witmarsum een 

extra impuls te geven. Laat jouw KV Pim Mulier clubhart spre-

ken! Alvast bedankt voor uw steun!

Onze clubkas vullen. Dat is het idee! Stem op KV Pim Mulier!

Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra 

er twee. Daarmee steunt u zowel de kaatsvereniging als een 

plaatselijke middenstander. Wij hopen dat veel inwoners onze 

actie steunen. 

Start seizoen.

Op zondag 12 mei 2019 organiseren we de eerst ledenpartij.  Op 

24 april 2019 wordt het programmaboekje weer bezorgd bij de 

leden en inwoners. U kunt dan het hele programma voor 2019 

rustig nalezen. Het programma staat ook op de website (www.

kvpimmulier.nl). Het competitiekaatsen voor senioren begint 

weer op donderdag 2 mei 2019. 

Indeling vrijwilligers: keurmeesters en kantine.

Geen enkele vereniging kan zonder de steun van vrijwilligers.  

De vrijwilligers voor het nieuwe kaatsseizoen zijn weer inge-

deeld. Het gaat om de keurmeesters. De indeling is opgenomen 

in het programmaboekje voor 2019.  De vrijwilligers voor de 

kantine worden nog afzonderlijk benaderd en ontvangen daar-

na het indelingsschema.  

Straatkaatsen.

Het straatkaatsen is gepland in de week van 24- 28 juni 2019. 

Op maandag en dinsdag kaatst de jeugd. Op woensdag tot en 

met vrijdag de senioren, dames en heren. Kan iedereen mee 

doen? Ja, we organiseren weer het buurtkaatsen waarbij partu-

ren op sterkte worden ingedeeld.

In de mei koepel informeren wij u over de buurtcoaches bij wie 

u zich op kunt geven. 

Rabobank Clubkas Campagne. Stem op onze club!

Kaatsvereniging Pim Mulier doet mee aan de Rabobank 

Clubkas Campagne van de Rabobank. Leden van Rabobank 

Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen tussen woensdag 27 

maart en zondag 7 april stemmen uitbrengen op hun favoriete 

clubs. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe hoger de bij-

drage. U steunt ons toch ook?
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O  prop
Red het timmerdorp!

We willen heel graag dat Timmerdorp Witmarsum in 2019 voor 

de zesde keer georganiseerd kan worden. Helaas is het op dit 

moment nog niet zeker of dat gaat lukken. Vijf jaar lang heeft 

een aantal enthousiastelingen zich ingezet voor Timmerdorp, 

maar zij vinden het nu tijd om de hamer over te dragen aan 

anderen. 

Harmen Stremler en Jeroen Menage blijven in het comité zit-

ten, maar het lukt niet om Timmerdorp met z’n tweeën te orga-

niseren. Jaarlijks komen er tussen de 70 en 100 kinderen af op 

dit driedaagse bouwfestijn. Jij wilt toch ook dat de bovenbouw 

van de basisschool kan blijven timmeren! 

Harmen en Jeroen zoeken vier nieuwe leden voor het comité. 

Vind je het leuk om kinderen te leren een stevig bouwwerk 

te maken, wil je de catering en faciliteiten verzorgen of ben je 

goed in het regelen van honderden pallets, geef je dan voor 27 

april op als organisator van Timmerdorp Witmarsum. Alleen 

met nieuwe enthousiaste vaders en moeders kan Timmerdorp 

blijven voortbestaan. Stuur een e-mail naar timmerdorpwit-

marsum@gmail.com.

Timmerdorp duurt drie dagen en vindt dit jaar plaats in de 

laatste week van de zomervakantie. Het organiseren van Tim-

merdorp is vooral praktisch. De voorbereidende vergaderingen 

duren nooit lang, ook al ga je vaak pas laat in de avond weer 

naar huis, maar dat komt door de gezelligheid na de vergade-

ring.

Wacht niet langer en meld je nu aan!

 

  
Fit de zomer door ! 

  
Zomerfitness, sporten van juni t/m augustus 

voor € 75,00 
vraag naar de voorwaarden 

 
Tevens zijn er op dit moment nog enkele plekken vrij bij de   

Fitdance, Bodyfit, Spinning en 
 Streetdance: peuters, kids en teens 

                                                                                                                          
   

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen 
of kijk op onze website. 
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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 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, brom-

mers 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: 

trekkerdei@hotmail.com

Bedrijven die Trekkerdei 2019 mogelijk maken:

Loonbedrijf & kraanverhuur K. Haitsma te Witmarsum

Mechanisatiebedrijf LMBW te Witmarsum, Bouwbedrijf Hee-

ringa te Witmarsum, Garage Cats te Witmarsum, Hoveniers-

bedrijf Reitsma te Witmarsum, Camping Mounewetter te Wit-

marsum, Rijwielhandel Elgersma te Witmarsum, Installatiebe-

drijf Yntema te Wons, Groenhout Financiële Dienstverlening 

te Witmarsum

S urprise Nijs
Lykas jimme yn in eardere Koepel lêzen hawwe kinnen, binne 

wy drok dwaande op ferskate fronten om aktiviteiten op teater- 

en kultureel mêd te organisearjen. 

Op de planning stiet in middei foar alle bern fan de basisskoal-

len yn Wytmarsum.  Eksakte tiden en aktiviteiten neame wy yn 

de earstfolgjende Koepel.  De middei wurdt organisearre troch 

ús jeugdbestjoersleden. 

Dêrnjonken kriget de foarstelling dy‘t freed 14 en sneon 15 juny 

op de kemping hâlden wurdt, hieltyd mear foarm. 

Dat dit net alles is, hawwe jo ûnderwilens faaks ek al wol fer-

nommen, wy gean op 11 oktober yn gearwurking mei it Okto-

berfest in Ljochtkuier organisearjen. Wy nimme hjirby it 

ljochtsje oer fan Penjum. Wy hawwe der nocht oan om hjir-

mei dwaande te wêzen en hoopje op in soad entûsjasme fan it 

doarp. Wytmarsum op in oare wize op de kaart sette is ien fan 

de doelstellings. 

Dêrnjonken binne wy drok dwaande mei de tarieding foar in 

grut spektakelstik yn de iepen loft, yn gearwurking mei Nij Lib-

ben,  it Popkoar en Scheppingsgave. 

Wy hâlde jo graach op de hichte ! 

T rekkerdag 2019
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 Pingjumerstraat te Witmarsum. Wij starten 
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D e Koepel stypje
Bêste Koepellêzers

Ek 2018 hawwe wy finansjeel wer ôfslúte kinnen mei in positief 

saldo. 

En dat is te tanken oan ús freonen, stipers, advertearders en 

ferienings.

Moai dat sa folle freonen oan it begjin fan dit jier harren taseine 

bydrage al wer oarmakke hawwe.

Sa kinne wy meienoar ús doarpskrante yn stân hâlde…!

Tige tank allegearre.

Feikje

Y n’t ferline 
Doe ‘ t we fan ‘ e wike de brânwacht hearden, gean de tinzen 

even werom nei de jierren ‘ 60. Doe wie der brân yn it doarp, dit 

stie yn de Ljouwerter Krante fan 3 juny 1960: Schuur afgebrand 

te Witmarsum. Vanmorgen omstreeks half twaalf is de schuur 

van de landbouwer S. Tolsma, te Witmarsum door brand geheel 

vernield. De brand ontstond door onbekende oorzaak op de 

zolder van de schuur, waar ongeveer duizend aardappelkisten 

waren opgeslagen. De landbouwtrekker en enige vaten ben-

zine, die ook nog in de schuur aanwezig waren, konden door 

snel handelend optreden van de omwonenden uit de branden-

de schuur worden gehaald. 

Nadat men eerst al getracht had met brandblusapparaat het vuur 

te doven, was het snel ter plaatse aanwezige brandweerkorps 

van Wonseradeel die met enige stralen het vuur bestreed. Vrij 

snel was men het vuur meester. Om veiligheidsreden bleek het 

noodzakelijk het nog overeind staande gedeelte van de schuur 

omver te halen. De schade aan het woonhuis van de heer Tols-

ma bleef beperkt. De volledige schade, die op het ogenblik nog 

niet bekend is, wordt door de verzekering gedekt.’ 

Op in foto fan de brânwacht fan Wytmarsum út 1961, dy ‘ t 

nei alle gedachten ek by de brân oanwêzich wiene, steane de 

neikommende persoanen. Op de boppeste rige  f.l.n.r. : L. 

Sierkstra, R. Rienstra, S. Heinsma, S. Kooistra, Y. Haagsma, 

A. Steensma, T. Herrema, M. v.d. Meer en J. Bakker gemeent-

lik kommandant. Middelste rige f.l.n.r.: J. Posthumus, B. Veld-

man, S. Anema. Foarste rige f.l.n.r.: W. v.d. Velde, J. Menage, 

J. Zijlstra en J. Stellingwerf. 

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 april
6 april Concert Scheppingsgave en Samar

  20.00 uur, Koepelkerk

6 april Mouneboulers

  Loonbedrijf Haitsma-toernooi

7 april TC Witmarsum

  ‘De Schiffart-openingstoernooi’ 

9 april Vrouwen van Nu

   19.45 uur, De Gekroonde Roskam, afsluiting 

 seizoen met ‘Joukje en Froukje’ 

10 april Sponsoractie SV Mulier

10 april Aylva State

  19.30 uur, optreden Popkoar Witmarsum

12 april Aylva State 14.30 uur, Soosmiddag

13 april  Nij Libben 20.00 uur, De Gekroonde Roskam, 

Voorjaarsconcert metv blazersklas

13 april Trekkerdei 10.30 – 15.30 uur, terrein LMBW

15 april Koekactie KV Pim Mulier

16 april  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam. Slotavond en Maatkaarten

18 april Aylva State 15.00 uur, middagdienst PKN

19 april Ald papier foar Nij Libben Vanaf 07.00 uur

25 april Aylva State 12.00 uur, Patatdag (opgave vereist)

  15.00 uur, Bingo

27 april Koningsdag

27 april  Zwembad Mounewetter 14.00 uur opening zwem-

seizoen, 14.30 uur Stuivertje duiken

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 19 maaie 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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A genda april
6 april Concert Scheppingsgave en Samar

  20.00 uur, Koepelkerk

6 april Mouneboulers

  Loonbedrijf Haitsma-toernooi

7 april TC Witmarsum

  ‘De Schiffart-openingstoernooi’ 

9 april Vrouwen van Nu

   19.45 uur, De Gekroonde Roskam, afsluiting 

 seizoen met ‘Joukje en Froukje’ 

10 april Sponsoractie SV Mulier

10 april Aylva State

  19.30 uur, optreden Popkoar Witmarsum

12 april Aylva State 14.30 uur, Soosmiddag

13 april  Nij Libben 20.00 uur, De Gekroonde Roskam, 

Voorjaarsconcert metv blazersklas

13 april Trekkerdei 10.30 – 15.30 uur, terrein LMBW

15 april Koekactie KV Pim Mulier

16 april  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam. Slotavond en Maatkaarten

18 april Aylva State 15.00 uur, middagdienst PKN

19 april Ald papier foar Nij Libben Vanaf 07.00 uur

25 april Aylva State 12.00 uur, Patatdag (opgave vereist)

  15.00 uur, Bingo

27 april Koningsdag

27 april  Zwembad Mounewetter 14.00 uur opening zwem-

seizoen, 14.30 uur Stuivertje duiken

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 19 maaie 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

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
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