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Wijkverpleegkundige Baukje de Jong
Tel.nr.: 0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Baukje komt graag voor een
vrijblijvend gesprek bij u thuis.

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

Baukje de Jong is de
wijkverpleegkundige bij u in de
buurt. Samen met haar zorgteam
Witmarsum biedt zij alle soorten zorg
aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis gaan.

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

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

K at en Harke
It is maitiid yn it lân! De natoer op syn moaist! Ek tusken

en

ha we fan alles wer by it ein.
De foarferkeap foar de abonneminten is al wer los en as jimme
de Koepel lêze is ús moaie swimbad alwer in wike iepen. Wy
hoopje fansels op wer sa’n moaie simmer as ferline jier.
En wat binne wy bliid mei ús ‘nije’ Poiesz, in skitterende winkel
mei alle moderne foarsjennings, it wie efkes ôfsjen mei hast 2
wike ticht, mar no kinne we wer te kust en te keur.
Op 6 en 7 april wie der in dûbelkonsert fan Scheppingsgave en
Samar yn de Koepeltsjerke en de Doniatsjerke yn Makkum. In
grutte opkomst en de minsken ha genoaten! Der sitte wer hiel
wat oerkes oefenjen yn!
Op 10 april hat Popkoar Wytmarsum wer in prachtige jûn fersoarge yn Aylvastate. Muzyk ferbynt!
Op 13 april wie alwer foar de 6e kear Trekkerdei Wytmarsum,
dit evenemint lûkt altyd in protte minsken nei Wytmarsum, der
wiene mear as 80 oanmeldingen. In grut sukses!
Toanielferiening Surprise is ek alwer los mei in stik mei 5 froulju! Hâldt de Koepel en Facebook yn’e gaten foar mear nijs.
By de maitiid heart nij libben en sa krige Wytmarsum der ek 2
lytse ynwennerkes by.
Arnold en Fokje Bergsma-Baarda waarden heit en mem fan in
prachtige soan HARM JOHANNES, grutte broer Stijn kin heit
en mem moai helpe!
Jaring en Saloni Nicolai waarden foar de earste kear heit en
mem fan ek in prachtich jonkje JESSE SJOERD.
Lok fynst yn it earste glimke fan dyn bern
Lok fynst yn’e freegjende eagen dy nei dy opsjen
Lok fynst yn it hantsje dat yn dines leit
Lok fynst yn dat iene wurd dat krekt alles seit…
3
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Us lokwinsken foar de nije heiten en memmen en fansels de
pake’s en beppe’s !
De leafde brocht Cynthia Hulskes oer de Ofslútdyk nei Wytmarsum. Sy wennet no by Vincent Popma oan de fan Aylvawei.
In protte lok tawinske!
Ik slút ôf mei in gedicht oer 4 maaie…
Stil
Vanavond ben ik stil
Voor wat verloren ging
In voorbije oorlogstijd
Onschuld, veiligheid, vertrouwen,
Leven
Bevroren in de tijd
Vanavond ben ik stil
Voor wie verlies nog draagt
Van wie in oorlog is gestorven
Angst, onmacht, strijd
Diepe sporen
Voordat vrijheid werd vervorwen
En vanavond ben ik stil
Voor wie de stilte raakt
Aan eigen diepe pijn
Zonder grenzen, zonder tijd
In stilte
Zullen we verbonden zijn
(Floortje Agema)
Oant de oare kear,
Betty
4
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1940-1945 Jouke Tilstra fertelt ...
As de datum fan 4 maaie wer yn’t sicht komt, komme ferhalen en
bylden fan de twadde wrâldkriich wer boppe driuwen. Dit bart yn
it foarste plak by minsken dy’t dizze oarloch bewust mei makke
hawwe. Dit is ek oan’e oarder by Jouke Tilstra, no wenjend yn
Aylva State. Mei syn 94 jier kin hy noch tige krekt fertelle oer wat
him doe yn en rûnom Wûns ôfspile hat. Dat wol hy graach mei de
Koepellêzers diele. En sa sit ik op in jûn nei it iten by Tilstra op syn
keamer mei in bakje tee te harkjen nei syn wederwarichheden en
meitsje wilens oantekeningen.
Yn 1939 begjint de mobilisaasje. De famylje Tilstra wennet op in
pleats tusken Wûns en Koarnwert. Oer de reed troch harren lân
komt in jeep oanriden mei 4 Hollânske soldaten. In kapitein, in
offisier, in korporaal en in gewoane soldaat sitte deryn. De soldaat
moat alle hikken iepen meitsje en sa komme sy by de pleats fan de
famylje Tilstra.
Harren boadskip is dat dizze pleats foardere wurdt troch de Hollanners. Der is plak foar sa om en de by 150 soldaten. Yn it bûthús
sliepe de soldaten mei harren trijen op ien stâl. Sa kin men al hiel
wat kwyt. Ek de heasouder wurdt dêr foar brûkt. Yn it weinhûs is
plak foar de kanonnen. Harren hynders krije in plakje yn de potstâl.
De hege offisieren nimme de foarkeamer yn beslach. Dêr komme
de typmasinen te stean en wurdt der gearkommen. Foar de famylje
bliuwe de keuken en de bedsteden beskikber.
By Hayum steane 12 kazematten mei 12 man Hollânske soldaten
deryn. Dy moatte harren net ferfele en wurde oan it wurk set. Sy
moatte sjitfuorgen oanlizze en snie romje. Der falt dy winter in best
pak snie.
Foaroan yn maaie begjint de oarloch. Om de Dútsers te kearen is der
lân yn dizze kontreien ûnder wetter set. Mar mei boatsjes komme
de Dútske soldaten oer it wetter. Sy litte harren net ôfskrikke. By
de pleats oankommen sjitte sy de twadde deis troch de kowerútsjes
5
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4 Hollânske soldaten en 7 kij dea. De Dútsers nimme no de hiele
pleats ta harren beskikking. De famylje Tilstra moat fan de pleats ôf.
Sy wurde nei de kelder by de buorlju brocht. Mei 18 man sitte sy dêr
yn. De doar komt op slot. Oare soldaten ûntdekke de kelder. Alle
18 man moatte der út en tsjin de muorre stean gean. Deabenaud
tinke sy dat haren libben yn gefaar is. Alle bûsen moatte leech. Heit
Tilstra hat in Dútsk bûsmes. Dit wurdt fûn mar it merk en it lân fan
ôfkomst strielet de soldaat. Sy bliuwe yn libben.
De Hollânske soldaten flechtsje mei boatsjes nei de kazematten op
Koarnwertersân.
De tredde deis komme de Dútske soldaten fan de kant fan Skettens,
de kant fan Penjum en de Wûnzer kant en sette nei de Ofslútdyk
ta. Dêr wolle sy oerhinne nei Noard-Hollân. Dit giet net troch! In
kanonnearboat, lizzend yn it wetter by Koarnwertersân, sjit mei foltreffers nei de soldaten. Hynders en soldaten fine dêr de dea. Jûns
wurde de liken fan minsken en bisten ophelle troch in Dútse frachtauto. Dizze slach ha sy ferlern.
Oan’e ein fan de oarloch wurde alle minsken út Koarnwert, sa’n 160
man, nei de tsjerke brocht. In frou fan 93 jier, dy’t dit rinnend net
mear kin, wurdt derhinne kroade. Foar de doar stiet in Dútske soldaat op wacht.As it melkerstiid is kinne de boeren harren kij [sa’n
6 stiks de man] melke. In soldaat giet mei om op te passen. Ek as
men nei it húske moat , giet der ek ien mei. Utnaaie sit der net yn.
Yn 1945 komme de Canadezen mei 3 tankjes fan Skettens ôf nei
Wûns. De minsken dêr moatte flechtsje foar de Dútsers en goaie
alles oan’e kant. Opsjitte! Yn de earste tank sitte 7 Canadezen.
Dizze soldaten ha ek al by Arnhem fochten. No binne sy hjir en
wurde rekke troch it goaien fan pantserfûst troch de Dútsers. De
tank fleant omheech. 6 manlju reitsje dea, mar ien oerlibbet dit. De
Canadezen litte it der net by sitte! Sy komme nei in oere wer mei
in grutte tank. It kin heve! Sy sjitte earst 3 pleatsen yn’e brân. Dêr
sitte nammentlik Dútsers yn. Fan Harns ôf komme Canadezen by
de seedyk lâns nei Penjum ta. Sy bedarje op “It Strân”. Ek hjir sitte
Dútsers yn’e pleats. Mar hjir wurdt net sketten mar praat. In goede
saak.
De Canadezen hawwe 14 pleatsen opbrând: 4 yn Wûns, 4 yn Pen6
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jum, 4 yn Koarnwert en 2 yn Makkum. Mei rûnom reek om harren
hinne flechtsje de Dútsers hast ûnsichtber.
Op de kop fan de Ofslútdyk hâlde yn it lêste fearnsjier fan de oar-

e

loch sa’n 50 Dútsers de wacht. Sy moatte patrûlje rinne yn de doar-

d

pen dêr tichteby. Sa ek yn Koarnwert. Alle sneinen komt der in

t

Dútse soldaat nei de tsjinst yn’t tsjerke. Dat fernuveret in soad minsken. By neifraach docht bliken dat hy oargelist wie fan in tsjerke
yn Keulen. Mar hy spilet hjir no ek yn’e tsjinst. Hy is hiel betûft yn
it spyljen. Elke snein wer genietsje hjir de tsjerkegongers fan syn
moaie muzyk. Frede oerhearsket dan en de oarloch is efkes hiel fier
fuort. In moai momint om mei ôf te sluten. Dit gefoel moatte wy

k

fêsthâlde foar no en straks. De tee wie lekker, it petear tige nijsgjir-

n

rich en de jûn is omflein.It ferhaal hawwe jimme lêze kinnen. Foar

-

Tilstra en fêst ek oaren, dy’t dizze wrâldkriich mei makke hawwe, in

s

tiid om nea wer te ferjitten. Tank Tilstra dat wy dit mei jo diele meie.
Utwurke troch Jelly.
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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

e
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C lub van 50
Club van 50 steekt jeugd SV Mulier in prachtige nieuwe reserveshirts!
De wens was er al een poosje; reserveshirts voor de jongste
jeugd. Bij thuiswedstrijden en een tegenstander in dezelfde
Mulier kleuren moest de jeugd tot nu toe altijd een hesje over
het shirt trekken. Dat is nu verleden tijd.
De Club van 50 van SV Mulier heeft ervoor gezorgd dat de
jeugd tot en met de JO15 vanaf nu een compleet reservetenue
heeft. In samenspraak met Textielstra heeft SV Mulier nu een
prachtig blauw reserveshirt.
De gebroeders Postma hadden de primeur om, samen met Jelle
Brandsma en Jelle Reinsma van de Club van 50, de nieuwe
shirts te presenteren.
De jeugdcommissie van de SV Mulier bedankt de Club van 50
voor deze geweldige actie!

8
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D e Laatste Eer
Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer”
Een stoel is leeg
Een stem die zwijgt
Handen die rusten

e

r

Afscheid nemen is een pijnlijk iets, de wereld staat even stil.
Een machteloos gevoel overvalt ons, even niet meer weten

e

wat je moet doen. Soms is er niet gesproken over een afscheid,

e

omdat het zo ver weg leek, maar dan……..

0

Leden van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste
Eer” kunnen een beroep doen op een van de bodes; mevr. J.
Koehoorn-Hoitsma (tel. 0517-531654/06-30953146) of dhr. Casper van Veen (tel. 0517-851909/06-30953146). Zij kunnen u met
raad en daad terzijde staan. Ook voor niet-leden zijn de bodes
bereid, om samen met u, een waardig afscheid te organiseren.
Voor niet-leden wordt een toeslag berekend van 10% met een
maximum van € 275,-. Tevens wordt er huur berekend voor het
gebruik van materiaal. Misschien is het voor u een overweging
waard om lid te worden van onze vereniging. De contributie
voor alleenstaanden is

€15,- per jaar, voor een gezin betaalt

u € 30,-. Hierbij zijn kinderen, mits ze zijn aangemeld, tot hun
18e jaar meeverzekerd. Voor vrijblijvende informatie kunt u
contact opnemen met dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963.
Algemene informatie kunt u vinden op de website: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl
Het bestuur:
Dhr. S. Elgersma

voorzitter (tel. 0517-532551)

Dhr. K. Kroontje

penningmeester (tel. 0517-531963)

Mevr.J. Joustra-Giliam

secretaris

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker
Dhr. J. Brouwer

lid

lid
9
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G raach Dien
GRAACH DIEN (voor iedereen)
Wij merken regelmatig dat men denkt dat “Graach Dien” er
alleen maar is voor oudere inwoners van Witmarsum.
Dat is niet zo; iedereen die hulp nodig is en geen beroep kan
doen op familie, kennissen of buren helpen wij graag.
Wij hebben geen web-side, face-book, doen niet aan twitter
maar zijn gewoon te bereiken op telefoonnummer: 06-52046445
op alle werkdagen tussen 9 en 10 uur.
Als het mogelijk is minstens 2 dagen vooraf bellen. Wij kunnen
dan op tijd voor een vrijwilliger zorgen.
Wij zijn er voor
• vervoer en begeleiding voor bezoek/behandeling in het ziekenhuis
• vervoer naar de fysiotherapeut
• vervoer binnen maar ook buiten het dorp
• met spoed halen van medicijnen bij de dokter
• bezoek aan de dokter, de kapper enz.
• boodschappen bij de winkel in het dorp
• hulp bij een klein (naai)klusje
De hulp is gratis; alleen moeten wij een kosten-vergoeding vragen. Dit is 2 euro binnen het dorp en voor vervoer buiten het
dorp 25 cent per kilometer, af te rekenen met de chauffeur/
vrijwilliger.
Meer weten? bel dan: Ale Kuperus (0517) 531292

10
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D e Romkes (diel 1)
(ferfolchferhaal for jong en âld)
It ferhaal fan een wat himpen 7 jierig jonkje berne as Ronald
Ramstra. It ferhaal kin him ôfspylje yn elts eigenwillich doarp
yn Fryslân. Hy is ferneamd nei syn pake , Ronny, mar it oare ferhaal past him better. Dat is de namme fan syn oerpake, Romke,
of better “Reade Romke” fanwegen syn kleur hier. Oerpake
is al rom twa jier wei, mar hat in alderferskuorende yndruk op
him makke. En net allinich op him, want oerpake wie no net
bepaald in foarbyld-boarger om it mar sêft út te drukken. De
kroeg wie syn húskeamer, flokte om de trije wurden en rûn simmer en winter yn broek en kiele mei in beige pet. Der waard
wol sein dat er it paad yn Veenhuizen better koe as yn syn
eigen doarp. Rûnút sein; it wie een grutte boef, in rûghouwer,
in streuper, mar ek wol wer in man mei it hert op it goede plak.
Ronald syn heit is wat in sleauwe man, gemeente ambtner, dy’t
him deljout yn syn luie stoel, mei “de Ljouwerter” as ‘r út syn
wurk komt. Syn mem is 180 graden de oare kant op. Altyd de
bek yn beide hannen en hat gjin momint rêst yn de kont. Sy is it
beste te omskriuwen as de frou fan Al Bundy. Yn e hûs wurdt
Hollânsk praat, want mem komt fan de oare kant Ôfslútdyk en
ferrekt it om ek mar ien wurd Frysk te praten. En dan hat hy
nog in suske, Aleida, sy is dwaande mei it earste jier VMBO.

-

Lyket op har heit, sit mei har tillefoan yn de hannen of op de

t

kompjûter.
Se wenje yn in “eensgezinswoning” yn deselde strjitte as pake
Ronnie en beppe Yfke Ramstra. Út skoalle wei rint de lytsman
altyd earst efkes by harren del. Kopke tee mei in moalkoekje
fan beppe, fêste prik. Mar it moaiste fûn hy it as pake ek thús
wie. Pake koe sa skoander fertelle, benammen oer syn heit
“Reade Romke”.
It is sneontejûn en de famylje sit yn de keamer foar de telefyzje.
De lytse Ronald kryget der neat fan mei. Hy sit op de grûn nei
11
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bûten te sjen nei de himel. Njonken him leit “Tuffie” in readbûnt stabyhûntsje dat oerpake neilitten hie. It wie lykwols ek it
ienige fan wearde wat hy neiliet. It is dat it bist net yn de skoalle
mocht, mar oars hy er by Ronald neist de skoalbank lein.
“Heitie? ………..Heitieie!” ropt er ynienen wylst er troch it
rút de nacht ynsjocht.
-“Ja, ja, jongen, waar is de brand?
“Nou, als pake Romke nu een ster is, welke is pake dan?”
-”Hoe moet ik dat nou weten, er zijn zoveel sterren”.
“Ik denk dat het een kleine ster is, want pake was ook niet zo
groot”
-”Ja is goed, zoek maar een kleine uit”, zegt z’n vader ietwat
verveeld.
“Ik denk dat die het is………..heitie, HÈITIIIIÈÈÈ!!!
“Toe je, zoutzak!, til die luie reet eens van de bank en kijk bij
die jongen” schreeuwt moeder.
Vader laat zich gedwee van de bank glijden en gaat op handen
en voeten naast Ronald zitten.
Tuffie wurmt zich tussen de beide mannen en met z’n drieën
staren ze naar de hemel.
“Ik denk dat dat hem is heitie, hier, deze…..je moet over mijn
vinger kijken…….zie je m?”
-”Mmm...tja, zou zomaar kunnen, die links van het staartpannetje, bedoel je?”
“Staartpannetje?”
“STEELPANNETJE!!!” Buldert moeder en Tuffie kruipt van
schrik tussen de beide mannen en de vensterbank.
“Heitie, zou pake Romke ons kunnen zien?”
-“Zwaai maar naar ‘m ……...zwaait ie terug?”
“Zou pake Romke best nog wel eens wat willen vragen”
-”Stuur je een brief, toch?”
“In de hemel bezorgen ze geen post” komt Aleida uit de hoek.
“Gewoon mailen” doet mem er nog een schepje bovenop.
“Dan moet ik dus eerst wachten tot ik kan typen”.
“Kommaar” zegt zuslief, “ik help je wel” en samen verdwijnen
ze achter de laptop aan de etenstafel.
12
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AAN: pakeromke@hemelpoort.hl
CC: heitenmem
VAN: Ronald en Tuffie
Hoi pake Romke.
Hoe is het daar. Ik heb nog gezwaaid. Zag pake Romke mij
wel? Ze hebben net bij de kerk alle bomen gesnoeid. Beetje
dom vind ik, want nu kunnen de vogeltjes daar niet meer broeden. Weet pake trouwens ook waar de buks is gebleven waar
pake altijd de roeken mee uit de bomen schiette? Heitie zegt
dat ome Sieds die wel achterover zal hebben gedrukt, want die
kan alles gebruiken. Als hij nog ergens ligt, mag ik hem dan
hebben, want ik heb zo vaak gezien hoe dat moet, en nu pake
er niet meer is kan ik dat ook wel. Heeft pake daar ook een
geheime zender? Ome Sieds heeft wel alle platen van Oompie
Koerier en zo meegenomen. Met Tuffie gaat alles goed, maar
als we langs de kerk lopen wil die altijd even langs waar pake
ligt. Dan gaan we samen even op het bankje zitten, en soms
moet ik dan een traantje laten vallen. En Tuffie ook, denk ik.
Eerst stuurde skele Hylke ons steeds weg, want honden mogen
niet op het kerkhof zei ie. Toen ben ik naar dominee Kwakkel gegaan en heb heel hard sabeare gehuild, en nou mag Tuffie ook mee. Maar niet als er andere mensen zijn. Nou pake
Romke hoop dat pake Romke wat terugsturen kan. Zou ik wel
mooi vinden.
Groetjes van Ronald en Tuffie.( O, ja en van Aleida)
(Elts fergelyk fan nammen, plakken en barren berêste op klearebarre tafal)

n
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K unst achter de dijken
De vereniging Kunst achter Dijken, organiseert ook dit jaar
weder haar kunstweekend in Pingjum en wel op zaterdag 4 en
zondag 5 mei van dit jaar.
Het festival, vol beeldende kunst en muzikale verrassingen,
speelt zich af op diverse locaties in en rond het pittoreske dorpje Pingjum.
Zaterdag 4 mei van 13.00 tot 17.00 uur.
Op 10 locaties exposeren 12 kunstenaars uit Sûdwest Fryslân
met gevarieerd en bijzonder werk. Verder muziekoptredens
van gelegenheidsformatie de Troubledoors en Orquesta Astor
olv Bob Driessen.
Zondag 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur.
Alle exposities zijn geopend en daarnaast opent ook automuseum Cats Old Car factory haar deuren.
Verder speelt de Harmonie op diverse locaties en ook het
jeugdorkest Ananazz geeft vanaf 16.00 uur in of achter Te Plak
een spetterend optreden.
Deelnemende kunstenaars:
Renate de Backere (fotografie), Stefan Belderbos (multidisciplinair), Frans Boomsma (schilderijen), Marja Driessens-Diessel (fotografie), Ab Hofstra (fotografie), Tinie Hofstra (fotografie), Jeroen Hoogendoorn (film), Elske Klik (sieraden),
Margreet Maas (schilderijen), Jan van der Meulen (grafiek,
schilderijen en plastiek), Gitta Overmaat (fotografie), Felix
Roosenstein (schilderijen), Albert Smit (fotografie).
Kaartverkoop
Kaarten zijn te koop in het dorpshuis, Lammert Scheltesstraat
12 en bij huize Kingma, Grote Buren 8. De toegang, passe-partout voor het gehele weekend, bedraagt € 3,00.
14
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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

Medio juni wordt ons
nieuwe adres van
Aylvaweg 38. In de
volgend koepel kunnen
we u hier meer over
vertellen en laten zien.

t

k
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L jochtkuier
Ljochtkuier Witmarsum op 11 oktober 2019
De eerste stappen zijn gezet !!
In deze Koepel melden we met trots graag een nieuwtje ….
Witmarsum zet de Ljochtkuier uit Pingjum voort op vrijdag
11 oktober 2019! Toneelvereniging Surprise heeft samen met
Stichting OarsasOars (Oktoberfest) de handen ineen geslagen
en besloten het estafettestokje van Pingjum over te nemen voor
het organiseren van deze culturele beleefwandeltocht in het
donker.
Jong en oud kunnen kiezen om een korte of langere afstand te
lopen maar nieuw is dat er ook hardlopers mee kunnen doen.
Noteer alvast de datum voor deze tocht, die dwars door en om
Witmarsum loopt, in je agenda om al het moois wat
Witmarsum te bieden heeft samen in het donker beleven. Iedereen is welkom!
Surprise organiseerde vorig jaar met veel enthousiaste vrijwilligers ‘It paad fan leafde’ . We hopen dat we ook dit jaar weer
op veel enthousiaste vrijwilligers kunnen rekenen.
We benaderen mensen langs de route, die vervolgens het voortouw nemen om samen met buren, vrienden en anderen in hun
straat de route te voorzien van bijv. mooie verlichting, toneel
of muziek of…..?
Nieuwsgierig en enthousiast? We houden u via deze Koepel op
de hoogte van onze activiteiten of volg ons via onze Facebookpagina: Ljochtkuier Wytmarsum
Heeft u vragen of zin om mee te doen?
We horen het graag via ljochtkuier@gmail.com.
Tot de volgende koepel
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van A. Steffers
Op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni
Locatie camping Mounewetter
Kaarten vanaf 10 mei te bestellen via website:
surprisewitmarsum.nl

Dit komisch openlucht toneelstuk speelt zich af op de camping, vier
collega’s gaan een week survivallen als teambuildingactiviteit.
Dat die vier een team vormen mag je verbazen. Het zijn vier hele
verschillende typen, zo heeft de een zich enorm goed voorbereidt
terwijl de ander het hele gebeuren totaal niet ziet zitten.
Als team krijgen ze een personal coach aangewezen die er geen
gras over laat groeien.!
Er gebeuren werkelijk hilarische dingen, die u niet wilt missen!!

Spelers: Saskia, Welmoed, Betty, Marieta, Anita
Onder regie van: Rieneke de Haan
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D orpsbelang Witmarsum
Donderdag 21 maart was de jaarvergadering van Dorpsbelang
Witmarsum. Aleid Zwier is herkozen als bestuurslid. We hebben afscheid genomen van bestuurslid Jeanette Hebly.

De

voorzitter Joost Rosier heeft een presentatie gehouden over
hetgeen waar het Dorpsbelang zich afgelopen jaar mee bezig
heeft gehouden. De onderwerpen waren de leegstand in het
dorp, de dorpsvisie, Goudenland, verkeer, Windmolenpark
Hidde- Houw en waardevolle evenementen die georganiseerd
worden in het dorp en iniatieven die ondersteund worden door
het Dorpsbelang. Witmarsum in beweging heeft een korte presentatie gehouden over de beweegplekken die we hopen te
realiseren in het dorp. Na de pauze heeft Loek Punt van Alzheimer Nederland een interessante presentatie gehouden over
dementie.
Op onze website zijn de concept notulen van de jaarvergadering
te vinden voor nog meer informatie over de jaarvergadering.
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com
Website: www.witmarsum.com;
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K V Pim Mulier
Start kaatsseizoen.
De leden kunnen de kaatswant weer uit de kast halen. Het
kaatsseizoen 2019 start op zondag 12 mei 2019 met een ledenpartij, aanvang 11.00 uur. Op donderdag 2 mei 2019 kan er al
vast geoefend worden want dan begint om 19.30 uur het competitiekaatsen. Het hele kaatsprogramma kunt u nalezen in het
programmaboekje 2019. Mocht u dat niet hebben ontvangen
dan kunt u contact opnemen met Simon Lemstra (531507).
Kaatstraining voor dames.
Michiel de Jong is binnen de vereniging actief als gediplomeerd
kaatstrainer. Michiel is bereid om de dames op dinsdagavond
training te geven. Er hebben zich inmiddels een aantal dames
aangemeld maar er kunnen nog wel een aantal bij. De trainingen beginnen op dinsdag 7 mei 2019 om 19.30 uur. Als er
dames zijn die belangstelling hebben die kunnen zich per mail
aanmelden (kvpimmulier@gmail.com).
Straatkaatsen.
In de week van 24 tot en met 28 juni 2019 vindt het jaarlijkse
straatkaatsen weer plaats. De opzet is gelijk aan voorgaande
jaren. De buurten kaatsen tegen elkaar en iedereen kan meedoen. Op maandag en dinsdag is de jeugd aan de beurt, op
woensdag tot en met vrijdag kaatsen de senioren. Een ieder
die mee wil doen kan zich opgeven bij de buurtcoach. Wie dat
zijn staat aangeven in onderstaand overzicht. Het is niet beslist
nodig om drie avonden beschikbaar te zijn. Wedstrijdleider
Herman Sprik zorgt dat iedereen die wil kaatsen ook kan kaatsen.
Buurten

Buurtcoach

Buurt 1

Peter Huisman / Arnold Bergsma

Schoolstraat , Verlengd Oostend, Oostend, Bewaarschoolstraat
Mauritsstraat, Menno Simonsstraat
20
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Buurten

Buurtcoach

Buurt 2

Harke Anema

Ald Rij,Oosterstraat
Buurt 3

Jan Geert Dijkstra / Arnold Berg-

t

sma

-

De Tsjasker, Spinnekop, Tsjerkelân, Mouneplein, De Muonts

n

Molenweg
Buurt 4

Marjan Elgersma

Arumerweg, Ulbe Hiemstrastrjitte
Buurt 5

Jeroen Haringa

Gysbert Japiksweg, De Tunen , Pingjumerstraat, Hayehiem

d

Mr. de Vriesstraat

-

Buurt 6

r

Kerkplein, Schoolplein, Kaatsplein, v. Aylvaweg
Buurt 7

Simon Lemstra

Simon Lemstra

De Krânse, It Partoer, It Spul, De Dôle, De Boppe, De Krite
De Stuit, Merkelân, Teade Zijlstrastraat

e

p

r

Buurt 8

Harm Jilderda

Kamperweg , Koudehuisterdijk, Marnedijk, It Fliet, Pannekoeksterweg, Easthimmerwei
Buurt 9

Herman Sprik

Buitenleden

Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,
Simon Lemstra
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E WW
Het seizoen 2018/2019 hebben we weer afgesloten. Aan het
begin van het seizoen en tijdens het seizoen zijn er weer zes
nieuwe leden bij gekomen. Dit waren allemaal klaverjassers.
Bij de schutjassers kunnen we ook nog wel wat nieuwe leden
hebben.
Het was weer een gezellig seizoen en er zijn veel leden die wel
eens een prijs hebben gewonnen. We spelen ieder jaar een competitie. Wie de meeste punten haalt wint de competitie. Dit gaat
over elf wedstrijden. Daar worden de laagste drie wedstrijden
vanaf getrokken. Dan komt de winnaar eruit. Bij de schutjassers was Paul Nota de winnaar met 449 punten en hij kon de
wisselbeker mee naar huis nemen. Bij de klaverjassers was dit
het nieuwe lid Piet Kronemeyer met 44389 punten. Daarnaast
is er ook nog een lijst wie de meeste prijzen heeft gewonnen. Bij
de schutjassers was het wederom Paul Nota met 23 punten en
bij de klaverjassers ook een nieuw lid n.l Ieke Bruinsma met 17
punten. De prijzen zijn op de laatste kaartavond van dit seizoen
uitgereikt.
Het nieuwe seizoen gaan we beginnen op 24 september a.s.
Langs deze weg willen wij iedereen een mooie zomer toewensen.
Hieronder de prijswinnaars van de tweede helft van dit seizoen.

Schutjassen

Klaverjassen

18 december
1e prijs

P. Nota 57 pnt

Kl. Kroontje 4837 pnt

2e prijs

J. Sytsma

4789 pnt

3e prijs

I.Bruinsma

4756 pnt
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4 januari
Club 5 toernooi
1e prijs

Schutjassen

Klaverjassen

Sj. Nicolai 60 pnt

A.Tolsma

5366 pnt

t

2e prijs

R v Slageren 5058 pnt

s

3e prijs

M. de Boer

5044 pnt

.

4e prijs

Sj. Wind

4965 pnt

n

t

8 januari
1e prijs

P. Nota 60 pnt

P. Kronemeyer5901 pnt

2e prijs

J. Bouma

5242 pnt

3e prijs

E. Hofma

4785 pnt

22 januari

e

Maatkaarten

t

1e prijs H. Anema/S. Grypma 55 pnt T. Bergsma/I. Bruinsma

j

n

-

.

5110 pnt
2e prijs P.Huisman/H. Smid 50 pnt C. Visser/P. Kronemeyer
4904 pnt
3e prijs A.de Roos/D. Hiemstra 4744 pnt
4e prijs Joh. Adema/J. Bouma 4548 pnt
19 februari
1e prijs

Leyenaar

5256 pnt

2e prijs

H. Bergsma 56 pnt

Sj. Wind

5116 pnt

3e prijs

J. Sytsma

5011 pnt

4e prijs

C Visser

5008 pnt

5e prijs

P. v Steyn

4892 pnt

5 maart
1e prijs

H. Anema 54 pnt

I.Bruinsma 4883 pnt

2e prijs

P. v. Steyn 4844 pnt

3e prijs

T. Bergsma 4833 pnt
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19 maart
Schutjassen
1e prijs

Sj. Nicolai 61 pnt

Klaverjassen
de Roos

5359 pnt

2e prijs

T. Bergsma

5153 pnt

3e prijs

Sj. Wind

5094 pnt

4e prijs

Keuning

4990 pnt

2 april 2019
1e prijs

Jac. Jorna 55pnt

2e prijs

Kl. Kroontje 5871 pnt
E. Hofma

5357 pnt

3e prijs

Bruinsma

5318 pnt

4e prijs

E. Schippers 5208 pnt

16 april Maatkaarten
1e prijs

H. Anema/S. Grijpma 53 pnt
De Roos/D Hiemstra 4906 pnt

2e prijs

J. Jorna/Sj. Nicolai50 pnt
Visser/P. Kronemeyer 4866 pnt

3e prijs

Kl. Kroontje/E Schippers 4708 pnt

4e prijs

Joh.Adema/J.Bouma 4609 pnt
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LADIESDAY
€

€
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R eumaNederland
ReumaNederland haalt € 523,70 op in Witmarsum
ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en
inwoners van Witmarsum voor hun grote inzet

en bijdrage

aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 18 tot
en met 23 maart 2019 hebben zij met elkaar in totaal € 523,70
opgehaald.

Met deze donaties kunnen onderzoeken worden

gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen
en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit
helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren.
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan
gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders
kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose
reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische
ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak
onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn
dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde
mobiliteit.
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de
wereld uit te helpen. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting,
ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor
de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.
Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u ons? Bankrekeningnr: NL02RABO0357674812,
Amsterdam. www.reumanederland.nl;
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M ouneboulers
Loonbedrijf Haitsma toernooi
Het 1 e toernooi van 2019 van de Mouneboulers uit Witmarsum
was weer een groot succes!
Prachtige weersomstandigheden, spannende partijen en gezel-

t

lige mensen zorgden afgelopen zaterdag voor een sportieve

0

middag! De inwendige mens werd ook niet vergeten, lekkere

n

hapjes van Nice Flavour uit Witmarsum, aangeboden door

n

Klaas Haitsma en niet te vergeten de overheerlijke gehaktbal-

t

len van Johannes. Hieronder de prijswinnaars van deze dag
met prachtige prijzen (geleverd door SPAR Tolsma uit Arum)

n

gesponsored en uitgedeeld door de heer Klaas Haitsma.

s

Foto gemaakt door Joost Vis, Makkum

-

k

-

r

.
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Y n’t ferline
Wy binne krekt wer oergien op ‘ e simmertiid, en om ‘ t dêr in
protte oer te dwaan is moatte wy it der mar efkes oer hawwe.
De earste praktyske útwurking fan simmertiid kaam troch it
Dútske Keizerryk yn de Earste Wrâldoarloch, op 30 april 1916.
De simmertiid waard ek yn de besette gebieten ynfierd. Nederlân wie wol neutraal, mar kriget der in dei letter (op 1 maaie)
ek simmertiid. It Feriene Keninkryk folge op 21 maaie, dizze
earste simmertiid rûn oant 1 oktober 1916. Yn 1946 waard de
simmertiid ôfskaft. Yn 1977 waarden simmertiid- en de wintertiid lykwols op ‘ e nij ynfierd. Dit fanwegen de oaljekrisis. Troch
yn de simmer langer gebrûk te meitsjen fan it sinneljocht, soe
der enerzjy besparre wurde. It enerzjy besparjende effekt fan
simmerskoft is lykwols omstriden. Sa ‘ n 70 lannen fersette, twa
kear jiers de klok. Yn de Europeeske Uny rint de simmertiid
fan de lêste snein fan maart oant de lêste snein fan oktober.
Tsjin dy tiid komme der wer stikjes yn de krante of de klok nei
foaren set wurde moat of in oere tebek. Dat men yn it doarp
ek wat yn ‘ e war wie, docht wol bliken út in stikje út de krante
fan 2 maaie 1916, dêryn stiet : Op Zondag riep de omroeper
te Witmarsum: ,,Vergadering hedenavond ter bespreking oude
en nieuwe tijd!”. En als gevolg van die vergadering klonk dien
avond nomaals de bel en daarna liet de dorpomroeper zich
hooren: ,,De vergadering, bijgewoond door zeventig arbeiders,
heeft besloten, de oude schafttijden te handhaven”. En zoo
doet zich te Witmarsum het verschijnsel voor, dat er twee tijden
op na gehouden worden. Aan de zuivelfabriek en bij vele boeren houdt men zich aan den ouden tijd, de scholen en andere
instellingen moeten zich voegen naar den officieelen nieuwen
tijd. Op de foto binne noch twa tiden op de Koepel te sjen, de
klok en de sinnewizer. De âlde sinnewizer is nei de restauraasje
yn 1962-1964 net wer op ‘ e Koepel kommen en waard letter net
wer werom fûn.
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Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta
Evert Zwier Verlengde Oostend 17

8748AP (532147), Geer-

tje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

.

.

-

e

h

i

r

n

-

Comfortabel wonen
zonder energiekosten!
Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen,
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning.
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.
“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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A genda
4 mei

Dodenherdenking
Vanaf 19.40 uur, Kaatpslein

11 mei

Mouneboulers
Onderling toernooi

12 mei

Start kaatsseizoen KV Pim Mulier
11.00 uur, ledenpartij

12 mei

Zwembad Mounewetter
Moederdag! Dus alle moeders mogen gratis zwemmen

15 mei

Aylva State 17.00 uur, exclusief diner, € 15,-- p.p.,
opgeven bij receptie 19.00 uur, optreden OKK
Kimswerd

16 mei

Rûnsjongjûn
20.30 uur, De Gekroonde Roskam

31 mei

Ald papier foar Nij Libben
Vanaf 7.00 uur

30

2019 | 5 Koepel.indd 30

30-04-19 09:13

K

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen

Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub
Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de juny Koepel moat uterlik 17 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 boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2019
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

€50,€30,€15,€15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23
RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

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,
ma
dan maken
we vooraf een 3D-ontwerp.
Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland.
Proﬁteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l
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