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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
Wat in prestaasje fan dy Maarten van der Weijden om ús 11
stêden yn ien ruk swimmend ôf te lizzen. Yn in skynber ûnfersteurber langsum en monolooch ritme gong er syn wei. Mar
dat it langsum wie, wie mar skyn. Ik ha mij fertelle litten dat
4 kilometer yn de oere behoarlik fluch is. En ik, as net-kenner
fan de eale swimsport, nim dat direkt oan. En wat in geweldich
bedrach, en dêr gong it lang om let om, is der mei dizze top
prestaasje byinoar brocht! Ik wit net hoe’t it jimme gong, mar
as men him sa dwaande seach runen de kâlde rillingen oer jins
rêch. En fansels wurde der dan ek al rillegau grapkes betocht.
De moaiste dy’t ik fia Twitter foarby kommen seach, wie dat
Maarten as er oer de finish is en op it drûge stiet, in ‘Snelle
Jelle’ tastoppe kriget. As hy dy dan op hat sei’t er: “Zo, ik doe
nog even een rondje hoor!” Ja je moat der mar opkomme. Mar
Maarten hat net allinnich útdruklik omtinken frege foar kanker
yn al syn foarmen, mar hat ek Fryslân opnij hartstikke posityf
op de kaart set. Dêr kin gjin djoere reklame aksje betinkers fan
Merk Fryslân tsjinoan fansels.
Mar ek yn Wytmarsum joech it op fan aktiviteiten. Ek bij de
trochgong fan Maarten troch Wytmarsum, doe’t iere betiid ‘Nij
Libben’ op de mûne stie te spyljen en bij Christa, ûs mevrouw
de Molenaar, koene wy ‘Ontbijten met Maarten’ en ek dat wie
in boppeslach.
Mar der wiene mear boppeslaggen. Sa hie Surprise ús yn de
kunde brocht mei alderhande aventoeren op kamping en yn
bosk. En fansels in wike nei Maarten it strjitkeatsen, wêrby
mannich doarpsgenoat betiden de meast nuvere kaprioalen
úthelle om de bal mar te reitsjen.
Mar ja it libben bestiet allinnich út wille, mar hat ek in skaadkant. Sa moasten wy op 8 juny ôfskied nimme fan Hilbrand
Postma. Brand (sa waard er syn hiele libben neamt) waard op
18 oktober 1938 berne yn Wytmarsum. Njonken sleatsjespringe
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en oarsoartige spultsjes waard syn oandacht mei namme lutsen
troch it keatsen. Nei’t er middeis thús kaam fan skoalle gong
er simmers nei in bakje tee nei it keatsfjild. En dat die fertuten
want Brand wûn mannich keatspartij as it no wie yn frije formaasje of mei syn keatsmaten Folkert Smid, Bauke Scheffer
en Yeb Sierkstra. De lêste wie in freon foar it libben. Op de
Wytmarsumer merke trof er syn grutte leafde Ida, wêr hij op
25 maaie 1962 mei boaske. Hja krigen twa bern, Johannes en
Aafke. Nei it aktive keatsen sette Brand hiel wat wurk út de wei
foar de sporten en dan mei namme de keatserij. Jierrenlang hat
er de linen foar de partijen mei klear lein en hat ferskate jierren yn it bestjoer fan de keatsferiening sitten. Brand wie immen
dy’t graach oaren holp en sa hat er hiel lang ek foar De Koepel
yn it spier west. Earst as suteler en letter soarge hij der foar dat
de sutelers de Koepels krigen dy’t se rûnbringe moasten. Yn dy
tiid ha ik Brand goed kinnen leard, want alle moannen kamen
wy byinoar om dêr foar te soargjen dat de Koepels op tiid yn it
doarp en op de post kamen. Letter waard ús twaspan útwreiden
mei Reinder Huisman. Hiel gesellige oerkes wiene dat. Brand
fertelde dan hûndert út oer wat hij sa al belibbe hie yn Wytmarsum en oer de bewenners fan ús doarp. Earst twa bakjes kofje,
dan in pilske en dan noch efkes bûten stean om in sigaretsje te
roken. Mar ek hold hij Reinder en mij, grutsk fan syn beide
pakesizzers Teun en Thomas dy’t yn Boalsert wennen, op de
hichte. Hoe grut wie de slach en it fertriet doe’t bekend waard
dat Thomas in ûngenêslike spiersykte hie en stoar. Brand hat
oergryslik folle wurk fersetten yn en foar ús doarp, dêrom lit hij
in leechte efter yn syn Wytmarsum. Wy winskje Ida, de bern en
bernsbern in hiel soad sterkte ta om dit grutte ferlies te dragen.
Rêst sêft Brand.
Yn de foarige Koepel is by fersin net de berte neamd fan LIEKE
TINEKE de Boer, op 27 april l.l. Lieke is it earste berntsje fan
Sipke de Boer en Sjoukje Algra.
“Hast te lyts om fêst te hâlden, mar te great foar wurden” stiet
op it kaertsje.
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Heit en mem en fansels ek Pake Freek en Beppe Tineke fan
hert lokwinske.
En no stiet dan wer de merke foar de doar. It programma kin
jimme lêze yn dizze Koepel. Nammens redaksje en sutelers
winskje wy in elk in goeie merke en fakânsje ta en oant in folgjende Koepel!
Wim
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D e Romkes (diel 3)
KNALLE!
(It lytse bûkemantsje Ronald stjoerd e-post hinne en wer mei
syn ferstoarne oerpake Romke.Syn pake Ronny beantwurdet
de mail yn namme fan syn heit.)

.
AAN: readeromke@gmail.com
VAN: pakeromke@hemelpoort.hl

E
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Hé bûkemantsje.
Dus do kinst dysels ek al rêde op de kompjoeter. Bêst genôch
hear. Giet dy goed ôf ha’k wol sjoen. Mar as’t do no fierder
troch it libben wolst as “Reade Romke” hellest dysels al wat
5
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op de hals want ik haw wol in moaie reputaasje efter litten. Mar
goed, ik tink dat it wol goed komt. Mar dan moast dy der wol in
bytsje nei klaaie fansels. Dan moast sjen datst ek yn in blaue seilbokse en kiele rinst mei klompen oan fansels. Oars moast beppe
Yfke mar ris leaf oansjen. Sy is wol in aardige skroar, miskien kin
sy dy wol fierder helpe.
No, en dan dy buks. Efternei besjoen lyket it my ek better das’t
do dat ding net yn de hannen krygest. Libbensgefaarlik tinkt my
want der bist noch folste lyts foar. Mar goed, pake hat der wol
in alternatief foar. Doe’t ik sa ald wie as dy boarten wy mei in
katapult. Moast de postboade mar freechje om wat elastiekjes en
efkes in moaie tûke út in beam helje. Hjir as dêr hat immen noch
wol in stik lead lizzen, der kinst moaie stikjes út snije en oars hat
jim heit nog wol in bakje krammen yn it hok stean, dat wol ek
poerbêst. Mar tink derom; nea op bisten as minsken sjitte, dat
moast my tasizze, lytse doerak.
No je, it is wer te rêden mei jimme oerbuorman. It sil dy fan
Akeligsma wol wêze, dat mist my net. Syn pake wie ek san mislik
mantsje. Altyd op de skobberdebonk en nea ien fuortjaan.
Doe haw ik ris yn syn glês bier pisse, in lyts bytsje mar hear,
en dat sûpte hy ek noch op ek. Mar oan dy Amerikaanske bak
kinst wol wat dwaan hear. Moast efkes in ierdappel yn syn útlaat
triuwe. Der goed fêst yn, en as hy dan syn auto start hast mei
in bytsje lok in ôfgryslik lûde knal, en mei noch in bytsje mear
lok soademietert syn útlaat der ek noch ûnderwei. En as dat gjin
fertúten docht kinst noch wolris wat slaadoalje yn syn tank rinne
litte. Measttiids hawwe dy alde bakken gjin slot op de tankdop
dus sa dreech kin it net wêze. It is mar in ynfal fan my, doch er
dyn foardiel mei soe’k sizze. Mar do witst, hast it net fan my.
AAN: pakeromke@hemelpoort.hl
VAN: readeromke@gmail.com
Hiephoi pakeromke
Nou ben ik met jehanes het bos in geweest en heben de moie takken gevonden om een katapulter te makken. Mar fan de postvrou
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krijgden we geen helastiekjus en toen heben we gewagt dat se bij de
fiets weg was en heben we wat helastiekjes fan haar stuur gegapt.
Lood konden we niet finden mar heit had nog wel een grote pak
krammen staan en die heben wu ook gegapt. Mar pake sei dat we
niet op mensken en beesten mogten skieten en toen hebben we
blikjes op de tuintavel geset en zijn we darop gaan skieten en toen
wert memie heel boos want jehanes skoot een gat in de raamruit
mar het fiel best wel mee want het was tog dubeldik raam

. Ik

l

heb gedaan wat pakeromke tegen mij zegde want memie haad wel

n

slaadolie in de kelder staan en die dop van de tenk ging er make-

t

t

r

luk af. nou en toen heb ik de halfe vles vol er in laten geloopen
en toen nou dat ging mooi best hoor want hij starte de auto en
liep weer in huis want hij was wat fergeeten denk ik en toen hij
teruugkwam was het als het mistig was. en Toen heben we de auto
2 daagen niet gesien. maar hij kwamde teruug en teon heben ik
en jehanus gewagt want jehanus was bij ons uitvanhius omdat we
nog niet naar skool hoefden tot het duister was en toen moesten
we nog verdur wagten want op saturdag gaan se wel vroeg op bed
maar bleift er heeeeeeel lang ligt branden boven. hij wel segt heitie
soms maar snap niet wat hij darmee bedoelt. op Frijdag komen
se nog wel eens veeel laater thuis maar dan zein se naar een klup
voor paarden en aleenstaanders geweest zegt memie en dan zegt
heitie ook hullie wel mar We heben un apel en un peer in de uitlaat geperst door er met de klomp heeeel hart op tegen te slaan.
en Toen waren ik en jehanus bein ade heele nagt waker maar en

e

toen werden we waker fan een heele harde knal . we Skrokten ons

p

beina dood mar gingun heel snel nar het raam en toen lagten we
ons dood beina maaar dat laggen ging snel over teon heitie buiten
kwamde want en toen blijkte dat de die apel of peer of alebeij
teegen het sun auto waaren geknald. omdat de gril en un lampje
kapot waaren geploft. nou En toen dagt ik dat hij dat floeken en
skelden niet van een freemde hat. sijn hoovd was hartstikke paars.
Nou pakeromke ik moet fan memie op bed dus druk ik weer op
verzenden. Haalt u daar ook katekwaad uit?
tot laater en een pot fan tuffie en ook fan juhanes.
Wurdt ferfolge…...
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A ylva State
Aylva State en It Leech werkten samen voor Welcome to the
Village
Wie de afgelopen tijd in Aylva State is geweest, heeft misschien
de bontgekleurde tafel in de centrale hal zien staan. Wie mee
wilde werken aan het maken van festivalaankleding voor muzieken kunstfestival Welcome to the Village in de Groene Ster in
Leeuwaren kon materialen brengen of ophalen om mee te werken. Tegelijkertijd is de tafel een expositieruimte geworden voor
de festivalaankleding, gemaakt door bewoners en bezoekers van
Aylva State, samen met leerlingen van basisschool It Leech in
Pingjum. Zo werd er bij het handwerken op de woensdagochtenden in Aylva State gewerkt aan het omhaken van glazen potjes,
maakten bezoekers van de dagbesteding pomponnen, gingen op
16 mei bezoekers van de dagbestedingen It Koepeltsje en Kakelhof naar basisschool It Leech in Pingjum om daar met de jongste
kinderen te vingerhaken en pomponnen te maken, en op 25 juni
kwamen de oudere kinderen vanwege de warmte naar de koele
kapel van Aylva State om daar met de ouderen te handwerken.
Festivalaankleding door sociale partners
Welcome to the Village werkt voor de aankleding van het festival
samen met sociale partners als Talant, Patyna, Zienn en Nieuw
Mellens. De bewoners en cliënten van deze instellingen maken
van hout en textiel prachtige producten voor het festival.
Bedankt!
Misschien heeft u ook materialen ingebracht of opgehaald van
de tafel en daar iets moois van gemaakt. Wie weet krijgt de
samenwerking volgend jaar een vervolg.
Wa wit oant sjen op it festival!
Mede namens Josina van der Schaaf (locatiehoofd Aylva State),
Grietje Deinum
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S V Mulier
SV Mulier JO12-1 ongeslagen voorjaarskampioen!
De JO12-1 wist voor de winterstop al 2e te worden in de leuke
competitie. Eerlijk gezegd was de voorjaarscompetitie minder
spannend en bleek het team te laag ingedeeld. Nadat Lisanne
na de winterstop werd gecontracteerd, was het team niet meer te
stoppen. Alle 10 wedstrijden werden gewonnen! De sleutel naar
het succes blijft toch het goed combinatievoetbal van dit team.

Op de foto boven van links naar rechts: Andre Hofstra, Harmen Postma, Teun Westgeest, Rienke van der Veen, Niels Stoker, Diede van Heerwaarden.
onder van links naar rechts: Hidde Jorritsma, Youp Bruinsma,
Lisanne Venema, Jesse van der Wal, Tim Hofstra.
SV Mulier MO-13 voorjaarskampioen!
Ook de MO13 wist in de voorjaarscompetitie 2e te worden in
een leuke poule. Na de winter ging het uiteindelijk toch weer
erg gemakkelijk. Dit jaar weer een stapje hogerop als MO13
team, maar ook hier blijkt dat het goede samenspel van een
team steeds weer naar succes leidt. Opnieuw een kampioenschap!
10
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Op de foto boven van links naar rechts: Maaike Elgersma, Delilah Koopman, Mirthe Joustra, Britt Joustra, Aniek Koopmans.
onder van links naar rechts: Lian Wiersma, Sara Piller, Froukje
Westgeest, Jeldau Koopmans.
SV Mulier JO15-1 weer kampioen.
Wist het team al het najaarskampioenschap binnen te halen,
nu werd tevens het voorjaarskampioenschap binnen gehaald.
Het ging iets moeizamer dan voor de winterstop, maar concurrent LSC werd uiteindelijk met 3 punten achter zich gehouden.
Een terechte kampioen doordat het team geen zwakke plekken
kent en er prima werd gevoetbald.
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Op de foto boven van links naar rechts: Obe Popma, Nick Visser, Jelmer de Vries, Erik Popma,

Johannes Bouma, Melis

Bergsma, Siebe Jan Otten, Tjeerd Visser, Pierjan van der Hauw,
Onder van links naar rechts: Liuwe Meint Postma, Marten
Algra, Thijs Piersma, Siemon Ulbe Haringa, Vincent Beersma,
Melle Genee, Simon Bergsma, Chris de Boer.
MO13-1 weer KNVB jeugdbekerwinnaar!
Was het vorige seizoen al uniek om als eerste team van SV
Mulier de beker binnen te halen, dit werd dit seizoen nog even
“gewoon” overgedaan.
In Zuidwolde wist het team overtuigend beide wedstrijden met
2-0 af te rekenen met Irnsum en ST.Tollebeek/Nagele. Hoewel
de tegenstandsters iets groter qua formaat waren wisten de pijlsnelle en goed combinerende meiden van Mulier hier prima uit
te voetballen. Vorig jaar als MO11, nu als MO13 weer de beker
naar Witmarsum halen. Een top prestatie!
Op de foto boven van
links naar rechts: Rintje
Joustra, Delilah Koopman, Aniek Koopmans,
Mirthe Joustra, Maaike
Elgersma, Sara Piller,
Anno Venema.
onder van links naar
rechts: Froukje Westgeest,

Britt

Jeldau

Joustra,

Koopmans,

Lisanne Venema, Lian
Wiersma.
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M ouneboulers
Gezamenlijk toernooi Mouneboulers en Deun Bij Easterein
Ons jaarlijkse jeu de boulestoernooi samen met de spelers van
Deun Bij út Easterein was weer een groot succes. Er is sportief
gestreden en de winnaars gingen naar huis met allerlei lekkernijen van bakkerij de Schiffart. En er waren ook nog 2 poedelprijzen beschikbaar gesteld door de Stiekeme Stoker.
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K inderen van September
Nieuwe ruimere locatie voor KDV/
BSO De Kinderen van September
Na een mooie periode van 6 maanden waarbij ‘Wonen bij September’
ons de kans heeft gegeven om een
kinderdagverblijf in Witmarsum te
starten hebben wij sinds 3 juni een
nieuwe locatie betrokken aan de
van Aylvaweg (voormalige Rabobank) te Witmarsum.
Een locatie waar we de kinderen
meer binnen maar vooral meer
buitenruimte kunnen geven.
8 juni hebben we de officiële opening gehad.
Op de foto is te zien dat 2 van de Kinderen van September de
vlag aan het hijsen zijn.
Een ieder was van harte welkom om de nieuwe locatie te bezichtigen en werden welkom geheten door personeel en oudercommissie. Door de vele regen is het springkussen maar even in
gebruik geweest maar met de nodige hapjes en drankjes was
het een geslaagde middag.
Van het Tuincentrum Witmarsum ontvingen we als openingscadeau 2 mooie fruitboompjes.
Van de fam. Huitema ontvingen we 3 mooie buiten speel trekkers afkomstig van Mech.bedrijf Gerlsma.
En van Pieter en Margriet van der Zee van ZeeDesign hebben
we de grote tafel cadeau gekregen waar we met alle kindjes
gezellig aan kunnen zitten.
Namens het hele team BEDANKT
14
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Kinderen van September in het pand aan de Van Aylvaweg 38
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,
�lexibel door onze openingstijden van 06:00 uur tot 18:30

uur en goedkoop, doordat wij alleen de afgenomen uren factureren. Wij vinden het

belangrijk de kinderen een �ijne, huiselijke opvang te bieden waar ze compleet zichzelf
kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Bij ons geeft u een maand van tevoren de

opvanguren door welke uiteindelijk worden berekend (ruilen en wijzigen is in overleg
mogelijk). Onze uurtarieven sluiten aan op wat de belastingdienst vergoed.
Voor de BSO bedraagt het uurtarief €6,89 en voor de kinderopvang €8,02.
Meer informatie is op onze website te vinden.
De Kinderen van September

Van Aylvaweg 38 , 8748 CE Witmarsum 0517-210003

www.kinderenvanseptember.nl info@kinderenvanseptember.nl
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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:

s
De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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K V Pim Mulier
Overlijden erelid Hilbrand Postma.
Op 8 juni 2019 kwam er niet geheel onverwacht een einde aan het
leven van Brand (Hilbrand) Postma. Brand Postma heeft zich vele
jaren ingezet voor onze kaatsvereniging. Eerst als bestuurslid en
later als vrijwilliger. Brand was een sportman, een man van weinig woorden maar op wie de kaatsvereniging kon bouwen. Bij zijn
afscheid als bestuurslid werd hij terecht als erelid benoemd. Wij
zullen Brand missen op het kaatsveld en wensen zijn vrouw Ida,
zijn kinderen en pakesizzer sterkte om dit verlies te verwerken.
Programma Witmarsumer merke 2019
Het eerste weekend van augustus staat altijd in het teken van
de Witmarsumer merke. Het gezellige dorpsfeest trekt altijd
veel inwoners en oud-inwoners naar het sportcomplex. Op drie
van de vier dagen worden er kaatswedstrijden georganiseerd.
Zaterdag 3 augustus
Deze zaterdag staat de Pier Elgersma partij op het programma. Een afdelingswedstrijd en een door elkaar loten partij met
opstap voor jongens . Deze partij wordt mogelijk gemaakt door
een legaat van wijlen Pier Elgersma. De jongenspartij begint
om 10.00 uur.
Zondag 4 augustus
Na het succes van vorig jaar organiseren we dit jaar opnieuw
een hoofdklasse partij voor dames en heren. We hopen tijdens
de Haye Rijpma partij (heren) en de Mensonides partij (dames)
weer extra publiek te trekken. De aanvang van de partijen is
om 12.00 uur. Vanaf 10.00 uur organiseert het bestuur van het
Haye Rijpmafonds weer een gezellige ochtend in de feesttent.
Uiteraard weer een gevarieerd programma met een gastspreker en na afloop soep met broodjes.

2019 | 7 Koepel Merke.indd 16

16-07-19 11:29

Maandag 5 augustus.
Al weer de laatste dag van de merke. Traditioneel
wordt de merke afgesloten met de Ulbe Hiemstra partij, een ledenpartij voor de senioren en de jeugd. Oud
voorziter wijlen Ulbe Hiemstra heeft een legaat na
gelaten waar ieder jaar de prijzen van kunnen worden
betaald. Alle deelnemers worden om 10.00 uur fit op
het veld verwacht.
Het bestuur wenst iedereen alvast een hele mooie en
gezellige merke. We hopen

veel inwoners en oud-

inwoners op ons mooie sportcomplex te ontmoeten.
De ZeeDesign Verwende Vrouwenpartij
Na het succes van vorig jaar organiseren wij op zaterdag 17 augustus 2019 weer de ZeeDesign Verwende
Vrouwenpartij. Het is een wilde kaatspartij voor leden
en niet-leden. Iedere dame kan mee doen, ook als je
nog nooit hebt gekaatst of niet woonachtig bent in Witmarsum. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Opgave
kan per e-mail (kvpimmulier@gmail.com) of bij één
van de bestuursleden.
Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,
Simon Lemstra

2019 | 7 Koepel Merke.indd 17

16-07-19 11:29

18

2019 | 7 Koepel Merke.indd 18

16-07-19 11:29

LINEDANCING CURSUS
Aanvang: 18.30

KOFFIEDRINKEN AANGEBODEN DOOR
HET HAYE RYPMA FONDS
Aanvang: 10.00

PIM MULIER SPELEN
Aanvang: 14.30
Een middag met sportieve en uitdagende
opdrachten voor de buurtteams
Na afloop een heerlijk pasta buffet

HAYE RYPMA PARTIJ KNKB
(Heren en Dames Hoofdklasse
Vrije Formatie)
Aanvang: 12.00

ZONDAG 4 AUGUSTUS

VRIJDAG 2 AUGUSTUS

Merke
Witmarsum
2019

2 t/m 5 AUG.
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DE ULBE HIEMSTRA PARTIJ
Voor jeugd, junioren en senioren
Aanvang: 10.00

DRAAIMOLEN VOOR DE KINDEREN
Aanvang: 09.30

ZANGDUO ‘GERRIE EN RON’ EN
BAND ‘RAW MEDICINE’
Aanvang: 20.00
Dresscode: TEXAS style

STUNT: ROUTE 66 RACE +
TEXAANSE VERRASSING
Aanvang: 14.30

MERKE KIDS CREW
Aanvang: 10.00
Geweldige kinderspelletjes voor
de jeugd 6 t/m 13 jaar!
‘SMÛK’
Aanvang: 20.00

TEXAANSE BBQ
+ VARKEN AAN HET SPIT
Aanvang: 18.00

MATINEE!
Happy Hour – Bier: 2 halen 1 betalen!
Aanvang: 13.00-14.00

MAANDAG 5 AUGUSTUS

ZATERDAG 3 AUGUSTUS

PIER ELGERSMA PARTIJ
Aanvang: 10.00
(KNKB jongens afdeling + D.E.L.)

‘WHATSANAME’ EN ‘HAYFEVER’
Aanvang: 17.00

HAYE RYPMA PARTIJ KNKB
(Heren en Dames Hoofdklasse
Vrije Formatie)
Aanvang: 12.00

Aanvang: 10.00

‘MELROSE’
Aanvang: 20.00

LINEDANCING CURSUS
Aanvang: 18.30

Een middag met sportieve en uitdagende
opdrachten voor de buurtteams
Na afloop een heerlijk pasta buffet

F erhúzje
It wurdt leger efter it rút oan de Van Aylvawei 38a.
Sa fielt it ek yn ús nei 46 jier Wytmarsum. Mar it giet hinne!
Op 1 augustus 2019 binne wy ferhúze nei
De Boeresingel 2, 8501CG De JOUWER
JAAP en YT JILDERDA

F reonen fan de Koepel
In soad freonen ha de jierlikse bydrage oan ’t begjin fan dit jier
al oermakke mar… noch net allegearre!
Derom efkes dizze hint foar wa’t fergetten hat om de taseine
bydrage oer te meitsjen op
Rabo rek. nr: NL23 RABO 0371 5562 01
Alfêst tige tank, De Koepel redaksje
20
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F anfare “Nij Libben”
Als u dit leest genieten de dirigent en leden van een welverdiende
vakantie. Een kleine terugblik van de laatste maanden.
Op 13 april hebben velen kunnen genieten van het voorjaarsconcert en het optreden van de blaasklas. 12 jonge muzikanten die in
hele korte tijd een paar muziekstukken leerden spelen op blaasinstrumenten. Wij hebben genoten van hun optreden
Op 18 mei hebben we deelgenomen aan het Gouden Spyker Festival in Ureterp. De opdracht voor deelneming is het spelen van
een kort concertprogramma van vier composities. Een verplicht
werk, een mars, een koraalmatig werk, en een solistisch werk.
Een vakkundige jury maakt een opbouwend en kritisch verslag
en kent ook de prijzen toe. Wij hebben in de vierde divisie drie
prijzen in de wacht gesleept n.l de solisten prijs ( Hilde Veninga
op sopraansaxofoon) de eerste prijs op het verplichte werk en
een tweede prijs op het totale programma.
We hebben het seizoen afgesloten met een openluchtconcert
bij Aylva State. Maar ook in de zomer zijn we nog diverse keren
te beluisteren vaak met een aangepaste bezetting.
Geslaagden.
Hilde Veninga is geslaagd voor diploma D op sopraansax,
Richt Kleinjan diploma D op sopraansax en Mirjam van Hettema geslaagd voor diploma B op hoorn . Van harte gefeliciteerd.
Maarten en Nij Libben
Sneintemoarn 04.00 oere stie Nij Libben de ynwenners fan Witmarsum wekker te toeterjen, want Maarten van der Weijden
kaam der oan. Nij Libben stie op ‘e mole te blazen en mefrou
de Molenaar stie sûkerbôle en kofje te ferkeapjen. De kamping
soarge foar banken en tafels. En mei syn allen hawwe
we 525 euro ophelle foar de Maarten van der Weijden foundation!
21
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As korps sieten we der thús om 01.00 oere al klear foar, mar Maarten beslute doe om dochs mar te sliepen. Dat it korps moast om
it oere de wekker sette, om te sjen wannear Maarten der wer fan
troch gong. Hij wie oant Skettens ta kaam, wêr ‘t hij oernachtsjen
gong. Om kertier foar fjouweren binne we út bêd rammele. En
om‘t Maarten wer fierder gong, is het korps ôfset rjochting de
mole, om him dêr oan te moedigjen.
De aksje hie wol sukses en de bylden kamen foarby op SBS6, de
NOS en Omrop Fryslân. Ek de Maarten van der Wijden foundation stjoerde de bylden út op Facebook. We ha sels noch in spesjaal
bedankje foar ús muzikale uitspattingen fan de Maarten van der
Weijden foundation krigen! Se wiene tige bliid mei de klanken op
de betide sneintemoarn.
Actie
Op 5 oktober hebben we weer onze oud ijzer actie. Blijf sparen
meer informatie volgt.
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
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Letters van Mounewetter
Als deze koepel uitkomt is het zwem seizoen al weer ruim over de
helft.
Ondanks de frisse en soms zelfs koude dagen hebben we op
4 juni de 10.000-ste bezoeker mogen verwelkomen. Dit was
Fenna Dijkstra uit Witmarsum. Uit handen van Titia Banga
ontving zij een handdoek.
Ondertussen zijn ook de eerste zwemdiploma’s gehaald.
Voor diploma C zijn op zaterdag 29 juni geslaagd:
Eline de Wild, Douwe Meekma, Hylke Meekma, Isa de Boer,
Marrit van Balen, Rixt Menage, Afke de Vries, Anke Bauk
Hooghiemstra, Jelmer Steringa en Toby Allejandro Attema.
Daarna volgde op zaterdag 6 juli voor diploma A:
Iris Overal, Jellisa Haringa, Bas Miedema, Monique Elgersma,
Hayco Greidanus, Julian Ykema, Jelger Ouderkerken, Iris
Menage, Lyse Lynn Reinsma, Amarins Gietema, Elonie Geel,
Menno Paans.
En voor diploma B: Sally Lemmens, Tijs Kramer, Bouwe Postma, Niels van Berkum, Daan Rullmann, Tobia Rullemann,
Haley vanMalsen en Yente Klinkenberg.
Iedereen gefeliciteerd met het behalen van het zwemdiploma.
Het afzwemmen voor diploma ABC is op een hoog niveau.
Volgens de gedelegeerde van de nationale raad zwemveiligheid steken onze kinderen er met kop en schouders boven uit
in vergelijking met andere zwembaden. Prachtig om te horen.
Ook werd op 6 juni het nieuwe speeltoestel op de zonneweide
officieel geopend. Mede door een gift van de Rabobank en
door het werk van onze vaste ploeg vrijwilligers is het mogelijk
geweest om dit speeltoestel aan te schaffen. Dhr. H. Jilderda
23
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van de Rabobank opende het toestel door een naamplaat op
het speeltoestel te schroeven. De voorzitter van het zwembad
en enkele kinderen namen hierna het speeltoestel officieel in
gebruik door van de glijbaan te glijden.
Iedereen heel erg bedankt.
Voor de komende weken staan er nog enkele activiteiten op
het programma. In de zomervakantie worden er iedere woensdag middag spelletjes georganiseerd.
Van 19 augustus t/m 23 augustus is er de nationale Zwemvierdaagse.
Voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar aqualoop op 19 t/m 22 augustus.
En op 23 augustus Disco zwemmen van 20.30 uur tot 22.00 uur.
Bestuur stichting zwembad Mounewetter.

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

24

2019 | 7 Koepel Merke.indd 24

16-07-19 11:29

p

-

-

P im Mulierspelen 2019
Witmarsum maakt zich op voor de derde Pim Mulierspelen en
wel, op vrijdagmiddag 2 augustus op MFC it Fliet. Samen gezellig in beweging komen als deelnemer of supporter en daarmee
de Mienskip versterken. Samen met de sportverenigingen van
Witmarsum en de PC zijn de onderdelen van de Zeskamp opgezet, tussen teams uit de buurt. Dit jaar leggen we meer nadruk
op de echte deelname mogelijkheid voor jong en oud (10-100 jr).
Kinderopvang is aanwezig. Het Merke thema ‘Texas’, zal ook
terug te vinden zijn in de onderdelen.

.
Na de Zeskamp gaan deelnemers en supporters gezamenlijk aan
de pasta, vervolgd met een line dance demonstratie en gezamenlijke line dance oefening. In de avond start het Merke programma met Melrose Ultimate Party, met kneiter vette hits, meezingers en classics.
Dankzij fondsen en sponsoren is de deelname en het mee-eten
gratis. Ook dit jaar zijn de bewoners met een flyer uitgenodigd
zich via hun buurtcoach aan te melden. Nog niet aangemeld: Kom
gerust op vrijdag 2 augustus om 14.30 uur naar MFC it Fliet. De
buurtcoach zal dan kijken of je nog mee kan doen en we hebben
graag extra supporters.
De Pim Mulierspelen 2019 worden mede mogelijk gemaakt door
Windpark A7, Stichting tot Nut, Stichting Rijpma Hiemstra,
OVW, de Fryske Krite, Fysio Witmarsum, S.V. Mulier, IJsvereniging, Mounewetter, Triatlon, V&O, Volleybalclub, EHBO
Witmarsum, sportadviseurs, buurtcoachen en vrijwilligers.
Kom ook naar de Pim Mulierspelen 2019, dan maken we er
samen weer een mooi feest van!
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T huiszorg Patyna					
Heeft u thuis begeleiding, verzorging of verpleging nodig dan
kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van Patyna Joukje Spijksma Reitsma: 06 83606917
of via het team Witmarsum op 06 51471537

A ylva State
“Mei elkoar” tegen eenzaamheid!			
Afgelopen woensdag, 15 mei, hebben we een zeer geslaagde
middag en avond gehad in Aylva State. De namiddag begon
met een heerlijk diner, waarbij de kok Fokke Boschma goed
zijn best had gedaan, hij werd overladen met complimenten!
Daarna bracht het OKK een gevarieerd programma ten gehore. De meeste mensen konden niet stil op de stoel blijven zitten. Er waren zowel bewoners vanuit de aanleunwoningen als
vanuit Witmarsum en omliggende dorpen.
Kortom een gezellig, geslaagd samenzijn!
Wilt u dit de volgende keer niet missen, hou dan de Koepel
goed in de gaten of neem contact op met Joukje Spijksma wijkverpleegkundige op 06 83606917 of algemeen nummer van
Aylva State 0517 531456.
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Tsjerkepaad 2019 – van 6 juli t/m 14 september ook in Witmarsum en Pingjum
Vanaf zaterdag 6 juli t/m zaterdag 14 september 2019 openen de
Koepelkerk te Witmarsum en it Skûltsjerkje te Pingjum weer
hun deuren. Van 13.30 uur tot 17.00 uur bent u welkom om de
kerken te bekijken, een praatje te maken of gewoon even rustig
te zitten.
De aanleiding tot de samenwerking tussen de Koepelkerk te
Witmarsum en it Skûltsjerkje te Pingjum is de gedeelde historie met betrekking tot Menno Simons. In beide kerken wordt
informatie over deze Friese kerkhervormer gegeven. Gastvrije
vrijwilligers staan klaar om u welkom te heten en de koffie of
thee is vast klaar.
Algemeen centraal staat bij Tsjerkepaad de gastvrijheid: bezoekers laten genieten van de kerk en omgeving en hen gelegenheid geven tot rust, bezinning en/of ontmoeting.
Het thema is dit jaar “Kunst in de kerk”.
In de Koepelkerk is er voor gekozen om dit jaar geen kunstuitingen van buiten te tonen, maar de nadruk te leggen op de
kunst die al in de kerk aanwezig is. Zoals het houtsnijwerk van
de banken, de preekstoel, het orgel, het doopvont, de grafzerken enz.
Van deze kerkelijke kunst is een powerpoint presentatie
gemaakt en deze wordt doorlopend vertoond op: 6/7 en 20/7,
3/8 en 17/8, 31/8 en 14/9
Op 27/7 en 31/8 kan de Koepeltoren worden beklommen.
Op 13/7 en 27/7 wordt het van Dam orgel bespeeld (van 15.30
tot 16.00 uur)
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Op zaterdag 14 september a.s. Open Monumentendag zijn er
bijzondere activiteiten. Gewerkt wordt aan een streekmarkt,
een wandeltocht over de Gouden Halsbân en muziek in de kerk.
In de loop van de zomer ontvangt u hierover meer informatie.
In heel Friesland zijn er meer dan 250 kerken te bezoeken. Ook
zijn er veel diverse activiteiten, zoals fiets- en wandeltochten,
een orgelfietstocht, kleasterrûntsjes, pylgertochten en nog veel
meer.
Zie voor de data en de plaatsen: www.tsjerkepaad.nl. In de
kerken is een gids te koop met de deelnemende kerken en de
activiteiten.
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V &O
V&O Gymnastiekvereniging
Het was even stil rondom onze gymnastiekverening. Per 1
januari j.l. een deels nieuw bestuur welke zijn draai nog moet
vinden. Aanhaken bij de verscheidene thema’s in het dorp en
keuzes maken.
Het bestuur zat niet stil en onze leden al helemaal niet. In januari en februari waren de jaarlijkse wedstrijden voor de level-up
te Sneek. Een groot deel van deze kinderen mochten door naar
de Friese kampioenschappen, waar zij maar liefst 3 1ste plaatsen mochten bezetten.
De deelnemende kinderen hebben een mooie score neergezet
waar wij allemaal trots op mogen zijn
Hierbij dan ook het overzicht van de podiumplaatsen.
Resultaten level-up januari en februari 2019:

Fries Kampioenschappen maart 2019
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De Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz liep van maandag 11
februari t/m zondag 7 april 2019.
Onze vereniging heeft een bedrag opgehaald van € 1386,--. Via
deze weg willen wij een ieder bedanken die dit mooie bedrag
mogelijk hebben gemaakt.
Krapte op de arbeidsmarkt. De kranten staan er vol mee. Soms
is er geen personeel te krijgen. Het betreft hier niet alleen de
bedrijfssector, maar ook ons als vereniging. Ondanks herhaalde
oproepen was er geen animo voor het invullen van de bestuursfuncties. Zoals bekend heeft er nu wel een bestuurswisseling
plaatsgevonden en zijn de plaatsen weer opgevuld. Helaas
betreft het niet altijd alleen het bestuur, maar ook de leiding.
Op dit moment hebben we een vacature voor 5 groepen. Het
betreft hier; jongensgym, springgroep, freerunning, dames en
de herengymnastiek.
Hierbij willen wij u dan ook oproepen of jullie mensen kennen
die mogelijk leiding kunnen en willen geven aan deze groepen.
Dit kan en mag via: gymnastiekverenigingveno@gmail.com
Namens V&O
Remco Gaastra
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NIEUWS VAN TRIATLON WITMARSUM
Op het moment van schrijven zijn er al ruim 100 enthousiaste-

s

lingen die zich hebben ingeschreven voor de triatlon! Met dit

e

aantal zijn wij al erg blij maar we weten dat er héél wat sportie-

e

velingen in Witmarsum en omgeving wonen, dus schrijf je snel
in! In het zwembad zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar,
hier geldt vol = vol!
Je kunt je ook met familie, vrienden, collega’s of buren aanmel-

.

den voor de Team Triatlon. Hierbij doe je met 3 personen in

t

estafettevorm mee aan de triatlon.

.

Inschrijven voor de triatlon is nog mogelijk t/m 6 september via
www.triatlonwitmarsum.nl
Loopgroep Witmarsum organiseert voorafgaand aan de triatlon weer een Kidsrun voor basisschoolkinderen van 6 t/m 12
jaar. Aanmelden kan op de dag zelf vanaf 11.15 uur op het
Kaatsplein en deelname is gratis.
De kinderen van 6 t/m 8 jaar lopen 1,1 kilometer, de kinderen
van 9 t/m 12 jaar lopen 1,6 kilometer. Beide routes gaan net als
voorgaande jaren dwars door Aylva State!
Op 8 september worden er weer een aantal straten afgesloten
tijdens de triatlon. Omwonenden krijgen hierover binnenkort
bericht.
OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!
Wij zoeken nog steeds een paar vrijwilligers die mee willen helpen tijdens de triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor
zowel deelnemers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het
opbouwen en afbreken van het finishgebied of het bewaken
van de wisselzone.
Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage
moeten lopen, kan dit ook bij Triatlon Witmarsum. Je kunt
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ons in de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij allerhande
taken in ruil voor een aantal uren voor je stage.
Dus doe je niet mee aan de triatlon maar wil je tóch betrokken
zijn bij de triatlon? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers dan
versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl
Aan alle publiek en deelnemers: graag tot 8 september bij Triatlon Witmarsum!

Y n’t ferline
Wy kamen in moai ferslach tsjin oer de merkepartij fan 1919.
De útslach kinne wy lêzen yn,”Yn ‘e krânse”, mar net it ferrin
fan de partij. De partij oer priis en preemje gong tusken de folgjende partoeren: Taede Zijlstra fan Wytmarsum, Jacob Dijkstra
fan Menaam en Sape de Haan fan Berltsum tsjin Jan Rietsma
Jr. fan Penjum, Ids Jousma fan Dokkum en Pieter Helfrich fan
Mullum. De finale ferrûn as folget:Om prijs en premie moet
nog gekampt tusschen 2 en 6. Na ’n korte pauze begint de eindwedstrijd. Mooi zet het in. Zijlstra toont z’n opslag, zooals hij
dat vooral kan, en de Haan toont zich in ’t voorperk ’n haantje. ’t Is dan ook in ’n rep: 1-3, doch dan raakt Zijlstra ’n oogenblik de kluts kwijt in den opslag en maakt het tot 2-3. Dan
wordt het meenens aan weerskanten. In ’n vloek en ’n zucht
is het 3-3, onder krachtig spel. Verre slagen doen dan Jousma
en Helfrich beurtelings. De minder sterke opslag van Dijkstra
doet nu toch eenig nadeel aan zijn partuur. ’t Wordt 3-4, jonge
Jan in de voorhoede. Helfrich levert dan drie bovenslagen achter elkaar. Bij 3-4 en 6-6 laat Dijkstra ’n mooien bal van jonge
Jan zitten, en is het 3-5. Bij 3-5 6-6 laat Helfrich een van Zijlstra
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zitten, nu wordt het 4-5. Op 5-5 komt het door uitstekend werk
van beide kanten tot 4-4 met 2 kaatsen aan de middellijn, die
beide worden genomen. Sape de Haan gaf de genadeslag. Deze
welgeslaagde wedstrijd vond in begin- en slotpartij zijn glanspunten. En no mar hoopje dat de kommende merkepartij even
spannend wêze mei. Op de foto by in merke matinee fan sawat
1954, steande fan links nei rjochts: Janke Smid, Meile de Groot,
Tiene Koopmans, Johannes Piersma, Juf en Master van Toorn,
Minie Blanksma, Douwe Deinum, Aukje Reitsma en Anne van
Popta. Zittend: Thies Schaafsma, Hittie Bierma, Albert Wijbenga, Wietze Hoogeveen, Tini van Popta, Jelle Yntema, Jellie
Reitsma, fertsjintwurdiger van Ypey en Tsjits Piersma.
Wa wit de namme fan de fertsjintwurdiger van Ypey.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje
Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda
6 juli t/m 14 septemberTsjerkepaad
13.30 – 17.00 uur, Koepelkerk en Skûltsjerke Pingjum
Programma: zie deze Koepel
2 t/m 5 augustus

Merke

			

Programma: zie deze Koepel

17 augustus		

Mouneboulers Campingtoernooi

19 t/m 23 augustus Zwembad Mounewetter
			Zwemvierdaagse
23 augustus		

Zwembad Mounewetter

			Discozwemmen
23 augustus		

Ald papier foar Nij Libben

			

Vanaf 07.00 uur

Actie
Op 5 oktober hebben we weer onze oud ijzer actie.
Blijf sparen meer informatie volgt.
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”
Ver. voor Dorpsbelangen

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

De kopij foar de septimber Koepel moat uterlik 23 augustus ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2019
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- 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
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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.
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