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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
Alwer tiid foar it

en

nijs fan maart, as ik oan it typen

bin raast stoarm Dennis foarby. En we binne noch mar krekt
bekommen fan Ciara! Wy binne der hjir wol aardich foar wei
kommen, mar skea troch stoarm sit nimmen op te wachtsjen. It
liket oft it mar net mear winter wurde wol en al dat reinwetter
ferfeelt ek gau, dus ik tink dat we allegear wol útsjogge nei it
foarjier. Mar lokkich ha wy it waar net yn’e hân , dan wie der
noch folle mear striid yn’e wrâld.
Mar foardat ik te fier yn de tiid gean, wol ik noch efkes werom
komme op de moaie tekst fan it liet ‘Gewoane dei’ fan Wim yn
de Koepel fan febrewaris. Doe’t ik it lies, krige ik pikefel, sa
treffend skreaun, de wrâld stiet yndie efkes stil en neat is mear
gewoan. Ik tink dat dit liet foar in protte minsken werkenber is.
Myn komplimenten!
De twadde edysje fan Running Dinner yn Wytmarsum wie wer
in grut sukses mei tige ferrassende moetingen en hearlik iten.
Mei tank oan Paul en Will van Steijn foar de organisaasje en
Joost Rosier as gasthear foar de start- en einpunt fan dit barren!
In protte ferienings binne al wer drok yn’t spier mei fan alles
en noch wat. Bliid mei alle frijwilligers, want dêr kinne we net
mear sûnder. Ek wurdt der noch hieltyd drok oerlein oer hoe
as it komt mei de gymnastieksealen yn ús gemeente, we hâlde
de finger oan’e pols!
It tariedende wurk foar de beweechplakken is al yn folle gong
op it skoalplein fan de legere skoallen en by Aylvastate. Ek op
it ‘Griene Plak’ sille oanfollingen komme. Dit inisjatyf is fuortkommen út it kulturele haadstêd LF2018 programma. En der is
foldwaande jild op it kleed kommen, dus no kinne se los! En net
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allinne bewege, mar ek it moetsjen fan jong en âld stiet sintraal
yn de plannen. Koartsein allegear wer aksje yn Wytmarsum!!
De redaksje krige in roukaart fan de famylje fan (âld Wytmarsumer) Anna Held-Hardenberg, widdofrou fan Jan
Held. Sy is berne yn Ried op 28 desimber 1924 en ferstoarn op
10 febrewaris lêstlyn yn It Hearrenfean. Wy winskje de bern en
beppesizzers in protte sterkte ta mei dit ferlies.
Moai nijs krigen wy hielendal út Grootegast fan Ingrid (fan
Willem en Wiep de Boer) en Harold Pama. Sy krigen harren
tredde prinseske, mei de prachtige namme Elynn. Wat sille
de grutte twaling sussen Jinthe en Lianne grutsk en bliid wêze
mei harren lytse suske. Lokwinsken foar jimme allegear.

Ik bin begûn mei in praatsje oer it waar en wol dêrom ek mar
einigje mei in lyts gedichtsje oer it foarjier. Skreaun troch Janke
Nicolai, eks redaksjelid fan de Koepel
Maarteblomke
Tear bisto
Troch kjeld net te kearen
Stiest dêr
As in ranke ballerina
Balansearjend op ien skonk
Dyn rokje weagjend,
Dûnsjend op ’e wyn
Oant de oare kear
Betty
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W itmarsum in beweging

-

n

Witmarsum krijgt op drie plekken beweegtoestellen en beweeg-

p

programma’s. Voor de herinrichting van het schoolplein zijn begin

n

februari onze plaatselijke ondernemers loonbedrijf en kraanverhuur Haitsma en Pier de Hovenier met het werk begonnen. De
kinderen in de lokalen met uitzicht op het schoolplein hadden

n

prachtige dagen met het snoeien van bomen, de kranen die de

n

grond verplaatsten en het straatwerk van de voetbalkooi en het

e

avonturenpad. Voor de leerkrachten was het wel afzien om ze bij

e

de les te houden... Het Griene Plak werd ontdekt als alternatieve

e

pauzeplek, om zo de kinderen even weg te houden van gevaarlijke draaicirkels op het plein. Na de voorjaarsvakantie konden
de kinderen zien dat leverancier Kompan gezorgd had voor het
neerzetten van de eerste speeltoestellen, een nestschommel, een
klimrek en een glijbaan. In de week van 9 maart is het plan dat ook
de voetbalkooi en een nieuw duikelrek worden geplaatst.
Bij Aylva State zijn Haitsma en Pier de Hovenier begonnen met
het gereed maken van het grondwerk. Helaas moesten twee bomen
aan het eind van hun levensfase gekapt worden, waarvoor er twee
nieuwe jonge bomen terugkomen. Het is even wennen. De een
noemt het ‘kaal’, de ander noemt het ‘open’. De jeu de boulesbaan
is begin maart gereed en de oprit wordt in maart aangepast. De
beweegtoestellen voor de ouderen komen in de week van 6 april.
Op het Griene Plak wordt de huidige speeltuin aangevuld met
beweegtoestellen voor algemeen gebruik. Daarnaast plaatst de
gemeente een extra nestschommel, waar ook kinderen met een
beperking gemakkelijker gebruik van kunnen maken. De planning van die werkzaamheden is vanaf begin april.
Nogmaals samengevat, krijgen we plekken, niet alleen om te
bewegen, maar ook plekken waar je ongedwongen een praatje
kan maken en op een bankje zitten. Vrij toegankelijk voor alle
dorpsbewoners, van jong tot oud, tussen zonsopgang en zonsondergang. Wordt vervolgd!
5
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D e Laatste Eer
Het bestuur van begrafenis- en crematievereniging “De Laatste
Eer” nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op
maandag 16 maart 2020 in de kerkenkamer van de Koepelkerk,
aanvang 20.00 uur.
Agenda:
01.

Opening

Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 maart
02.	
2019
03.

Jaarverslag secretaris

04.

Jaarverslag penningmeester

05.

Verslag kascommissie

06.

Benoeming nieuw kascommissielid

07.

Vaststellen tarieven en vergoedingen

Pauze
08.

Bestuursverkiezing:

	aftredend en herkiesbaar: dhr. K. Kroontje
	tegenkandidaten kunnen tot 11 maart a.s. kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.
09.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:
Bij overlijden van een lid van de vereniging dient contact op
te worden genomen met een bode van de vereniging: mevr. J.
Koehoorn-Hoitsma, tel. 0517-531654/06-30953146 of dhr. C.
van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.
Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits
ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden van de vereniging. Wij vragen de leden wijzigingen in hun
gezinssituatie (geboorte, verhuizing, etc.) aan het bestuur door
te geven.Voor algemene informatie kunt u de website raadplegen: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl
6
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N ij Libben

e
Nijs fan Nij Libben
Foarich jier hat Nij Libben twa nije trombones oanskaft. Dit is
foar ús in behoarlike ynvestearring.
Om wat finansjele earmslag te krijen hâldt Nij Libben healwei
maart een blomke-aksje.
Wij komme bij jimme lâns mei fioeltsjes. Jo steune ús dochs ek?
Yn wike 11, op 11 maart stean wij bij jo oan de doar.
In tray mei 18 fioeltsjes kostet € 8. Twa foar € 15. 9 stiks keapje
jo foar € 4.
Graach wat kontant jild yn’e hús, dan kinne wij gelyk ôfrekkenje.
Groetnis fan Nij Libben

• Belastingzaken
• Administratieve dienstverlening

.

• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

-

r

-

Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488 fax. 0517-532815
e-mail: info@sprikkeurs.nl
sprikkeurs@online.nl
7
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A ylva State
Aylva State krijgt in het voorjaar 2020 een beweegtuin
De beweegplek zal gerealiseerd worden bij woonzorgcentrum
Aylva State te Witmarsum.
Aylva State is een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met een zorgvraag.
Door de centrale ligging in het dorp heeft Aylva State ook
een grote sociaal maatschappelijke rol. Veel dorpsbewoners
weten Aylva State te vinden voor activiteiten, een etentje of
het bezoeken van familie of vrienden. Dit maakt het wonen
in Aylva State erg plezierig. Het management, medewerkers,
vrijwilligers en cliëntenraad willen die verbondenheid met het
dorp blijven stimuleren. Mede om de leefbaarheid van de eigen
bewoners en het bieden van mogelijkheden aan de dorpsgemeenschap.
14 maart Ontdekdezorg Week in Aylva State
14 maart opent Aylva State haar deuren door het organiseren
van een voorjaars markt.
Hierin worden verschillende artikelen aangeboden door interne
en externe bedrijven en particulieren. Eveneens kunt u informatie ontvangen betreffende de mogelijkheden die Locatie
Aylva State u kan bieden als cliënt, medewerker of vrijwilliger.
Aylva State heeft veel te bieden in de vorm van luxe aanleunwoningen, interne appartementen, maar denkt u ook eens aan;
de Aylva Super, Beweegtuin, externe en interne zorgverlening,
welzijn- interne en externe dagbesteding, Eigen restaurant,
fysiotherapie, kapper, pedicure. Ook kunt u bij ons een ruimte
huren, waarvan de invulling aan u is. Mocht u een kijkje willen nemen binnen Aylva State, dan nodigen wij u uit, om onze
markt te komen bezoeken op 14 maart 2020, u bent welkom
van 14:00-18:00 uur.
Wij heten u van harte welkom in ons mooie woonzorgcentrum!
8
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Y nstjoerd
Samen sterk voor de slachtoffers bosbranden in Australië
Witmarsum-De bosbranden waren in januari volop in het
nieuws. Lisa Dam en Agnes Dijkstra uit Witmarsum, wilden
iets doen voor de slachtoffers, de brandweer en de dieren.
Ze maakten een plan om lege flessen in te zamelen en gingen
bij de deuren langs in Witmarsum. Er kwam een bericht over de
actie op Facebook. Dorpsbewoners waren bereid om flessen te
doneren voor het goede doel. Kinderen kwamen langs om hun
flessen te brengen. Geweldig om te zien hoe iedereen uit het
dorp meedoet.
Meer dan 160 flessen werden er ingezameld. Uiteindelijk kwam
het eindbedrag op € 45. Een prachtig bedrag. Een deel van
het bedrag € 22,50 is gestort op de rekening van SOS Koala.
Met dit geld worden jonge boompjes gepland, zodat de koala’s
straks weer een thuis hebben. Het andere deel € 22,50 is overgemaakt naar het Rode Kruis, giro 5125. Het Rode Kruis helpt
mensen op te vangen en spoort vermiste familieleden op.
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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:

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

n

.
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S tart to run

De Hardloopcursus voor beginners.
Heb jij je al aangemeld voor deze cursus? Op 1 april organiseert de Loopgroep Witmarsum een uitgelezen kans om aan
een proeftraining mee te doen. Graag willen wij jullie op een
laagdrempelige manier kennis laten maken met de voordelen
van het hardlopen. Niet iedereen is gelijk qua conditie en belasting. Wij leggen de focus op een persoonlijke aanpak, waardoor
je minder kans hebt op blessures. Plezier staat voorop. Daag
jezelf uit en loop gezamenlijk al pratende de minuten onder je
voeten weg. Na deze proefles kun je altijd nog beslissen of het
wat voor je is. De proefles is op woensdag 1 april, start gymzaal
Witmarsum om 19.30 uur.
De hardloopcursus Start to Run start woensdag 8 april om 19.30
uur, locatie de gymzaal.
Voor meer informatie: Loopgroep Witmarsum/Janny Yntema

Telefoon: 06-12328305
E-mail: loopgroepwitmarsum@hotmail.com
Website: www.loopgroepwitmarsum.nl
Aanmelden: www.yakultstarttorun.nl/verenigingen/loopgroepwitmarsum

4 en 5 mei
Activiteiten 4 en 5 mei 2020 en Noord Nederlandse Legervoertuigen
Rond 18 april 1945 is onze regio officieel bevrijd van de Duitse
bezetter. Om hierbij stil te staan zijn er in Bolsward die dag
diverse festiviteiten. O.a. komt de Stichting Noord Nederlandse Legervoertuigen langs met de Graham Lowlanders pipes
12
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en drums. Zij zullen ook Witmarsum aandoen. Op zaterdag
18 april a.s. om ongeveer tussen kwart over 10 en kwart voor
11 kunt u de legervoertuigen zien en de Graham Lowlanders
beluisteren. Zij houden halt bij woonhuis September en verzorgingshuis Aylva State in Witmarsum. Vanaf 13.00 uur is er een
defilé in Bolsward.
De plannen voor 4 en 5 mei a.s. krijgen steeds meer gestalte. Er
zijn al diverse verhalen en beelden verzameld. We hopen er een
mooie herdenking en viering van te maken.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
Na de dodenherdenking op maandag 4 mei een concert van Nij
Libben in de Koepelkerk met tussendoor korte verhalen. Het
duurt ongeveer van 20.30 – 22.00 uur. De toegang is gratis.
Op dinsdag 5 mei om 17.30 uur is er een vrijheidsmaaltijd bij
de Korenmolen De Onderneming. Het is de bedoeling dat hier
vooral de kinderen van de basisschool en hun ouders en grootouders voor worden uitgenodigd. Er worden binnenkort briefjes meegegeven aan de kinderen met meer informatie. We willen graag dat de kinderen zelf ook meedoen met zingen, muziek
maken of een gedicht voorlezen. Dit duurt ongeveer van 17.30
– 19.00 uur. Ook dit is gratis.
Om te weten hoeveel eten we moeten inkopen moet men zich
wel van te voren opgeven voor de maaltijd. Hiervoor komt in
de Koepel van april een opgavestrookje.
Om 19.30 uur is er dan aansluitend een concert in de Koepelkerk van het koor Scheppingsgave. Ook hier wordt weer muziek
afgewisseld met verhalen en worden er beelden vertoond. Toegang gratis, met na afloop wel een mogelijkheid om een vrije
bijdrage te geven ter dekking van de onkosten.

-

-

Hebt u zelf nog verhalen, herinneringen of voorwerpen die verband houden met WO II en die u met ons wilt delen neem dan
contact op met M. Baarda, tel. 0517-431996 of marijkebaarda@
ziggo.nl of E. Zwier, tel. 0517-532147 of evertzwier@outlook.
13
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V er. van Dorpsbelang
uitnodiging jaarvergadering
Donderdag 19 maart 2019 om 19.45 uur in het restaurant van Aylva
State
Informeer je over hoe het gaat met ons dorp en kom naar de jaarvergadering! Na de pauze een heel belangrijk onderwerp, cursus AED,
hier red je het leven van je medemens mee. We hopen dat je erbij
kunt zijn en horen graag wat je van alle ontwikkelingen vindt.
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering van 21 maart 2019. De conceptnotulen
zijn op te vragen bij Esther Posthuma via dbwitmarsum@outlook.
com en beschikbaar op de website: www.witmarsum.com
3. Bestuursverkiezing aftredend: Esther Posthuma. Verkiesbaar:
Henk Waterlander, Pieter van der Zee en Eppie Otter (leden die
zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 16 maart aanmelden bij het secretariaat, dbwitmarsum@outlook.com).
4. Jaarverslag Dorpsbelang leden van het bestuur lichten toe welke
activiteiten en het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en welke resultaten zijn gerealiseerd
5. Financieel verslag De penningmeester geeft inzicht in uitgaven,
inkomsten en het resultaat over 2019. De kascommissie Pieter van
der Zee en Coby Yntema doet verslag van de controle van de boeken.
6. Wat gebeurt er verder in het dorp: Oars as Oars, Witmarsum in
beweging, Plannen met het park It Fliet…….
7. Rondvraag
Na de pauze:
AED, daar red je levens mee! Gerda Merkies- Groenland van EHBO
komt langs om uitleg te geven en met ons in de praktijk te oefenen.

D orpsbelang viert feest !
Je kunt altijd wel een reden bedenken voor een feestje, maar als je 60
jaar bestaat is dat zeker een mooie reden voor een feest! Dorpsbelang
Witmarsum viert haar 60-jarig bestaan en wil dit graag met het hele
dorp vieren.
14
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Ja, en dan moet je gaan plannen waar (op het terrein LMBW - voorheen Hogenhuis), wanneer en hoe je dat met elkaar kunt gaan vieren.
De datum hadden we snel bedacht: Koningsdag 27 april 2020, iedereen
vrij en al in een feeststemming. Een hapje en een drankje is altijd lekker, dus een gezamenlijke GRATIS ORANJELUNCH in een grote
feesttent op het terrein van LMBW (terrein Hogenhuis, tegenover
Nice Flavour) was stap twee die we konden zetten.
Maar hoe kunnen we nog meer verbinding zoeken? Een GRATIS
SPETTERENDE BINGO met vette geldprijzen leek ons wel wat. Er
worden drie rondes gespeeld met elke ronde drie prijzen: 1x Euro 25,
1x Euro 50 en 1x Euro 100.
En als klap op de vuurpijl een SUPERHOOFDPRIJS: 50 x een 1/5
staatslot. Alle bingoloten worden voorzien van naam & adres en verzameld. Uit al die verzamelde bingoloten wordt deze superhoofdprijs
getrokken.
Voor de kids hebben we tussen de volwassen bingorondes ook een
junior bingoronde gepland met superleuke prijzen. En natuurlijk kunnen de kleintjes zich de hele dag uitleven op het springkussen.
De bingoloten zijn gratis en ook krijgt u nog GRATIS DRIE CONSUMPTIEBONNEN van Dorpsbelang Witmarsum om de spanning
onder controle te houden, want reken maar dat de spanning richting
de superhoofdprijs gaat toenemen!
Om kans te maken op de superhoofdprijs hebben we wel een extra
spelregel bedacht: om mee te kunnen doen aan de gratis bingo (met
kans op die superhoofdprijs) willen we wel graag dat je ook gratis mee
komt lunchen!
Aansluitend aan de spetterende bingo komt IT TAKES TWO ons
muzikaal verwennen en kunnen de beentjes van de vloer. Ergens halverwege deze muzikale vitamines wordt de winnaar bekend gemaakt
van de superhoofdprijs… spannend hoor!
Natuurlijk is het mogelijk om traditiegetrouw een kraam te huren om
spullen te verkopen, maar natuurlijk mag dat ook vanaf je “kleed op
de grond”.
Wil je een kraam huren voor Euro 10, stuur dan even een berichtje
naar dbwitmarsum@outlook.com
Hieronder vind je het voorlopige programma van Koningsdag op het
terrein van LMBW (voorheen Hogenhuis):
10.00 uur: start rommelmarkt
13.00 uur: start Oranjelunch op terrein LMBW (Hogenhuis)
14.45 uur: grand opening Spetterende Bingo
15.00 uur: start bingo (3 volwassen rondes en 1 juniorronde)
16.30 uur: einde bingo
16.30 uur: start muziek met IT TAKES TWO
17.30 uur: uitreiking superhoofdprijs
Kom allemaal en we maken er samen een spetterend feest van!
Tot 27 april…
Dorpsbelang Witmarsum
15

2020 | 3 Koepel.indd 15

03-03-20 09:40

16

2020 | 3 Koepel.indd 16

03-03-20 09:40

GratIs
oranje
Lunch
*
start oranje LuncH oM 13.00 uur

met een

start rommelmarkt om 10.00 uur op het terrein LMBW (voorheen Hogenhuis)

Koningsdag 27 april 2020

wij willen dit graag met jullie vieren op

60-jarig bestaan

Dorpsbelang Witmarsum viert
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Live muziek met It taKes tWo
sprInGKussen voor de jeugd
Marktkramen voor De LIefHeBBer

en natuurlijk

start spetterenDe BInGo oM 15.00 uur

*kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.witmarsum.com/60jaar

en met als hoofdprijs 50 x 1/5 staatslot

met vette geldprijzen

GratIs spetterende Bingo*

en een

start oranje LuncH oM 13.00 uur

D ialoog over bevrijding
Dit jaar herdenken we dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd
van de Duitse bezetting. Door de inzet en offers van velen
kwam een eind aan een lange periode van onderdrukking. Ook
in Witmarsum zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd.
Eén hiervan is de ‘Dialoog over bevrijding’ op maandag 6 april
in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente in Witmarsum.
Betekenis bevrijding
Wat betekent bevrijding in ons huidige leven, in onze ontwikkeling, in ons samenleven met anderen in kleiner en groter verband? Waarvan willen we ons bevrijden en wat verwachten we
daarvan? Wij zijn heel benieuwd naar uw verhaal! Uw eigen
verhaal. Hoe speelt bevrijding een rol in uw leven? Wat heeft
bevrijding u gebracht? Wat bent u kwijtgeraakt? Waarvan zou
u bevrijd willen worden?
Aan tafel!
In een gesprek met ongeveer 8 tot 10 personen aan één tafel willen we u de ruimte geven uw verhaal te vertellen en te luisteren
naar de verhalen van anderen. Misschien komen we iets op het
spoor dat we delen of hoor je jezelf iets vertellen wat je nog niet
zo verteld hebt. Een boeiend en open, een bevrijdend gesprek.
De dialoogtafel is een methode om met elkaar in gesprek te
gaan. Je mag je eigen verhaal vertellen, maar je bent er ook om
te luisteren naar de ander. Zo ontdek je vaak nieuwe mogelijkheden.
Aan de dialoogtafel kunnen maximaal tien mensen deelnemen.
Er is ruimte voor een luisterend publiek, dat ook uitgenodigd
kan worden om hun eigen verhaal te dele.
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Doet u mee?
U bent op maandag 6 april van harte welkom in het gebouw
van de Doopsgezinde Gemeente aan de Arumerweg 38. De
start is om 20.00 uur, het slot om 21.30 uur. Deelname is gratis.
Opgave: bij Gerke Terpstra 06 20412320 of Flora Visser (0515)
232415 of een mail naar dialoogtafelwitmarsum@gmail.com

.

-

n

n

-

d

RABO Leeuwarden-NWF gaat samenwerken met Groenhout Financiële Dienstverlening
Heugelijk nieuws! Rabo Leeuwarden-Noordwest Friesland en Groenhout Financiële Dienstverlening
Witmarsum hebben vandaag 27 januari 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor
woningfinancieringen!
“Wij hebben al samenwerking met een dertigtal geldverstrekkers maar kunnen sinds vandaag ook de
Rabo Bank U.A. er aan toevoegen! Rabo Bank is een belangrijke speler in de regio Witmarsum en ik
ben dan ook heel blij met deze overeenkomst” aldus Ype Groenhout directeur van Groenhout
Financiële Dienstverlening.
Niet alleen kunnen wij nieuwe hypotheken verzorgen maar krijgen wij ook toegang in het systeem
van de Rabo Bank waarmee wij ook bestaande klanten kunnen adviseren. Dit is prachtig voor de
bestaande klanten van de Rabo nu een adviseur dicht in de buurt is waar je elke dag zo kunt binnen
lopen! Want dat is de kracht van Groenhout Financiële Dienstverlening: lage drempel en korte lijnen!
Mocht u nieuwsgierig zijn of vragen hebben bel gerust of kom langs. De koffie staat klaar. Wij zijn
elke werkdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. ‘s Avonds op afspraak.
Telefoon 0517-531529 of kijk ook op www.groenhoutfd.nl

Y. Groenhout, directeur

19

2020 | 3 Koepel.indd 19

03-03-20 09:40

T huiszorg Patyna
Met zorg aan huis van Thuiszorg Patyna krijgt u thuis de verzorging of de verpleging, die nodig is om zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en
omgeving. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, staan wij voor u
klaar met:
*Verzorging en verpleging
*Hulp in de huishouding
*24-uurs alarmering
Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing,
dan denken wij graag met u mee. Neem contact op met onze
wijkverpleegkundige: Joukje Reitsma: joukje.reitsma@patyna.
nl of T. 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
20
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T CW
Tennisnieuws van TCW - doe je mee?
Het duurt nog even maar in april gaan we weer los op de Tennisbanen in Witmarsum. Het is prima spelen op onze mooie
gravelbanen en er is de mogelijkheid om tennislessen te volgen
op woensdagmiddag en -avond. Verder zijn er meerdere teams
vanuit de vereniging actief in competitieverband en is er volop
ruimte om op eigen gelegenheid een balletje te slaan of mee te
doen aan een toernooi. We hebben leden uit alle omliggende
dorpen in de leeftijd van 6 tot 88 jaar.
Ofwel, iedereen kan meedoen. Dus ben je ooit gestopt met
tennissen, vanwege een blessure, een drukke baan of een jong
gezin? Of heb je nog nooit een bal geslagen en wil je het leren?
Je bent van harte welkom op onze gezellige tennisbaan.
Vind je het leuk om eens te komen kijken?
• Voor volwassen is er vanaf 6 april iedere maandagavond van
19.00 tot ongeveer 21.00 uur instuif (tos-avond). Je kan gratis
een paar keer meedraaien om het te ervaren.
• Op 15 april organiseren we “Maak kennis met tennis” voor
de leerlingen uit groep 3 tot en met 6 van de basisschool. De
jeugd is welkom voor een gratis les van 15.00 – 16.00 uur op
onze tennisbaan.
Dus kom gerust langs om (weer eens) een balletje te slaan.
Samen maken we er weer een sportief en gezellig seizoen van.
Heb je vragen? Stel ze via info@tennisclubwitmarsum.nl en we
nemen contact met je op. Of kijk op onze website https://www.
tennisclubwitmarsum.nl/
We zien je graag!
Tennisclub Witmarsum
Mouneplein 3

6917
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D e Romkes
“De Romkes” 10: Ard Schenk
Yn it 9e diel koene jimme lêze dat it lytse mantsje syn âlden wat
spul hawwe mei inoar, en dat hy no dochs wol ris reedride wol.
aan: pakeromke@hemelpoort.hl
van: readeromke@gmail.com
Hoi pakeromke
nou snap ik er niks meer van pakeromke want als heit segt dat
de rapen gaar sein eten we piza en dese week al 2 keer. heit
slaapt steets op de solder en heeft daar ook al een koelkast met
bieren. en maar foor mij staat er un pak sjokomelk want dan
vint ik hem sielug en ga ik bij hem sitten voor de troost. en dan
is mem weer boos en dat fint ik niet leuk maar zij wil troost
geworden maar se is toch faak niet tuis dus dat geevt niet so
erg. heit segt dat se dan op de flitter is maar ik ik snap niet nog
waar dat ligt.
maar soms hoor ik heit sagjes snikkun en dan moet ik ook huilen en ik denk tuffie ook een beetje
maar en dat was wel hastike leuk want wij sein wesen skaatsen
met de ijsbaan in de ijsbaanskool hal Dat was wel heffie pakeromke maar ook moeiluk maar ik kan het al met losse handen
beina un oude man die heel goed kon skaatsen segde dat ik de
art skenk wel kan worden. maar wie dat is weet ik niet.
tuffie slaapt elke nagt bij heit maar die moet dan wel getilt worden want omdat hij niet self bij de friesotrap op kan klimen
heit tilt hem naar booven want dat kan ik niet.
Oja pakeromke mem heeft nog wel eendeijen gekookt foor mij
en juhanus want die hadden wu uit de koer gehaalt agter huis
in de sloot. lekker jongu!
nauw pakeromke tot de folgende maant en un poot van tuffie
22
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aan: readeromke@gmail.com
van: pakeromke@hemelpoort.hl
Heu Reade
No, no jonge, it begjint der nei út te sjen dat jimme âlden it nêst
onder de beam lizzen hawwe. Sa as in âld Frysk sprekwurd seit,
“Mei froulju en stikeltrie moat men tige oppasse”.
It lyket der op dat jim heit der ek efter kommen is. Mar do moast
it net allinne mei jimme heit hâlde, dyn mem bliuwt dyn mem.
Oan de oare kant; “In kniest aai moat men foart net brekke”.
Wat ik mar sizze wol, it kin ek wol wer oerwaaie. Mar dochs, do
en dyn suster hawwe it der foarearst mei fan dwaan.
Wat moai dat de iisklup jimme mei naam hat nei de iisbaan.
Asto san talint bist, sa as dy âld man op it iis sei, dan sille dyn
âlden der nog wolris mei dy op en út moatte. Mar ast sa in grut-

t

ten wurde wolst as Ard Schenk dan bist noch wol efkes ûnder-

n

weis. Moast pake Ronnie mar ris freechje oer “Ard en Kees-

t

n

sie”, dat is út syn jeugd.
Mar no wat oars; “Do moatst der mei ophâlde my my de gek
oan te stekken, want it wetter rint my út de bek”. San eineaai is
hjir net te krijen. Neffens my komme dy bisten yn in oare himel.
Genietsje der mar fan jonge, ien eineaai smakket better as twa
fan in hin.
Oant letter, en hâld de harses der foar.
Pake Romke.

n

e

-
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T rekkerdei

j

Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,

s

Op 4 april 2020 organiseren wij alweer voor de 7e keer onze
“Trekkerdei”.
23

2020 | 3 Koepel.indd 23

03-03-20 09:40

Na de wintermaanden het eerste “ trekker evenement ” in onze
omgeving!
“Trekkerdei” wordt gehouden op het erf van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat te Witmarsum. Wij starten
om 10:30 uur en het is rond 15.30 uur afgelopen.
Deelnemers kunnen zich, bij voorkeur, aanmelden via de
e-mail. U ontvangt daarna een digitaal aanmeldingsformulier
waarop u uw gegevens kunt invullen. Dit ingevulde formulier
stuurt u vervolgens naar de organisatie terug om uw deelname
te bevestigen.
Mocht u geen e-mail gebruiken, dan kunt u zich ook telefonisch
aanmelden bij de organisatie.
Ook dit jaar staan er niet alleen klassieke tractoren, maar ook
weer klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor
1980. Daarnaast willen we de deelnemers weer de gelegenheid
geven om iets te koop aan te bieden. De betreffende artikelen
dienen wel relatie te hebben met klassieke tractoren, vrachtwagens, brommers en motoren.
Uiteraard organiseren wij ook weer een rondrit voor degene
die dit leuk vind. De rit zal ongeveer 10 kilometer lang zijn.
Voor deelname voor de rondrit kunt u zich aanmelden bij de
tent op het terrein. Deelname hieraan is echter niet verplicht.
Verder hopen we, net als voorgaande jaren, op een gezellige
zaterdag! U bent van harte welkom op 4 april!
Contactpersonen:
Menno Heeringa

De Stuit 5 Witmarsum		

tel. (0517)-531738
Jan Cats

Pingjumerstraat 49 Witmarsum 		

tel. (0517)-531441
Aanmelden en informeren kan via onderstaand e-mailadres:
trekkerdei@hotmail.com;
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T sjerkepaad
Informatiemiddag, cursus, training of hoe u het wilt

e

noemen.

r

Altijd al meer willen weten over de geschiedenis van

r

uw dorp, kerkgebouw(en), religie enz. Dan is hier uw

e

kans. Op maandag 9 maart a.s. van 14.00 – 16.00 uur
bent u van harte welkom in de Doopsgezinde Kerk,
Arumerweg 38 te Witmarsum voor een informatiebijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. informatie worden
gegeven over:
- De kerkgebouwen in Witmarsum, Pingjum en omge-

d

n

e

ving
- Sociale en politiek onrust, de boekdrukkunst
- De geschiedenis van de reformatie in Friesland, de
Doopsgezinden
- Menno Simons
o Geboren in Witmarsum, belangrijk voor de doperse
beweging maar niet het begin

.

o tijdgenoot van Grutte Pier
- Geweldloosheid, maar niet altijd,
- Verschillen met Amish, Baptisten enz.
- De vervolgingen
De blokjes met informatie worden afgewisseld met
korte verhalen. Iedere deelnemer krijgt een map
met informatie. Dit wordt een losbladig systeem. De
bedoeling is om deze informatiebijeenkomsten elk jaar
te houden en zodoende de map in de loop van de tijd
aan te vullen. U kunt ook aangeven welke vragen er bij
uzelf leven of een onderwerp aangeven waar u meer
over zou willen weten. Ook excursies of een gastspreker behoren tot de mogelijkheden.
Er kunnen max. 20 personen per keer deelnemen. De
25
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bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor de vrijwilligers
van Tsjerkepaad, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Meld u daarom z.s.m. aan (in ieder geval voor 8 maart
a.s.) bij M. Baarda, marijkebaarda@ziggo.nl, tel. 0517-531996
of bij F. Visser, flora.visser@gmail.com, tel. 0515-232415
Als het aantal belangstellenden veel meer is dan 20 personen
dan kan er een 2e bijeenkomst worden belegd, eventueel op
een avond. Geef daarom ook uw voorkeur aan voor een middag of een avond. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Van harte welkom.
Werkgroep Tsjerkepaad en Doopsgezinde Monumenten Friesland.

V &O
V&O Gymnastiekvereniging
De donkere maar o zo gezellige dagen liggen achter ons. De
tijd van goede voornemens uit te voeren is nu. Ook als gymvereniging hebben wij een goed voornemen. Wij gaan investeren
in onze sport, ondanks het feit dat er onzekerheid is over het
voortbestaan van het gymlokaal. Om onze leden op de juiste
wijze de gymnastiek bij te brengen, hebben wij hiervoor de juiste middelen nodig om ze dit ook te kunnen bieden.
In november en december hebben wij als gymnastiekvereniging weer meegedaan aan Turn on Tour.
Vanuit deze voorrondes hebben de volgende kinderen zich
geplaatst voor de Fries Kampioenschappen op 29 februari in
Koudum:
Afke de Vries, Sinne Riesenkamp, Immy Leijendekker, Lysanne Elgersma, Marrit van Balen, Eline de Wild, Jelka Buwalda,
Anouk Popma, Marije Spijksma, Tess Piersma, Anouk Hofstra, Jantine Spoor en Steffie Gaastra. Voor de uitslagen van
26
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alle deelnemers kunt u even kijken op onze facebook pagina

-

(Gymnastiekvereniging V&O).

t

Als kleine verenging mogen wij wederom trots zijn op de
behaalde resultaten en de deelname.
Als vereniging mogen wij ons ook weer gelukkig prijzen met

n

deelname aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz. Op 14

p

maart aanstaande staan wij weer in de winkel.

-

Het is bijna 2 jaar geleden dat wij onze uitvoering hebben gehad,

-

nu heb ik vernomen dat er op 4 april aanstaande om 16:30 een
zeer gerenommeerd gezelschap zal neerstrijken in ons dorp.
Komt dat zien komt dat zien is een veel gehoorde leus.
Wij hopen u tijdens de uitvoering te mogen verwelkomen en
mogelijke een tipje van de sluier te kunnen lichten over onze
investering!
Interesse of vragen aan de gymnastiekvereniging kunt u sturen
naar: gymnastiekverenigingveno@gmail.com
Yohoo V&O aldus het clublied!
Namens V&O
Remco Gaastra

-

n

n

Y n’t ferline
Wy freegje noch altyd de help fan alle Koepel lêzers, freonen
en bekenden, foar byldmateriaal, ferhalen, deiboek, gedichten,
stikjes, persoansbewiis,

ensafuorthinne, út de tiid fan 1940–

1945. Wy geane noch even fierder mei de slachtoffers fan de
Lancaster fan 28 maaie 1943. Arthur Edward Chapman, hie de
rang fan Flight Sergeant is berne op 31 maaie 1918, en wenne op
Paynes Road, West Ashgrove, Brisbane, Queensland, Australie.
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Hy wie de soan fan Wilfred Knight Capman en Alma Pontee,
en wie op dizze misje skutter yn ‘ e koepel op de efterkant fan it
tastel. It wie syn alderearste misje, en hy tsjinne by de R.A.A.F.
As skutter wiene jo skieden fan de oare bemanningsleden. De
wichtichste taak wie om de piloat te advisearjen oer fijannelik
oanfallen, om him yn steat te stellen om dy te ûntwiken en yn
aksje te kommen om de fleanmasine te ferdigenjen tsjin fijannelike jagers. Syn broer Wilfred Chapman siet by de grûntroepen en krige nei de dea fan Arthur frijstelling fan tsjinst. Op it
stuit fan syn dea hie hy rjocht op ferskillende medaljes. Mar om
‘ t syn heit en mem it net oanfrege hiene, waard dat ferjitten.
Fjouwerensantich jier letter wurdt dit goed makke en kriget
Arthur Chapman en syn broer Wilfred dochs noch yn 2017 har
ûnderskiedingen.
Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta. Op de foto
de geskutskoepel efter op de Lancaster.
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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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,
flexibel 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 fijne, 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

a

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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A genda

is
n

9 maart	
Informatiebijeenkomst vrijwilligers Tsjerkepaad
en anderen belangstellenden 14.00 uur,
9 maart	Jaarvergadering Vogelwacht Witmarsum
		

20.00 uur, De Gekroonde Roskam

11 maart	Jaarlijkse ledenvergadering Tennis Club Witmarsum 20.00 uur, Kantine Camping Mounewetter.
11 maart

Blomkeaksje Nj Libben Verkoop van viooltjes

14 maart

Aylva State 14.00 – 16.00 uur. Voorjaarsmarkt

15 maart

Aylva State 14.30 uur, kerkdienst PKN

16 maart	Ledenvergadering ‘De Laatste Eer’ 20.00 uur, kerkenkamer Kerkplein 9.
17 maart	Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde
Roskam. Competitie
17 maart	
Vrouwen van Nu 19.45 uur, MFC It Fliet. Een
avond over brandveiligheid door Brandweer Fryslân.
18 maart	KBO/PCOB 15.30 uur, Hotel de Vigilante, Holle
Poarte, Makkum. De heer Eelke Lok verzorgt een
feestelijke middag. Aansluitend een koffietafel.
Eigen bijdrage € 15,00. Opgave voor 13 maart.
19 maart	
Jaarvergadering Dorpsbelang 19.45 uur, restaurant Aylva State.
27 maart	Aylva State: Muziek aan Huis Aanvang 18.30 uur.
Optreden door het Art Ensemble van 19.00 – 20.00
uur. Entree €5,-31 maart	Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde
Roskam. Competitie

op
ets
uur

4 april	Utfiering V&O 16.30 u.
6 april	Dialoogtafel over bevrijding 20.00-21.30, Doopsgezinde Gemeente, Arumerweg 38. Zie ook het
bericht in deze Koepel.
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
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.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
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
Trekkerdei Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de april Koepel moat uterlik 20 maart ynlevere wurde
fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri
de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2020
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
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre?
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?
Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing,
ma
dan maken
we vooraf een 3D-ontwerp.
Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland.
Proﬁteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

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