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K at en Harke
Ek foar ús as bewenners tusken        en      is der wer in nij jier 

begûn. Wy skriuwe no 2017. Wy ha wer in jierwiksel hân. Alle 

dingen fan it libben geane fan nij nei âld. Mar ienris yn it jier 

giet it fan âld nei nij. Hiel bysûnder is dit eltse jierwiksel wer.

De desimbermoanne giet faak yn’e drokte samar foarby. Der 

wie ek wer fan alles te dwaan yn Wytmarsum.

Sinteklaas is mei syn swarte Pieten fansels  delkaam  yn ús 

doarp. Ek dit jier binne der kadootsjes besoarge op ferskate 

plakken foar jong en âld.

Om yn de krystsfear te kommen hoecht men allinne mar nei it 

“Groencentrum” ôf te reizgjen. 

Foar it twadde jier op rige binne sy op’e nij wer útroppen ta “de 

beste kerstshow van Nederland”.  En dizze show is ek nochris 

de grutste fan Noard-Nederlân. Sander en Johanneke Terpstra 

winskje wy mei harren personiel tige lok mei dizze fantastyske 

priis. As men lâns de krystshow rint is it krekt as swalket men 

troch in echt bosk mei boskhutten. Harten en ûlen kin men 

oeral samar op jins paad foarbykomme. Rûnom wei komme 

de minsken nei dit sintrum om te genietsjen fan de moaie oan-

klaaing. En dat is te sjen oan it grutte tal auto’s dat in plakje 

sykje moat om te parkearen. Troch te min parkearromte op 

sa’n stuit steane de auto’s sels oan wjerskanten fan de dyk. Wyt-

marsum is te finen foar de echte leafhawwers. Der is hjir hast 

gjin nee te keap.

Op it Keatsplein stiet wer in grutte krystbeam yn al syn hear en 

fear te pronkjen.It is in hiel bysûndere beam, in beam mei wins-

ken, om sa wat foar in oar betjutte te kinnen. De bern fan de 

beide basisskoallen hawwe  harren winsken ynlevere. Op snein-

temiddei 18 desimber wurde der 3 winsken beleane. De wins-
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redaksje oanfolle wolst as lid. Do sjochst wol datsto foar jierren 

ûnder de pannen bist mei dyn nije funksje. Want de measte sit-

tende leden meitsje al wer lange jierren diel út fan de redaksje. 

Dat betsjut foar dy wol datso mei stabile minsken te meitsjen 

krigest. Wy ha it folste betrouwen yn dyn kunde en wolle graach 

mei dy gearwurkje.

GRYTSJE VAN DE WITTE-HAGER is oan’e ein fan 2016 

ferhuze nei in tige smûk plakje oan de Hertekampsreed 49. Sy 

kin no mei genietsje fan de ferskate gesellige gearkomsten, dy’t 

yn Aylvastate organisearre wurde. It hûs oan de van Aylvawei 

wie nei it ferstjerren fan har man foar har as frou allinne wol 

tige grut. En dan de lape grûn om it hûs hinne net te ferjit-

ten. Ek dy grutte tún freget syn gerak. Wy hoopje dat Grytsje 

har gau thús fiele sil op har nije stekje. Der binne fêst froulju 

genôch om ris in praatsje mei te meitsjen. Men hoecht der no 

perfoarst net mear de dyk foar út.

Fertriet is ek dizze kear ús doarp net foarbygien.

Yn de âldens fan 87 jier is nei in stadich ôfnimmende sûnens 

ferstoarn LIEUWE STEINFORT, leave man en libbenskam-

meraat fan Tine Steinfort-Koopmans.

Lieuwe Steinfort waard berne op 16 novimber 1929 yn Wyt-

marsum. Hy wie de twadde fan in húshâlding fan 7 bern. Nei 

de legere skoalle kaam er op de Mulo. Dy makke er net ôf. Hy 

bedarre op it suvelfabryk yn Wytmarsum en waard tsiismakker. 

Wilens wie er ek lid wurden fan it muzykkorps. Doe ’t er ris nei 

in útfiering fan de gymnastykferiening op it Hertekamp wie, 

rekke er yn ’e kunde mei Tine Koopmans. It aardige wie dat sy 

ek op it muzyk wie. De ferkearing bleau oan. Yn 1957 smieten 

se de lapen gear en kamen op ’e streek by it fabryk te wenjen. 

Tsjin de ein fan de jierren 60 fusearren de fabriken fan Warkum 

en Wytmarsum. Earst reizge hy elke dei op en del, mar nei in 

skoftke ferfearen se nei Warkum. Tsiismakkers hienen se yn 

Warkum genôch. Lieuwe Steinfort moast omskeakelje. Troch 

kursussen te folgjen waard er oplieden ta sentrifugist. Yn dy 

ken fan Fenna Dijkstra, Jesse van der Wal en Aylar Khademi 

sille yn de rin fan dit jier neikaam wurde.It is dêr dizze middei 

tige gesellich mei muzyk, iten en drinken. Om praat sit men net 

ferlegen. In tige goed inisjatyf fan ús Undernimmersferiening. 

It smakket nei mear foar in oare kear. 

By de krystnachttsjinst sjongt koar “Scheppinsgave’moaie 

krystlieten en spaandert Joazef út Nazareth ek yn’e Koepel-

tsjerke om. Dûmny Peter Wattèl jout stal oan dizze man. Nei 

ôfrin fan de moaie tsjinst kin men in kar meitsje tusken glüh-

wein en waarme sjokolademolke.

Mimerjend oer it jier 2016 mei syn  goede en  kweade dagen, 

nimme wy wer ôfskie fan in jier. Wat it nije ús bringe sil leit 

noch ferburgen yn’e takomst. Mar wy komme tichterby 2018. 

Yn dit jier spylje de trije ikoanen fan ús doarp: Menno Simons, 

Gysbert Japicx en Pim Mulier in wichtige rol. Wim Beckers 

is mei in groep fan noch seis oare ynwenners oan it “harsens-

skraabjen” om dizze eardere doarpsgenoaten te earjen mei 

in projekt. Der komt in teaterstik en der sil in tentoanstelling 

komme. In tentoanstelling mei foto’s oer de ferskate hobby’s 

is al foarbykaam yn Aylvastate. Ferskate doarpsgenoaten sille 

wer yn it spier komme moatte. Wy wachtsje mar ôf wat dit plan 

ús bringe sil.

Yn it spier foar ús doarpskrante sil Betty Popma. Spitich foar 

ús hat Janke te kennen jûn op te hâlden as redaksjlid fan de 

Koepel. Janke wol graach wer mear tiid hawwe foar har oare 

hobby’s. Ek op’e tiid fernijing fan in team fynt sy tige wich-

tich. Dan komt der gjin sleur yn en bliuwt men op skerp stean. 

Janke, wy fine it spitich datsto der mei op hâlde wolst. Mar 

wy respektearje dyn kar. Tige, tige tank foar dyn ynset 14 jier 

lang! Wy sille dyn stikjes, faak oanfold mei in gedicht fan eigen 

hân, misse. Wy witte datsto dyn tiid alwer ynfold hast mei oare 

dingen. Sukses mei alles watsto no ûnder hannen nimme silst. 

Hertlik wolkom roppe wy Betty Popma ta. Tige moai datsto ús 
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funksje hat er yn 1989 de ein fan syn wurksume libben helle; hy 

koe yn de VUT en hoegde him om it digitale tiidrek net mear 

drok to meitsjen. Want dat fûn hy tige dreech. Yn 1995 lieten 

se in hûs sette oan de Teade Zijlstrastrjitte en kamen wer op 

‘âldfaars erf’. Lieuwe Steinfort hie in protte nocht oan lêzen en 

ek mocht er graach wat yn ’e tún oan ’e gong. 

De lêste jierren wienen net maklik. Beide rekken tangele mei 

lytse en gruttere ûngemakken. Gauris nei en yn it sikehûs. Op 

30 novimber 2016 is hy yn it sikehûs ferstoarn. Allinne moat 

frou Steinfort no fierder. De feestdagen sille sûnder har man 

tige dreech en swier foar har west hawwe. Wy winskje har in 

soad sterkte ta om it paad allinne fierder te gean en dit slimme 

gemis in plakje yn har libben te jaan.

Nei in spannende tiid kinne wy pake Klaas en beppe Hannie 

Kroontje fan herte lokwinskje mei de berte fan  harren berns-

bern NORAH LUCIE REINSMA op 18 oktober 2016. Moai 

dat alles no op syn plak sit en it tige goed mei har giet. Ek foar 

har âlders Klarie en Ype Reinsma kin it lok nei dit yngripende 

barren net op. Mei suske Femke kinne sy no genietsje fan de 

lytse poppe. Hoe kwetsber in minskelibben is, sjocht men dan 

mar wer. Wy winskje heit en mem, suske Femke en net te fer-

jitten pake en beppe mei Norah Lucie in lokkich en sûn 2017 

ta.Wy hoopje dat sy opgroeie sil ta in kreaze jongfaam.

Oant de oare kear, Jelly.
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D orpsbelang
Spreekuur

Het doel van Dorpsbelang Witmarsum is de bevordering en 

het behoud van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van 

Witmarsum. Dat doen we door ons te richten op:

•  Het verbeteren van de leefomgeving zoals welzijn, wonen en 

werken van de lokale gemeenschap in Witmarsum;

•   Het bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de 

vormgeving en de inrichting van de leefomgeving;

Dit gaat alleen lukken als jij ons helpt en daarom hebben wij 23 

november ons eerste spreekuur gehouden in Aylva State. We 

hebben een aantal dorpsgenoten gesproken die ons bepaalde 

zaken kenbaar wilden maken. Hartelijk dank daarvoor, we 

gaan er mee aan de slag.

Op maandag 16 januari van 19:00 tot 20:00 in Aylva State staat 

er weer een spreekuur gepland. Zijn er zaken die je bezig houdt 

die je graag zou willen bespreken met het Dorpsbelang, kom 

dan langs!

Vlaggen

In Súdwest-Fryslân vlagt de gemeente op dagen die vallen 

onder het landelijk vlagprotocol. De gemeente vlagt alleen 

van gemeentehuizen en kerktorens die eigendom zijn van de 

gemeente. Als een gemeentehuis niet (meer) in eigendom is 

van gemeente Súdwest-Fryslân, wordt er vanuit de gemeente 

niet meer gevlagd. Als het stads-, dorps- of wijkbelang dit wel 

graag wil, dan kan de gemeente op verzoek een vlaggenmast 

plaatsen bij het voormalige gemeentehuis. Het stads- dorps-of 

wijkbelang kan dan zelf vlaggen. Uiteraard kan ieder stads-, 

dorps- of wijkbelang ook afspraken maken met het plaatselijk 

kerkbestuur als men wil vlaggen vanaf een kerktoren. Voorheen 

werd het vlaggen door ons kerkbestuur financieel ondersteund 
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door de gemeente maar hier is de gemeente nu mee gestopt.

Dorpsbelang Witmarsum vindt het belangrijk dat het vlaggen 

door blijft gaan daarom heeft het bestuur besloten om het hijsen 

van de vlag op onze mooie koepelkerk financieel te steunen.

De eetclub van Witmarsum

Wekelijks wordt er op de woensdag gekookt in ‘t Arkje, tegen-

over de Poiesz. De eetclub is open voor iedereen.  Kook of eet 

gezellig mee of kom gewoon een keertje kijken. Vanaf 16.00 

uur is er iemand aanwezig. Voor informatie bel met Hellen 

Oudenhooven  tel:06-53679874”06-53679874.

L aatste Eer
100-jarig jubileum Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Op 6 februari 2017 is het 100 jaar geleden dat Begrafenis- en 

Crematievereniging “De Laatste Eer” is opgericht.

Om dit te vieren, biedt het bestuur de leden en genodigden een 

receptie aan op 

zaterdag 25 februari, aanvang 15.00 uur in “De Gekroonde 

Roskam”.

Als spreker is dhr. Ysbrandt van Slooten uit Dongjum uitge-

nodigd. Hij zal het een en ander vertellen over rouwgebruiken 

en rouwsieraden. Ook is er gelegenheid de expositie “Oude en 

nieuwe voorwerpen bij rouwgebruiken” te bezichtigen.

De persoonlijke uitnodigingen voor het jubileum worden bin-

nenkort verstuurd. De leden van “De Laatste Eer” kunnen dit 

jubileum alvast in hun agenda zetten!

Bestuur “De Laatste Eer”

www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl 

E lk Wat Wils
2016 is weer verleden tijd en daarmee zit de eerste helft van 

de competitie er weer op en gaan we verheugd verder in het 

nieuwe jaar.

Om de veertien dagen kaarten we op dinsdagavond, aanvang 

kwart voor acht, in de Gekroonde Roskam, de data staan in de 

agenda van de Koepel.

Hoewel er zo nu en dan een nieuw lid zich aanmeldt kunnen er 

altijd nog meer leden bij.

We hopen dat 2017 voor iedereen een mooi jaar wordt met veel 

kaartplezier.

Prijs winnaars eerste helft seizoen 2016 - 2017

Schutjassen    Klaverjassen

 

20 sept.

1e pr:  Sj. Nicolai 55 pnt  Joh. Bouma 6017 pnt

     2e pr: Tr. Bergsma 5281 pnt

     3e pr:Joh. Adema 5279 pnt

4 okt.

1e pr:  T. Zijlstra 69 pnt  W. de Valk 5920 pnt

     2e pr: B. Keuning 5309 pnt

     3e pr: S.v.d. Witte 5127 pnt

18 oktober Maatkaarten

1e pr:  T. Zijlstra 59 pnt  W. de Valk/B. Keuning 5322 pnt

2e pr: J. Jorna 55 pnt  Joh. Adema/ Jan Bouma   

     5075 pnt

     3e pr Joh. Bouma/ A. de 

Roos

     4892 pnt

     4e pr: S.v.d Witte/G.v.d. Witte

     4303 pnt
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L aatste Eer
100-jarig jubileum Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
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Crematievereniging “De Laatste Eer” is opgericht.
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nodigd. Hij zal het een en ander vertellen over rouwgebruiken 

en rouwsieraden. Ook is er gelegenheid de expositie “Oude en 

nieuwe voorwerpen bij rouwgebruiken” te bezichtigen.

De persoonlijke uitnodigingen voor het jubileum worden bin-

nenkort verstuurd. De leden van “De Laatste Eer” kunnen dit 

jubileum alvast in hun agenda zetten!

Bestuur “De Laatste Eer”

www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl 

E lk Wat Wils
2016 is weer verleden tijd en daarmee zit de eerste helft van 

de competitie er weer op en gaan we verheugd verder in het 

nieuwe jaar.

Om de veertien dagen kaarten we op dinsdagavond, aanvang 

kwart voor acht, in de Gekroonde Roskam, de data staan in de 

agenda van de Koepel.

Hoewel er zo nu en dan een nieuw lid zich aanmeldt kunnen er 

altijd nog meer leden bij.

We hopen dat 2017 voor iedereen een mooi jaar wordt met veel 

kaartplezier.

Prijs winnaars eerste helft seizoen 2016 - 2017

Schutjassen    Klaverjassen

 

20 sept.

1e pr:  Sj. Nicolai 55 pnt  Joh. Bouma 6017 pnt

     2e pr: Tr. Bergsma 5281 pnt

     3e pr:Joh. Adema 5279 pnt

4 okt.

1e pr:  T. Zijlstra 69 pnt  W. de Valk 5920 pnt

     2e pr: B. Keuning 5309 pnt

     3e pr: S.v.d. Witte 5127 pnt

18 oktober Maatkaarten

1e pr:  T. Zijlstra 59 pnt  W. de Valk/B. Keuning 5322 pnt

2e pr: J. Jorna 55 pnt  Joh. Adema/ Jan Bouma   

     5075 pnt

     3e pr Joh. Bouma/ A. de 

Roos

     4892 pnt

     4e pr: S.v.d Witte/G.v.d. Witte

     4303 pnt
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1 november

1e pr: T. Zijlstra 60 pnt  Joh. Adema 5456 pnt

     2e pr: W. de Valk 5364 pnt

     3e pr: E. Schippers 5061 pnt

Schutjassen    Klaverjassen

15 november

1e pr: Sj. Nicolai 57 pnt  E. Hofma 5156 pnt

     2e pr: E. Schippers 5143 pnt

     3e pr Joh. Bouma 5017 pnt

29 november

1e pr:  Sj. Nicolai 54 pnt  Sj. Wind 5495 pnt

     2e pr: T. Algra 5401 pnt

     3e pr: P.v. Steyn 5084 pnt

13 december  Maatkaarten

1e pr:P. Nota/T. Zijlstra   Tr. Bergsma/P.v. Steyn

65 pnt     5576 pnt

2e pr: P. Huisman/   Joh. Bouma/A.de.Roos

Joh. Adema 52 pnt   5215 pnt

     3e pr: Sj. Wind/G.v.d. Witte

     5017 pnt

Club 5 toernooi

Op 6 januari organiseert  EWW weer het Club 5 toernooi. Ieder-

een kan hier aan meedoen. Ook de oud leden van Drie Kaart 

Stuk.  We gaan schutjassen en klaverjassen. Dit jaar gaan we het 

toernooi houden op vrijdagavond in de Gekroonde Roskam. 

We beginnen om  20.00 uur. Ieder kan zich opgeven bij Kobus 

Jorna tot donderdag avond op telefoonnummer: 0619187172. 

We hopen weer op een grote deelname.
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B edankt!
In de vroege ochtend van 18 oktober werd in het Antonius 

ziekenhuis in Sneek Norah Lucie geboren, dochter van Klarie 

Kroontje en Ype Reinsma en zusje van Femke.

Eerst leek alles goed met Norah te gaan maar in de loop van 

de dag kreeg ze af en toe blauwe lippen. Ze werd onderzocht 

door de kinderarts die haar snel doorverwees naar het UMCG. 

Hier constateerde de kindercardioloog dat ze de hartafwijking 

transpositie van de grote vaten had. Dit betekent dat de long-

slagader en de aorta omgewisseld uit het hart komen en er geen 

sprake is van een normale bloedsomloop.

Toen Norah 1 week oud was werden tijdens een open hartope-

ratie haar slagaders weer op de juiste plaats gezet.

Op donderdag 10 november kwam Norah thuis uit het zieken-

huis en inmiddels is ze ruim 2,5 maand oud en gelukkig gaat 

alles nu goed met haar.

Voor al jullie warme aandacht, in de vorm van gebeden, bloe-

men, telefoontjes, kadootjes en kaarten willen wij jullie heel 

hartelijk bedanken. Het heeft ons in deze moeilijke periode 

heel erg gesteund en goed gedaan. Nogmaals bedankt en voor 

iedereen nog in lokkich en sûn 2017!

Klarie, Ype, Femke en Norah Reinsma

Schraard
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NORAH LUCIE
Geboren in Sneek op 18 oktober 2016.

3840 gram en 52 cm.

Lief zusje van Femke en dochtertje van Klarie en Ype.

Oosterlaan 8
8746 ND Schraard
0517-531999

06-34317658 (Ype)
06-47595662 (Klarie)

Norah verblijft momenteel 
in het UMCG.

Vader, dankbaar zijn wij met Norah in ons mi�en.
Haar hartje is waarv�r wij U �en.

Wilt U v�r haar zorgen?
Dan gaan wij geborgen naar morgen.
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G raach Dien
Onze vrijwilligers wachten op werkdagen tussen 9 en 10 uur bij 

de telefoon op aanvragen om hulp voor bij voorbeeld:

 

-  Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan of 

door een specialist in het ziekenhuis

- Vervoer naar de fysiotherapeut

- Vervoer binnen maar ook buiten het dorp

- Een boodschapje doen

- Met spoed medicijnen halen

- Hulp bij en klusje

 

De hulp is gratis wel moet een kostenvergoeding voor het ver-

voer worden berekend.

Deze bedraagt € 2,00 binnen het dorp en € 0,25 per kilometer 

buiten het dorp, af te rekenen met de chauffeur/vrijwilliger.

 

U kunt bellen met telefoonnummer                     06 52046445

 

Als het kan tenminste 2 dagen van tevoren.

Er kan dan op tijd voor een vrijwilliger worden gezorgd.

 

Wilt u andere informatie, bel dan  Ale Kuperus  0517-531292
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Witmarsum 2018
Niek Roozen komt naar Witmarsum

Op woensdag 22 februari 2017 komt de bekende Nederlandse 

soapacteur Niek Roozen voor het geven van twee workshops 

naar Witmarsum. Witmarsum 2018 is druk bezig met de voor-

bereidingen van een grote theaterproductie in 2018. We willen 

graag dat daar ook veel jeugdige spelers aan meedoen. Voor 

hen zal Niek een workshop acteren verzorgen!

Dat wij in Witmarsum heel actief zijn binnen Culturele Hoofd-

stad 2018 zal jullie niet ontgaan zijn. Wij als stichting zullen zelf 

een overkoepelende activiteit organiseren in 2018, namelijk het 

realiseren en uitvoeren van een theaterstuk, beter gezegd een 

spektakelstuk. Dit theaterstuk, waar op dit moment nog aan 

geschreven wordt door Wim Beckers, moet november 2018 in 

première gaan. Het stuk zal zich afspelen in Witmarsum, de 

drie iconen van ons dorp hebben een prominente rol en alles 

draait om een actueel thema. In het theaterstuk wordt geac-

teerd, gezongen, gemusiceerd en gedanst. Met andere woorden 

een heel breed scala aan disciplines komt voorbij.

Om van het stuk 

een groot succes te 

maken, hebben we 

toneelspelers, zan-

gers, dansers, decor-

bouwers, geluids-

technici uit ons dorp 

nodig. Te snel is de 

reactie “maar dat kan 

ik helemaal niet!”.  

Onzin, je kunt vaak 

veel meer dan jezelf 

denkt, helemaal wan-

neer je daarvoor een workshop volgt. Wij richten ons op ieder-

een met de verschillende workshops, maar in het bijzonder op 

jongeren.

De workshops die we in 2017 organiseren zijn GRATIS te vol-

gen en zullen allemaal in Witmarsum plaatsvinden. De eerste 

workshop is “In een soap acteren”. Op woensdag 22 februari 

2017 komt de bekende Nederlandse soapacteur Niek Roozen 

naar Witmarsum. Niek  zal deze avond twee workshops ver-

zorgen. Er kunnen per workshop 15 mensen deelnemen. Deze 

workshops zijn bedoeld voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar.

Het is overigens geen voorwaarde dat als je mee doet aan de 

workshop je ook mee moet doen aan het theaterstuk. Je gaat 

dus geen verplichting aan! 

In 2017 willen wij nog een aantal workshops organiseren. Nade-

re informatie krijgen jullie nog, maar het gaat om de workshops

 “Sing and swing”

  “In een soap acteren” Beweging en dans

  “Zelf een decor ontwerpen en maken ”

“Geluid- en lichttechniek”

  “Ontwerpen en maken van toneelkleding”

  

  Maar wij starten met Niek Roozen!  In 2014 speelde Niek in 

de jeugdserie  Brugklas van de  AVROTROS het personage 

Max. In seizoen 4 zit het personage Max in de tweede klas, hij 

zal nog wel in afleveringen te zien zijn, maar is niet meer één 

van de hoofdpersonages. Daarnaast vertolkte hij een van de 

hoofdrollen in de film De bende van Urk, die in juni 2014 in 

première ging. Hij is gecast voor de film Solle naar een boek 

van de  Zeeuwse schrijver Andreas Oosthoek. 

In 2015 was hij te zien in de nieuwe serie op Zapp  Het geheim 

van Eyck waarin hij de rol van Tim vertolkt. Niek Roozen is 

inmiddels een veelzijdig acteur.

De bedoeling is dat Niek een workshop verzorgt waardoor je 

super enthousiast wordt en zeker mee wilt spelen met het the-

aterstuk in Witmarsum. 
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De workshop vindt  plaats op woensdag 22 februari 2017 en 

begint om 20.00 uur in De Gekroonde Roskam te Witmarsum. 

Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via ons mailadres:  

info@witmarsum2018.frl. 

In februari a.s. zal er een avond georganiseerd worden waar op 

wij belangstellenden meer zullen vertellen over de workshops 

en het theaterstuk en hoe wij dit denken aan te pakken. De 

datum volgt! 

O VW Witmarsum
Kerst Happening OVW Witmarsum groot succes

Afgelopen zondag 18 december heeft de Ondernemers Vereni-

ging Witmarsum een fantastische Kerst Happening georgani-

seerd.

Doel van het feest: Alle bewoners en met name de kinderen 

samenbrengen en met elkaar verbinden.

Ondernemers Vereniging Witmarsum telt 30 leden. Samen wil-

len ze de betrokkenheid van de inwoners van Witmarsum naar 

de gevestigde ondernemers stimuleren. Om deze reden done-

ren de ondernemers deze kerst allemaal een bedrag om enkele 

kinderwensen te honoreren. OVW meent hiermee “ de mien-

skip” van Witmarsum een signaal te geven dat de persoonlijke 

betrokkenheid in een dorp waardevol is. 

Het dorpscentrum was feestelijk aangekleed met een grote 

feesttent, wensboom, vuurkorven en kunstsneeuw.

Alle bezoekers kregen een kerstmuts en er speelden 2 fantasti-

sche pianisten (The Pumping Piano’s) in de tent.

Ruim 200 mensen hebben genoten van gratis erwtensoep, cho-

colademelk, rookworst  en gluhwein.

Klapper van de middag was de bekendmaking van de mooiste 

kerstwens die de kinderen van basis scholen De Utskoat en De 

Bonkelder uit mochten brengen.

Alle kinderen stonden vol spanning voor de tent te wachten wie 

de prijs zou winnen.

De 3e prijs is gewonnen door Aylar Khademi. Zij wenste samen 

met haar lieve pleegouders uit eten te gaan.

De 2e prijs is voor Jesse van der Wal. Jesse wil zo graag met 

zijn gehandicapte neefje Siebrand zwemmen. Deze wens zal 

volgend jaar in het Witmarsumer zwembad in vervulling gaan.

De 1e prijs is gewonnen door Fenna Dijkstra. Zij wenste een 

bakfiets voor haar gehandicapte zusje Inez. Het gezin kan nu 

eindelijk gezamenlijk mooie fietstochten maken.
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Foto: Truida Sluiman
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Aan het eind van de feestelijke middag werden nog een 10 kin-

derspelen verloot.

De aanwezige inwoners van Witmarsum hebben dankzij de 

onderstaande OVW-leden een onvergetelijk Kerst Happening 

beleefd.

Amarant Dames- & Herensalon, Heeringa Bouwbedrijf, Café 

de Gekroonde Roskam, Zeedesign, Feenstra Installatiebedrijf, 

Fysio Witmarsum, Garage Cats, Groencentrum Witmarsum, 

Hofstra Bouw,  Klus- & onderhoudsbedrijf Thomas Burger, 

Loonbedrijf Haitsma, R en W Hoogenhuis, Mounewetter 

Recreatieberijf, Rabobank, Waterlander Organisatie & Advies, 

Veetransport De Jong, Elgersma Rijwielen, Patyna,

Thuis & Zn. Schoonmaakbedrijf, Hoveniersbedrijf Pier Reits-

ma, Klaas en Jan Ypma, Maatschap Jaap de Vries, 

Maatschap R. Ypma, Administratiekantoor A.H.T., dieren-

artsenpraktijk It Griene Hert, Metsel- & Voegbedrijf Tjalsma, 

Griet’s pedicurepraktijk, Bakkerij de Schiffaert, Smit publica-

ties, Windpark A7 B.V. Smittech, LMBW

Ben je ondernemer, zzp-er, freelancer en lijkt het je leuk om 

geregeld iets gezelligs, nuttigs of interessants te doen samen 

met mede ondernemers? Wil je je netwerk vergroten?

Neem dan contact op met ons via het mailadres: 

margriet@zeedesign.nl
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Wisseling van de wacht bij het bestuur van Stichting tot Nut 

Stichting tot Nut (opgericht 1994) levert een financiële bijdrage in de verbetering van het sociale en 
culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de 
vroegere gemeente Wûnseradiel. Een aantal dorpen wordt in het bestuur vertegenwoordigd door 
een dorpsgenoot.  

Vanaf de oprichting van de stichting heeft bestuurslid Rinze Hogenhuis zich ingezet voor Witmarsum. 
Maar na 22 jaar heeft Rinze aangegeven dat hij het spreekwoordelijke stokje door wil geven. We 
denken dat we in Reynold Ypma (Grauwe Kat) een goede opvolger hebben gevonden.  
Op 8 december hebben we als bestuur afscheid genomen van Rinze. 

De nieuwe voorzitter van Stichting tot Nut is de heer Germ Schiphof, Kimswerd. 

Meer informatie over Stichting tot Nut en de voorwaarden waaraan een vereniging/stichting moet 
voldoen om voor een financiële bijdrage in aanmerking te kunnen komen kunt u lezen op 
www.stichtingtotnut.nl.  

 

Bij de foto: Rinze Hogenhuis en Reynold Ypma. 
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KOM PROOSTEN!

S t. tot Nut
Wisseling van de wacht bij het bestuur van Stichting tot Nut 

Stichting tot Nut (opgericht 1994) levert een financiële bijdrage in de verbetering van het sociale en 
culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de 
vroegere gemeente Wûnseradiel. Een aantal dorpen wordt in het bestuur vertegenwoordigd door 
een dorpsgenoot.  
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Bij de foto: Rinze Hogenhuis en Reynold Ypma. 

 

Rinze Hogenhuis en Reynold Ypma

Koepel_2017_1_januari.indd   21 03-01-17   12:08



22

F anfare “Nij Libben”
Het jaar 2016 is bijna op het eind. Daarom nog een kleine terug-

blik op de laatste twee activiteiten: Op zaterdag 19 novem-

ber (daarom konden we helaas niet spelen bij de intocht van 

St.Nicolaas) hebben wij, met succes, deelgenomen aan het con-

certconcours van de Organisatie van Muziekverenigingen in 

Fryslân (OMF) in de “De Lawei” in Drachten.

Het optreden bestond  uit een inspeelwerk en twee concert wer-

ken. Het gemiddeld aantal punten van de twee concertwerken 

werd door de jury beloond met 83.33 punten, een ruime eerste 

prijs!! Een prachtig resultaat waar we erg blij mee zijn. Ook de 

journalist van de Leeuwarder Courant schreef op maandag 21 

november het volgende: Vooral de muzikale verbeelding van 

de twee concours werken was van hoog niveau. En daar gaat 

het om bij het maken van muziek.

Één van deze twee concourswerken hebben we ook op 18 

december tijdens ons Kerstconcert ten gehore gebracht. Wat 

was het prachtig om samen met Sipke de Boer in een overvolle 

Koepelkerk voor u te mogen spelen. De sfeer zat er goed in en 

na alle meezingers en andere kerststukken, was het feest  (van 

de OVW) op het Kaatsplein. Nij Libben voegde zich daar ook bij 

en kroop daarna in de zaal van De Roskam om gezamenlijk een 

gezellige kerstborrel te nuttigen. 

Nu staat 2017 voor de deur en gaan we op weg naar ons jubileum-

concert dat plaats vind op  zaterdag 18 maart. Hieraan verleent 

Petra Botma-Zijlstra, eerste hoorniste in het Radio Filharmo-

nisch Orkest, haar medewerking. Petra heeft als jeugdlid bij “Nij 

Libben” gespeeld. Noteer alvast deze datum in uw agenda als u 

dit bijzondere concert niet wilt missen. Nadere berichten volgen.

Namens bestuur, dirigent en leden wensen wij u een gezond en 

gelukkig 2017 toe. 
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de OVW) op het Kaatsplein. Nij Libben voegde zich daar ook bij 

en kroop daarna in de zaal van De Roskam om gezamenlijk een 

gezellige kerstborrel te nuttigen. 

Nu staat 2017 voor de deur en gaan we op weg naar ons jubileum-

concert dat plaats vind op  zaterdag 18 maart. Hieraan verleent 

Petra Botma-Zijlstra, eerste hoorniste in het Radio Filharmo-

nisch Orkest, haar medewerking. Petra heeft als jeugdlid bij “Nij 

Libben” gespeeld. Noteer alvast deze datum in uw agenda als u 

dit bijzondere concert niet wilt missen. Nadere berichten volgen.
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Wij gaan ook dit jaar weer ons best doen u te laten genieten van 

mooie muziek. 

Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto 

album en de complete agenda Surft u naar www.nijlibben.nl. 

Tot de volgende keer.

K V Pim Mulier 
Het bestuur wenst alle inwoners een gezond en sportief 2017 

met veel boppeslagen.  

Kaartmiddag

De jaarlijkse kaartmiddag wordt gehouden op zaterdag 14 janu-

ari 2017 om 14.00 uur in de kantine van het sportcomplex.  De 

deelname staat open voor iedereen. Vanaf 13.30 uur kunnen 

deelnemers zich aanmelden.  Voor de winnaars zijn er vlees-

prijzen.  Onder het genot van een drankje even gezellig een 

kaartje leggen. It koe minder.  Het bestuur rekent weer op een 

grote deelname.

Zaalkaatsen in Makkum

Het bestuur heeft besloten om ook dit jaar weer een zaalkaats-

wedstrijd te organiseren voor senioren (dames en heren).  Voor 

de leden een mooie voorbereiding op het nieuwe seizoen.  Het 

zaalkaatsen vindt plaats op zondag 12 maart 2017 om 13.00 uur 

in de sporthal in Makkum.  De kantine is ook geopend. Deelne-

mers kunnen zich opgeven bij één van de bestuursleden of via 

per mail kvpimmulier@gmail.com.  

Namens het bestuur van 

kaatsvereniging Pim Mulier,

Simon Lemstra
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P ubquiz
Op zondag 29 januari 2017 zal, na het grote succes van de eer-

der georganiseerde popquiz,  voor de vierde keer de “Pubquiz 

Witmarsum”  georganiseerd worden in De Gekroonde Ros-

kam. De “Pubquiz Witmarsum”  begint om 17.00 uur.

De pubquiz is een spel waarbij plezier en gezelligheid de boven-

toon voert. De pubquiz is zo samengesteld, dat deze geschikt 

is voor iedereen. Diverse onderwerpen komen er voorbij, 

zoals algemene kennis, sport, muziek, fotoronde en televisie. 

Men wordt verrast met de leuke en nieuwsgierige quizvragen, 

geluidsfragmenten en afbeeldingen. De vragenrondes worden 

afgewisseld met de snelle tussenrondes zoals “ petje op, petje 

af” , waarbij gestreden wordt om een gratis consumptie voor 

een team.

De pubquiz bestaat uit acht rondes van 10 vragen. De quiz-

master, in Witmarsum is dat wederom ‘Doubleyou B’, stelt 

elke ronde de vragen en de deelnemers moeten de antwoorden 

(liefst de juiste natuurlijk) op de antwoordformulieren zetten. 

Het team dat na het einde van alle rondes de meeste punten 

heeft is de winnaar. De pubquiz kampioenen gaan naar huis 

met een beker en natuurlijk de eeuwige roem!

Men kan zich als team opgeven, maximaal 5 personen per team, 

maar men kan zich ook individueel opgeven en dan wordt er 

een team gezocht. De inleg is € 2,50 per persoon.

Nadat alle rondes zijn gespeeld zullen de winnaars bekend wor-

den gemaakt.

Mensen kunnen zich opgeven voor de “Pubquiz door te mai-

len naar degekroonderoskam@live.nl of te bellen naar 0517-

531196. 
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Wij wensen u een  gelukkig en fit 2017 
Er zijn nog enkele plaatsen voor de nieuwe lessen. 

 
Maandag 
 

 
Start: 09 januari 2017 

 

20.00-21.00 Fit-dance   
Dinsdag 
 

 
Start: 10 januari 2017: 

 

19.00 – 19.45 Bodyfit  
 Start  nog niet bekend  
20.00 – 20.45 Spinning  
Woensdag 
 

 
Start 11 janurai  2017: 

 

17:30 – 18:15 Streetdance 4 kids 6  t/m 12 jr 
18.15 – 19:00 Streetdance 4 teens 13 t/m 16 jr 
Donderdag 
 

 
Start 12 januari 2017: 

 

19:00 – 19:45 Body-fit  
Vrijdag  
 

 
Start  nog niet bekend 

 

19:00 – 19:45 Spinning  
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S cheppingsgave 90 jaar!
Eind dit jaar, nl. op 5 december 2017 , bestaat de chr. gemengde 

zangvereniging “Scheppingsgave”    90 jaar. Daarom heeft het 

bestuur besloten om diverse activiteiten te organiseren.

We houden op zaterdag 11 februari een zangdag in de Koe-

pelkerk; dus iedereen die van zingen houdt kan zich daar-

voor aanmelden. ( via tel.nr. 531766 of 531996 of mail henj.

dejong@ziggo.nl en marijkebaarda@ziggo.nl)   Dit zal al de 

vijfde zangdag zijn , die destijds op initiatief van Peter Wat-

tèl om de twee jaar werd gehouden. Dus is het eigenlijk een 

traditie geworden. De hele dag vanaf een uur of half tien 

worden er diverse liederen door onze dirigent Jannie Kra-

mer en met begeleiding van Geeske Buma op de piano aan-

geleerd; soms eenstemmig, maar meestal meerstemmig.                                                                                                                                     

Ook zijn we van plan een kinderkoor te formeren, dus kinderen 

vanaf een jaar of zes mogen zich eveneens opgeven. De kinde-

ren repeteren alleen ‘s middags apart ook onder deskundige lei-

ding. Aan het eind van de middag, zo’n uur of vier, houden we 

dan een gezamenlijk optreden voor belangstellenden en laten 

we de ingestudeerde liederen horen. De kosten voor deelname 

van de volwassenen bedragen € 7,50 ; hier zijn drinken/koek, 

soep en brood en de liederenboekjes bij inbegrepen. Kinderen 

hoeven geen inleg te betalen. We hopen natuurlijk op veel deel-

name! U kunt ons ook ondersteunen met het doneren van één 

of meer volgeplakte zegelboekjes van de Poiesz. Deze kunt u 

tot 10 februari brengen bij de bestuursleden van Scheppings-

gave ( Hieke de Jong en Marijke Baarda ); dit zou helpen om 

de kosten enigszins te drukken.

Op dinsdag 11 april willen we het lijdensverhaal van Jezus voor 

u uitbeelden met een schimmenspel met koorzang en muziek 

in een PASSIESPEL; we beginnen buiten met de intocht van 

Jezus en vervolgens gaat het spel verder in de Koepelkerk. En 

ook bij dit gebeuren hopen we dat een kinderkoor zal meewer-

ken. We hebben diverse mensen bereid gevonden om een rol op 

zich te nemen of diverse hand- en spandiensten te verrichten.  

Dus mensen, houdt deze datum vrij in uw agenda en koop tijdig 

een toegangskaart; mocht er veel belangstelling voor zijn, dan 

overwegen we nog een tweede voorstelling later in de week. 

Het zal vast een heel spektakel worden dat niet voor de   “Pas-

sion “ onderdoet. Houdt de berichtgeving voor dit gebeuren in 

de gaten!

Aan het eind van het koorseizoen geeft Scheppingsgave een 

donateursconcert m.m.v. het Witmarsumer Popkoor.

En aan het eind van het jaar vieren we ons jubileum en houden 

we een jubileumconcert. Dan hopen we oud koorleden te kun-

nen begroeten, maar ook vele andere belangstellenden. Dit alles 

kost natuurlijk veel geld; daarom hebben we diverse instanties 

om financiële ondersteuning gevraagd en gelukkig waren de 

reacties positief! We mogen geldelijke toezeggingen tegemoet 

zien van Stichting tot Nut, het Nijman Biermaszfonds, Wind-

molenpark A7, stichting Bolsward-Dronrijp en van gemeente 

S.W.F.   Super dat jullie Scheppingsgave steunen! 

S V Mulier
Mulier MO11-1 ongeslagen kampioen!

De MO11-1, onder leiding van Rintje Joustra en Joke Hijl-

kema is ongeslagen kampioen geworden. Voorzover er nog 

concurrentie was werd de nummer twee, Tzummarum, ruim 

verslagen. Ondanks dat de meiden niet altijd fysiek de sterkste 

waren wist het team van Joke en Rintje het verschil te maken 

door goed samen over te spelen en zo tot goals te komen. Iets 

wat we graag willen zien van onze teams. Een goed voorbeeld 

voor de andere teams  hoe wij bij Mulier willen voetballen!  SV 

Mulier feliciteert de meiden en natuurlijk Joke en Rintje met 

het behaalde kampioenschap!
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Het is weer winterstop. Het voetbal ligt een tijdje stil tot na 

nieuwjaar. Dan is het weer tijd om voor de kerstdagen weer 

onze jaarlijkse kaartmiddag te houden. Dit hebben we dan ook 

gedaan op 17 december. We hadden dit jaar drie tafels met 

schutjassers en vier met klaverjassers. We zijn om goed half 

twee begonnen en om goed half zes konden de prijzen uitge-

reikt worden aan de volgende personen.

Schutjassen    Klaverjassen

1e pr: Jelle Reinsma 72  pnt Anno de Roos 6769 pnt

2e pr: Paul. Nota 67 pnt  Sjoukje Wind 6765 pnt

3e pr: Siebe Grijpma 66 pnt Jari Visser 6565 pnt

4e pr: Joh. Jan Bergsma 65 pnt Paulus Groenendijk 6549 pnt

     5e pr: Kees Visser 6444 pnt

Er waren ook nog twee poedel prijzen. Deze was bij het schut-

jassen voor Mary Zaagemans met 48 punten en bij de klaverjas-

sers voor Jan Sytsma met 5030 punten.

Langs deze weg willen we iedereen een gelukkig 2017 toe-

wensen en tot kijk weer op het sportveld in het nieuw jaar.

28

MO11-1 staand van links naar rechts: Maaike Elgersma, leidster/

trainster Joke Hijlkema, Deborah Hoornveld, Lisanne Venema, 

Britt Joustra, leider Rintje Joustra, Mirjam van Hettema.onder 

van links naar rechts: Mirthe Joustra, Joska Hijlkema, Jeldau 

Koopmans, Lieke Hijlkema.

Mulier JO9-1 ongeslagen kampioen!

Dat de JO9-1 het altijd tot de laatste dag spannend maakt is 

bekend. Ook nu wisten ze het kampioenschap op de laatste 

dag veilig te stellen en concurrenten Terschelling en Arum vlak 

achter zich te laten! Op de laatste speeldag werd SDS  met 2-6 

verslagen en was het team van Johan Faber en André Hofstra 

niet meer in te halen.SV Mulier feliciteert de JO9-1 en natuur-

lijk de leiders en trainers met het behaalde kampioenschap.

JO9-1 boven van links naar rechts; leider Andre Hofstra, trainer 

Marc Burger en leider Johan Faber.

In het midden van links naar rechts; Youp Bruinsma, Riemer 

Spijksma, Niels Stoker, Froukje Westgeest, Jan-Ido Fokkema

onder van links naar rechts; Jens Faber, Lourens Buwalda, 

Diede van Heerwaarden, Tim Hofstra, Nonning Leijendekker.
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V &O
Friese Kampioenschappen

Op 26 november j.l. waren de Friese Kampioenschappen van 

Level-Up in Franeker. De meisjes van de keurgroep hadden 

zich hier allemaal voor weten te plaatsen tijdens de voorrondes 

afgelopen voorjaar. Wat hadden ze er allemaal zin in! En wat 

hebben ze het goed gedaan! Het was duidelijk te zien dat de 

meiden stuk voor stuk enorm vooruit zijn gegaan. Gefeliciteerd 

met jullie behaalde succes!

Uitslagen:

Junior B6   Instap B8

4e prijs: Linette Ypeij 1e prijs: Minthe de Vries

5e prijs: Renske Slagman 2e prijs: Amarens Hofstra

    3e prijs: Jessica Otten

    4e prijs: Emma Piersma

Pupil B6   Junior B5

2e prijs: Amarens Ypeij 1e prijs: Lucia Buwalda

Pupil B5

1e prijs: Nynke Herrema

Dames opgelet!

We willen graag fit en gezond blijven. Bewegen is daarom van 

groot belang. Voor goede oefeningen kunt u terecht bij de 

plaatselijke gymnastiekvereniging V. en O. Het zijn gezellige 

groepen en de oefeningen zijn afwisselend met zo nu en dan 

een spelelement. Tijdens de oefeningen blijft er contact met de 

grond en er wordt géén gebruik gemaakt van toestellen.

De leiding zorgt ervoor dat alle spieren gebruikt worden!

Dus, wilt u meer bewegen in een gezellige groep, sluit u dan bij 

ons aan. U kunt ook eens komen kijken of een proefles mee 
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doen, u bent dan van harte welkom bij de damesgroepen op:

Woensdagmorgen van 8.45 uur - 9.45 uur of op donderdag-

avond van 20.00 uur - 21.00 uur.  

 

Heren ook opgelet!

Wie komt ons team versterken?

Wij zijn een enthousiaste groep mannen en zijn op zoek naar 

heren die samen met ons de stramme spieren los willen maken 

en de conditie op willen krikken!

Een sociaal praatje tussendoor en het is pure ontspanning door 

inspanning. 

Kom gerust eens op een vrijdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 

uur geheel vrijblijvend langs. 
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A genda
3 januari Kaartclub Elk Wat Wils Competitie 19.45 uur,   

  De Gekroonde Roskam

6 Januari Kaartclub Elk Wat Wils Clubt 5-toernooi

  20.00 uur, De Gekroonde Roskam

10 januari Nieuwjaars-orgelconcert Martin Mans

  20.00 uur, Koepelkerk.

12 januari Ald papier foar Nij Libben Vanôf 07.00 uur

14 januari Kaartmiddag KV Mulier 14.00 uur (aanmelden   

  v.a. 13.30 uur), kantine sportcomplex It Fliet

Y n’t ferline
Tige tank foar jimme belangstelling foar us wurk en de finans-

jele stipe! Ek yn 2017 binne wy bliid mei alles wat weardefol 

is foar ús doarp Wytmarsum. Elkenien in goed en sûn 2017 

tawinske. Op de foto sjogge wy it doarp op de eftergrûn, mei de 

barre Alvestêdetocht fan freed 18 jannewaris 1963. Wy sjogge 

hjir trije riders wêrfan der twa mei nûmers te lêzen binne. Dat 

binne de nûmers 477 en 478 en dat is, H.de Jong en G.van Lith 

beide út Krimpen aan den IJssel. Beide hawwe hja de tocht 

útriden, al kamen hja net op tiid oan. Foar de wedstriidriders 

wie dat 18.29 oere en sy kamen beide om 20.40 oere oan. It is 

in prestaasje west, want der bin mar 58 wedstriidriders op tiid 

oan kommen. 

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geertje 

Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com

Koepel_2017_1_januari.indd   32 03-01-17   12:08



33

A genda
3 januari Kaartclub Elk Wat Wils Competitie 19.45 uur,   

  De Gekroonde Roskam

6 Januari Kaartclub Elk Wat Wils Clubt 5-toernooi

  20.00 uur, De Gekroonde Roskam

10 januari Nieuwjaars-orgelconcert Martin Mans

  20.00 uur, Koepelkerk.

12 januari Ald papier foar Nij Libben Vanôf 07.00 uur

14 januari Kaartmiddag KV Mulier 14.00 uur (aanmelden   

  v.a. 13.30 uur), kantine sportcomplex It Fliet

Y n’t ferline
Tige tank foar jimme belangstelling foar us wurk en de finans-

jele stipe! Ek yn 2017 binne wy bliid mei alles wat weardefol 

is foar ús doarp Wytmarsum. Elkenien in goed en sûn 2017 

tawinske. Op de foto sjogge wy it doarp op de eftergrûn, mei de 

barre Alvestêdetocht fan freed 18 jannewaris 1963. Wy sjogge 

hjir trije riders wêrfan der twa mei nûmers te lêzen binne. Dat 

binne de nûmers 477 en 478 en dat is, H.de Jong en G.van Lith 

beide út Krimpen aan den IJssel. Beide hawwe hja de tocht 

útriden, al kamen hja net op tiid oan. Foar de wedstriidriders 

wie dat 18.29 oere en sy kamen beide om 20.40 oere oan. It is 

in prestaasje west, want der bin mar 58 wedstriidriders op tiid 

oan kommen. 

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geertje 

Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com

Koepel_2017_1_januari.indd   33 03-01-17   12:08



34

16 januari  Spreekuur Dorpsbelang Witmarsum

  Van 19:00 tot 20:00 in Aylva State 

17 januari Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

17 januari  Vrouwen van Nu Aanvang 19.45 uur, De Gekroon-

de Roskam Mevrouw R. Jongschaap over Zuid 

-Afrika

18 januari  KBO/PCOB Oanfang 14.00 oere yn ‘Het Anker’ 

yn Makkum. Adrie en Wim Minaard fertelle oer 

Israël en Palestina.

28 Januari   SV Mulier 1 - VHK 1,  aanvang 14:30

29 januari Pubquiz 17.00 uur, De Gekroonde Roskam

31 januari  Kaartclub Elk Wat Wils Competitie

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

Kopydata 2017
Febrewaris : 20 jannewaris
Maart : 17 febrewaris
April  : 17 maart
Maaie : 21 april
Juny  : 19 maaie 
Merke :   7 july
Septimber : 18 augustus
Oktober : 22 septimber
Novimber : 20 oktober
Desimber : 17 novimber
Jannewaris : 22 desimber
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de febrewaris Koepel moat uterlik 20 jannewaris ynle-
vere 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 2017 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    €50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  €30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes €15,-
Bertekaartsjes €15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oanslet-
ten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmar-
summers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande 
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd 
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 
RABO 03715.56.201

Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl

Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
Toanielfer. “Fryske Krite Wytmarsum”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”

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

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 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. 
 

www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07

Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

VERBOUWPLANNEN?
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