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Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2017
Geef je snel op voor de nieuwe lessen en ga fit het nieuwe jaar in!!
Maandag
20.00-21.00
Dinsdag
19.00 – 19.45
20.00 – 20.45
Woensdag
17:30 – 18:15

18.15 – 19:00
Donderdag

19:00 – 19:45
Vrijdag

19:00 – 19:45

Start: 09 januari 2017
Fit-dance
Start: 10 januari 2017:
Bodyfit
Start nog niet bekend
Spinning
Start 11 janurai 2017:
Streetdance 4 kids
Streetdance 4 teens

6 t/m 12 jr
13 t/m 16 jr

Start 12 januari 2017:
Body-fit
Start nog niet bekend
Spinning
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K at- en Harke
Dwaande mei de lêste, drokke wiken fan 2016 set ik foar mysels
alles wer ris op ’e rige, meitsje de balâns op fan ’t ôfrûne jier.
Foar elk fan ús sil it útslaan fan de wizer oars wêze. By de ien
sille hichtepunten de oerhân ha, by oaren it fertriet. Mar hoe
’t dy balâns ek útfalle mei, elk fan ús kin him lokkich priizgje
om op dit stikje fan ’e wrâld te wenjen. It doarpslibben hjir tusken

en

is noch fredich en te oersjen. En it ferienings-

libben floreart as nea te foaren. Sjoch mar de kolofon efter yn
ús doarpskrante. It binne allegearre frijwilligers dy ’t op har
eigen wize besykje in hechte mienskip te kreëarjen. Ek ik ha
besocht myn stientsje by te dragen. Fjirtjen jier lang ha ik sitting hân yn de redaksje fan ‘De Koepel’. Ienris yn ’t fearnsjier
waard it Kat- en Harkenijs troch my fersoarge en út en troch
hie ik in fraachpetear mei in doarpsgenoat of âld ynwenner. It
wie febrewaris 2003 doe ’t it earste skriuwen fan myn hân by
jimme op ’e matte foel. Dizze moanne skriuw ik it doarpsnijs
foar de lêste kear en ha ’k as útsetter in ynterview mei Lourens
en Hidtje Sierkstra hân. Fierderop yn de Koepel is it te lêzen
ûnder de kop: Ek de tiid hat wjukken...
Skriuwen doch ik graach mar ik bin fan betinken dat it goed is
dat der op in bepaald stuit romte komt foar nije ‘ynput’ yn in
bestjoer. In oare persoan sil mei in frisse blik en mei nije ideeën
in feriening by de tiid hâlde en foar in redaksje is dat net oars.
Dêrom ha ik besletten romte te meitsjen foar in nij redaksjelid.
Hooplik sil Jelly yn de jannewaris Koepel de namme fan myn
opfolger/ster bekend meitsje kinne.
Noch in pear wiken te gean dan sille de earste fiif bewenners
harren yntrek nimme yn it wenhûs fan ‘September’, dat festige
is te Wytmarsum yn it eardere Gemeentehûs fan Wûnseradiel.
Op 11 en 18 novimber hat elkenien de kâns hân om de ferboude
romten te besjen. Yn it pân binne grutte apparteminten, mienskiplike wenkeamers en in grutte iepen keuken realisearre. Se
3
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moatsten by de iepen dagen noch oanklaaid wurde. Mar dúdlik wie te sjen dat it in bysûnder moai wenplak wurde sil foar
takomstige bewenners: âlderen mei in foarm fan demintens.
It doarp kin bliid wêze mei dizze ynfolling fan it gebou.
Fertrietlik nijs is der ek dizze moanne...
Op 26 oktober is ferstoarn JELTJE WAGENAAR - ZWANENBURG. Jeltje waard berne op 20 oktober 1920 te Ketlik yn
in boeregesin mei fiif bern. Jeltje hâldt fan it boerelibben en wol
nei de legere skoalle leaver net troch leare mar meihelpe thús op
’e pleats. As sy Jouwert kennen leard en sy tegearre it beslút ta
trouwen nimme ûntstean der swierrichheden. In houlik tusken in
boeredochter en ‘mar’ in arbeider koe yn dy tiid winlik net. Mar de
jongelju hâlde stân en jouwe by eintsje beslút inoar it ja-wurd. Yn
Mildam sette sy har nei wenjen en yn Makkingea krije sy yn1947
harren eigen buorkerij. Letter binne sy nei Aldhoarne ferhûze. Sân
bern kriget it echtpear. As har man, yn 1972, op de jonge leeftyd fan
58 jier komt te ferstjerren binne de jongste twa bern noch yn ’e hûs.
Mei wat help slacht Frou Wagenaar har troch de tiid.
Letter ferhûzet sy nei Arum en de lêste jierren hie sy har thús oan
de Hertekampsreed. In geweldige mem en beppe is sy west en in
frou dy’t graach wat foar in oar die. Yn de âldens fan 96 jier is Frou
Wagenaar ferstoarn en yn Nijhoarne te hôf brocht.
De famylje winskje wy sterkte ta by it ferwurkjen fan it gemis.
Op 3 novimber komt te ferstjerren GRIETJE HEERINGA SIETZEMA.
Grietje waard berne op 24 augustus 1929 op De Feanhoop, dêr ‘t
har âlders buorken. De húshâlding ferhûzet yn 1935 mei fiif bern nei
Makkum ta. Hjir groeit Grietje op ta jongfaam. It learen op skoalle
giet har maklik ôf. Nei de legere skoalle en fjouwer jier húshâldskoalle komt sy thús oan ’t wurk. Melke koe se goed en yn ’e foarein
hold sy de boel skjin. Yn 1954 trout sy mei Jacobus Heeringa. Dy
hat nei syn stúdzje oan de HTS yn Sleen (Drinte) as opsichter in
baan krigen. Hjir wurdt lytse Grietje berne. En al hat dat it doel yn
’t earstoan net west, nei trije jier ferhûzet de jonge húshâlding nei
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Fryslân werom. Pake Gerrit, dy ’t in boubedriuw oan de Molenwei te Wytmarsum hat, kriget eachproblemen. Lieding kin der net
mear jaan oan it bedriuw en Jacobus nimt dy taak oer. It jonge stel
komt mei lytse Grietje yn it hûs te wenjen dat oan de wurkpleats
fêst sit. It echtpear kriget noch trije bern: Gerrit, Bonne en Menno.
Net allinne de húshâlding groeit yn de rin fan ’e jierren, mar ek it
bedriuw wurdt grutter en moat útwreidzje. De nije lokaasje wurdt
de Arumerwei (no Ulbe Hiemstrastrjitte) en it echtpear ferhûzet
nei de De Kamperdyk. Hjir bliuwt Frou Heeringa wenjen, ek nei it
ferlies fan har man yn 2006.
Frou Heeringa wie in soarchsume mem en in beskieden, kreative

n

frou.Breidzje, puzzels meitsje, folksdûnsje en skilderjen die se

e

graach. Ek besocht sy steefêst de gearkomsten fan de ‘Plattelands

n

.

Vrouwen’. De lêste jierren gie de sûnens lykwols efterút. Nei de
grutte ferbouwing fan Aylva State komt der in wenning foar har
beskikber mei it útsicht op it hûs fan soan Menno. Efkes mei de
krante oer de dyk, hoe maklik kin ’t wêze.
En dan komt dochs noch ûnferwacht in ein oan har libben, 87 jier âld.
Wy winskje de famylje krêft ta by de ferwurking fan it ferlies.

n

n

-

Mei it ôfsluten fan dit Kat- en Harkenijs wol ik de oare redaksjeleden: Adri, Feikje, Jelly, Gerke, Reinder en Wim tank sizze
foar de goede gearwurking. As ik de balâns opmeitsje fan dy
tiid, slacht de wizer folslein út nei de positive kant. Benammen
de lêste jierren binne der in oantal feroarings west dêr’t wy
grutsk op wêze kinne. Wy binne mei de tiid mei gien, hawwe in
nije webside en binne hjoeddeis ek op ‘Facebook’ te finen. In

t

waarm gefoel krige ik, doe’t wy in skofstje lyn yn jildpine sieten

i

en safolle (âld-)doarpsgenoaten har as ‘Freon’ oanmelden ha.

e

Myn winsk is dan ek dat ús doarpskrante ‘De Koepel’ oant yn

-

lingte fan jierren bestean bliuwt.

n

Allegearre gesellige Krystdagen en in sûn 2017 tawinske!
Janke

n
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D ORPSBELANG
Gedenken van dorpsgenoten.
Op 30 oktober hebben we een mooi moment met elkaar gehad
in de Koepelkerk. Eerst een kaarsje aansteken om stil te staan
bij het verlies van iemand uit je hart. Verstild met prachtige
muziek in de serene ruimte van de Koepelkerk. Daarna troost
en bezinning in vorm van een gedicht van Pieter Boskma en een
overdenking van Flora Visser omlijst met eigentijds muziek.
Mooi om zo in deze overladen tijden de rust te nemen om met
elkaar onze overleden geliefden te gedenken.
De eetclub van Witmarsum
Wekelijks wordt er op de woensdag gekookt in ‘t Arkje, tegenover 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.

Elsa en Anna van Frozen betoveren alle Pieten
Op 19 november is Sinterklaas met zijn Pieten weer in Witmarsum aangekomen. Dit maal weer met de boot. Alle kinderen
zijn heel blij dat Sint en zijn Pieten er weer zijn. De intocht dit
jaar was erg bijzonder, Elsa en Anna uit de film Frozen waren
met Sint en zijn Pieten meegereisd. Wanneer Elsa iemand aanraakt, bevriest hij. En alleen Superpiet kon de bevrorene weer
ontdooien. Sinterklaas was ongevoelig voor de aanraking van
Elsa. Iemand met heel veel liefde kon niet bevroren raken.
Sterker nog, ook Sinterklaas kon bevroren Pieten ontdooien
zo bleek later. Het was erg spannend of alle Pieten wel bij het
grote Sinterklaasfeest konden komen nu ze onderweg steeds
weer bevroren werden door Elsa.
6
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Op het Kaatsplein werd Sint welkom geheten door de eerst nog
bevroren burgemeester van Witmarsum. Alle kinderen zijn dit
jaar lief genoeg geweest, vond Sinterklaas. En Sinterklaas is er
zeker van dat iedereen ook dit jaar echte pakje zou krijgen.
Na de officiële ontvangst begon het grote feest in de zaal van De
Gekroonde Roskam. Muziekpiet maakte er met zijn liedjes en
gitaarspel een groot feest van voor alle kinderen. Ook dit jaar
bezochten Sint en zijn Pieten de bewoners van het verzorgingshuis Aylva State waar vele Sinterklaasliedjes werden gezongen.
En natuurlijk wilde iedereen Sint graag de hand schudden. De
Pieten hadden het druk met uitdelen van pepernoten. Het was
weer een groot feest waar jong en oud van hebben genoten!
We willen alle vrijwilligers en sponsoren weer hartelijk bedanken voor hun bijdragen en medewerking. Bouwbedrijf Heeringa noemen we met naam, onder meer omdat Heeringa de kantine van zijn bedrijf jaarlijks openstelt voor de voorbereidingen.
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A ylva State
Wekelijkse activiteiten in Aylva State

Dag

Tijdstip

Activiteit

Plaats

Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

14.30 uur
19.00 uur
14.30 uur
19.00 uur
09.00 uur
14.30 uur

Ontmoeting
Grytmanseal
Ontmoeting
“It Mulierke”
Ontmoeting
Grytmanseal

Donderdag

14.30 uur

Donderdag
Vrijdag

19.00 uur
10.00 uur

Vrijdag

14.30 uur

Vrijdag

14.30 uur

Vrijdag

19.00 uur

Zaterdag

14.30 uur

Zaterdag
Zaterdag

19.00 uur
10.30 uur

Zitdansen**
Sjoelen
Koormiddag**
Rummikub
Handwerken
Creamiddag**
(in de oneven
weken)
Jeu de Boules
( in de even
weken)
Klaverjassen
Bakker brood/
koek verkoop
“Rust roest”
(gymnastiek)
Mannensoos
(1x in de
maand)
“Keek op de
week”
Bingo ( 1x in
de maand)
Rummikub
Borreluurtje

Ontmoeting
“It Mulierke”

Ontmoeting
Vergaderruimte 2e etage
“It Mulierke”
Grytmanseal
“It Mulierke”
Grytmanseal
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Van activiteiten waar ** achter staat wordt een kleine vergoeding gevraagd. Dit kan in de vorm van strippen (van de strippenkaart die u bij de receptie kunt kopen), maar ook gewoon
contant.
Extra activiteiten in de maand december
Donderdag 8 december
15.00 uur

Kerststukjes maken**

Ontmoeting

Woensdag 14 december
14.30 uur

Gespreksgroep Ds. Wattél Verg.ruimte 2

Zondag 18 december
14.30 uur

Middagdienst PKN kerk

Ontmoeting

Woensdag 21 december
14.30 uur

Kersthapjes maken**

Grytmanseal

Woensdag 21 december
19.30 uur

Optreden popkoor Witm.** Ontmoeting

Donderdag 22 december
16.00 uur

Optreden koor Aylva State Ontmoeting

Donderdag 22 december
17.00 uur

Luxe Kerstbroodmaaltijd** Grytmanseal

Zaterdag 24 december
15.00 uur

Kerstbingo

Grytmanseal

Mensen die niet in Aylva State wonen of niet deelnemen aan
de dagbesteding dienen zich (vóór 15 december) voor de Kerstbroodmaaltijd op te geven. Dit kan met een belletje naar de
receptie op telefoonnummer: 0517-531456.

Lijkt het u leuk om eens een kijkje te komen nemen? U bent
bij alle activiteiten van harte welkom!

9
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Z WO
Aan alle inwoners Witmarsum en omstreken.
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 November was er weer een
Dorcas Voedselactie in de supermarkt van Poiesz .
De speciale lang houdbare producten die u kocht voor deze
actie, en nadat u ze bij de kassa had afgerekend, en ze bij
ons ingeleverd had , konden wij ze in speciale daarvoor
bestemde dozen sorteren. Het was geweldig wat u samen,
voor deze actie bestemde producten bij ons inleverde. In
totaal konden we na afloop 94 dozen vol met producten
weg brengen, naar een centraal punt in Friesland waar
allemaal pakketten van worden gemaakt, en daarna worden vervoerd om in de Oost-Europese landen uitgedeeld
worden aan de allerarmsten die zelf soms niet de mogelijkheden hebben om zelf hun voedsel te kunnen kopen.
Voor deze grote opbrengst, wat geweldig was, heel
erg bedankt die hun bijdrage hieraan hebben gedaan.
Nogmaals bedankt hiervoor namens de ZWO.
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IJsvereniging Witmarsum
Nieuws van de IJsvereniging Witmarsum
We hebben nu drie zachte winters achter de rug. Maar ook voor
de komende winter hopen we toch weer op een stevig koufront.
Zodat onze leden weer kunnen genieten van onze ijsbaan. En
zoals iedereen heeft kunnen zien hebben we niet stilgezeten.
Dankzij mooie bijdragen van een aantal subsidiegevers zoals
het Iepen Mienskipsfûns, de gemeente Súdwest-Fryslân, het
Coöperatiefonds Rabobank en de Stichting tot Nut Arum kunnen we de ijsbaan beter in het licht zetten, dankzij de nieuwe
verlichting. Verder nemen we afscheid van drie bestuursleden
en gelukkig hebben we weer drie nieuwe bestuursleden kunnen
vinden.
Binnenkort staan er weer twee activiteiten van de IJsvereniging Witmarsum op het programma: de jaarvergadering en de
kerstkransenverkoop. De leden hebben inmiddels de nieuwsbrief ontvangen.
Uitnodiging ledenvergadering IJsvereniging Witmarsum
Vrijdag 16 december om 20.00 uur in Gekroonde Roskam
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vergadering 11 december 2015
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezingen. Gesina Zeinstra, Joukje van Abbema
en Jenne Koopmans treden af als bestuurslid.
Nieuwe kandidaten zijn Janke Westgeest-Jellema,
Gaildina Reitsma en Sybrand Hettinga
7. Pauze met gratis verloting!
8. Kerstkransenverkoop
12
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9. Rondvraag
10. Sluiting
De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van
penningmeester liggen een half uur voor de vergadering ter
inzage in de Roskam. De notulen kunt u ook via de mail aanvragen: ijsverenigingwitmarsum@xs4all.nl.
Kerstkransenverkoop
Ook dit jaar komt de IJsvereniging weer met de kerstkransen
langs de deur. Dit jaar komen we op maandag 19 december,
vanaf 18.00 uur.
Wilt u meer weten over de jaarvergadering of de kerstkransenactie, neem dan contact op met de secretaris van de IJsvereniging Witmarsum, Jan Leijstra, De Dôle 5, Witmarsum. Telefoon (0517) 53 1760 of via de mail: ijsverenigingwitmarsum@
xs4all.nl

-
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K erstnachtdienst
Kerstnachtdienst in de Koepelkerk
Zo af en toe verandert er iets aan de kerstnachtdienst in de
Koepelkerk.
Vorig jaar ben ik begonnen met een stukje cabaret als preek.
Dit jaar wil ik dat weer doen.
Ik ben dan even Jozef.
En jullie?
Jullie zijn mijn vrienden.
Even bijpraten, want het is niet niks als je ineens vader bent.
Dit jaar doet Scheppingsgave weer mee aan de dienst, o.l.v.
Jannie Kramer.
En Gerben Tilstra begeleidt ons zingen.
Leuk als je komt en neem rustig je vrienden of vriendinnen
mee!
De kerstnachtdienst begint om 21.30u.
Na afloop is er glühwein en chocolademelk.
Xieje!
Peter Wattèl.

S urprise Nijs
Yn de wike fan 7 novimber ha in soad leden fan Surprise wer
op paad west om dropkes te ferkeapjen. Wytmarsum is wêr
foarsjoen fan genôch drop. Sels fia Facebook wienen minsken
die dropkes kocht. Ek yn Pingjum wiene noch in soad minsken
dy’t wol ferlet fan snobberguod hienen. Al mei al binne wy bliid
14
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dat we mei dizze aksje us ferieniging sûn hâlde kinne. De aksje
hat hast 500 euro opbrocht.
Ôfrûne moanne ha we in prachtiche ljocht- en lûdset oanskaffe kinnen sadat we wer hielendal by de tiid binne. Dêrneist
skeelt us dat wer yn’e kosten by it delsetten fan produksjes. Dit
hienen wy net dwaan kinnen sûnder de help fan it Rabobank
Kooperaasjefûns, Prins Bernhardfûns, stichting tot Nut en it
Wynmûnepark A7. Tige tank foar jimme jeften!
Us earstfolgjende produksje yn juny 2017 kriget hieltyd mear
foarm. Fierderop yn de koepel fine jimme dêr mear ynformaasje oer.

N ij Libben
Fanfare “Nij Libben” 50 jaar
Uitnodiging
Wij nodigen u uit voor het bijwonen van ons kerstconcert op
zondag 18 December om 15.30 uur in de Koepelkerk. Aan dit
concert wordt meegewerkt door Sipke de Boer.
Sipke de Boer is een veelzijdige muzikant. Hij maakt niet alleen
in zijn vrije tijd Friestalige liedjes maar schrijft en componeert
veel voor anderen. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een
collecte gehouden voor de gemaakte onkosten
Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto

n

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

d

Tot de volgende keer.
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O VW
De OVW is terug met de Kerst Happening
De Ondernemers Vereniging Witmarsum brengt na enkele
jaren van afwezigheid de Kerst Happening weer terug op het
Kaatsplein.
Op zondagmiddag 18 december zijn jullie van harte welkom
vanaf 16.00 uur op het Kaatsplein in een sfeervol aangeklede
tent. Natuurlijk zijn de gluhwein, chocolademelk, snert en
rookworst weer aanwezig. Ook hebben we een fantastische
piano act geboekt n.l. De Pumpin Pianos zij brengen een spectaculair pianoduel met twee geweldige muzikanten achter de
Grand Piano’s. Muziek gebracht met plezier!!
Er staat op het Kaatsplein een grote mooi verlichte kerstboom,
die tevens dienst doet als wensboom.
De kinderen van de lagere scholen in ons dorp krijgen een
papieren kerstbal die ze mogen versieren en daar hun wens
op schrijven. De OVW laat één wens uitkomen. Wij maken de
winnaar ’s middags rond 18.00 uur bekend. Ook verloten we
onder de deelnemende kinderen nog een aantal leuke prijzen.
En nu wil het toeval ook nog dat ons korps Nij Libben ’s middags een concert geeft in de Koepelkerk, dus heel veel redenen
om allemaal op zondagmiddag 18 december naar het Kaatsplein te komen!
Wij kijken uit naar jullie komst om er met elkaar een prachtige
middag van te maken,
Oant sjen!!
16
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Wij wensen u
een fijne kerst en
een gelukkig

e
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Ondernemend Witmarsum:
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 Reitsma, Klaas en Jan Ypma, Maatschap Jaap de Vries,
Maatschap R. Ypma, Administratiekantoor A.H.T., dierenartsenpraktijk It Griene Hert, Metsel- & Voegbedrijf Tjalsma,
Griet’s pedicurepraktijk, Bakkerij de Schiffaert, Smit publicaties, Windpark A7 B.V. Smittech, LMBW

OVW_2016_11_Adv.Koepel.indd 1
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E k de tiid hat wjukken...
Op in simmerske hjerstdei yn septimber bin ik ûnderweis nei
myn ôfspraak mei Hidtje en Lourens Sierkstra. It echtpear dat
jierrenlang yn it mûnehûs oan de Molewei wenne hat, njonken
nôt- en pelmûne ‘De Onderneming’. Ferline jier, op 13 novimber, by it feestlik yn gebrûk nimmen fan de restaurearre mûne,
hawwe Sierkstra en ik ôfpraten dat ’k ris lâns komme sil foar in
fraachpetear. Rept oer in ferhûzing hat hy doe net. Dochs sitte
Sierkstra en de frou, sûnt july fan dit jier, te stoel en te bank yn
in oanleunwenning by Soarchsintrum ‘Aylva State’. It wie net de
lokaasje dy ’t ik doe foar eagen hie... mar ús ôfspraak stiet!
Lourens is as âldste en ienichst soan opgroeid yn in húshâlding
mei twa suskes. Syn heit wie lyts gernier en hie graach hân dat
syn soan trochleare soe. Lykwols wie dat net de wei dy’t de jonge
Lourens foar eagen hie. Dy mocht graach de natuer yn of heit
helpe op it lân. Sierkstra fertelt my dat hy by ’t simmer, nei ’t
masinale nôtsjen en terskjen, op it boulân de ieren weet (tarwe)
by-inoar socht dy’t efter bleaun wiene. Tegearre mei syn heit
terske hy dy opbringst mei de hân en brocht it weet yn pûdsjes
fan 5 kg by mûnder Heimen Stoffels. Alle lytse protsjes weet fan
ferskate hûshâldings by inoar waard troch Stoffels dan yn ien
kear meald. Nei in tiid krige elke hûshâlding syn oanlevere kilogrammen yn ’e foarm fan moal mei werom nei hûs.
Lourens is fjirtjen jier as er fan skoalle giet en oan ’t wurk komt
by de boer. It binne lange wurkdagen, moarns fjouwer oere
begjinne. Mar de jonge fielt him der goed by. Op ferskate adressen docht er ûnderfining op en letter as jongfeint komt er by Pyt
Ypey oan ’e slach. Dy hat as grut nôtkeapman de opslach fan
syn hannel yn it pakhûs neist it âlde ‘Aylva State’. It is ek yn dy
jierren dat hy Hidtje Bijlsma kennen leard, it famke dat syn hert
rekket. Sy wolle tegearre fierder en graach trouwe. Mar troch
de wenningneed is it dreech om in hûs te finen. Yn 1956 krije de
18
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jongelju beheinde wenromte oanbean yn it ‘âlde Aylva State’.
Dochter Siemy wurdt op dit bysûndere plak berne. Douwe Deinum, doe redakteur fan doarpskrante ‘De Koepel’, skriuwt yn it
Kat- en Harkenijs: Der is in lytse freule berne op it slot...!
Oardel jier nei harren trouwen krije sy wenromte oanbean op
de ‘Potstâl’. Lourens is dan wurknimmer by de Gemeente Wonseradeel en boppedat sjauffeur by de frijwillige brânwacht. De
garaazje fan de brânspuitauto is ynpandich by de wenning dy’t
har oanbean wurdt en it hiem dêrom hinne is tagelyk it opslachplak fan de gemeente foar tegels, strjitstiennen en dakpannen.
Lourens en Hidtje binne wiis mei de frijheid en de romte om
har hinne. ‘Seisentweintich moaie jierren hawwe wy dêr hân’,

t

sizze beiden. ‘Hjir is ús húshâlding útwreide mei noch twa bern,

e

Wytske en Klaske. Wat fielden wy ús ryk!’

t

It is 1968 as Heimen Stoffels komt te ferstjerren en syn frou en

h

bern ferlegen binne mei de mûne. It gehiel, hûs en mûne, wurdt
troch de Gemeente oankocht. It doel ta restauraasje giet net
troch, it wie te djoer. Sadwaande fertutearzje hûske en mûne
beide noch mear. ‘It like dêr mâl, planken moatst ik foar de ruten
slaan’, seit Sierkstra.
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Yn 1970/71 fynt der lykwols al in restauraasje plak. Dick Medendorp, selsstannich mûnebouwer út Súdlaren, wie in fakman ‘pur
sang’. Yn de rin fan jierren restaurearre hy ferskate mûnen en
wurke altyd allinne. ‘Wol koe hy gauris in pear ekstra hannen
brûke en dy hie ik...’, seit Sierkstra. As wurknimmer fan de

vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

Gemeente krige hy dy taak dan ta skood. Lourens Sierkstra hat
sels, nei de útwendige restauraasje fan de mûne troch Medendorp, yn de rin fan ’e tiid de binnenkant fan de mûne opknapt,
it komplete ‘pelwurk’ makke en in diel derfan rekonstruearre.
‘Dat ik dit wurk oan koe kaam benammen troch de learskoalle
dy’t ik by Medendorp hân ha’, fertelt er.
It ferfallen mûnehûske wurdt yn 1973 sloopt. It duorret oan 1979
ta, dat it echtpear Sierkstra mei it plan op ’e lappen komt om
op’n nij in mûnehûske, oplutsen fan âlde gieltsjes, njonken mûne
‘De Onderneming’ del te setten. Sy binne fan betinken dat de
bûtenkant yn ’e styl fan eartiids boud wurde moat, de binnenkant
kin nei de winsk fan de bewenners. Dreech is it lykwols om hjir
fergunning foar te krijen. De boutekeningen wurde meardere
kearen troch ‘Hûs en Hiem’ ôfkard en Lourens en Hidtje fine de
opsjes dy’t troch harren oandroegen wurde net moai.

thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Uteinlik is it de tekening fan
Posthuma-de

Boer,

technysk

tekener by de Gemeente Wonseradeel, dy ’t de tried wurdt by
de opbou fan it nije mûnehûs.
By it bouryp meitsjen fan ’e grûn
kriget Sierkstra stipe fan syn
skoansoan Wiebe; helpt Henk
Postumus him by ’t stellen fan
de profilen en wurdt it meitsjen
fan de kesinen útbesteed. En nei
in ‘stoomkursus’ mitseljen fan
Henk P., wurde alle muorren
eigenhannich

troch

Sierkstra

sels opboud. Al dy wurksumheden fine plak neist syn deistige
20
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arbeid, it meallen fan de mûne en it fytsen fan in pear alvestêdetochten, want sportman is Sierkstra ek. ‘In flinke slach koe
ik meitsje yn de frije dagen en de fakânsjetiid. Mar benammen
troch allegearre goede minsken om ús hinne slagget it gehiel’,
seit Sierkstra, ‘en komme wy yn 1983 oan de Molewei te wenjen’.
In daaldersk plakje! Trijentritich jier wenje sy dêr mei nocht en
kin Sierkstra him útlibje by it wurkjen yn de mûne, it oplieden
fan ’t jongfolk ta mûnder en soarch drage foar it pronkstik fan it
doarp. Mar tiden hawwe tiden...
Op itselde stee, dêr ’t sy tegearre yn de 50-jierren útein set binne,
wennet it echtpear wer. Tidens it ynterview wiist Sierkstra nei
bûten en fertelt: ‘Sjoch, hjir op dit plak wie eartiids it apelhôf fan ’t

e

âlde Aylva State. Dêr ha ’k as jonkje yn de oarlochsjierren (winter

e

1943/44) mei ús heit beammen roait, bedoeld as brânstof...’

t

Is dat net bysûnder, betink ik my, de sirkel is rûn. Sierkstra en de

e

frou sille it hjir op har nije wenplak grif nei ’t sin krije.
Ik betankje it echtpear foar har gastfrijheid en winskje harren op
de nije lokaasje noch hiele moaie jierren ta.
Janke Zijlstra -Nicolai
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S. V. Mulier
Schutjassen en klaverjassen
Op zaterdag 17 december a.s.
Voor leden en donateurs in de kantine
Aanvang 13.30 uur
Opgeven bij W. Bergsma tel: 531398 of
Jac. Jorna

tel:0619187172

En in de kantine tot 13.00 uur

K V Pim Mulier
Kaartmiddag
Op zaterdag 14 januari 2017 organiseert de kaatsvereniging
weer haar jaarlijkse kaartmiddag. Het kaarten vind plaats in
de kantine van het sportcomplex. Er wordt gekaart om vleesprijzen en we beginnen om 14.00 uur. Inloop en opgave vanaf
13.30 uur.
Namens het bestuur,
Simon Lemstra
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S urprise
Surprise komt in 2017 met Iepen Loft Spul!
In 2017 gaat toneelvereniging Surprise een Iepen Loft Spul
brengen!
De voorbereidingen van dit spektakel zijn al in volle gang en
inmiddels zijn al vele leden en vrijwilligers benaderd om te helpen deze productie, een voorproefje van de culturele mogelijkheden van Witmarsum 2018!
U kunt alvast de data waarop in totaal de productie 5 keer
wordt opgevoerd in uw agenda zetten : 16, 17 en 18 juni!
Wij houden u op de hoogte via natuurlijk onze Witmarsumer
Koepel, Facebook ( voor het laatste nieuws en de ins en outs)
en publicaties op veel bezochte plaatsen in het dorp.
Daarnaast zullen we u in het voorbereidend traject af en toe
verrassend de gelegenheid geven in de keuken van de toneelvereniging te kijken!
Houd dus goed bovengenoemde media in de gaten en volg de
Facebook pagina van Surprise!

V erhuisd
Bijna 40 jaar heeft onze men met veel plezier gewoond
op Menno Simonsstraat 12.
En genoten van haar bloementuin en de buren, maar door
de afnemende gezondheid was de stap naar Aylva State
onvermijdelijk.
Mem haar nieuwe adres is:
Geertje de Haan-Smink
Van Aylvaweg 29, Kamer 012
8748 CC Witmarsum
23
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O ttermaarraakis
Beste dorpsgenoten,
Zoals de meesten van jullie misschien wel weten is dat er twee
biljartverenigingen zijn in ons dorp, nl. de Krite keu en Ottermaarraakis.
Ottermaarraakis is opgericht in het jaar 2003 in voorheen de
Otterbar, nu Nice Flavour.
We spelen elke donderdagavond vanaf 19.30 – 22.30 u.
We tellen nu, zowel dames als heren, 15 leden.
We organiseren 3 à 4 keer per seizoen prijsbiljarten, waar punten te verdienen zijn voor een grote (wissel) beker. Deze beker
is beschikbaar gesteld door de heer G.Huisman, oftewel de
G.Huisman bokaal.Begin november was de eerste ronde voor
deze bokaal en de prijswinnaars waren:
Winnaarsronde:

1e Dhr. D. Bergsma
2e Dhr. R. v.d.Meulen

Verliezersronde:

1e Mevr. A. de Vries
2e Mevr. D. Huisman-Bleker

Dit was echt toeval, 2x heren en 2x dames, het was gemengd
spel deze avond.
Op 17 februari 2017 houden we Pearkebiljarten, waarbij de
leden een man of vrouw meenemen die niet lid is. Het is dan
een gezellige zondagmiddag in het café.
Wilt u meer weten, of meespelen kom gerust langs in voorheen
de Otterbar, nu Nice Flavour, op donderdagavond.
Voorzitter Ottermaarraakis
Martin de Jong
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F ryske Krite Nijs
Wiene wy yn de oktober-Koepel noch tige optimistysk oer de
“spetterjende útfiering” dy’t wy jo tasein hiene, wilens hat bliken dien dat wy der net yn slagje de ploech dy’t foar dizze opfiering nedich is gear te stallen.
Troch ferskate oarsaken binne meardere fêste spilers dit winterskoft net (mear) beskikber.
De al jierren ôfnimmende ynteresse foar it toanielspyljen hat
de groep aktive spilers sadanich úttinne dat wy dit net mear
opheine kinne.
De Fryske Krite sil dêrom spitigernôch dizze winter gjin toanielstik opfiere. It bestjoer sil har de kommende moannen
beriede oer hoe no fierder.
Mar ien ding is wis, it 70 jierrich jubileum fan de Fryske Krite
yn 2017 mei net en sil net ûngemurken foarby gean.
Lykwols foar no is dit de situaasje en der bliuwt ús neat oars oer
as eltsenien hiele noflike feestdagen en in lokkich en sûn 2017
ta te winskjen!
It bestjoer
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P opkoar Wytmarsum
Ferline jier hiene wy op in sneontemiddei in konsert mei de
Gitaar Akademy Wytmarsum en popkoar Allround út Boalsert. De seal siet fol en we krigen leuke reaksjes. En omdat it
ús ek poerbêst foldien hat dogge we op 17 desimber in krystkonsert. Allinne is it no yn Boalsert en wol yn it Kearpunt,
Burgemeester Praamsmalaan 35. Mar dat is mar in 7 km fytsen
en mei de auto is it hielendal in lyts eintsje. Dus wat let jim om
te kommen?? It begjint om 19.30 en it kostet € 5,00.
We binne fansels drok oan it oefenjen. It seizoen begong wat
stroef, want ús dirigint Baukje, rekke siik en wy moasten op
siik nei in ferfanger. Dat slagge tige by tige, mar it is altiten
even wennen mei in nije dirigint. Doede Terluin út Boalsert
is entûsjast en stoomt ús klear foar it konsert. Yn jannewaris
komt Baukje wer werom.
Kinne jim no echt net op 17 desimber, soene jim op woansdei
21 desimber noch nei Aylva-State kinne, want dan ha we dêr
in konsert. Net mei popkoar Allround, mar wol mei de Gitaar
Akademy.
Wy sjogge jim graach op 17 of 21 desimber!!!!
Popkoar Wytmarsum

M ouneboulers
Elk jaar sluiten De Mouneboulers het seizoen af met het Snerttoernooi.
Het leek er op dat het dit jaar niet door kon gaan, bij aankomst
stond de baan voor de helft onder water. Met behulp van twee
26
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pompen werd het water weg gepompd en kon er toch gespeeld
worden. Na het spelen van de 1e ronde konden de deelnemers
genieten van de snert gemaakt door Johannes Adema. Met
volle magen werden er nog 2 ronde’s gespeeld en daarna werden de prijswinnaars bekend worden gemaakt:
1e prijs

Piet Feenstra

2e prijs

Geert v.d. Sluis

3e prijs

Sietske Wierda

4e prijs

Grietje v.d. Witte

5e prijs

Piet de Boer

6e prijs

Melle v.d. Witte

7e prijs

Lieuwe Wierda

De poedelprijs werd met 32 minpunten “gewonnen” door Jellie
Joustra.

n

t

s

t

e
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W itmarsum 2018
Niek Roozen komt naar Witmarsum!!
Op woansdag 22 februari 2017 komt de bekende Nederlandse
soapacteur Niek Roozen naar Witmarsum. Witmarsum 2018
is druk bezig met de voorbereidingen 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 Hoofdstad 2018 zal jullie niet ontgaan zijn. Onlangs werd de fotoexpositie ‘Ik en mijn hobby’ in Aylva State geopend door Henk
Kroes. Op 21 november organiseerden we samen met Tresoar
een lezing over de Geschiedenis van Witmarsum.
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 geacteerd, 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 vele
spelers uit ons dorp nodig. Te snel is de reactie “maar dat kan
ik helemaal niet, toneelspelen”. Onzin, iedereen kan toneelspelen, helemaal wanneer je daarvoor een workshop volgt. Wij
richten ons op iedereen met de verschillende workshops, maar
in het bijzonder op jongeren.
28
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De workshops die we in 2017 organiseren zijn GRATIS te volgen 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 workshop verzorgen.

8

Het gaat daarnaast om:

-

Workshop “Sing and swing”

k

n

Workshop dans
Workshop “Op een andere manier een decor ontwerpen en
maken
Workshop “Geluid- en lichttechniek”
Workshop “Ontwerpen en maken van toneelkleding”
De bedoeling is dat Niek een workshop verzorgt waardoor je
super enthousiast wordt en zeker mee wilt spelen met het theaterstuk in 2018 Witmarsum.
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.

t
In 2014 speelde Roozen 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

n

film Solle naar een boek van de Zeeuwse
schrijver Andreas Oosthoek.

j

In 2015 was Roozen te zien in de nieuwe
serie op Zapp Het geheim van Eyck waarin hij de rol van Tim vertolkt. Roozen is
29
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inmiddels een veelzijdig acteur.
De bedoeling is dat Niek een workshop verzorgt waardoor je
super enthousiast wordt en zeker mee wilt spelen met het theaterstuk in 2018 Witmarsum.
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.
Komt nog info over aantal en leeftijden
Foto- expositie en album Ik en mijn hobby
Ook benieuwd naar de hobby van BW’ers Henk Waterlander
en Janke Zijlstra? Kom dan een langs in Aylva State, voor een
blik op de foto expositie ‘Ik en mijn hobby’. Ook andere bekende Witmarsumers en minder bekende dorpsbewoners zijn daar
te bewonderen met hun hobby. De Aylva State bewoners vinden het ook prachtig als ze expositie-bezoek krijgen!
Het foto album met de 130 inzendingen geeft een uniek tijdsbeeld van Witmarsum. Van mollen vangen tot het maken van
een miniatuur kermis. Nog niet besteld? De populairste maten
zijn:
A 19x15 cm papier, met rug en flexibele kaft a € 18,=;
B 19x15 cm mat foto papier, met rug en harde kaft a € 26,50;
C 27x21 cm papier, met rug en flexibele kaft a€ 26,=;
Te bestellen door het sturen van een mailtje naar pim@witmarsum2018.frl of telefonisch bij Jac Konig 0653172732

T riatlon Witmarsum
De vierde editie van Triatlon Witmarsum ligt al weer enkele
maanden achter ons, maar het comité is inmiddels weer bezig
met de eerste voorbereidingen voor de lustrumeditie in 2017.
30
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Zo is vastgesteld dat de datum van de volgende triatlon zal zijn
op zondag 10 september 2017.
Vanwege de late schoolvakanties zijn wij tot deze datum gekomen, zodat iedereen voldoende tijd heeft om te trainen en in de
zomer nog kan beslissen om wel of niet mee te doen.

.

Hoe de lustrumeditie er precies uit zal gaan zien maken wij over

:

een aantal maanden bekend, eveneens wanneer de inschrijving

-

geopend wordt.
Hou ten allen tijde onze website en facebookpagina in de gaten
voor al het laatste nieuws! www.triatlonwitmarsum.nl
We wensen iedereen via deze weg fijne feestdagen toe en een
sportief en gezond 2017!
Comité Triatlon Witmarsum

-

-

e

.
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Y n’t ferline
It is wer de tiid dat it gau tsjuster wurdt, en de bern wat mear yn
‘e hûs boartsje. De skuon wurde wer setten, en der wurde wer
Sinteklaas ferskes songen. In protte minsken fine it in gesellige
en waarme tiid, dêr ‘ t dochs ek wol in soad fotografearre wurdt.
Meastentiids binne se yn ‘e hûs of op skoalle, mar ek by de oankomst en it gemeentehûs nommen. No ha wy wol foto’s krigen
fan Sinteklaas, mar dy fan jo hawwe der noch graach by. Dat, as
jo aanst even tiid ha , nim dan noch ris even de âlde fotoboeken
derby .En fine jo noch sa’n Sinteklaas of kriistfoto, diel dy dan
mei ús . Sinterklaas 1951 f.l.n.r: Greetje Haanstra, Gerda v/d
Meer, Anneke Posthumus, Tineke Hofstra, Hidde v/d Witte,
Catrinus Zijlstra en Harry Barraw.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje
Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

Baukje de Jong is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen
met haar zorgteam Witmarsum biedt zij alle soorten zorg aan
huis zoals: verzorging en verpleging, hulp in de huishouding,
thuisbegeleiding, (intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en
thuishotel (diensten aan huis).
Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis naar
huis gaan. Baukje komt graag voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis.

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

n
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A genda
11 dec.

TOP-2000 kerkdienst, Koepelkerk, 10.30 uur

12 dec.

Met de Zonnebloem naar het Groencentrum
Van 9.30 tot 11.30 uur; Opgave tot 5 december
mw. F.Bouma telefoon nummer 532244
mw. A.Jorna telefoon nummer 531471

13 dec.

Kaartclub Elk Wat Wils; Maatkaarten
De Gekroonde Roskam, 19.45 uur

16 dec.

Ald papier foar Nij Libben Vanaf 07.30 uur

16 dec.

Ledenvergadering IJsvereniging Witmarsum
De Gekroonde Roskam, 20.00 uur

17 dec.

Kaartmiddag S.V. Mulier Kantine, 13.30 uur

18 dec.

Kerstconcert Nij Libben m.m.v. Sipke de Boer
Koepelkerk, 15.30 uur.

18 dec.

Kersthappening
Witmarsum

Ondernemers

Vereniging

Kaatsplein, 16.00 uur.

19 dec.

Kerstkransenverkoop IJsvereniging v.a. 18.00 uur

20 dec.

Kerstavond Vrouwen van Nu
De Gekroonde Roskam, 19.45 uur

21 dec.

Optreden Popkoor Witmarsum m.m.v. de Gitaar
academie Witmarsum Aylva State, 19.30 uur

De hele maand december
Fototenstoonstelling
‘Ik en mijn hobby’
in Aylva State

De redaksje fan ‘De Koepel’
winsket jimme
NOFLIKE KRYSTDAGEN
en in SÛN 2017 ta!
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
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

De kopij foar de jannewaris Koepel moat uterlik 23 desimber
ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl of by
Adri 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 2016
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

€50,€30,€15,€15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23
RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

V ERB OU W PL A NNEN?
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.

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07
www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum
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