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Zomer fi tness 2017 !
Speciale aanbieding:

voor € 75,00
4 maanden onbeperkt fi tnessen.

 • In de maanden mei, juni, juli en augustus 
 • Zaal met airco
 • 5 dagen per week
 • Vraag naar de voorwaarden

Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901

info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

Fit de zomer door!
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K at en Harke
Ek tusken       en     sjocht men it fenomeen fan de taskes. Tas-

kes? Ja fan de taskes. Ik ferbaas mij der nammentlik al sûnt 

myn oprjochting oer dat as froulju op in paad gean, sy altyd in 

tas bij harren ha. En ik freegje mij dan altyd ôf wêrom sy dat 

dogge. It moat ferskillend wêze, want de grutte fan dy dingen 

skeelt nochal wat. Guon ha sokke lytsen dat der amper in pakje 

floei yn past, wilens oaren in komplete boadskippentas oer it 

skouder hingjen ha. Der is okkerdeis in ûndersyk holden wêrby 

ûndersocht is yn hoefier it dragen fan in tas(ke) it seit wa as 

men is. Ommers in hântas is foar frouylju skynber in ûnmisber 

item. Dochs is it net allinnich dat dy tas bij immen passe moat, 

mar itselde giet op foar de wize wer op in frou dy tas fêsthâld. 

Want hoewol men it sljochtwei ûnbewust docht, kin it dochs in 

protte oer immen fertelle (neffens dat ûndersyk fan professor 

H. Bag dan).

Oer de earmtakke is de favorite wize fan frije fammen om har-

ren tas te dragen, omdat men dêr ‘macht’ mei skynt út te strie-

len. Seker as it dan ek nochris giet om in design tas. Dy dingen 

kostje trouwens meastentiids sawat in gemiddeld moannelean; 

sa’n 1000 euro foar in Louis Vuitton (ja ik ha mij der yn ferdjip-

pe) is gjin útsûndering. Bykommend foardiel is dat se skynber  

wol moai op in planke yn de ynrinkast stean.

Dan ha wij de froulju dy’t harren tas besiden harren lichem dra-

gen, sadat se frijwillich harren eigen  silhouet en outfit ferberg-

je. Spitich fansels. As men de tas mei beide hannen beet hâldt, 

dan heart dêr meastentiids in skuchter glimke en de skonken 

krúslings oer mekoar bij. Soks soe wize op in ferlegen en defen-

syf persoan. Hast trouwens ek taskes sûnder riemke, mar dy 

binne net sa maklik om fêst te hâlden (Da’s logisch! Soe Johan 

Cruyff sizze). Om dochs de hannen frij te hawwen wurdt sa’n 

gefal ûnder de oksel stutsen. Der binne ek froulju dy’t harren 

tas leaver bij it hânfet fêst hâlde, Dat bin de saneamde ‘snelle’ 
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typkes. Der binne sels guon (al bin dat net safolle) dy’t net in tas 

meinimme as se op in paad gean. Dy litte dat dan oer oan har-

ren assistenten, mei oare wurden oan harren partner. Yntres-

sante útkomsten út in nijsgjirrich ûndersyk of net dan? Ik sjoch 

no hiel oars nei froulju mei in tas!

Mar hoe dan ek, meastentiids sitte de tassen altyd oan de har-

sens ta fol. It falt my ek op, al is dat net wittenskiplik troch 

mij of professor Bag ûndersocht, dat as froulju wer op hûs oan 

gean, men altyd sykje moat om de kaai fan auto, fyts of hûs. As 

it in bytse tsjin sit (foar de frou dan) dan moat de tas op’e kop 

en komt de folsleine ynhâld op tafel te lizzen. Pas dan krijt men 

in goed byld wat der sa al yn sa’n tas omhúsmannet. Watst dan 

allegear net tsjin komst: make-up, pinset, neilknipper, deodo-

rant boarsel, kamkes, allegear losse oanteken briefkes, kassa-

bontsjes mei soms gerânsjebewizen en sa kin ik noch wol efkes 

trochgean. It komt oars sein meastentiids del op de helte fan 

jins húshâldlike administraasje!  En dat is dochs wol in grut 

ferskil mei ús mannen. Wij ha de ponge yn de bûse of yn de 

binnenbûse fan ús jas. Neat gjin getôch. Mar hawar as men mar 

lokkich is of net dan!

En wat dat oanbelanget sitte wij hielendal goed! It stiet net 

allinnich beskreaun yn ús folksliet, mar Fryslân is echt it ‘bêste 

lân fan ierde’. Twa en njoggentich  fan ‘e hûndert Friezen binne 

poertefreden mei it libben. Dat is it heechste oantal fan alle 

provinsjes. Foar Nederlân as gehiel binne it 88 fan ‘e hûndert 

minsken. Dêrmei stiet Nederlân op wrâldskaal op it sechsde 

plak. Mar trije fan ‘e hûndert Nederlanners fiele harren werk-

lik djip ûngelokkich. Dat is de útkomst fan in ûndersyk dat it 

CBS, it sintraal buro foar de statistyk, yn 2013 útfierd hat. Nef-

fens it ûndersyk is der in sterke gearhing tusken sûnens en lok. 

Minsken dy’t troud binne of tegearre wenje binne ek in stik 

lokkiger as lju allinnich. In goed kontakt mei oare minsken is ek 

wichtich. Ynkommen hat ek wat ynfloed op it loksgefoel, mar 

net folle. Friezen hawwe relatyf faak in fêste relaasje en in goed 

kontakt mei ‘de mienskip’. Dochs goed om te witten, dêr kinne 

wij ek tusken Kat en Harke wer fierder mei!
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Mar men kin fansels ek oare minsken lokkich meitsje en dat die 

Ivo Haitsma (fan Bert en Lianne). Fia ús fuotbalklup Mulier 

waarden oan skoalbern yn Ghana in triitich fuotbalshirts skon-

ken. De bern wienen der hartstikke wiis en bliid mei en binne 

spontaan allegear fan wurden fan SV Mulier en fan Ivo!

Anne en Bettie Popma waarden ek drekt fan! Mar dan wol 

fan harren earste pake en beppe sizzer dy’t de moaie namme 

Lynn  dy’t op 3 april berne waard. Har âlders binne  FERDI en 

MELANIE en sy wenje mei lytse LYNN, in hûn en trije katten 

yn Dongjum. As grutske paukes marsjeare Anne en Betty troch 

it doarp, mar dan witte jimme no wêrom se dat dogge. Fan herte 

lokwinske mei dit lytse prinseske!

Mar ja der rinne mear grutske paukes troch it doarp, want wat 

te tinken fan Gerard en Tinie Huitema en Sjoerd en Lieske 

Meekma! Dy waarden ek pake en beppe en ek noch op itselde 

momint! Want op 13 april waard GERARDuS HENDRIKuS 

(GERARD) HuITEMA berne, soan fan JARING HuITE-

MA en TINEKE MEEKMA. Mar al bin de pake en beppe’s 

noch sa grutsk, it meast is dochs suske Elisa op har lytse broer-

ke. Fan herte lokwinske allegear!

Mar eilaas wer yn it iene hûs bliidskip is, is der yn in oar hûs 

fertriet.

Sa ferstoar op 23 maart 2017, fiersto jong, yn It Hearenfean 

JELLE MENAGE, soan fan Siebren en Houkje. Jelle is mar 

26 jier wurden. Op 25 maart ferstoar yn Aylva State SJOuKJE 

SCHEEPVAART-VAN’T ZET. Eartiids wenne Sjoukje mei 

har man Gjalt yn Surch. Frou Scheepvaart is 80 jier wurden. 

Wy winskje alle neibeteanden de krêft ta om harren ferlies te 

ferwurkjen en in plakje te jaan.

Tusken Kat en Harke wie en is der wer hiel wat libben yn de 

brouwerij, want sa kamen de Passy en allegear antike trekkers 

foarby en gean wy no fansels mei syn allen nei dy healwize non-

nen!

Oant de folgende Koepel!

Wim
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D ORPSBELANG
Windmolenpark kop afsluitdijk  Nij Hiddum Houw

Provincie Fryslân en initiatiefnemers van windpark Nij Hiddum 

Houw besloten tot het instellen van een omgevingsadviesraad 

(OAR). Deze raad is na enige aanlooptijd uiteindelijk gevormd 

door omwonenden, vertegenwoordigers van belangenorgani-

saties en Dorpsbelangen.  DB Witmarsum neemt sinds enkele 

weken ook deel aan dit overleg.

Een omgevingsadviesraad is een vorm van overleg waarbij 

er vanuit het windpark (en het bevoegd gezag,  de provincie 

Fryslân) met alle belanghebbenden overlegd wordt over aller-

lei zaken die spelen rond de realisatie van het windpark. Ook 

overleggen zij over allerlei zaken die van belang zijn nadat het 

park is opgeleverd. De omwonenden hebben hierin vaak een 

speciale positie. Niet alleen zijn zij degenen die het meest gecon-

fronteerd worden met de gevolgen van het windpark, maar ook 

zijn zij jarenlang de “buren” van dit windpark. De windbranche 

adviseert haar leden om de omgeving zo vroeg mogelijk en zo 

volledig mogelijk te betrekken bij een te realiseren windpark 

en om goede afspraken met elkaar te maken.

Voor alle duidelijkheid,  het besluit dat het windpark er gaat 

komen is reeds genomen, hierover is geen discussie meer moge-

lijk. Het gaat er nu om, hoe het windpark vormgegeven kan 

worden zodat er zo weinig mogelijk overlast ontstaat voor de 

omgeving en zijn bewoners.

De overleggen volgen elkaar in rap tempo op in dit stadium. Om 

alles terug te koppelen aan alle inwoners van Witmarsum  is 

lastig en we hebben dan ook besloten om u te informeren via de 

officiele website van de provincie Fryslan, waar alle informatie 

over het windpark en de verslagen van de OAR overleggen zijn 

te vinden. 

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/windenergie_3820/item/

windpark-nij-hiddum-houw_2110.html
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Heeft u vragen m.b.t. de OAR en u vindt het antwoord niet op 

genoemde  website dan kunt u mailen naar dbwitmarsum@hot-

mail.com. Wij kunnen u vraag dan eventueel meenemen naar 

het overleg.

Himmeldei

3 april om 13:30 was het zover. Op het schoolplein kwamen 

de leerlingen van onze scholen OBS de utskoat en de CBS de 

Bonkelder bij elkaar om gezamenlijk het startschot te geven 

aan Himmeldei 2017. Daarna zijn de leerlingen het dorp inge-

gaan om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. Sommige 

kinderen hadden de skelter met kar al van huis mee genomen 

om al het afval te kunnen vervoeren. Na al het harde werken 

stond er een limonade en een zakje chips klaar op school, aan-

geboden door Dorpsbelang Witmarsum. Er is aardig wat afval 

verzameld.

Mocht u volgend jaar ook mee willen doen met Himmeldei, laat 

het ons even weten.

4 mei herdenking

We herdenken de Nederlandse slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. 

Ook in Witmarsum organiseren wij op 4 mei een herdenking. 

Vanaf 19:40 is iedereen van harte welkom op het kaatsplein, 

om met elkaar te herdenken. 2 leerlingen van de Bonkelder 

zullen een krans leggen bij de oorlogsgraven en één van de leer-

lingen zal een gedicht voorlezen. Het is ook mogelijk om zelf 

meegebrachte bloemen op de graven te leggen.

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�
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vormgeving en de inrichting van de leefomgeving;

Dit gaat alleen lukken als jij ons helpt en daarom houden wij 

regelmatig spreekuur.  We hebben al een aantal dorpsgenoten 

gesproken. Hartelijk dank voor de input, we gaan er mee aan 

de slag.

Op dinsdag 9 mei van 19:00 tot 20:00 in Aylva State staat er 

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

en die je graag zou willen bespreken met het Dorpsbelang, kom 

dan langs!

Collectief zonnecellen project

DB heeft contact gehad met de co-operatie Pingjum over een 

collectief zonnecellen project. In dit project kunnen bewoners 

in onze regio mee doen in het plaatsen en exploiteren van een 

gezamenlijk boeren dak met zonnepanalen. Gezien het belang 

van duurzame energie en het co-operatieve karakter van het 

project, waarbij een deel van de opbrengsten ten goede komen 

aan de gemeenschap, werkt DB mee aan de organisatie van een 

voorlichtingsavond.  Iedere Witmarsumer kan dan voor zich 

bepalen of dit een interessant project is om in mee te doen.

E HBO
CuRSuS  REANIMATIE  EN  AED

Wilt u leren reanimeren en een aed kunnen bedienen?

Dat kan! 

EHBO vereniging Witmarsum e.o. organiseert bij een deelna-

me van 8 personen of meer een nieuwe reanimatiecursus voor 

beginners op de dinsdagavonden16 mei en 23 mei 2017.
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De cursus wordt gegeven in de Hoekstien te Witmarsum.

Kosten € 35,00, inclusief koffie/thee.

Voor inlichtingen en opgave kunt u tot en met 6 mei a.s. contact 

opnemen met Fonger Ploegstra, Oosterstraat 29 te 8748 AV 

Witmarsum, tel. 0517 – 53.20.68,

e-mail: fp@fploegstra.nl

D e Lytse Streek
Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek

Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek verkoopt – na haar 

gebouw in Itens – nu tweede vermaning: die van Franeker 

(Hofstraat 1c).

Per 4 mei 2017 gaat het kerkgebouw van de Doopsgezinde 

Gemeente De Lytse Streek over in handen van een particu-

lier. De vermaning, zoals doopsgezinden hun gebouw noemen, 

wordt dan een woonhuis op een prachtige locatie in Franeker. 

De Lytse Streek is een streekgemeente die tot stand is geko-

men door een fusie van de gemeenten Baard-Itens, Witmarsum 

en Franeker. 

Onze gemeente heeft wortels die teruggaan tot de begintijd van 

de doperse beweging in de vroege 16e eeuw. Het was een tijd 

van onrust in Friesland, militair, sociaal en ook op het gebied 

van het geloof. Rond 1520 waren doperse denkbeelden al ver-

spreid over West Europa. In Friesland begon kettervervolging 

een paar jaar later. In 1529 kwamen er plakkaten tegen ketters. 

En in 1530 was er een eerste doodvonnis, Wybrant Janszoon 
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van Hartwert en een paar maanden gevolgd door de executie 

Sicke Freerks in Leeuwarden. In die tijd waren er al samen-

komsten in Franeker en op Kromwâl bij Britswert (later Itens). 

Witmarsum is beroemd vanwege Menno Simons, die in 1536 

uit de katholieke kerk stapte en zich bij de doperse beweging 

aansloot.

Nu bijna 500 jaar later sluit de vermaning in Franeker, maar 

dat betekent niet dat de doopsgezinden uit Franeker vertrek-

ken. De gemeente blijft in Franeker actief met haar kringen. 

De zondagse vieringen zullen plaatsvinden in Witmarsum en 

nog enige tijd in Itens.

B edankt
Hertlik betanke.

It gemis en de grutte leechte bliuwt
mar de waarme belangstelling en it meilibjen
nei it ferstjerren fan

Lourens Sierkstra

die ús beseffe dat hy net allinnich foar ús,
mar ek foar oaren in soad betsjutten hat.
Wy fiele ús hjirtroch sterke en wolle jo
hjirfoar hertlik betanke.

De famylje
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E lk Wat Wils
Het seizoen 2016/17 is weer voorbij en kunnen we weer terug 

kijken op gezellige kaartavonden waar menigeen weer met een 

prijs naar huis kon. Met de goede verzorging van een hapje en 

een drankje door Arno Burger en familie was het goed toeven 

in De Gekroonde Roskam. We gaan op dinsdag 19 september 

weer van start en lijkt het jullie een goed idee, kom vrijblijvend 

langs. We spelen om de 14 dagen op dinsdag en beginnen om  

kwart voor acht. Wij wensen een ieder een gezonde en mooie 

zomer toe en zien jullie graag terug in september.

Prijswinnaars tweede helft seizoen 2016 - 2017

Schutjassen    Klaverjassen

3 januari

1e prijs Sjoerd Nicolai 59 pnt Emmy Hofma 5816 pnt

2e prijs     Klaas Kroontje 5270 pnt

3e prijs    Johannes Bouma 5047 pnt

17 januari

1e prijs Sjoerd Nicolai 58 pnt Emmy Hofma 5060 pnt

2e prijs    Klaas Kroontje 4841 pnt

3e prijs    Gerard v.d. Witte 4672 pnt

31 januri

1e prijs Sjoerd Nicolai 68 pnt Truus Bergsma 5272 pnt

2e prijs    Paul v. Steyn 5272 pnt

3e prijs    Johannes Bouma 5077 pnt

14 februari maatkaarten

1e pr Sj. Nicolai/K. Jorna 53 pnt  E. Hofma /J Sytsma 5444 pnt

2e pr H. Anema/ S. Grijpma 52 pnt Kl. Kroontje/E. Schippers

     4862 pnt
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3e pr      W. de Valk/K. Keuning

     4472 pnt

28 februari

1e prijs Tetro Zijlstra 56 pnt Sjoukje Wind 5090 pnt

2e prijs    Anno de Roos 4986 pnt 

3e prijs    Eerde Schippers 4971 pnt

14 maart

1e prijs Henk Anema 58 pnt Eerde Schippers 5135 pnt

2e prijs     Anno de Roos 4874 pnt

3e prijs    Jan Sytsma 4786 pnt

28 maart

1e prijs Sjoerd Nicolai 56 pnt Sjoukje Wind 5130 pnt

2e prijs    Klaas Kroontje 4944 pnt

3e prijs     Eerde Schippers 4642 pnt

11 april maatkaarten

1e pr P. Nota/T. Zijlstra 66 pnt Sj. Wind/J. Tichelaar 

     5356 pnt

2e pr Sj. Nicolai/Jac. Jorna 64 pnt Joh. Bouma/ A.de Roos

     5010 pnt

3e pr J. Adema/H.Bergsma 46 pnt Tr. Bergsma/P.v. Steyn

     4876 pnt

4e pr     E. Hofma/J. Sijtsma 4271 pnt

K unst Achter Dijken
Festival Kunst Achter Dijken

Op vrijdagavond 26 mei opent het Festival Kunst Achter Dij-

ken haar deuren. De opening vindt plaats in het Dorpshuis en 
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wordt verricht door Mirjam Bakker, wethouder Cultuur van 

gemeente Sûdwest Fryslân. Aansluitend is de korte voorstel-

ling Stimd Slik van  Jaap Hilarides & Hendrik Elings met Fries-

talige/Bildtse songs, gedichten en een schilderperformance. 

Vereniging Kunst Achter Dijken, in 1997 begonnen als Kuns-

troute Wûnseradiel,  bestaat dit jaar 20 jaar en viert dat met 

een bruisend festival vol beeldende kunst, muziek en bijzon-

dere performances. Ruim 30 kunstenaars en musici uit Sûdwest 

Fryslân exposeren hun werk en treden op. 

Op zaterdag en zondag, 27 en 28 mei, zijn alle exposities 

geopend. Van iconen tot installaties, van sieraden tot enorme 

abstracte schilderijen, van volledig volgeschreven vogelhuisjes 

tot meer dan manshoge beelden van betonijzer en plexiglas; 

het is er allemaal. In het Dorpshuis is de thematentoonstelling 

‘Contrast’ te zien, waar 12 kunstenaars aan deelnemen. In de 

Victoriuskerk vertoont Jeroen Hoogendoorn zijn documentai-

re Onderstroom die landelijk is opgepikt en al heel wat discus-

sie heeft losgemaakt. Kinderen uit Pingjum maken samen met 

kunstenaar Imke Meester een feestelijke en kleurrijke route 

door het dorp. Ook automuseum Cats is dit weekend op zondag 

geopend.

Naast beeldende kunst kun je dit weekend ook genieten van 

prachtige muziek en live performances. Alle optredens duren 

maximaal een half uur en staan meerdere keren geprogram-

meerd. Zo treedt YVI uit Sneek op. YVI werd in 2015 uitge-

roepen tot ‘De Beste Singer-songwriter van Noord-Nederland’. 

In Pingjum speelt hij enkele nummers van zijn te verschijnen 

debuutalbum. 

De voorstelling Waailand is speciaal voor festival Kunst achter 

Dijken samengesteld. Waailand is een cross over van poëzie, 

elektronische muziek en filmbeelden. Dichter Dien L. de Boer, 

componist Martijn Pieck en kunstenaar Stefan Belderbos uit 
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Witmarsum namen het landschap van Sûdwest Fryslân als uit-

gangspunt voor deze voorstelling in het Schuilkerkje. 

De toegang voor alle voorstellingen en exposities in Pingjum 

tijdens het festival (passe partout) bedraagt €e3,00. De kaarten 

zijn te koop in het Dorpshuis of bij de Victoriuskerk. Het vol-

ledige programma is (binnenkort) te vinden op www.kunstach-

terdijken.nl. 

Openingstijden: 

Vrijdagavond 26 mei vanaf 20.00 uur. 

Officiële opening om 20.30 uur. 

Zaterdag 27 mei van 12.00 tot 18.00 uur. 

Zondag 28 mei van 11.00 tot 17.00 uur. 
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K V Pim Mulier
Nieuws van Kaatsvereniging  Pim Mulier

Straatkaatsen.

In de week van 19-23 juni 2017 vindt het jaarlijkse straatkaat-

sen weer plaats. De opzet is gelijk aan voorgaande jaren. De 

buurten kaatsen tegen elkaar en iedereen kan meedoen. Op 

maandag en dinsdag is de jeugd aan de beurt, op woensdag tot 

en met vrijdag kaatsen de senioren. Een ieder die mee wil doen 

kan zich opgeven bij de buurtcoach. Wie dat zijn staat aangeven 

in onderstaand overzicht.

Het is niet nodig om drie avonden beschikbaar te zijn. Wed-

strijdleider Herman Sprik zorgt dat iedereen die wil kaatsen 

ook kan kaatsen. 

Buurt    Buurtcoach

Buurt 1    Peter Huisman

Schoolstraat    Arnold Bergsma

Verlengd Oostend

Oostend

Bewaarschoolstraat

Mauritsstraat

Menno Simonsstraat

Buurt 2    Harke Anema

Ald Rij    Jenco Sieperda

Oosterstraat

Buurt 3    Chris Anema

De Tsjasker

Spinnekop

Tsjerkelân

Mouneplein



17

Buurt    Buurtcoach

Buurt 4    Jan Geert Dijkstra  

De Muonts

Molenweg

Buurt 5    Johan van der Molen

Arumerweg

ulbe Hiemstrastrjitte

Buurt 6    Johan van der Molen

Gijsbert Japiksweg

De Tunen

Buurt 7    Max Alen

Kerkplein

Schoolplein

Kaatsplein

v. Aylvaweg

Buurt 8    Jeroen Haringa

Pingjumerstraat

Hayehiem

Mr. de Vriesstraat

Buurt 9    Aukje de Vries

De Krânse    Simon Lemstra

It Partoer

It Spul

De Dôle

De Boppe

De Krite

De Stuit

Merkelân

Teade Zijlstrastraat
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Buurt    Buurtcoach

Buurt 10    Jaap de Vries

Kamperweg Koudehuisterdijk

Marnedijk

Buurt 11    Wietske Bebelaar   

It Fliet

Pannekoeksterweg

Easthimmerwei

Buurt 12    Klaas van der Vlugt   

Buitenleden    Herman Sprik

Programmaboekje.

Het programmaboekje van de kaatsvereniging voor 2017 is huis 

aan huis verspreid. Mocht u geen programmaboekje hebben 

ontvangen en wilt u  toch graag een exemplaar dan kunt u con-

tact opnemen met Simon Lemstra.

Namens het bestuur van KV Pim Mulier,

Simon Lemstra, secretaris 

T ige tank
Hjirby wolle wy elkenien tank sizze foar alle  
kaarten, attinsjes en besykjes by myn ferbliuw yn 
Bloemkamp en thús. It hat us tige goed dien.

Rindert en Marijke Baarda
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M ounewetter
Letters van Mounewetter

In april zijn de informatieboekjes in Witmarsum en omringen-

de dorpen bezorgd.

Wij bedanken onze vrijwilligers die mee hebben geholpen de 

boekjes te bezorgen.

De voorverkoop is achter de rug en het zwembad is weer open.

u kunt nog steeds een abonnement kopen. Als u regelmatig 

zwemt is dit nog altijd voordeliger dan losse kaartjes kopen.

We hopen op weer een mooi seizoen met zonnig weer.

Openingstijden

Nu ook op maandag avond open.

Maandag t/m vrijdag:

9.30-11.45 uur/13.30-17.00 uur/19.00-20.30 uur*.

Van 19.45-20.30 uur is het 25 m bad alleen geopend voor baan-

tjes zwemmers.

(het ondiepe gedeelte en de speelweide blijven open tot 20.30 

uur).

Op zaterdag en zondag:

10.00 uur-17.00 uur.

In het weekend blijft het bad de gehele dag open.

Belangrijk: op Feestdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Extra

Op zondag 14 mei, Moederdag, alle moeders gratis zwemmen.

Op zondag 18 juni, Vaderdag, alle vaders gratis zwemmen.
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Aqua sporten

u wilt aan uw conditie werken, maar weet niet zo goed wat te 

doen.

Neem een kijkje bij de mogelijkheden die er zijn in het zwem-

bad.

Er worden verschillende aqua sporten aangeboden. Er zit vast 

ook iets voor u bij.

Ons motto is: NIETS MOET ALLES MAG.

Sportief (en soms met een klein beetje spierpijn) het weekend 

beginnen, doe elke vrijdagavond mee met Bootcamp op het 

speelveld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke van 

der Vliet tel.: 0517-531704 of kijk op onze website www.zwem-

badmounewetter.com 

Bestuur stichting Mounewetter. 
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N ieuws van “Nij Libben”.
Na een zeer geslaagd gala concert op 18 maart in de Koepel-

kerk staat het ONFK op het programma. Het Open Nederlands 

Fanfare Kampioenschap wordt gehouden in Schouwburg “De 

Lawei” in Drachten op vrijdag 12 en zaterdag 13  mei. Wij spe-

len op vrijdag 12 mei. 

Per divisie wordt 1 verplicht werk gespeeld. Een geblindeerde 

vakjury beoordeeld de uitvoering. De fanfare met het hoogst 

aantal behaalde punten mag in zijn divisie zich “Open Neder-

lands Fanfare Kampioen”noemen. 

uiteraard gaan wij erg ons best doen voor de beste uitvoering.

Geslaagden.

De muziekexamens zijn weer achter de rug. Maaike Spijksma is 

geslaagd voor diploma B,Hilde Veninga en Richt Kleinjan voor 

diploma C . Proficiat. 

Meer informatie van onze vereniging, Surft u naar www.nijlib-

ben.nl. Tot de volgende keer. 

O ktoberfest 2017 
Het lijkt nog ver weg, en we willen u niet ontmoedigen, maar 

voor je het weet is het weer oktober. Op zich natuurlijk wel iets 

om naar uit te kijken, want het is al weer voor de 7e keer dat het 

Oktoberfest plaats zal vinden. Met de nadruk op “plaats”, want 

dat was nog wel even een dingetje, om er maar eens wat mana-

gersjargon tegenaan te gooien. Het programma was zo goed 

als rond, alleen een plek voor de feesttent was er nog niet. Dit 

komt doordat het feest en daarmee de feesttent een beetje uit 

zijn jasje begint te groeien. En natuurlijk de bouwwerkzaamhe-
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den die er op het feestterrein hebben plaatsgevonden. Naarstig 

is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, en om 

die te vinden had nogal wat voeten in de aarde. Leuke plekken 

die we op het oog hadden bleken om meerdere redenen niet 

beschikbaar, zodat we al noodgedwongen over de dorpsgren-

zen moesten kijken. Maar zoals het spreekwoord zegt:”Als de 

nood het hoogst is, is de redding nabij”. Al doende kwam de 

familie Dijkstra met het aanbod om gebruik te maken van een 

weiland aan de Mulierlaan, welke we in dank hebben aanvaard. 

Zoals we we al schreven het programma is rond. Op veler ver-

zoek trappen we op vrijdagavond af met het inmiddels roem-

ruchte WMF, oftewel het Wytmarsumer Muzikanten Festival. 

We hadden het even een paar jaar laten rusten, maar uit de 

gemeenschap kregen we geluiden dat het wel weer eens tijd 

werd. En het enthousiasme is er nog altijd. Zo vernamen we dat 

de eerste artiesten al uit de startblokken zijn. We pakken dan 

ook maar uit op een manier zoals we het met het WMF nog niet 

eerder deden. Er is net als voorgaande keren geen wedstrijd-

element aan verbonden. Er is maar een ding belangrijk, en dat 

is meidwaan. Het gaat dit keer om podiumkunst in de breedste 

zin van het woord. De nadruk ligt natuurlijk op muziek, maar 

dit breiden we uit met alles wat je maar op het podium (dit jaar 

compleet met heuse catwalk) kunt doen. Dus wil jij je dans-

kunsten vertonen, je bandparodie act, je zelfgemaakte kleding 

showen, en conference of een voordracht doen, it giet ús net 

sa gou te mâl. Maar wil je je muzikale talenten showen, dan 

is natuurlijk ook alle ruimte voor. Voor meedoen, opgave en 

info, neem even contact op met onze showbizexperts ; Leslie 

Keuning 06.20.91.67.21. of Sipke 06.29.36.25.34. 

Voor de zaterdagnamiddag staat er voor de jongsten een toneel-

stuk op het programma en daarna een playbackshow georga-

niseerd door het WOK, en zal de zaterdagavond de muzikale 

omlijsting worden verzorgd door de band “DE WOuDRuK-

KERS”, en een gastoptreden van……… We gaan natuurlijk 

niet alles verklappen want we willen uw nieuwsgierigheid ook 

nog even op de proef stellen. Maar mocht u twijfelen aan het 
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feestgehalte van De Woudrukkers, dan weten we zeker dat 

deze muzikanten (een stuk of 15) de tentdoeken zullen doen 

“bollen”. 

Dan de zondag: zoals u gewend bent om 11.00 uur natuurlijk 

weer de tentkerkdienst. Tsja, en dan de zondagmiddag. Vorig 

jaar moesten door ziekte van Anny Schilder en Jan Keizer, (“the 

voices of BZN”) verstek laten gaan, maar als er geen gekke 

dingen gebeuren komen Jan en Anny dit jaar wel de grootste 

BZN-hits ten gehore brengen. In het voor- en naprogramma is 

het podium voor een aantal Local Heroes. 

Het oktberfest is altijd in het weekend met de 2e zaterdag van 

oktober, derhalve dit jaar op 13, 14 en 15 oktober. Het oktober-

fest 2016 werd mede mogelijk gemaakt door: Bouwbedrijf Hee-

ringa, LMB Kuipers, Groenhout FD-Regiobank, DB Witmar-

sum en WOK, LMB-Witmarsum, Nice Flavour, AHT-admi-

nistratiekantoor, Metselbedrijf Tjalsma, Partyservice Beuker, 

De Koepel, Omrop Fryslân, BME, Schildersbedrijf Elgersma, 

Excelsior-Schraard, Zeedesign, Peters Hout en natuurlijk alle 

vrijwilligers! Maar eerst wensen wij u allen een fantastische 

zomer toe. 

Namens het bestuur van OarsAsOars, Cees, Anneke, Jan, 

Leslie, Egbert en Eppie.

K V Pim Mulier
Wisselprijs na ruim 70 jaar weer terug bij kaatsvereniging Pim 

Mulier

Meini Brunia uit Exmorra vond bij het opruimen van zijn spul-

len een ereprijs  uit 1946. Het was een soort koperen granaat-

huls. Het bleek een ereprijs te zijn die in 1946 is aangeboden 
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door toneelvereniging De Fryske Krite uit Witmarsum aan de 

plaatselijke kaatsvereniging Pim Mulier.  Brunia begreep niet 

hoe deze ereprijs in Exmorra terecht was gekomen en ging op 

onderzoek uit.

In 1946 bestond kaatsvereniging Pim Mulier 60 jaar. Dit jubi-

leum werd uitgebreid gevierd. De plaatselijke toneelvereniging 

bood toen een ereprijs aan.  Het bestuur van de kaatsvereniging 

besloot deze ereprijs in te zetten als wisselprijs voor de jaarlijk-

se schooljongenspartij in toenmalig Wonseradeel. Deze partij is 

op een gegeven moment niet meer georganiseerd. Het ligt voor 

de hand dat Exmorra de laatste winnaar was van de wisselprijs.

Op  20 maart 2017 

heeft Brunia de ere-

prijs weer aangebon-

den aan het bestuur 

van kaatsvereniging 

Pim Mulier. Zo is de 

ereprijs dus na ruim 

70 jaar weer terug 

in het dorp en krijgt 

deze een mooi plekje 

in het clubgebouw.
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S keppingsgave
Wat wie it prachtich en wat troffen wy it mei it waar! De Passy 

fan 11 april wie in  grut sukses mei in folle Koepeltsjerke. Jonge 

en âlde besikers; âlde en jonge sjongers en musikanten. We ha 

genoaten! Wy hoopje jim ek. 

Hjir ûnder in pear foto’s dy’t Jan Visser makke hat.

No op nei it folgjende projekt fan “ Skeppingsgave”:  in dona-

teurkonsert op freedtejûn 2 juny yn de Koepeltsjerke mei gear-

wurking fan it Popkoar. Wy hoopje ek dan op in folle tsjerke!
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Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens. 
Onder praktische begeleiding, van het 
initiatief tot het ontwerp, bij de 
aanvraag van uw vergunningen en de 
technische realisatie. 
 

 

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht. 
 

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke 
afspraken. 
 

Bel voor vrijblijvende informatie;  
0517-533080 
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T CW
Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi.

Onder ideale omstandigheden startte zondagmorgen 9 april 

het Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi van Tennis Club 

Witmarsum. Het weer was fantastisch en de tennisbanen lagen 

er top bij. Tussendoor werd er oranjekoek geserveerd bij de 

koffie en tijdens de pauze kon er genoten worden van een heer-

lijke soep met stokbrood. De nieuwe scoreborden(aangeboden 

door Bouwbedrijf Hofstra)  werden direct volop gebruikt. De 

vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en voor het eerste tennistoer-

nooi hadden zich maar liefst 31 leden aangemeld.  Voor enke-

len even wennen na de winter voor anderen een voortzetting in 

de buitenlucht. De wedstrijdcommissie moest enig rekenwerk 

verrichten, maar uiteindelijk gingen de prijzen bij de vrouwen 

naar Gesina de Vries en Sandra Wagenaar resp. 1 en 2 en bij de 

heren naar Michel Dil en gedeeld tweede naar Rudy Nauta en 

Gosse Huisman. De winnaars kregen prachtige broodmanden 

uitgereikt. Er kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde 

dag. Het Amarant zomertennistoernooi wordt op zondag 17 

juni georganiseerd. 



T RIATLON WITMARSUM
Enthousiastelingen kunnen zich weer inschrijven voor de Triat-

lon en de Kidsrun in Witmarsum!

Dit jaar is een speciale editie, want Triatlon Witmarsum viert 

op 10 september het eerste lustrum! Een goede reden om een 

aantal nieuwe categorieën aan de triatlon toe te voegen.

Zo is er in samenwerking met Triatlon Workum en Triatlon 

Wommels voor het eerst een competitie opgezet: de WWW-

Triatloncompetitie. In september worden namelijk wekelijks 

na elkaar de triatlons afgelegd in de genoemde plaatsen. Op 3 

september is dat in Workum, 10 september in Witmarsum en de 

afsluitende triatlon is op 16 september in Wommels.

Op basis van de eindtijden van de deelnemers aan deze compe-

titie wordt er een klassement opgemaakt. De snelste dame en 

heer ontvangt hierbij een prachtig aandenken!

Inschrijven gebeurt dit jaar nog per evenement, maar bij een 

succesvol deelnemersaantal wordt de competitie in 2018 voort-

gezet onder de ‘Súdwest-Fryslân Triatloncup’.

Wil je niet aan de competitie meedoen? Geen paniek, alleen 

deelnemen aan ‘onze’ triatlon is natuurlijk geen probleem!

Voor de bedrijven en verenigingen in en rond Witmarsum 

willen we eveneens een ‘competitie’ beginnen. Welk bedrijf 

of welke vereniging heeft het sterkste team en gaat er met de 

titel “Beste Business/Verenigingen Team Triatlon Witmarsum 

2017” vandoor?

Daarnaast zijn we dit jaar verheugd mede te delen dat er ook 

weer in het zwembad gestart kan worden! Voor diegene die om 

welke reden dan ook niet in buitenwater wil zwemmen, is dit 

de uitgelezen mogelijkheid om weer eens aan de triatlon mee te 

doen. Wel is er een maximum aantal startplaatsen, namelijk 30.

Voor de rest zal de triatlon er in grote lijnen hetzelfde uit zien 

als in 2016. Voor de triatleten in de dop is er een Kidsrun over 
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1 en 2 kilometer door de straten van Witmarsum.

Dus twijfel niet langer en schrijf jezelf of je (bedrijfs/verenigin-

gen)team in. 

Profiteer tot 14 mei van korting op de inschrijving! De inschrij-

ving sluit op 27 augustus.

Graag tot 10 september!

Comité Triatlon Witmarsum

U TNOEGING
Witmarsum 2018 wol yn oktober/novimber 2018 yn ús doarp in 

teaterprojekt mei de namme Wij jouwe gjin krimp! útfiere. Wij 

organisearje net allinich in teaterstik/musikal, mar ek in oantal 

wurksjops. Faaks hast der al wat oer heard, mar hoe sit dat no 

krekt allegear en hoe is soks ûntstien? 

Graach wolle wij jimme hjir wat mear oer fertelle. Dus wij 

noegje jimme dêrom út om op tiisdei 23 maaie (23-05-2017) de 

jûns om 20.00 oere yn De Roskam te kommen foar in ynfor-

maasjejûn oer it teaterprojekt Wij jouwe gjin krimp!

It programma foar 23 maaie sjocht der as folgt út:

Stân fan saken oer Wytmarsum 2018 (Klaas Smit)

Ynformaasje oer it  teaterprojekt “Wij jouwe gjin krimp” (Wim 

Beckers, Gerbrich Koornstra, Barbara Wielinga en Esther 

Metzlar)

Hoe is it projekt ûntstien?

Wêr giet it op haadlinen oer?

Wat is der noadich?
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Hoe sit it mei dy wurksjops? 

Hoe kin ik meidwaan?

Hoe kinst op de hichte bliuwe?

Slúting

Witmarsum 2018

info@witmarsum2018.frl

www.witmarsum2018.frl

www.facebook.com/witmarsum2018

V &O
Nieuws van Gymnastiekvereniging V&O!!!

Op zaterdag 1 april werden in Grou weer Level up wedstrijden 

georganiseerd. Veel jeugdleden van V&O Witmarsum deden 

mee. Alle deelnemers wonnen een medaille en per level gaan 

de zes deelnemers met de meeste punten naar de Friese Kam-

pioenschappen op 20 mei in Franeker.

Uitslagen V&O:

Mini 10    punten

3e  Laura Wagenaar  32.85

Mini 9    punten

1e  Lianne Piersma  36.45

2e Anouk Hofstra  35.90

3e  Daphne van der Werff 35.10

4e  Jorn van Heerwaarden 33.90

Instap 10    punten

1e  Emma van der Veen  30.90
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2e Agnes Dijkstra  29.75

Instap B8    punten

5e  Marrit Kooyenga  31.30

Pupil C8   punten

1e Jantina Fokkema  31.25

5e  Jennifer de Jong  27.45

6e  Elma Zaagemans  26.55

Pupil B8    punten

7e Emma Piersma  31.85

Pupil B7    punten

5e  Amarens Hofstra  33.35

6e Minthe de Vries  33.25

Senior B6    punten

2e  Renske Slagman  31.45

Senior B5    punten

3e Lucia Buwalda  31.45

6e Doutsen Smid  28.50

Jeugdsponsoractie Poiesz

Ook dit jaar heeft V&O weer meegedaan met de Jeugdspon-

soractie van de Poiesz! Op zaterdag 25 maart hebben onze 

jeugdleden Elma, Minthe, Amarens, Rixt, Marrit, Esther, Ylva, 

Agnes, Roos en Emma geweldig hun best gedaan om donuts te 

verkopen. En het resultaat was fantastisch! Tijdens het Jeugd 

Sponsor Gala op vrijdag 7 april kregen we een cheque uitge-

reikt van maar liefst €1003,-! 

Hier zijn we natuurlijke ontzettend blij mee en we willen ieder-

een die ons bij deze actie gesteund heeft dan ook hartelijk 

bedanken!
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T rekkerdei 2017
Vierde Trekkerdei weer groot succes

Zaterdag 8 april was het dan zover. ’s Morgens vroeg naar het 

terrein LMBW om de laatste voorbereidingen te treffen. Tent 

opzetten, terrein inrichten, geluidsinstallatie opzetten… Er 

werden 117 klassieke tractoren verwacht.

Het weer was ’s morgens bewolkt, maar droog. Rond 10:00 uur 

kwamen de eerste tractoren het terrein op rijden. Net als vorige 

jaren was iedere deelnemer weer enthousiast. Naast tractoren 

waren er ook stationaire motoren, maaimachines en een markt. 

De markt was dit jaar voor het eerst. Al snel liep het terrein vol. 

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nlinfo@sprikkeurs.nl



Elk uur werd het weer zonniger. Dit paste perfect bij de gemoe-

delijke en positieve sfeer die op het terrein aanwezig was.

Bij binnenkomst kon iedere deelnemer zich melden bij de orga-

nisatie. Hier kreeg men een stempelkaart, een vaantje en een 

flesje berenburg. Het flesje berenburg werd aangeboden door 

de ‘Stiekeme Stoker’ uit Bolsward. Dat werd zeer gewaardeerd. 

Koek en koffie werd aangeboden door de bakkerij de ‘Schif-

fart’ en eetcafé ‘Nice Flavour’. 

Rond 12:00 uur werd er door de organisatie omgeroepen dat 

men een “Trekkermenu” kon kopen bij ‘Nice Flavour’. Dit viel 

in de smaak, velen maakten hier gebruik van.

Om 13:00 uur besloot de organisatie de toertocht van start te 

laten gaan. De tocht startte vanaf het terrein. Net zoals de vori-

ge jaren werd er langs de ‘Poeisz’ supermarkt gereden, waar 

elke deelnemer een appel kreeg aangeboden. Daarna via Schet-

tens over de “Marnedyk” terug naar Witmarsum. Een enkeling 

kreeg pech maar werd geholpen door andere deelnemers. De 

“Trekkerdei” had voor de eerste keer ook een paar buitenland-

se (Duitse) deelnemers die ons enthousiasme en mooie omge-

ving zeker wisten te waarderen. 

De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement. Het 

bleek dat er meer dan 117 deelnemers waren, namelijk 125! 

Alle deelnemers en bezoekers hartelijk dank voor jullie enthou-

siasme. Wij hopen jullie allen volgend jaar weer op onze “Trek-

kerdei” terug te zien. 

Graag willen we nogmaals de sponsoren bedanken welke deze 

dag mogelijk hebben gemaakt:

Bakkerij de Schiffart (Tzum / Witmarsum) De Stiekeme Stoker 

(Bolsward) Elgersma fietsen (Witmarsum) 
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Loonbedrijf K. Haitsma (Witmarsum)

Mechanisatie bedrijf LMBW (Witmarsum) Bouwbedrijf Hee-

ringa  (Witmarsum) Eetcafé Nice Flavour (Witmarsum)   

Garage Cats  (Witmarsum)

Reden genoeg dus om het evenement een vaste plek op de 

agenda te geven. Elke tweede zaterdag van april is het ‘Trek-

kerdei’!

Tot volgend jaar!

Menno Heeringa en Jan Cats.

M ouneboulers
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Y n’t ferline
Wy wiene de foarige kear bleaun by Hindrik Burgersdijk dy yn 

1850 in roch- en pelmûne en hûs sette lit. No komme wy noch 

efkes werom op de tekst dy ’t stiet op de gevelstien yn de mûne. 

It giet om Pieter Rodenhuis út Harns, dat is de soan fan Ypeus 

Rodenhuis seehanneler en is 11 jier. Ypeus is gjin famylje, mar 

hat yn Hindrik syn ûndernimming jild stutsen. It sil wol in geste 

nei de jildsjitter west ha. As it no troch it wurk kaam of troch in 

gebrek oan jild, mar lang hat er it as mûnder net fol holden. It is 

4 febrewaris 1853 dat de keapakte ûnderskreaun wurdt foar de 

ferkeap fan de mûne oan Sybe Jogchums van der Wal, wenjend 

yn Wytmarsum . De mûne, in hûs en in stik lân wurde ferkocht 

foar 9500 gûne. Hindrik Burgersdijk ferhuzet dan werom nei 

Harns en wurdt dêr winkelman. Lang hat Sybe van der Wal net 

it behear oer de mûne hân, want op 23 juny 1856 komt er op 40 

jierrige leeftiid te stjerren. 

It measte jild en besit wurde oer de famylje ferparte, mar de 

mûne giet nei Teetske van der Wal. Mar har heit kriget it behear 

oer har besit, want se is dan ek noch mar fjouwer jier. Dat is 

Katharinus Jogchums van der Wal, ek de heit fan Jogchum van 

der Wal, dy ‘ t letter de molkfabryk oprjochte. Sa om augustus 

yn it jier 1857 komt Reinder Lammerts Hamming oer fan Seis-

bierrum. Dy keapet, -de akte is tekene op 4 april 1859- , de roch 

en pelmûne en hûs, tegearre mei Pieter Jans Tacoma. 

Mar Reinder wurdt mei syn frou Sietske Ypes de Vries mûnder 

op “ De Onderneming “. 

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

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

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

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com
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A genda
4 mei  Dodenherdenking 19.40 uur, Kaatsplein

4 mei  Aylva State 14.30, optreden brassband 50+

5 mei   Zwembad Mounewetter 19.15-20.00 uur, zonne-

weide, Bootcamp (elke vrijdag)

9 mei   Spreekuur Dorpsbelang 19.00 – 20.00 uur, Aylva 

State

11 mei Aylva State 14.30 uur, kleurmiddag

13 mei   SV Mulier 1 - Wolvega FC 1  14.30 uur, Sportpark 

It Fliet

14 mei  Foar de Freonen fan De Koepel 16.00 uur, De 

Gekroonde Roskam, ‘Stockholm’ mei Inez Tim-

mer

14 mei  Zwembad Mounewetter Gratis zwemmen voor 

moeders

16 mei en 

23 mei   EHBO: Cursus Reanimeren Bij voldoende deel-

name (zie bericht in deze Koepel)

17 mei  Aylva State  15.00 uur, Gespreksgroep o.l.v. ds. 

Wattél

19 mei  Ald papier foar Nij Libben Fanôf 07.00 ûre

20 mei Aylva State 15.00 uur, Bingo

21 mei Aylva State 14.30 uur, middagdienst PKN-kerk

23 mei Ynfojûn teaterstik ‘Wy jouwe gjin krimp’

   20.00 ûre, De Gekroonde Roskam, yn it ramt fân 

Wytmarsum2018

29 mei  Aylva State 10.00 uur, René ondermode & Gero 

footwear
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de juni Koepel moat uterlik 19 maaie ynlevere wurde 
fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri 
de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2017 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

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



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?


