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K at en Harke
De sinne skynt noch altyd oer ús lân, mar de skaadkanten 

tekenje him ôf, ek tusken        en    . Mei in grut pinsiel tekene 

it kabinet no al Hollânske wolken partijen oan de hoarizon, 

dy’t yn de fierte oprize út net te foarsizzen wynrjochtingen. 

Mei datselde pinsiel wiist men oan wêr it sinnige  plaatsje no 

ek al syn skaadkanten hat. Der sprekt soarch út en dat wilens 

alles dochs better wurde soe foar ús boargers? Mar ja polityk 

is in fak apart sille wy mar rekkenje en de tiid sil it leare hoe’t 

it lang om let útpakke sil. Boppedat hat de Ryksoerheid al in 

tal djoere taken yn it saneamde ‘sociaal domein’ oerdien oan 

gemeenten. Hjirby moast tinke oan jeugdsoarch, de WMO en 

de partisipaasjewet dy’t wurk, bystân en sosjale wurkfoarsjen-

ning regelet. Mei it oerheveljen is miskien net safolle mis mei, 

mar it is allinnich spitich dat men fan út Den Haach der fiersto 

min jild bij dien ha. It gefolch is dan ek dat om dy reden sa’n 

90% fan de Nederlânske gemeenten yn finansjeel swier waar 

sitte. En dat hat dan wer as gefolch dat der tocht wurdt om in 

tal fan foarsjenningen dan mar te sluten. Sa wurden sporthal-

len, bibleteken, muzykskoallen ensfh.. neamd. It is krekt sa’n 

spultsje fan datsto dyn hús ferbouwe litst en de buorlju de rek-

ken betelje litst. Ja sa is elkenien boekhâlder fansels! Mar ja 

polityk is net te oersjen en lykas earder sein, in fak apart. Al 

moat ik wol sizze dat se yn Ingelân hielendal de kroan spanne. 

Under lieding fan in keamerfoarsitter, dy’t as kabaretier yn tea-

ters net misstean soe, wrakselje sij mei de saneamde brexit. Yn 

in bûnte kakofony prebearje de Ingelsken ta besluten te kom-

men. It komt tige rommelich oer, mar is wol fergees fertier foar 

alle boargers, mar as se dêr no sa bliid fan wurde…..

Lit ik my mar fokusje op tusken Kat en Harke. Dêr hiene wy in 

tige slagge streekmerk, men koe kuierje (al foel de belangstel-

ling dêrfoar wat tsjin) en men koe yn in huifkarre, mei Menno 

de Vries as saakkundich liedsman, fan Wytmarsum nei Penjum 
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is de soan fan Jeroen en Feikje (fan Jaap en Gezina) Kuiper 

en bruorke fan Myrte. Dit kwartet wennet op De Krânse. Us 

lokwinsken foar de grutske âlders, Myrte en fansels de pake’s 

en beppe’s.

En sa skarrelje wy stadich mar wis rjochting hjerst, al ha wy 

oer it waar net te klaaien. Ik tink dat Piet Paulusma, no’t er 

ôfskied nimt fan syn deistige Hollânske waarpraatsjes, wat myl-

der wurden is en dat dat it waar op de ien of oare wize posityf 

beynfloedet. Dus ik soe sizze: Oant moarn! Uhh……ik bedoel 

fansels oant de folgjende Koepel!

Wim

D e Romkes (diel 5)
45 KM.

Lytse Romke skriuwt e-post hinnewer mei syn ferstoane oerpa-

ke. Yn de foarige ôflevering haw wy lêzen dat it hûntsje “Tuf-

fie” brânwûnen oprûn neidat de bbq wat út de hân rûn.

AAN: readeromke@gmail.com

VAN: pakeromke@hemelpoort.hl

DO GRUTTE OMKOAL!. Hjir wurd ik net bliid fan. Hoe 

kinst no ek sa stom wêze, do grutte okse. Haw de hope datst 

dy goed skuldich fielst, want ast bisten hast moatst der goed op 

passe en meist net mei fjoer boartsje. Dat wol sizze net letter-

lik! Mar do meist dyn freon Johannes wol tankber wêze dat hy 

Tuffie yn it maaiem smyten hat oars soe it noch wolris minder 

ôfrinne kinnen hawwe. 

ta en wer werom. Yn Penjum waard it Skûltsjerkje besjoen. It 

ferwûndere mij dat mear as de helte fan it Wytmarsumer sel-

skip (ik sil gjin nammen neame) dêr noch nea west wie. Mar 

hawar dat bart fansels faker. Men fljocht einen fuort nei it ien 

of oar, mar hat wat tichteby is noch nea besjoen, wilens dat like 

nijsgjirrich en de muoite fan in besite mear as wurdich is. 

Ja en no stiet de oktober moanne wer foar de doar. It is al in 

tradysje dat de Oktoberfeesten dan wer losbarste, efkes wat 

oars as oars. Seker dit jier, want yn en om Wytmarsum, sil dit 

jier foar de earste kear de Ljochtkuier plakhawwe. Ik soe sizze: 

net stinne, mar meirinne!

‘Vergeet nooit wie je bent! Je bent moediger dan je gelooft, 

sterker dan je lijkt en slimmer dan je denkt. Mar het belangrijk-

ste is … ook al zijn we apart, ik ben altijd bij je’. Dizze treasten-

de wurden stiene op de roukaart fan AFKE MINKE APPEL-

MAN-LEMSTRA. Afke stoar, nei in lang siikbêd, op 31 augus-

tus op 56 jierrige leeftyd. Fiersto jong fansels, mar de faaie fijân 

dy’t Afke befjochtsje moast wie net te ferslaan. Afke waard 

berne op 29 septimber 1962 yn Wytmarsum as dochter fan Jan 

en Sjoerdtje Lemstra dy’t in fytsesaak hiene oan de Arumerdyk 

yn Wytmarsum. Afke troude mei Pieter Appelman en tegearre 

krigen sij trije bern, Heleen, Reinder Henk en Petra. Reinder 

Henk stoar flak nei syn berte. Wy winskje Pieter, de bern en de 

famylje oergryslik folle krêft ta om dit grutte ferlies te dragen.

Op 17 septimber is yn Bloemkamp nei in slimme sykte,  WIM 

MEKENKAMP ferstoarn. Wim waard op 27 maart 1936 yn 

Haarlem berne en boaske mei Joke. Hja krigen trije bern, Rut-

mer, Wilbert en Rixt. It gesin hat, foardat se nei Kimswert fer-

huzen, jierren yn Wytmarsum wenne. Wim wie in oergryslik 

sosjaal belutsen minske en hat op dat gebiet dan ek hiel wat út 

de wei set. Mar hij wie ek tige kreatyf en muzikaal. Wy winskje 

Joke en de bern de krêft ta dit grutte ferlies in plakje te jaan.

Mar njonken dit fertrietlik nijs, is der ek fleurich nijs te mel-

den. Want op 9 septimber waard SIEM KUIPER berne. Siem 
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Mar bûkemantsje, ik haw dy net mear heard oer de auto fan de 

oerbourman. Binne jimme no ferlost fan dy grutte lawaaibak?  

Lit it my mar witte. Joust Tuffie in oankrûpperke fan my?

AAN: pakeromke@hemelpoort.hl

VAN: readeromke@gmail.com

HOI pakeromke

Sorry hoor maar ik deet het egt niet met opset. Mar er koomen 

al weer haartjes op dus heitie segt dat het wel weer goed met 

tuffie komt hoop ik. EN mar beppe yfke heeft weer een niewe 

lap op in de broek en so maar nou begint die steets beterder op 

pakeromke sein broek te lijken. EN Nuu heb ik ook zoon pet 

erbei als pakeromke maar die heeft nog niet zoon swarte bruine 

rant mar pake ronnie sei dat die er fanself op komt. 

mar die aut0 van buurman is weg hoor en heeft nu een peusjoo 

hondert06 maar dat is een hele kleine. nou en nou hebben ik en 

juhanes  de kentekenplaat er af gehaalt agter en heeft juhanus 

er 45 KM op geskildert. hij merkte het pas na 2 daagen en wie 

denkt pakeromke er de skult van kreeg 

nou ikke dus mar juhanes had het gedaan.

maar pakeronnie we heben folgende week al weer feest en gaan 

we peentbalen en dat lijkt me fet kool. hoop wel dat heitie en 

memie niet weer ruuzie maaken zooals met de merke. want 

toen hadden se ook ruuzie en dan praaten ze wel 4 of 5 daagen 

niet met teegen elkaar maar dan maaken ze op een nagt nog 1 

keer veel ruuzie want dat hoor ik wel want dat geluit komt uit 

hun slaapkaamer en dan sein se de folgende dag weer frientjes 

MAar pake ronnie gaat niet naar het feest denk ik want die 

is is in een putje gafalen en nu heeft hij de huep kapotstuk en 

toen heben se hem naar het siekehuis gebragt en toen stont de 

folgende dag erna hier polietie op de stoep foor de deur want 

se denkten dat ik en jehones de deksels van de puten hadden 

opengeset mar dat waaren wij egt niet hoor. en nou wil ik graag 

naar pake toe met tuffie, maar heitie segt dat honden niet in het 

siekehuis mogen maar dan ga ik ook niet. 

DOEG pakeromke en een poot fan tuffie

G raach Dien  
(foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” 

der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan 

kin op famylje, kunde of buorlje, helpe wy graach.

Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter 

mar binne gewoan te berikken op tillefoannummer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere.

As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar. Wy kinne dan op tiid 

foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

-  Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it 

sikehûs

- Ferfier nei de fysioterapeut

- Ferfier yn mar ek bûten it doarp

- In boadskipke dwaan

- Gau efkes medisinen helje

- Help by in putsje

It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. 

Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen 

mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynfoarmaasje, skilje dan:

Ale Kuperus  0517-531292
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K oepelconcerten
Stichting Koepelconcerten Witmarsum

Amerikaanse zangeres Hannah Aldridge in Witmarsum

Op vrijdag 22 november zal de uit Alabama afkomstige zange-

res Hannah Aldridge een concert verzorgen in de Koepelkerk 

in Witmarsum. Het optreden begint om 20.00 uur en de entree 

(inclusief een bakje koffie) bedraagt € 10,--.

Muziek zit Hannah Aldridge in de genen. Ze is de dochter van 

songwriter, muzikant en producer Walt Aldridge. Haar optre-

dens zijn bijzonder energiek en met haar doorleefde stemgeluid 

neemt ze je mee langs sfeervolle ballads en slepende southern 

rock.

Als twintiger begon Hannah songs te schrijven en met hulp 

van singer-songwriter Jason Isbell bracht ze haar debuutalbum 

Razor Wire uit. Dit album kreeg lovende kritieken en bevat 

een mix van stevige nummers en ballads. Hanna schrijft prach-

tige songs met sterke teksten en pakkende melodieën. De songs 

worden gekenmerkt door een zekere eenvoud, maar dat ver-

sterkt alleen maar de kracht die ervan uitgaat. Haar stem heeft 

een rauw randje, zodat het geheel doorleefd klinkt.

In mei 2019 maakte zij al een tournee door Nederland, maar 

in november komt ze wederom naar Nederland en dan doet zij 

ook Witmarsum aan.

Haar live-optredens zijn bijzonder energiek en ook al speelt 

ze solo, heb je niet het idee, dat je iets mist. Hannah Aldridge 

wordt op 22 november aanstaande in Witmarsum begeleid door 

de Zweedse gitarist/zanger Gustav (Gus) Sjôdin. Gus is zanger/

bassist bij de Zweedse formatie Jetbone en heeft ook bij een 

tour van Hannah in 2018 als begeleider opgetreden.

In 2017 kwam haar album Gold Rush uit. Ook dit album bevat 

stevige nummers, mooie sfeervolle ballads en slepende sout-

hern rock. Het album bereikte zelfs de prestigieuze Americana 

Music Association Charts. 

Noteer die datum alvast, want vol is vol!

O ktoberfest
En dat is 9!

Komend weekend (11, 12 en 13 oktober) is het dan alweer 

zover. Het kan u eigenlijk als inwoner niet zijn ontgaan, want 

vrijdag wordt er voor de 4e keer, en voor de eerste keer in Wit-

marsum de Ljochtkuier georganiseerd. Toneelvereniging “Sur-

prise” heeft deze zware taak op zich genomen en intussen is 

het halve dorp in het spier om er een bijzonder gebeuren van te 

maken. En de belangstelling blijkt ook net als in Pingjum groot. 

Bij het ter perse gaan van deze Koepel zijn er al honderden 

kaarten besteld via vanplan.nl  

Voor en na zal het in de tent gezellig en feestelijk worden 

gemaakt door “de Suskes”. Daarmee is de opening van het 9e 

oktoberfest een feit.

Op zaterdagmiddag zoals gebruikelijk de kinderactiviteiten. 

Nieuw hieraan is dat het voor de eerste maal door het nieuw in 

het leven geroepen jeugdbestuur wordt georganiseerd. 

Voor de feestband op zaterdagavond  hebben we ons  onder-

gedompeld in het carnaval van Raamsdonksveer. Hier werd 

de band “De Fik Derin” gewikt en gewogen, en goed genoeg 

bevonden om tijdens het laatste grote tentfeest van Fryslân te 

vlammen. 
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Zondagmorgen staat vanaf half elf de koffie klaar voor de 

gebruikelijke tentkerkdienst van de gezamenlijke kerken. 

De zondagmiddag bleek altijd wat een zorgenkindje, want hoe 

bedenk je iets voor alle leeftijdsgroepen. We denken nu het ei 

van Columbus te hebben gevonden in de vorm van een feest-

tent pubquiz. Om 4 uur beginnen we met 8 ronden vragen en 

natuurlijk “hoedje op, hoedje af”. De tent is open vanaf 15.00 

uur, en meedoen kan met ploegen van minimaal 3 en maximaal 

5 personen. Tijdens de quiz wordt u aan de tafel bediend door 

onze charmante serveersters. Na afloop is er zoals gewoonlijk 

muziek en sluiten we de tent om 21.00 uur. Entree deze middag/

avond slechts € 5,=.

Het bestuur  van OarsAsOars wenst u allen een spetterend 

Oktoberfest

T riatlon
Triatlon Witmarsum wederom een daverend succes!

Zondag 8 september stond Triatlon Witmarsum voor de 7e 

keer op de kalender. Gezien het aantal deelnemers dat zich had 

aangemeld (ruim 200), kon het niet anders dan dat ook deze 

editie weer een succes zou worden!

De triatlon werd traditioneel voorafgegaan door de Kidsrun, 

dit jaar alweer voor de 5e keer. Bij het 12 maal slaan van de 

kerkklok startten de jongste deelnemers voor een ronde van 

ruim 1 km door de straten van Witmarsum én dwars door Aylva 

State. Even later was het de beurt aan de kinderen van 9 t/m 12 

jaar. Zij liepen een ronde van 1,6 km. De bewoners van Aylva 

State hadden hun lunchpauze voor deze gelegenheid verplaatst 

om de jeugd te komen aanmoedigen! 

In de categorie 6 t/m 8 jaar was Hylke Meekma de snelste jon-

gen in een tijd van 4:30 minuten. Jildau Anema was het snel-

ste meisje in 5:15 minuten. Bij de oudsten werd de snelste tijd 

gelopen door Diede van Heerwaarden in 6:37 minuten. Bij de 

meisjes was Esmee de Jong de snelste in 7:45 minuten. 

Een sterk deelnemersveld begon om twee uur aan de triatlon. 

Het grootste deel van de deelnemers in de vaart maar net als 

vorig jaar was er ook de mogelijkheid om in het zwembad te 

starten. Daarom startten er om twee uur tegelijkertijd 30 zwem-

mers in ‘Waterpark Mounewetter’ én een groep in de Witmar-

sumervaart. De eerste groep in de vaart bestond uit de man-

nelijke competitiezwemmers, die hun tweede van drie wed-

strijden aflegden. De tweede startgroep werd gevormd door 

de vrouwelijke competitiezwemmers en de teams. Als laatste 

gingen er zo’n 100 recreanten van start om ook hun 500 meter 

zwemmend af te leggen.

Na de regen van zaterdag was het tijdens de triatlon geluk-
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kig droog. Wel was het water in de vaart flink afgekoeld maar 

speelde de wind een minder grote rol dan de afgelopen jaren. 

Dit zorgde ervoor dat er snelle tijden werden neergezet. Bij de 

dames werd zelfs (door Marjan Andringa uit Marrum) het par-

coursrecord verbeterd tot 1 uur, 1 minuut en 46 seconden, een 

verbetering van bijna 3 minuten! Bij de heren werd de snelste 

tijd neergezet door Dyan Hendriks uit Bolsward: 56 minuten 

en 31 seconden.

Bij de teams was Team NNZI het snelste in een tijd van 1 uur 

en 57 seconden. Ook in deze categorie was dit een verbetering 

van het parcoursrecord!

Natuurlijk was Witmarsum weer goed vertegenwoordigd in het 

deelnemersveld! Dit zijn de resultaten van onze inwoners:

19e: Jaap Zwaagstra 1:04:36 

40e: Nico Dijkstra  1:10:56

51e: Jorn Hofstra  1:13:25

53e: Enno Hofstra  1:13:40 

60e: Colin Baarda  1:16:33 

69e: Foppe v/d Velde 1:18:14 

86e: Anja Hofstra  1:21:12  

92e: Alexsander v/d Veen 1:22:17

99e: Rens Bolkestein 1:23:06

101e: Sjors Huisman 1:25:55

103e: Harmen Stremler 1:26:39

116e: Christian v/d Werff 1:28:55

127e: Remco v/d Meer 1:32:50

149e: Hilde Veninga 1:59:04

Na afloop werd er nog gezellig nagezeten op het Kaatsplein, 

waar de belevenissen van de dag werden gedeeld.

Ook voor deze editie dankt de organisatie alle vrijwilligers, 

sponsoren en deelnemers voor hun geweldige bijdrage en spor-

tieve inzet! Triatlon Witmarsum 2019 was zeer geslaagd!
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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 
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Witmarsum in Beweging
Play-time met plee-papier actie

Blij nieuws: we hebben inmiddels 80% van het streefbedrag 

opgehaald voor het project Witmarsum in beweging, met 

beweegplekken en programma’s! We hebben nu nog € 30.000 

nodig. Dit moet nog van fondsen komen en we rekenen op de 

steun van onze dorpsgenoten. Hoe meer mensen meehelpen 

hoe eerder wij het ontbrekende bedrag binnen hebben. Dit kan 

door in de komende WEEK VAN 14 OKTOBER mee te doen 

aan de ACTIE ‘PLAY-TIME’, MET DE DEUR AAN DEUR 

AANKOOP VAN PLEE-PAPIER. Hopelijk is er in  veel hui-

zen ruimte voor wat extra 3-laags plee-papier. Het is voor het 

goede doel, waar een ieder ook wat mee kan. En onze sponsor 

Poiesz, waar het papier vandaan komt, accepteert een dip in 

hun verkoop. 

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? Op de mid-septem-

ber STREEKMARKT van de Doopsgezinde kerk verkochten 

we met dank aan Klaske Anema, Janny Yntema en een groepje 

creatieve dorpsgenoten voor € 413,60 vermaakte spijkerstoffen 

en bloemstukjes. Bloemen en kalebassen werden beschikbaar 

gesteld door Durk Anema, Theunis Piersma  en Anema uit 

Arum en Makelaar Witteveen uit Schettens. In de derde week 

van september hebben we KOERSBAL in Aylva State geïn-

troduceerd. Er waren zo’n 50 dorps- en Aylva State bewoners 

bij elkaar gekomen, die deels eerst nog veilig toekeken en deels 

Koersbal uitprobeerden. Houd de agenda van Aylva State in 

de gaten wanneer u/je kunt mee doen. Koersbal is vrij toegan-

kelijk en de deelname is gratis. En dit winterseizoen is er weer 

WALL BAL in de gymzaal vanuit KV Pim Mulier, aangejaagd 

door Janny Yntema van Sportdorp Wytmarsum/Witmarsum in 

beweging.

Wat zijn de plannen? Op basis van het nu opgehaalde bedrag 

voor Witmarsum in beweging kunnen we daadwerkelijk in 2020 

de beweeg- en speeltoestellen laten plaatsen en het beweeg- 

en ontmoeting programma starten. Dit betreft het herinrichten 

van het schoolplein voor de jeugd, een beweeg- en ontmoe-

tingsplek bij Aylva State en naast de speeltuin op het Griene 

Plak. De leveranciers van de toestellen zijn Yalp en Kompan. 

Het plaatsen en groen- en grondwerk wordt uitgevoerd door 

onze lokale bedrijven Pier Hovenier en de firma Haitsma.  

Wie zijn er betrokken? Dat zijn langzamerhand al aardig wat 

mensen uit ons dorp. Te beginnen bij de leerlingen van de 

basisscholen en support daarbij van hun ouders met de ontwerp 

tekeningen en acties voor financiering. Afgelopen periode zijn 

daar de vrijwilligers bijgekomen die de streekmarkt maaksels 

maakten. De organisatie is vanaf het begin in 2017 in handen 

van de leden van de schoolpleincommissie onder leiding van 

Ria Jongstra; de ouderengroep onder leiding van Fysio Theo de 

Groot en Josina van der Schaaf van Patyna en de groep ‘alge-

meen gebruik’ met Janny Yntema van Sportdorp Wytmarsum 

voorop. Ria, Theo en Janny, maken samen met Harmen de 

Boer, Aleid Zwier van Dorpsbelang, Sjoukje Zuidema en Rika 

Wind, buurtsportcoach van de gemeente SWF, deel uit van 

een Overall projectgroep onder aanvoering van Jac Konig van 

Stichting Ekspedysje Wytmarsum. Deze stichting organiseerde 

Witmarsum 2018, waar Witmarsum in beweging uit voortgeko-

men als idee uit de Pim Mulier groep, met onder anderen Tjittie 

Koopmans, zonder wie het project er niet gekomen zou zijn.

2019 | 9 Koepel.indd   14 01-10-19   13:46



15

Witmarsum in Beweging
Play-time met plee-papier actie

Blij nieuws: we hebben inmiddels 80% van het streefbedrag 

opgehaald voor het project Witmarsum in beweging, met 

beweegplekken en programma’s! We hebben nu nog € 30.000 

nodig. Dit moet nog van fondsen komen en we rekenen op de 

steun van onze dorpsgenoten. Hoe meer mensen meehelpen 

hoe eerder wij het ontbrekende bedrag binnen hebben. Dit kan 

door in de komende WEEK VAN 14 OKTOBER mee te doen 

aan de ACTIE ‘PLAY-TIME’, MET DE DEUR AAN DEUR 

AANKOOP VAN PLEE-PAPIER. Hopelijk is er in  veel hui-

zen ruimte voor wat extra 3-laags plee-papier. Het is voor het 

goede doel, waar een ieder ook wat mee kan. En onze sponsor 

Poiesz, waar het papier vandaan komt, accepteert een dip in 

hun verkoop. 

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? Op de mid-septem-

ber STREEKMARKT van de Doopsgezinde kerk verkochten 

we met dank aan Klaske Anema, Janny Yntema en een groepje 

creatieve dorpsgenoten voor € 413,60 vermaakte spijkerstoffen 

en bloemstukjes. Bloemen en kalebassen werden beschikbaar 

gesteld door Durk Anema, Theunis Piersma  en Anema uit 

Arum en Makelaar Witteveen uit Schettens. In de derde week 

van september hebben we KOERSBAL in Aylva State geïn-

troduceerd. Er waren zo’n 50 dorps- en Aylva State bewoners 

bij elkaar gekomen, die deels eerst nog veilig toekeken en deels 

Koersbal uitprobeerden. Houd de agenda van Aylva State in 

de gaten wanneer u/je kunt mee doen. Koersbal is vrij toegan-

kelijk en de deelname is gratis. En dit winterseizoen is er weer 

WALL BAL in de gymzaal vanuit KV Pim Mulier, aangejaagd 

door Janny Yntema van Sportdorp Wytmarsum/Witmarsum in 

beweging.

Wat zijn de plannen? Op basis van het nu opgehaalde bedrag 

voor Witmarsum in beweging kunnen we daadwerkelijk in 2020 

de beweeg- en speeltoestellen laten plaatsen en het beweeg- 

en ontmoeting programma starten. Dit betreft het herinrichten 

van het schoolplein voor de jeugd, een beweeg- en ontmoe-

tingsplek bij Aylva State en naast de speeltuin op het Griene 

Plak. De leveranciers van de toestellen zijn Yalp en Kompan. 

Het plaatsen en groen- en grondwerk wordt uitgevoerd door 

onze lokale bedrijven Pier Hovenier en de firma Haitsma.  

Wie zijn er betrokken? Dat zijn langzamerhand al aardig wat 

mensen uit ons dorp. Te beginnen bij de leerlingen van de 

basisscholen en support daarbij van hun ouders met de ontwerp 

tekeningen en acties voor financiering. Afgelopen periode zijn 

daar de vrijwilligers bijgekomen die de streekmarkt maaksels 

maakten. De organisatie is vanaf het begin in 2017 in handen 

van de leden van de schoolpleincommissie onder leiding van 

Ria Jongstra; de ouderengroep onder leiding van Fysio Theo de 

Groot en Josina van der Schaaf van Patyna en de groep ‘alge-

meen gebruik’ met Janny Yntema van Sportdorp Wytmarsum 

voorop. Ria, Theo en Janny, maken samen met Harmen de 

Boer, Aleid Zwier van Dorpsbelang, Sjoukje Zuidema en Rika 

Wind, buurtsportcoach van de gemeente SWF, deel uit van 

een Overall projectgroep onder aanvoering van Jac Konig van 

Stichting Ekspedysje Wytmarsum. Deze stichting organiseerde 

Witmarsum 2018, waar Witmarsum in beweging uit voortgeko-

men als idee uit de Pim Mulier groep, met onder anderen Tjittie 

Koopmans, zonder wie het project er niet gekomen zou zijn.
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T huiszorg Patyna
Zoals, gelukkig, al veel inwoners van Witmarsum en omstreken 

weten, heeft Patyna ook thuiszorg. Ons team bestaat uit verzor-

genden IG en verpleegkundigen en wij bieden u ondersteuning 

en zorg zoals u dit graag wilt in uw eigen woonomgeving. Ons 

werkgebied is vanaf Wons tot aan Kimswerd. 

Mocht u twijfelen of u wel thuiszorg kunt krijgen of zijn er met 

betrekking tot uw gezondheid vragen over het wonen thuis, dan 

kunt u contact opnemen met mij. Ik kom vrijblijvend bij u langs 

voor een gesprek en eventueel advies. We hebben goed contact 

met de huisartsen in de buurt en binnen Patyna met het behan-

delteam. We houden ervan om de lijntjes kort te houden. 

Met vriendelijke groet,

Joukje Spijksma Reitsma

Wijkverpleegkundige/geriatrie verpleegkundige Patyna 

06 83606917

Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over:   

Wonen in Aylva State 

Josina van der Schaaf  Teamleider  0517 531456

Josina.vanderschaaf@patyna.nl

Zorg in Aylva State 

Esmé Baarda Locatie verpleegkundige 06 21334903

Esme.Baarda@patyna.nl

Maaltijdvoorziening Aylva State 

Fokke Boschma/Daphne Walstra  0517 531456

Keuken.aylvastate@patyna.nl

Dagbesteding Aylva State 

Medewerkers dagbesteding  0517 531456

Thuiszorg Patyna 

Joukje Spijksma Reitsma, Wijkverpleegkundige   

06 83606917

Joukje.reitsma@patyna.nl

T heatervoorstelling
Kerk van klei

Na een maand repeteren beginnen de contouren van het thea-

terstuk Kerk van Klei voor alle deelnemers steeds duidelijker te 

worden. Het gelegenheidskoor met zangers van Scheppingsgave 

en de Halsbânsjongers uit Pingjum, heeft zijn tanden gezet in drie 

liederen die speciaal voor deze voorstelling zijn geschreven. Lied-

teksten zoals ‘ Siedzje, plantsje, rispje. It geskink fan de see. Sie-

dzje, plantsje, rispje, oanbidt de klaai’ maken nieuwsgierig. En de 

liederen zijn echt anders dan het eigen repertoire van de koren. 

Maar na de eerste repetitie klinkt het soms al wondermooi. 

De voorstelling Kerk van Klei begint in het hier en nu in Wit-

marsum, met de vraag hoe om te gaan met de kerkgebouwen 

in het dorp die voor de kerkgemeenten erg kostbaar zijn om te 

onderhouden. Er wordt een spreekster uitgenodigd die met een 

wel heel wild plan komt om de Koepelkerk een nieuwe functie 

te geven in het dorp en de kerk zo voor de toekomst te bewaren. 

Het landschap van de Lytse Bouhoeke speelt in haar verhaal een 

belangrijke rol. En zij zet haar woorden kracht bij met video-

beelden, dans, muziek en een ritueel. De voorstelling belooft 

een spektakel te worden met een mooie uitlichting van de kerk, 

videoprojecties, bijzondere kostuums, slagwerk, elektronische 

muziek en zang. Bijzonder ook is dat het publiek, voor wie wil, 

de gelegenheid krijgt om deel te nemen, mee te zingen en te rea-

geren op de verhalen die worden verteld. 

De voorstelling begint in de Hoekstien en van daaruit loopt 

het publiek, in twee groepen naar de Koepelkerk. De voorstel-

lingen vinden plaats op 9, 10, 15 en 16  november. Kaarten (€ 

14,00, inclusief koffie of thee bij aanvang) zijn te bestellen via 

www.ticketkantoor.nl/shop/kerkvanklei. Om iedereen een eer-

ste indruk te geven, hebben wij een korte video aankondiging 

gemaakt voor Kerk van Klei. Deze is vanaf 1 oktober te vin-

den op facebook pagina van Kunst Achter Dijken en op www.

kunstachterdijken.nl. 
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Na een maand repeteren beginnen de contouren van het thea-

terstuk Kerk van Klei voor alle deelnemers steeds duidelijker te 

worden. Het gelegenheidskoor met zangers van Scheppingsgave 

en de Halsbânsjongers uit Pingjum, heeft zijn tanden gezet in drie 

liederen die speciaal voor deze voorstelling zijn geschreven. Lied-

teksten zoals ‘ Siedzje, plantsje, rispje. It geskink fan de see. Sie-

dzje, plantsje, rispje, oanbidt de klaai’ maken nieuwsgierig. En de 

liederen zijn echt anders dan het eigen repertoire van de koren. 

Maar na de eerste repetitie klinkt het soms al wondermooi. 

De voorstelling Kerk van Klei begint in het hier en nu in Wit-

marsum, met de vraag hoe om te gaan met de kerkgebouwen 

in het dorp die voor de kerkgemeenten erg kostbaar zijn om te 

onderhouden. Er wordt een spreekster uitgenodigd die met een 

wel heel wild plan komt om de Koepelkerk een nieuwe functie 

te geven in het dorp en de kerk zo voor de toekomst te bewaren. 

Het landschap van de Lytse Bouhoeke speelt in haar verhaal een 

belangrijke rol. En zij zet haar woorden kracht bij met video-

beelden, dans, muziek en een ritueel. De voorstelling belooft 

een spektakel te worden met een mooie uitlichting van de kerk, 

videoprojecties, bijzondere kostuums, slagwerk, elektronische 

muziek en zang. Bijzonder ook is dat het publiek, voor wie wil, 

de gelegenheid krijgt om deel te nemen, mee te zingen en te rea-

geren op de verhalen die worden verteld. 

De voorstelling begint in de Hoekstien en van daaruit loopt 

het publiek, in twee groepen naar de Koepelkerk. De voorstel-

lingen vinden plaats op 9, 10, 15 en 16  november. Kaarten (€ 

14,00, inclusief koffie of thee bij aanvang) zijn te bestellen via 

www.ticketkantoor.nl/shop/kerkvanklei. Om iedereen een eer-

ste indruk te geven, hebben wij een korte video aankondiging 

gemaakt voor Kerk van Klei. Deze is vanaf 1 oktober te vin-

den op facebook pagina van Kunst Achter Dijken en op www.

kunstachterdijken.nl. 
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G ymnastiekvereniging V&O
Het is september als ik dit schrijf. De kaatswanten zijn opge-

borgen, het zwembad is weer gesloten en de meeste mensen 

hebben de vakantieperiode afgesloten. September is ook de 

maand dat de gymnastieklessen weer beginnen. Na veel wik-

ken en wegen hebben wij als bestuur besloten, om voor de eer-

ste helft van dit seizoen geen jongensgroep en springgroep te 

organiseren. 

Beide groepen hadden te weinig animo om deze op dit moment 

voort te zetten. Uiteraard hopen wij wel dat indien er mensen 

zijn die hier toch behoefte aan hebben dit wel kenbaar willen 

maken richting ons als vereniging. Ondanks het stopzetten van 

deze 2 groepen hebben we wel de rest van de groepen weten 

te vullen. 

Voor dit seizoen hebben we dan ook de volgende groepen 

samengesteld met de daarbij behorende leiding.

Kleutergym:  

Woensdagmiddag O.l.v. Roelianne Bouma.

•	 16:00-16:45	Groep	1

•	 16:45-17:30	Groep	2

Meisjesgym:  

Dinsdagmiddag  O.l.v. Selma Hibma.

•	 15:00-16:00	Groep	3	

•	 16:00-17:00	Groep	4,5	en	6

Keurgroep:  

Dinsdagmiddag O.l.v. Jitske Cats.

•	 17:00-19:00

Damesgym:  

Woensdagochtend O.l.v. Minny Walinga.

•	 8:45-9:45	of

Vrijdagavond O.l.v. Jitske Cats.

•	 19:30-20:30
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.

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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• 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

G ymnastiekvereniging V&O
Het is september als ik dit schrijf. De kaatswanten zijn opge-

borgen, het zwembad is weer gesloten en de meeste mensen 

hebben de vakantieperiode afgesloten. September is ook de 

maand dat de gymnastieklessen weer beginnen. Na veel wik-

ken en wegen hebben wij als bestuur besloten, om voor de eer-

ste helft van dit seizoen geen jongensgroep en springgroep te 

organiseren. 

Beide groepen hadden te weinig animo om deze op dit moment 

voort te zetten. Uiteraard hopen wij wel dat indien er mensen 

zijn die hier toch behoefte aan hebben dit wel kenbaar willen 

maken richting ons als vereniging. Ondanks het stopzetten van 

deze 2 groepen hebben we wel de rest van de groepen weten 

te vullen. 

Voor dit seizoen hebben we dan ook de volgende groepen 

samengesteld met de daarbij behorende leiding.

Kleutergym:  

Woensdagmiddag O.l.v. Roelianne Bouma.

•	 16:00-16:45	Groep	1

•	 16:45-17:30	Groep	2

Meisjesgym:  

Dinsdagmiddag  O.l.v. Selma Hibma.

•	 15:00-16:00	Groep	3	

•	 16:00-17:00	Groep	4,5	en	6

Keurgroep:  

Dinsdagmiddag O.l.v. Jitske Cats.

•	 17:00-19:00

Damesgym:  

Woensdagochtend O.l.v. Minny Walinga.

•	 8:45-9:45	of

Vrijdagavond O.l.v. Jitske Cats.

•	 19:30-20:30
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.
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Freerunning:  

Donderdagmiddag   O.l.v. Brett Kieftenburg.

•	 16:30-17:30.

Herengym:  

Vrijdagavond O.l.v. Jitske Cats.

•	 20:30-21:30.

Grote Clubactie 2019:

Bij het ter perse gaan van de Koepel, zijn wij net als andere ver-

enigingen druk bezig met de Grote Clubactie 2019. Niet alleen 

namens V&O maar ook namens de overige deelnemende ver-

enigingen hopen wij op uw deelname hieraan, zodat wij alle-

maal een extra financieel steuntje kunnen en mogen ontvangen. 

Kaarsjesactie:

In de periode 14 t/m 18 oktober komen onze leden weer bij u 

langs voor de verkoop van kaarsjes.

Bij aanschaf van kaarsjes levert u een bijdrage aan onze gym-

nastiekvereniging. 

Deze inkomsten worden onder andere gebruikt voor het op 

orde houden van onze materialen en daar waar nodig gebrui-

ken wij dit voor de aanschaf van nieuwe materialen.

 

Jaarvergadering:

Op dinsdag 12 november aanstaande zal de jaarvergadering 

plaatsvinden.

Mevrouw S. Nicolai zal dan aftreden als bestuurslid. Hierbij 

dan ook de oproep om na te denken om eventueel zitting te 

nemen in het bestuur van V&O.

Interesse of vragen aan de gymnastiekvereniging kunt u sturen 

naar: gymnastiekverenigingveno@gmail.com

Namens V&O

Remco Gaastra 

L etters van Mounewetter
En dan zit het zwemseizoen 2019 er al weer op.

Gezellige zwem4 daagse

Van 19 t/m 23 augustus was er weer de Nationale zwem4daagse. 

Het was die week mooi weer en er hadden zich 150 deelnemers 

opgegeven. De allerkleinsten deden mee aan de aqua loop. 

Naast het zwemmen waren er tal van andere activiteiten geor-

ganiseerd, waar iedereen aan deel kon nemen. Muziekkorps 

Nij Libben zorgde voor de muzikale omlijsting op de eerste 

avond. De brandweer was aanwezig. Je kon een kijkje nemen 

in een brandweer auto en ervaren hoe het is om met een echte 

brandweerspuit te spuiten. Na afloop konden er poffertjes 

worden gekocht. De tweede dag stond er een klimtoren op de 

speelweide en de derde dag kon je ervaren hoe het is om in een 

bootje te varen en dan om te gaan. De vierde dag het jaarlijkse 

spijkerbroek hangen en na afloop heerlijke wafels met  kersen 

en slagroom.

Vrijdags is altijd de inhaaldag en tot slot eindigde de week met 

een disco. Het was een drukke, maar gezellige week.

50.000-ste bezoeker

Op 26 augustus mochten we de 50.000-ste bezoeker verwelko-

men. Dit was mv. Janke Haitsma uit Witmarsum. Uit handen 

van Joke van der Vliet ontving zij een persoonlijk abonnement 

voor het volgend seizoen. In totaal mochten we dit jaar 58911 

bezoekers ontvangen. Hier zijn we erg blij mee.

Maar voor dat het bad de laatste zwemmers voor dit seizoen 

mocht ontvangen, was er in de laatste week nog het diploma 

zwemmen.

Voor diploma A zijn geslaagd:

Daimen Bos, Jelte Viëtor, Jelany van Coevorden, Elsa Kramer, 
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Freerunning:  

Donderdagmiddag   O.l.v. Brett Kieftenburg.

•	 16:30-17:30.

Herengym:  

Vrijdagavond O.l.v. Jitske Cats.

•	 20:30-21:30.
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Bij het ter perse gaan van de Koepel, zijn wij net als andere ver-

enigingen druk bezig met de Grote Clubactie 2019. Niet alleen 

namens V&O maar ook namens de overige deelnemende ver-
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Jaarvergadering:

Op dinsdag 12 november aanstaande zal de jaarvergadering 
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Mevrouw S. Nicolai zal dan aftreden als bestuurslid. Hierbij 

dan ook de oproep om na te denken om eventueel zitting te 
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Interesse of vragen aan de gymnastiekvereniging kunt u sturen 

naar: gymnastiekverenigingveno@gmail.com

Namens V&O

Remco Gaastra 

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

Comfortabel wonen 
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“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.

L etters van Mounewetter
En dan zit het zwemseizoen 2019 er al weer op.

Gezellige zwem4 daagse

Van 19 t/m 23 augustus was er weer de Nationale zwem4daagse. 

Het was die week mooi weer en er hadden zich 150 deelnemers 

opgegeven. De allerkleinsten deden mee aan de aqua loop. 

Naast het zwemmen waren er tal van andere activiteiten geor-

ganiseerd, waar iedereen aan deel kon nemen. Muziekkorps 

Nij Libben zorgde voor de muzikale omlijsting op de eerste 

avond. De brandweer was aanwezig. Je kon een kijkje nemen 

in een brandweer auto en ervaren hoe het is om met een echte 

brandweerspuit te spuiten. Na afloop konden er poffertjes 

worden gekocht. De tweede dag stond er een klimtoren op de 

speelweide en de derde dag kon je ervaren hoe het is om in een 

bootje te varen en dan om te gaan. De vierde dag het jaarlijkse 

spijkerbroek hangen en na afloop heerlijke wafels met  kersen 

en slagroom.

Vrijdags is altijd de inhaaldag en tot slot eindigde de week met 

een disco. Het was een drukke, maar gezellige week.

50.000-ste bezoeker

Op 26 augustus mochten we de 50.000-ste bezoeker verwelko-

men. Dit was mv. Janke Haitsma uit Witmarsum. Uit handen 

van Joke van der Vliet ontving zij een persoonlijk abonnement 

voor het volgend seizoen. In totaal mochten we dit jaar 58911 

bezoekers ontvangen. Hier zijn we erg blij mee.

Maar voor dat het bad de laatste zwemmers voor dit seizoen 

mocht ontvangen, was er in de laatste week nog het diploma 

zwemmen.

Voor diploma A zijn geslaagd:

Daimen Bos, Jelte Viëtor, Jelany van Coevorden, Elsa Kramer, 

2019 | 9 Koepel.indd   23 01-10-19   13:46



24

Ane de Vries, Merle Geel, Imara Paans.

Voor diploma B zijn geslaagd:

Monique Elgersma, Elonie Geel, Amarins Gietema, Hayco 

Greidanus, Jellisa Haringa, Iris Menage, Bas Miedema, Iris 

Overal, Lise Lynn Reinsma, Julian Ykema.

Voor diploma C zijn geslaagd:

Rutger Feenstra, Janneke Fokkema, Dirk v.d. Gaast, Emmy 

Gietema, Corneliske Hoekstra, Tys Kramer, Daan Rullmann, 

Tobias Rullmann.

Juniorredder:

1: Levi Beenen, Hannah de Boer, Marissa Feenstra, Remco 

Greidanus, Ottje Hoekstra, Sinne Mare Lemstra, Hendrica 

Steringa, Janna Tilstra, Emma v.d. Veen, Siard Yntema

2: Berdan v.d. Meer, Esther Ouderkerken

3: Ylja Beenen, Rayan van Malsen, Brecht v.d. Werf, Hedwig 

Wijnja, Jacob Wijnja.

4: Mirjam van Hettema.

Iedereen van harte gefeliciteerd.

7 September, de laatste officiële openingsdag, wat als een tries-

te regenachtige dag was voorspeld, werd een prachtige dag met 

mooi weer. ’s Middags werd er fanatiek meegedaan met “glij 

‘m d’r in” en iedere bezoeker ging met een klein presentje naar 

huis.

De volgende dag hebben nog 30 deelnemers van de triatlon hun 

500 meter in het bad gezwommen. Op maandag heeft de brand-

weer nog geoefend in het water en op dinsdag 10 september is 

echt de “stop” uit het bad getrokken. 

De vrijwilligers zijn nu druk bezig om het bad winterklaar te 

maken en de eerst voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 

zijn al weer begonnen. 

Wij wensen iedereen een goede winterperiode toe en hopen 

jullie volgend jaar weer te zien in zwembad Mounewetter.

Bestuur stichting zwembad Mounewetter.
 

 
 

 
Ø  Hydrotherapie / reumazwemmen 

Oefentherapie in warm water 32˚, kleine groepen 4 p. 
 

Ø  Fitness , diverse abonnementen 
 

Ø  Bedrijfsfitness , forse korting door belastingvoordeel 
(via uw werkgever) 

 
Ø Groepslessen:  
Ø Spinning  
Ø Bodyfit  
Ø Fitdance  
Ø Linedance  
Ø Streetdance (peuters/kleuters/kids en teens) 

 
er zijn nog enkele plekken vrij 

  Informeer via mail, of bel ‘s morgens tussen 8.30-11.30u. 
 
 
 

 Informeer naar de verschillende mogelijkheden 
 

Tel.0517-531901 of kijk op www.fysiowitmarsum.nl 
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V erhalenavond
Op 15 november barst Fryslân uit zijn voegen, dan zijn er overal 

verhalen te beluisteren, in huiskamers, achterafzaaltjes, grote 

en kleine podia.

Witmarsum doet ook mee, echter op die avond is er de theater-

voorstelling “ Kerk van klei” , in de Koepelkerk.

Maar niet getreurd, wij verplaatsen onze verhalenavond nu 

naar 29 november en gooien er gelijk wat muzikaliteit bij. Via 

een korte wandeling door het dorp is er (tot nu toe) die avond 

op drie verschillende locaties muziek of een verhaal te beluis-

teren.

De precieze invulling komt in de november Koepel, via flyers 

en Facebook.

Wil je meedoen? Bijvoorbeeld een verhaal vertellen of muziek 

maken? Stuur een e-mail naar jipyntema@gmail.com

Mevrouw de Molenaar (Christa Bruggenkamp)

EGT sjonge (Esther, Geartsje en Tjittie)

Coby Yntema

N ij Libben Nieuws
Op 29 augustus zijn de instrumenten weer uit de koffer gehaald 

de ventielen weer gesmeerd en de wekelijkse repetities weer 

gestart o.l.v onze dirigent Andries Kramer in de kantine van 

camping Mounewetter .  Wij zijn druk aan de studie om een 

mooi repertoire te kunnen presenteren. Mooie fanfare muziek 

die we kunnen laten horen op uitvoeringen festivals en con-

cours. 

Nu we het toch over het woord fanfare hebben kunnen we een 

vraag beantwoorden die afgelopen zomer bij de redactie bin-

nen kwam nl , “wat betekent eigenlijk fanfare”. Hierbij een kort 

antwoord. Het woord fanfare komt uit het Arabische “fanfar” 

en bestaat uit een groep koperblazers. Dat zijn bugels, trompet-

ten, hoorns, bassen, trombones, baritons en slagwerkers aange-

vuld met saxofoons.

Het bespelen van deze blaasinstrumenten of slagwerk is niet 

moeilijk. Ja het kost even tijd maar dan beleef je ook veel ple-

zier. Wij hebben altijd behoefte aan nieuwe leden zowel blazers 

als slagwerkers. 

Ook volwassenen weten vaak niet dat zij over muzikale talenten 

beschikken. Er is een beetje durf voor nodig maar kom gerust 

langs of neem contact op via telefoonnummer 0517-531635 of 

mail naar info@nijlibben.nl

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

www.nijlibben.nl 

Concert

Zondag 10 november 11.00 uur  is er een koffieconcert in “De 

Hoekstien” samen met de Algemene Muziekvereniging uit 

Zeewolde. Om half elf staat de koffie klaar en kunt u binnen-

lopen.

Actie

Zaterdag16 november hebben we weer onze oudijzeractie. Blijf 

sparen, meer informatie volgt.

Alvast voor uw agenda

Zondag 15 december bent u welkom op ons jaarlijkse kerst-

concert met medewerking van zangvereniging Scheppingsgave.
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Hoekstien” samen met de Algemene Muziekvereniging uit 

Zeewolde. Om half elf staat de koffie klaar en kunt u binnen-
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T CW
De TCW clubkampioenen 2019 zijn bekend!

Het was alweer 10 jaar geleden en dus weer de hoogste tijd om 

de TCW-clubkampioenschappen te spelen. Een leuk uitdaging 

voor alle leden, maar vooral een mooie manier om met elkaar 

de baan op te gaan voor een leuke tennispartij! 

De organisatie pakten we op een alternatieve manier aan 

waarbij de leden in hun poule zelf het moment kozen om hun 

partijen te spelen. Dit zorgde voor voldoende flexibiliteit. Al 

moesten een aantal leden misschien even wat op gang komen 

waardoor er in 3 categorieën de poules bijna uitgespeeld zijn. 

Bij de HD waren er niet genoeg wedstrijden gespeeld om een 

finale mogelijk te maken, maar bij de andere categorieën heb-

ben we tot de laatste speeldag heel veel enthousiasme gezien. 

Nu zijn clubkampioenen bekend! Na een prachtige finaledag 

en mooie wedstrijden hebben we 4 leden die zich een jaar lang 

Clubkampioen TCW 2019 mogen noemen! Wilma de Vreeze 

en Clarie Waterlander in het Dames Dubbel, Michel Dil in 

de Heren Enkel 

(helaas niet op de 

foto) en Wilma 

de Vreeze en 

Gosse Huisman 

in de Mix Dub-

bel. Van harte 

gefeliciteerd!

Op naar de kam-

pioenschappen 

voor volgend 

jaar!

L jochtkuier
Witmarsum op een nieuwe manier ontdekken? Loop mee met 

de Beleefwandeling in het donker

Zoals u misschien al gezien of gehoord heeft wordt op vrijdag 

11 oktober de eerste Ljochtkuier in Witmarsum georganiseerd. 

Vanuit de feesttent van het Oktoberfest aan de Mulierlaan in 

Witmarsum kunt u een route lopen van 7 of 13 Km. Nieuw dit 

jaar is dat er ook een hardlooproute is van 7 Km. Kinderen t/m 

12 jaar lopen gratis mee. Er kan gekozen worden voor vertrek-

tijden tussen 18.25 en 19.15 uur.

U loopt door en rondom het dorp en ziet Witmarsum met ande-

re ogen. Zo wandelt u door gebouwen waar u nog niet eerder in 

het donker was, wordt verrast door muziek, toneel en natuur-

lijk omringt door mooie verlichting. Na afloop spelen de Suskes 

in de tent.

We zijn er heel trots op dat er zoveel mensen in ons dorp zijn 

die zich inzetten in hun straat en buurt om mee te helpen en ons 

dorp zo te verlichten. Echt heel bijzonder.

Bent u ook zo nieuwsgierig? Loop dan gezellig met ons mee. 

Voor meer informatie en kaartverkoop www.surprisewitmar-

sum.nl 

De Ljochtkuier is een gezamenlijk initiatief van Stichting 

‘Oarsasoars’ (Oktoberfest) en Toneelvereniging Surprise. 

We zijn erg blij met de steun van 

de Stichting Siebolt foundation, 

Streekwurk Zuidwest Fryslan, het 

Prins Bernhard Cultuurfonds, Stich-

ting tot Nut en het Rabobank coöpe-

ratiefonds!! Geweldig.
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K WF collecte
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de KWF collecte! 

Met de collecte voor KWF Kankerbestrijding in Witmarsum 

hebben we € 1.089,37 opgehaald. Met dat geld maken we meer 

onderzoek mogelijk naar betere en minder ingrijpende behan-

delingen tegen kanker. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan 

op www.kwf.nl. 

Heeft u de collectant gemist en wilt u de KWF toch steunen? 

Dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL23 RABO 

0333 7779 99 van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

KWF-afdeling Witmarsum,

Bea, Joukje, Tine en Esther

Y n’t ferline 
Dêr is foarige moanne wat mis gong, wy ha de stikjes fan sep-

timber en oktober ferwiksele . Mar hjir dus, wat der foarôf 

gong, oan de foarige moanne.

Wy krigen koart lyn in krante knipsel, fan Sjoerd Vriezema 

fan Snits, dêr stiet yn: “De Notaris Ledeboer, te Bolsward, 

zal, op Dinsdag den 29 Februarij 1848 des morgens ten 9 ure, 

ten huize van de Erven C. B. Koster, in het Wagentje te Wit-

marsum, bij boelgoed tegen contante betaling, presenteren te 

verkoopen:MEUBELEN en HUISRADEN, bestaande uit: 1 

eikenhouten Kabinet, 1 nieuwe Klerenkast, 1 Spinde, 1 Staart-

stukklok, 4 Bedden met toebehoren, 2 Spiegels, 8 Tafels, 30 

Stoelen, 1 Kagchel, eenige Schilderijen, Glas-, Koper-,Tin-, 

en Aardewerk enz.GOUD en ZILVERWERKEN en LIJF-

DRAGT, als: 1 gouden Oorijzer, 1 gouden Slot met 2 streng 

Koralen, 1 streng Gitten in goud, 1 gouden Kroontje, 2 paar 

dito Spelden, 3 dito Ringen, 1 zilveren Beugel, 3 dito Lepels, 

1 dito Knipje, 1 dito Suikerlepeltje, 2 dito Reukdoosjes, 2 dito 

Meshechten, 3 Bijbels met dito Haken, 2 Psalmboeken met dito 

dito, en nog eenige dito kleinigheden: voorts Mans- en Vrou-

wen Klederen. WAGENMAKERS-GEREEDSCHAPPEN, 

benevens diverse HOUTSOORTEN en gemaakte GOEDE-

REN, als: 3 Eideraamten, 1 Eidesleep, 1 Kruiwagen enz. KAS-

TELEINS-GOEDEREN, bestaande uit: Engelsche, koperen 

en blikken Lampen, Flesschen, Romers, Glazen, alsmede Wijn, 

Brandewijn, Genever en Bier. Oant safier giet it knipsel, mar 

wat kinne wy hjir út opmeitsje. Yn it foarste plak dat de famylje 

net earm wie, dat kin men wol opmeitsje út it goud en sulver-

wurk.

It nijsgjirrichste is miskien wol, wa wiene dy minsken, en wêr 

G eboren
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K WF collecte
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de KWF collecte! 

Met de collecte voor KWF Kankerbestrijding in Witmarsum 

hebben we € 1.089,37 opgehaald. Met dat geld maken we meer 

onderzoek mogelijk naar betere en minder ingrijpende behan-

delingen tegen kanker. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan 

op www.kwf.nl. 

Heeft u de collectant gemist en wilt u de KWF toch steunen? 

Dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL23 RABO 

0333 7779 99 van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

KWF-afdeling Witmarsum,

Bea, Joukje, Tine en Esther

Y n’t ferline 
Dêr is foarige moanne wat mis gong, wy ha de stikjes fan sep-

timber en oktober ferwiksele . Mar hjir dus, wat der foarôf 
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REN, als: 3 Eideraamten, 1 Eidesleep, 1 Kruiwagen enz. KAS-

TELEINS-GOEDEREN, bestaande uit: Engelsche, koperen 

en blikken Lampen, Flesschen, Romers, Glazen, alsmede Wijn, 

Brandewijn, Genever en Bier. Oant safier giet it knipsel, mar 
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A genda
4 oktober Floraliafeest OBS De Utskoat

   17.00 – 19.00 uur, OBS De Utskoat. Thema ‘Bees-

tenbende’ 

4 oktober Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur

4 Oktober  Aylva State15.00 uur, Dierendag met een demon-

stratie Dog Dance.

11 oktober  Ljochtkuier Start 18.25 en 19.15 uur bij de feest-

tent aan de Mulierlaan.

  www.surprisewitmarsum.nl

12 oktober Mouneboulers Palingtoernooi

stie de weinmakkerij mei kafee. Foar it komplete ferhaal, hjir 

nochris it stikje uit de septimber Koepel.

Wy soene it dizze kear ha oer it boelguod, wat plak fûn yn Wyt-

marsum op 29 febrewaris 1848. It waard hâlden yn it ,,Wagen-

tje”, dat wie in wenhûs, kafee en weinmakkerij fan C. B. Kos-

ter. Wa wie dat? Dit wie Cornelis Bernardus Koster, soan fan 

Bernardus Gerards Coster en Tryntje Jans, berne yn Wytmar-

sum op 23 april 1776. Hy trout op 19 juli 1807 te Rie mei Reintje 

Gosses de Boer. Sy is in dochter fan Gosse Rienks en Grytsje 

Pieters, berne op 14 febrewaris te Sint Jabik. Sy troude op 19 

july 1807 yn Rie, en krije hjir twa bern, Tryntsje wurd yn 1808 

en Gosse yn 1809 berne. Yn 1811 wenje Cornelis en Reintje 

yn Wytmarsum, want dêr wurdt harren soan Bernardus berne. 

Dêrnei sil it der noch fjouwer bern, Grytsje yn 1814, Hotske yn 

1816, Rienck yn 1818 en Gerrit yn 1860. It is ek Gerrit dy ‘ t nei 

it ferstjerren fan syn heit fierder giet as weinmakker. Cornelis 

Koster komt te ferstjerren op santich - jierrige leeftiid, op 20 

augustus 1846. Syn frou Reintje oerlibbet him net lang, se komt 

op 67 jierrige leeftiid te ferstjerren op 5 desimber 1847. Dêrom 

wierskynlik it boelguod in pear moanne letter, der sil wol in 

erfdiel ferdield wurde moatte. Dêrfoar geane wy nei hisgis.nl, 

hjiryn stiet de kadastrale registraasje fan 1832. Nei wat sykjen 

fine wy it hûs, ûnder Wyt B 154 as hûs en hiem en ûnder Wyt B 

153 in timmerskuorre. Dit pân hat stien oan de Arumerweg dêr 

‘ t no nûmer 5 is. Kin men sjen hoe in soad gegevens jo dochs 

noch boppe wetter helje kin út in knipsel fan 1848 .

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

K
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K

Op de foto in merke mei sekjerinnen. Wa wit fan wannear 

‘ t de foto is en wa ‘ t der op stean.
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11, 12, 13  Oktoberfest

  Programma: www.oarsasoarswytmarsum.nl

11 Oktober Aylva State 10:00, Sara Mode in de hal. 

12 Oktober  Aylva State 15.00 uur, Dag van de Ouderen met 

het Hindelooper Zeemanskoor Auke Wybesz. 

14 t/m 18   Witmarsum in Beweging Deur-aan deur verkoop 

van Play-Time wc-papier voor Witmarsum in 

Beweging

14 t/m 18  Gymnastiekvereniging V&O

  Deur-aan-deur verkoop kaarsjes

15 oktober Vrouwen van Nu

  19.45 uur, MFC It Fliet. Lezing ‘De blaas de baas’

.

15 Oktober  Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroond Roskam. Competitie.

29 Oktober Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroond Roskam. Maatkaarten.

 

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de novimber Koepel moat uterlik 18 oktober ynlevere 
wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek 
byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2019 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
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 e15,- it jier. Wytmarsum-
mers 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

Tip: kijk voordat je een activiteit gaat plannen op www.dekoepel.frl/agenda. 
Daar staan alle evenementen die bekend zijn bij De Koepel.
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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”
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Til. nr sekretariaat:  0517-531205

Tip: kijk voordat je een activiteit gaat plannen op www.dekoepel.frl/agenda. 
Daar staan alle evenementen die bekend zijn bij De Koepel.
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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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