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K at en Harke
It is feest yn Wytmarsum op freed 13 novimber. En dat is te sjen
oan’e mûne. De Fryske flagge stiet heech yn ‘e loft te pronkjen.
Dizze kear bringe de datum en dei lok oan de bewenners tusken

en

en yn it bysûnder oan Lourens Sierkstra. Hy is de

grutske mûnder fan “De Onderneming”. En hjoed wurdt dizze
mûne feestlik wer yn gebrûk naam nei in perioade fan 2 jier.
Salang hat de restauraasje duorre. Dit bart troch de hear L.
Endedijk, direkteur fan “De Hollandsche Molen”, en fansels
ús ferneamde mûnder Lourens Sierkstra. By de doarren fan de
mûne wurdt ta oantinken ek noch in nammebuordsje ûntbleate
mei dizze nammen derop.
Yn 1850 is dizze nôt-pelmûne by it wetter fan de Wytmarsumerfeart boud. 45 jier lyn hat der ek in restauraasje plak fûn. Mar
dat is yn ferkearde hannen terjochte kaam. It wie in bedriuw út
Grinslân, dat de opdracht krige. Tafersjoch op de restauraasje
wie der einliks net. En wat kaam dêr efter wei? By de restauraasje fan de kap waard de Grinslanner mjitte brûkt. En sa koe it
barre, dat de kap nei Grinslanner model ôflevere is.
Mar no ha wy Sierkstra, dy’t op syn tellen past. De Fryske mjitte
is werom en de kap foldocht no wer oan de easken fan ús provinsje. Hy is mei in oanbou yn syn âlde gloarje werombrocht.
Mei troch de stipe fan ferskate sponsers kin de mûne opknapt
wurde. Handich is it, dat de kap by Sierkstra yn’e tún lizze kin.
Sa hoege der gjin steigers boud te wurden. Op ‘e grûn kin men
it wurk dwaan. En Sierkstra is by honk, as der fragen binne. Dit
is in mûne op stelling. Hy is by steat it nôt te meallen. Mar ek kin
der fan koarn grôt makke wurde.
40 jier lang mealt Sierkstra al foar bakker Elsinga yn Harns. En
dat net allinne. Hy hat al mear as 40 minsken in oplieding jûn
ta mûnder. Sy leare it fak fan Sierkstra, mar hy leart ek wolris
nije dingen fan harren. Sa bliuwt men op skerp stean. En dat
is Sierkstra noch altyd. Hy harket nei it lûd fan de mûnestien.
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Is dat net yn oarder, dan moat der yngrepen wurde. As men it
moal ôfwachtet, is men faak al te let. In protte fan dizze learlingen ha letter wurk fûn yn it mûnefak. Sa is dit tankber wurk foar
Sierkstra. Yn maaie takom jier wol men it berop fan mûnder op’e
Wrâlderfguodlist in plakje jaan. Dit âlde berop moat behâlden
foar en trochjûn wurde oan ús neiteam.
Nije learlingen arbeidzje as entûsjaste frijwilligers yn “De
Onderneming”mei Sierkstra op. En dat binne ûnder oaren in

e

Wytmarsumer, Christa Bruggenkamp, en in âld Wytmarsumer

.

Wilco Zeemans. Eartiids hat Job Koehoorn ek by Sierkstra yn’e

s

-

lear west. Dat binne syn klassegenoaten noch net fergetten.
Want elts jier wer moast der in saneamde sprekbeurt op skoalle
holden wurde. En entûsjast as Job wie, begûn er elts jier wer mei
dizze sin: “Mijn spreekbeurt gaat over de molen.” De reaksje wie
dan:”oh, nee, net wer.” Mar Job hie elts jier wol wer wat nijs te
fertellen, dat de oare learlingen net altyd wurdearje koenen. Ek
Wilco hat middels sprekbeurten oer de mûne ferteld. Mar hy die
it ienris yn de 2 jier. By deselde master mocht men mar ien kear

e

itselde ûnderwerp brûke. En dat is in bettere regel.

t

De media is net altyd korrekt yn syn berjochtjouwing. Dêr
rint ús skriuwster Janke tsjin oan. Yn de Ljouwerter Krante

e

wurdt de namme fan ús mûne neamd: “De Volharding.”

-

Janke hat dy namme út’e krante oernaam yn “De Koepel”

.

fan novimber. Dizze flater komt sy te let efter. Dat spyt har

.

n

n

t

tige. Lokkich stiet it op de website wol goed fermeld. It kin in
master misse.
Wat “De Gekroonde Roskam”oanbelanget, binne dêr ek feroarings op til. Oan ‘e ein fan dit jier, miskien al tsjin de Krystdagen, komme ARNO en GERTINA BURGER mei harren bern
MIKE, NICK, HEAVENLY en FRANS út Arum wei werom
nei Wytmarsum ta. Sy komme nei in ynterne ferbouwing dan te
wenjen op’e boppeseal fan harren bedriuw. Dy komt dêrom net
wer yn’e ferhier. De foar sommige minsken drege trep hoecht
men net mear op. Wol is der in mooglikheid om de helte fan
3
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de grutte seal te reservearjen. Mei in lyts ploechje sit dat wat
smûker en de priis is dêrneffens oanpast. De bern wurde grutter
en sykje harren eigen paad. Foar Frans is gjin oppas nedich as
men by it bedriuw wennet. Arno Burger is no meastentiids by
honk as men wat mei him regelje wol, koartsein: dit is gâns nofliker foar eltsenien. Wy hjitte de famylje Burger wer wolkom
yn ús doarp en wy hoopje dat sy hjir mei-inoar wer tige nei it
sin wenje sille.
Der binne mear minsken dy’t ferhúzje. THOMAS OKKEMA en
syn freondinne WILLY VAN DER VEEN ferlitte mei harren 3
bern de Master de Vriesstrjitte. It hûs is ferkoft en sy ha de wente
op De Krite 19 koft. Dit is in frijsteand hús mei mear romte foar
harren húshâlding. Fan 1 desimber ôf binne sy hjir te finen. Yn
itselde plak ferhúzje betsjut dat men jins freonen en freondinnen
net kwyt rekket. Sa kinne sy hjir allinne mar harren foardiel mei
dwaan. Wy winskje jimme op dit plak noflik wenjen ta.
PEPIJN TOLSMa en syn freondinne EVELINE lûke yn Haarlem wol de doarren efter harren ticht. Sy feroarje fan wenplak
en binne no te finen op Jacob Slegthof 3 yn Weesp. Wy meie
oannimme dit gjin min plak is om te wenjen, mar in poerbêstenien. Sukses tawinske yn Weesp.
Somtiden wennet men mar koart op in nije lokaasje. Dit jildt
foar SAAPKE DREIJER-DE JAGER. Nei in koart siikwêzen
is sy op 25 oktober ferstoarn yn de âldens fan 84 jier. Berne yn
Wâlterswâld moete sy letter troch har wurk by in iisbuffet har
man Harmen Dreijer. Sy setten harren nei wenjen yn Holwert
en krigen dêr harren 5 bern. Harmen Dreijer fûn yn 1966 wurk
op it gemeentehûs yn Wytmarsum en sa binne sy hjir hinne
kaam. Sy hienen it hjir tige nei it sin. Yn 1994 waard frou Dreijer oanriden troch in auto. Sy hat doedestiids in pear moannen yn it sikehûs lein mei ferskate brutsen bonken. Sy is dêrnei
nea wer de âlde wurden. Rinne wie dreech, mar fytse koe sy
noch wol en dat die sy in soad. Yn 2004 ferstoar har man en yn
2010 har leave dochter Titie. Dat wie foar har in tige drege tiid.
Har sûnens gie stadichoan efterút, mar sy hold de moed der yn.
4

Koepel_2015_11.indd 4

30-11-15 15:10

t

Yn septimber kaam der foar har in saneamde oanleunwenning
frij. Yn stee fan dêrhinne te ferhúzjen moast sy troch har slim

s

siikwêzen op 22 septimber nei in keamer yn Aylva State ta. Dêr

y

is sy noch in tal wiken tige goed fersoarge. Wy winskje har bern
en bernsbern krêft ta by it ferwurkjen fan dit gemis.

m

e

In pear nije ynwenners kinne wy wolkom hjitte. Krekt op’e tiid
foar it Sinteklaasfeest. Op 27 oktober binne MARTIN en JANTINE FEENSTRA de lokkige âlders wurden fan harren soantsje JESSE JOËL. Grutske pake Jacob Haitsma fertelt lyrysk oer
syn pakesizzer mei sokke moaie nammen en in prachtich bosk
donker hier. Fansels is pake Piet Feenstra dit hielendal mei him
iens. Oer beppe Janke hoege wy net ienris te praten. Dy kin de
hiele dei wol boppe de widze hingje om nei de lytse poppe te sjen.
Lokkich is it mar in hoannestap nei de Easterstrjitte.
Op 3 novimber is it drok op’e Molenwei by JOUKE EPEMA
en FEMKE DE HAAN troch de berte fan in famke. “Sa moai,

k

sa leaf, sa lyts, sa fan ús” stiet boppe it bertekaartsje fan har-

e

ren dochter ILSE MARIJE. Har suskes Jody en Demi binne

-

al hielendal út’e skroeven by it sjen fan dit leave suske. Heit
Jouke Epema kin it noch wolris waarm krije mei safolle froulju
om him hinne. En dan kin beppe Sijke Sieswerda ek noch lâns
komme. Mei de fersoarging fan dizze lytse poppe kin neat misgean soe men sizze. Sy wurdt op hannen droegen.

n

Wy winskje âlders, pakes en beppes fan dizze beide poppen,

r

mar ek de suskes fan Ilse Marije, lok mei de berte fan nij libben.
Wy hoopje dat beide berntsjes yn sûnens opgroeie sille.

k

-

Desimber stiet wer foar de doar mei al syn drokte en feesten.
Sinteklaas komt mei syn Pieten ek wer yn Wytmarsum del. Sy
krije it noch tige drok om alle bern in besite te bringen. En dan
binne de Krystdagen al wer kommende wei. En rint dit jier al
wer nei syn ein. De redaksje winsket jimme noflike feestdagen
ta en in lokkich en sûn 2016.

.
Oant de oare kear, Jelly.
5
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D orpsbelang
Bruggen naar het Flietsterbosk
We hebben een laag kunnen aanbrengen die de aangroei van
algen voorkomt. Het was even zoeken naar een tijdstip waarop
het goed weer was en de agenda’s van de vrijwilligers samen
kwamen.
Hopelijk kunnen we zo voorlopig de meeste problemen voorkomen. Natte oppervlakken blijven natuurlijk glad, dus voorzichtigheid bij de brugovergang blijft geboden!
Sportdorp
Het project Sportdorp is een belangrijke aanjager geweest van
vele sportieve en culturele activiteiten en samenwerkingen in
Witmarsum en omgeving. Na enthousiaste reacties op de verenigingsavond in 2014, hebben we echter geen nieuwe mensen
toe kunnen voegen aan het Sportdorpcomité. Gelukkig blijkt
dat de verenigingen in Witmarsum elkaar kunnen vinden om
samen te werken. Ook wordt er samenwerking en ondersteuning gezocht via de buurtsportcoaches van de gemeente.
Nieuw is de zeer actieve werkgroep in het kader van Culturele
Hoofdstad 2018, die op weg naar 2018 én daarna een groots
programma gaat samenstellen. Daarin komen ook juist weer
sport en cultuur aan bod.
Door al deze ontwikkelingen, lijkt het ons niet nodig om voor
Sportdorp een extra comité in stand te houden. Natuurlijk juichen wij wel alle initiatieven die er zijn -en nog komen- om
Witmarsum op welke manier dan ook ‘in beweging’ te houden
van harte toe! Witmarsum als ‘sportdorp’, blijft als concept
een basis voor het handelen van Dorpsbelang. Wij kunnen dan
ook zeker op dit gebied meedenken, verbindingen zoeken en
ondersteuning geven als dit nodig mocht zijn. We zijn trots op
wat er tot nu toe tot stand is gekomen en kijken uit naar een
actieve toekomst samen!
6
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De Facebook-site van Sportdorp blijft wel actief, dus mochten jullie je activiteiten in het nieuws willen brengen, dan is dit
medium voor jullie beschikbaar:https://www.facebook.com/
SportdorpWytmarsum/
Molenweg
Door omwonenden is onlangs de staat van de Molenweg richting het bos bij de gemeente aangekaart. Het herstel van het
asfalt is op de planning gezet voor het najaar 2016. Kan natuurlijk altijd nog iets tussen komen, maar de planning is er.
Het herstel van de kademuur richting Fabryksbrêge staat voor
2017 in de planning.
Gras en stoepen
Om de zoveel tijd bereiken ons vragen of er niet iets gedaan
kan worden aan omhoog stekende stoeptegels of overmatige
gras groei tussen de tegels. Eerste stap is het te melden op de
site van de gemeente. Als er na overleg met de gemeente nog
vragen over blijven kan er altijd contact gezocht worden met
Dorpsbelang. Vaak geeft ook de gemeente zelf aan of er door
Dorpsbelang een rol gespeelt kan worden in het oplossen van
de vraag.

e

r

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com
Website: www.dorpsbelangwitmarsum.nl

-

m

n

n

p
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K lúnfeest goes “Serious”
Op zaterdag 23 januari organiseert Klúnfeest in de “Gekroonde
Roskam” een benefietavond voor “Te Plak” in Pingjum. Het
doel is geld in te zamelen om een uitje naar Dierenpark Emmen
te organiseren voor alle deelnemers van “Te Plak”. Tijdens
deze avond kunt u genieten van een avond met een keur aan
artiesten, vol activiteiten en entertainment en vol spanning
rond het draaiend rad met unieke prijzen.
De entree voor de benefietavond is € 5,00. De kaarten worden
aan de deur verkocht.
Bent u niet in de gelegenheid te komen en wilt wel een bijdrage doen dan kunt u uw bijdrage storten onder vermelding van
“Te Plak” op rekeningnummer NL90RABO0371503973 tnv.
Dorpsbelang Witmarsum.
Goede doel:
Dagbesteding “Te Plak” is een kleinschalig initiatief gestart in
2007. “Te Plak” biedt dagbesteding aan mensen met een beperking die geen betaald werk kunnen verrichten. Daarnaast bieden we naschoolse opvang voor kinderen met een beperking.
Ook is een oriëntatie /stageperiode voor scholieren uit het speciaal onderwijs mogelijk.
Het aanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden en interesse van de deelnemers, de werkzaamheden hebben een herkenbaar doel. Ook hebben we een kadowinkel in Harlingen
waar de producten worden verkocht die gemaakt of versierd
zijn door onze deelnemers.

8
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B edankt
It gemis en de grutte leechte bliuwt, mar de waarme belangstelling en
it meilibjen nei it ferstjerren fan

Douwe Brouwer
die ús beseffen dat hy net allinnich foar ús, mar ek foar oaren in soad
betsjutten hat.
Wy fiele ús hjirtroch sterke en wolle jo hjirfoar hertlik betankje.
Jo Brouwer-Anema
bern en bernsbern
Wytmarsum, novimber 2015

Hjirby wolle wy eltsenien hertlik tank sizze
foar alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren
fan myn leave man, ús hait en pake

Aebe van de Witte
Dizze belangstelling hat ús tige goed dien.
Grietje van de Witte - Hager en Bern
Wat een overweldigend medeleven tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en nadat ik weer thuis
was.
Hartverwarmend al die kaarten en attenties die ik
heb gekregen.
Iedereen heel erg hartelijk bedankt.
Sylvia Zijlstra
10
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Gekroonde Roskam Nieuws:
Tony Macaroni & The Swinging Devils!
Deze band bestaat al heel wat jaren.
Van herkomst een Gooische Rock´n´Roll band, die
uitgegroeide
tot een zesman sterke hitmachine.
Dit illustere gezelschap maakt overal een spetterende zo
niet verpletterende indruk: in het concertgebouw in Amsterdam bij Fats Domino, veelvuldig
in Engeland op muziekfeesten in Brighton en als support-act bij o.a. Eric Burdon, Mud, The
Rubettes, The Fortunes, The Sweet, Mariska Veres enz.
De succesformule van Tony Macaroni zit in de razend knap aan elkaar gesmede medleys uit
de jaren ´60 en´70 en een energieke show waarvan je geen seconde mag missen!
Of je nu jong of oud bent deze band is gewoon top!
Zaterdag 19 december in de Roskam Witmarsum:
Zaal open 21.00 uur
Kaarten € 10,- p.p.

11
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D e Laatste Eer
Dorpsgenoten,
Het is een realiteit dat de tijd nooit stil staat. Soms gaat de tijd
snel, maar hij kan ook tergend langzaam gaan. Toch komt er
voor iedereen na elke dag weer een avond, een nacht en een
nieuwe dag.
Tenminste . . . . tot een tijd. Want we weten dat voor ieder mens
eens een einde aan dit ritme komt. Eens komt ieder mens te
overlijden.
Wanneer een dierbare is overleden, moeten er door de nabestaanden veel keuzes worden gemaakt. Zij moeten o.a beslissen
over: begraven of cremeren, de rouwbrief en/of advertentie en
de uitvaartplechtigheid.
Onze bode, mevr. Janny Koehoorn, wil u bij deze keuzes graag
behulpzaam zijn. Zij kan u helpen bij de voorbereidingen van
zowel begrafenis-

als crematieplechtigheid.

Ook kan zij de

praktische zaken rond een uitvaart voor u regelen.
U kunt haar bereiken op tel.nr. 0517–531654 of 0630953146.
Dorpsgenoten die geen lid zijn van onze vereniging kunnen
ook gebruik maken van de diensten van onze bode. Voor hen
wordt, naast de kosten van de uitvaart, een toeslag van 10%
berekend met een maximum van € 250,-. Tevens wordt er huur
berekend voor het gebruik van de materialen.
Misschien is het voor u een overweging waard om lid te worden
van onze vereniging. Contributie voor alleenstaanden is €15,per jaar, voor een gezin betaalt u €30,-, hierbij zijn kinderen
tot 18 jaar meeverzekerd. Voor vrijblijvende informatie kunt u
contact opnemen met de penningmeester dhr. K. Kroontje, tel.
531963, of neem eens een kijkje op de website van de vereniging: www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl.
Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging
“De Laatste Eer”
12
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E kstra konsert Irolt!!
It konsert fan de groep “Irolt” op sneinetemiddei 17 jannewaris
2016 yn De Gekroonde Roskam wie binnen de koartste kearen
útferkocht. Yn goed oerlis tusken Irolt, Arno en St. Koepelkonserten is besletten om in ekstra konsert yn Wytmarsum te jaan.
Dit ekstra konsert sil ek op snein 17 jannewaris plak fine en
begjint de jûns om 20.00 oere yn De Gekroonde Roskam. De
kaartsjes kostje yn de foarferkeap €10,--. Oan de seal kostje
se €12,50. Lykwols as jo it sjen wolle is it oan te rieden om yn
de foarferkeap in kaart te bestellen. Dit kin fia de mail: anne.
popma@ziggo.nl;
Wat

: Ofskiedskonsert “IROLT”

Wannear

: snein 17 jannewaris 2016

Oanfang

: 13.00 oere en 20.00 oere

Wêr

: Gekroonde Roskam Wytmarsum

Tagong

: 10 euro yn de foarferkeap en €12,50 oan de seal.

S nerttoernooi

D

Elk jaar sluiten De Mouneboulers het jaar af met het Snerttoernooi. Elk jaar is het weer een verassing wat het weer gaat doen
en deze keer hadden we te maken met een enkele regenbui
maar dit mocht de pret niet drukken. Na 1 ronde gespeeld te
hebben was het tijd voor de heerlijke snert gemaakt door Bauke
Keuning. Met volle magen werden er nog 2 rondes gespeeld en
daarna werd het tijd voor de prijsuitreiking. Deze keer gingen
de prijzen (rollades) naar:
13
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1e prijs

Bert van Meggelen

2e prijs

Klaas Haitsma

3e prijs

Nannie Haitsma

4e prijs

Thomas de Jong

5e prijs

Gerard Hovener

6e prijs

Immie Leijendekker

7e prijs

Piet Feenstra

Deze keer was er ook een poedelprijs en met -30 ging deze naar
Marian Palsma.

S V. Mulier
Kaartmiddag s.v. Mulier
Schutjassen en klaverjassen
Op zaterdag 19 december a.s.
Voor leden en donateurs in de kantine
Aanvang 13.30 uur

Opgeven bij W. Bergsma tel: 531398 of
Jac. Jorna tel: 531471
En in de kantine tot 13.00 uur

14
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M FC IT FLIET
Aan het eind van 2015 willen wij graag nog een aantal zaken evalueren die in het afgelopen jaar zijn gepasseerd. Allereerst is een
eind gekomen aan de uitloting van de obligaties ten behoeve van
de nieuwbouw accommodatie welke in 2010 is voltooid.
De actiecommissie onder leiding van Ruurd Gaastra en Sjoerd
Bakker heeft inmiddels de administratie overgedragen aan de
stichting en zijn van hun verantwoordelijkheden ontheven.
Mede namens de actiecommissie willen wij hierbij een ieder
bedanken voor de medewerking om dit unieke project te hebben kunnen realiseren. Op gepaste wijze zullen wij Ruurd en
Sjoerd onze erkentelijkheid hiervoor kenbaar maken. Mochten
er nog vragen zijn dan kunt u zich wenden tot Broer Lemstra
of Harry Kuipers respectievelijk voorzitter en secretaris van de
stichting MFC It Fliet.
Het zal u niet zijn ontgaan dat het afgelopen jaar een nieuw
kunstgrasveld is aangelegd. Dit is mogelijk gemaakt door een
unieke samenwerking van verenigingen, vrijwilligers,gemeente
en stichting.
Het beleid van de overheid is steeds meer gericht op minder initiëren en meer participeren in plannen welke de gemeenschap
aandraagt. Derhalve hebben wij een compleet uitgewerkt plan,
tekeningen, bestek,berekeningen etc. ingediend. De gemeente
heeft dit op uiterst positieve wijze benaderd en haar medewerking hieraan verleend. Dankzij vele vrijwilligers zijn we er dan
ook in geslaagd om het kunstgrasveld in eigen beheer aan te
leggen. Door een grote schenking van SV Mulier en de Club
van 50 kon financieel de eigen bijdrage, als voorwaarde van de
gemeente, worden opgebracht.
De initiatieven van de stichting met de vele vrijwilligers blijven
niet onopgemerkt. Zo hebben o.a. de Stichting Tot Nut, het
16
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Fonds Bolsward Dronrijp , het Mienskipfûns , Windpark A7 en
sympathisanten bedragen gedoneerd ter ondersteuning van de
organisatie , visie en inzet van de stichting.
In de toekomstvisie van de stichting MFC It Fliet staat nog het
uitbreiden van de parkeergelegenheid en het realiseren van een
sportzaal bij het sportcomplex op het programma. Geprobeerd
zal worden om hier de komende jaren invulling aan te geven en
hopen ook daarbij ook weer op de steun van vele sympathisanten te kunnen rekenen die de werkzaamheden en inspanningen
van de stichting om de leefbaarheid en sociale cohesie te stimuleren een warm hart toedragen.
Namens het bestuur van de Stichting MFC It Fliet,

n

Broer Lemstra, voorzitter

n

Harry Kuipers, secretaris

w

n

-

,
Proef de sfeer
en de uitstraling
van een traploper

e

-

n

Bel voor vragen
06 295 337 21

b

n

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •

Vegelingskampke 9
8491 PD Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl
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K V “Pim Mulier”
Kaartmiddag.
De jaarlijkse kaartmiddag (schut- en klaverjassen) vindt plaats
op zaterdag 10 januari 2016 om 14.00 uur in café De Roskam.
De deelname staat open voor leden en donateurs van de kaatsvereniging en het Haye Rijpma fonds. Opgave bij één van de
bestuursleden of vanaf 13.30 in het café.
Namens het bestuur,
Simon Lemstra

F anfare “Nij Libben”
KERSTCONCERT
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het kerstconcert op
zondag 13 december in de Koepelkerk. Het concert begint om
16.00 uur.
Dit jaar zal het saxofoonkwartet “SAKS” haar medewerking
verlenen. Het saxofoonkwartet is begonnen onder de naam
‘Ferdivedaasje’ en sinds 2012 draagt het de naam SAKS (kort
maar krachtig en een verwijzing naar de Friese achtergrond van
de musici). Het kwartet heeft in de afgelopen jaren eigen concerten, concerten i.s.m. verschillende orkesten en muziek bij
recepties verzorgd. Ook heeft het meegewerkt aan verscheidene opnames. Daarom, komt allen, want het is zeer zeker de
moeite waard om u mee te laten voeren op de warme kerstklanken van Nij Libben en de uitermate inspirerende muzikaliteit
van SAKS.
18
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Dan nog het volgende.
Het oud papier is voor Nij Libben een belangrijke inkomstenbron. Elke maand zijn wij samen met de containerwagens op
stap om de containers leeg te maken. Wij rekenen er op dat u
al het oud papier in de papiercontainer verzamelt. Maar soms
is die container vol en ja, dan gaat het toch nog in de grijze
container. Dat hoeft niet: Is uw container vaak te klein voor

-

de maandelijkse hoeveelheid oud papier, vraag dan een groter

e

exemplaar bij OMRIN.

m

j

Dit kan met door te bellen met 0900-2100215 op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Of stuur een mail naar syp@omrin.nl
Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u meer weten over het
donateurschap of juist graag muzikant worden, bel dan met het
bestuur (Willem Veninga 0517-531635). Mailen kan natuurlijk
ook, ons adres is info@nijlibben.nl. Voor een kijkje in ons verenigingsleven, het prachtige foto album en de complete agenda
surft u naar www.nijlibben.nl.
Graag tot de volgende keer.

R egiobank
Oude tijden herleven bij de Regiobank
Sinds 1 november is Robert Postma in dienst getreden bij
de Regiobank als verzekeringsadviseur. IJpe Groenhout en
Robert werken niet voor het eerst samen en wie vroeger klant
is geweest bij de Friesland Bank in Witmarsum weet dat vast
nog wel. IJpe en Robert waren tussen 1995 en 2004 ook al collega’s bij de Friesland Bank. Na de sluiting van het kantoor in
Witmarsum gingen beide hun eigen weg, maar nu hebben ze
elkaar weer gevonden.
19
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Bij de Regiobank werken nu IJpe en Ivonne Groenhout, Robert
Postma en tot eind januari 2016 stagiair van de NHL Arnoud Martens. “Het afgelopen jaar hebben we het behoorlijk veel drukker
gekregen en konden Ivonne en ik dat niet meer met z’n tweeën
bolwerken,” zegt IJpe. Een belangrijke oorzaak van de toeloop
van klanten is het omvallen van de hele Friesland Bank eind 2013.
Dat heeft voor een enorme groei gezorgd bij de Regiobank in Witmarsum. “Klanten van de Friesland Bank hadden bewust gekozen
voor een bank in de buurt. De Regiobank is eveneens een bank in
de buurt, laagdrempelig en één van de weinige banken waar je nog
gewoon even binnen kunt lopen. De Regiobank staat dichtbij jou,
IJpe, Ivonne en Robert zijn bekend en ze kennen jou. Alle drie
weten wat er leeft in het dorp en in de regio, omdat ze verbonden
zijn met dit gebied. Bij de Regiobank leggen ze moeilijke financiële zaken in begrijpelijke taal uit. Al deze pluspunten zorgen ervoor
dat je het advies krijgt dat bij je past, advies op maat dus en dat
spreekt veel mensen aan.
IJpe en Ivonne deden alle diensten van de Regiobank samen:
hypotheken, bedrijfsfinanciering en verzekeringen. Voor verzekeringen hadden ze ondersteuning nodig, omdat ook dat enorm
groeide. Het gaat niet alleen om een verzekering afsluiten, maar
ook om nazorg en schadeafwikkeling. Robert is verzekeringsspecialist die zich geheel kan toeleggen op deze financiële dienst. Zo
krijg je als klant alle aandacht die je verdient. Robert heeft al 27
jaar ervaring in de financiële dienstverlening en heeft zich geheel
gespecialiseerd in verzekeringen. Robert staat, net als de hele
Regiobank, voor kwaliteit, service en begrijpelijke taal. Natuurlijk
verkoopt hij graag een verzekering, maar alleen als jij hem echt
nodig hebt.
Net als bij hypotheken, geeft de Regiobank ook onafhankelijk verzekeringsadvies. Onafhankelijk hypotheekadvies betekent dat de
Regiobank bij iedere aanbieder een hypotheek kan afsluiten. Er is
geen plicht om een hypotheek af te sluiten bij de Regiobank, maar
dat kan wel als blijkt dat dit de beste aanbieder is. Bij een hypotheek gaat het zowel om de voorwaarden als het rentepercentage;
de goedkoopste hoeft dus niet automatisch de beste te zijn. Voor
20
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verzekeringen biedt de Regiobank keuze uit 70 verschillende aanbieders. Wanneer je verzekeringen combineert bij één aanbieder
in een pakket, bespaar je behoorlijk op je premie. “Ik kan hier nu
wel alle voordelen gaan vertellen,” zegt Robert, “maar mensen
kunnen veel beter ergens tussen 9 en 5 even langskomen bij ons
op kantoor voor meer informatie. Kunnen we meteen (opnieuw)
kennismaken.”
Naast hypotheken, bedrijfsfinanciering en verzekeringen, kun je
bij de Regiobank ook terecht voor je belastingaangifte, een uitvaartverzekering en financieel advies bij een scheiding. Een uitvaartverzekering is iets waar velen niet graag over nadenken,
maar zonder zo’n verzekering kun je voor onaangename verras-

n

singen komen te staan. Sluit hem op tijd af, ook voor je kinderen.

-

Voor financieel advies bij een scheiding is de Regiobank een samen-

t

-

m

-

werking gestart met Modern uit elkaar. Onze dorpsgenoot Ylva
Bruinsma is scheidingsbemiddelaar bij Modern uit elkaar. Een
besluit om te gaan scheiden is niet makkelijk en iedere scheiding
gaat gepaard met afspraken maken over financiële zaken. Door de
samenwerking tussen de Regiobank en Modern uit elkaar, word je
in het geval van een scheiding snel en goed geholpen.
Het dienstverleningspakket van de Regiobank is inmiddels zo
uitgebreid, dat ze alle vragen op financieel gebied kunnen beantwoorden. Loop gewoon eens binnen bij het kantoor aan de Van
Aylvaweg nummer 1. Je bent van harte welkom en de koffie staat

l

klaar. Wil je vooraf meer weten, kijk dan even opwww.groen-

e

houtfd.nl of bel 0517-531529.

e
Op de foto van

r

links naar rechts

-

Arnoud Martens,
Robert Postma en
Ype Groenhout
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P opkoar Witmarsum
In september zijn onze repetities weer begonnen. We oefenen
nu in Aylvastate en dat bevalt prima. Daar hebben we ook ons
eerste optreden van dit seizoen.
U bent van harte welkom op woensdagavond 16 december 2015
in “De Ontmoeting” van Aylvastate. Onder leiding van Baukje
Hoogstins uit Mantgum zingen we een gevarieerd programma
aan popliedjes. Samen met de bewoners van Aylvastate luistert u naar oude en nieuwe liedjes, vlotte nummers en ballads.
Speciaal voor dit optreden zingen we ook nog een paar winterse sfeerliedjes. Ons optreden begint om 19.30 uur en is om
ongeveer 21.00 uur afgelopen. Tussendoor is er een pauze. De
entree is €4. Dat is inclusief koffie/thee en een koekje.
Graag tot ziens!
Lijkt het jou nou ook zo leuk om in een koor te zingen? Zowel
bij de mannen (bas en tenor) als bij de vrouwen (sopraan) is
versterking altijd welkom. Eerst proberen of het iets voor je is?
Dat kan: kom twee keer een repetitie mee proberen! Er zijn
geen kosten aan verbonden. We oefenen op woensdagavond
van 20.00-22.00 uur. Meer informatie bij: Coby Yntema, tel.
851859 en Esther Schippers-Adema, tel. 532475.

S cheppingsgave
Het koor bestaat momenteel uit 21 leden. Klaske Stellingwerf
heeft aan het begin van het seizoen aangegeven te willen stoppen met haar lidmaatschap. Klaske is vanaf haar tienertijd lid
22
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van Scheppingsgave geweest, dus meer dan 60 jaar lid! Ze zong
bij de alten en was een trouw lid. Wegens haar gezondheid is
ze een paar jaar afwezig geweest, maar zodra het kon kwam ze
weer op de repetities. Verder zat ze lange tijd samen met Arita
in de Lief en Leedcommissie en assisteerde ze Neeltje bij het
archiveren van de koorstukken. Bedankt Klaske en het ga je
goed!
Maar hoewel bij ons ook de “krimp”toeslaat, zingen we nog steeds
van harte lust onder de enthousiaste leiding van Janny Kramer.
Op 31 oktober is het koor naar Joure geweest; er was een
regioconcert

in

de

“Oerdracht”

georganiseerd

door

de

KCZB. Er konden 6 koren aan mee werken en Scheppingsgave was er als de kippen bij om zich daarvoor aan te melden.
Naast 4 gemengde koren waren er ook 2 mannenkoren.
Ieder deelnemend koor mocht ongeveer 20 minuten vullen en
ons koor liet wederom het “Stilteprogramma “ horen waarmee
we in Makkum afgelopen voorjaar zo’n succes hadden. Iedere
ruimte heeft zijn eigen akoestiek en in deze grote hoge kerk had
je het gevoel dat je als koorlid alleen stond te zingen. Na een wat
aarzelende start bracht het koor het er goed af, gezien de reacties
na afloop.
Het niveau was vrij hoog deze avond, maar we konden prima
meedoen. Qua ledenaantal is ons koor geen uitzondering want
veel dorpskoren bestaan uit een gemiddeld aantal van 20 leden.
Op dinsdagavond 8 december heeft Scheppingsgave een optreden in Aylva State; we brengen een mix van liederen: voor
de pauze ons gewone repertoire en na de pauze komen we al
wat in de kerstsfeer. Verder is er voordracht en ook samenzang. We worden op de piano begeleid door Geeske Buma.
Naast de bewoners van Aylva State hopen we u ook te mogen
begroeten.
Het begint om 19.30 uur en is in de “Ontmoeting”.
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I ntocht Sinterklaas
Sinterklaas met K3 in Witmarsum
Op 21 november is Sinterklaas met zijn Pieten weer in Witmarsum aangekomen. Alle kinderen zijn heel blij dat Sint en zijn
Pieten er weer zijn. De reis van Sint en zijn Pieten ging noodgedwongen deels door België. Daar haakten K3 en hun manager aan, want ook zij wilden graag naar Witmarsum. Maar de
zangeressen van K3 raakten kwijt. Gelukkig vond Sint Marthe,
Hanne en Klaasje weer terug tijdens de rondrit door het dorp.
Op het Kaatsplein werd Sint welkom geheten door Klaas Dries,
de manager van K3 die zich voordeed als de burgemeester van
Witmarsum. Gelukkig zag Hoofdpiet dat op tijd en hij stuurde
meneer Dries direct weg.
Na de officiële ontvangst begon het grote feest in de zaal van
De Gekroonde Roskam. K3 trad daar op. Maar, het werd ook
duidelijk dat er nog meer zangers bij K3 wilden. Klaas Dries, de
manager, wilde er K4 van maken. Zijn dochter Adrie won de
auditie, terwijl Zangpiet eigenlijk veel beter was. Maar Adrie
wilde helemaal niet bij K3, zij wilde met Sinterklaas mee. Zangpiet is nu het vierde lid van K4. Eind goed, al goed.
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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Alleen maar aandacht voor de Sint (foto Truida Sluiman)
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W itmarsum 2018
Op 11 november kwam de groep rondom icoon Pim Mulier bijeen. De uitnodiging gold voor alle sport verenigingen en mensen die zich op de avond van 21 sept in het kader van kunst
meldden. Het doel van de avond was de mogelijkheden vanuit
sport en kunst uitwerken voor Witmarsum 2018. Pim Mulier is
vooral bekend om zijn inzet voor de sport. Minder bekend is
dat hij ook een kunst verzamelaar was.
Op de avond van de 11e november hebben we alle ideeën in het
kader van deze icoon verder geclusterd tot vier thema’s en vonden we mensen geïnspireerd om daarmee aan de slag te gaan.
Voor het cluster ‘kunst maken en exposeren’ zullen Tjittie
Koopmans en Gerrit Tol de ideeën verder uitwerken. Tjittie
geeft zelf al langer schilderlessen en heeft dit seizoen 22(!)
dorpsgenoten aan het schilderen in workshops bij haar thuis!
Gerrit doet mee vanuit Scheppingsgave en brengt zeker in
dat kunst in W2018 meerdere uitingen heeft met wie weet een
overkoepelende vorm.
We zijn ook blij met onze sportieve dorpsgenoten Janny Yntema, Doeko Visser en Theo de Jong, die een aanzet willen geven
aan de sport thema’s ‘nieuwe sport bedenken’ en ‘sport uitvoeren’. Op 21 september hadden we hier ook al namen genoteerd
van andere enthousiaste mensen uit het dorp, zoals Eppie
Otter, Pieter van der Zee, Monique Alewijnse, K.V. Mulier en
de Hikkeslûters, die zeker betrokken zullen worden. De verenigingen met de naam Mulier zijn sowieso onontbeerlijk bij
activiteiten, in aanloop naar 2018 en vanaf 2018. En wie weet
komt er een kaatsmuur en groeien we toe naar de ‘Pim Mulier
spelen’.
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Voor de thema’s ‘Symposium Pim Mulier’ en ‘Pim gedenken’
zullen Wim Beckers en Jac Konig vanuit de initiatiefgroep
enkele prominente Witmarsumers benaderen. Lukt het om
Louis van Gaal naar Witmarsum te halen? We gaan het beleven!

-

t

Op de avond werd benadrukt dat juist de jeugd en ‘nu nog

t

niet actieve ouderen’ betrokken worden bij Witmarsum 2018

s

en daarmee uiteindelijk een extra aanwinst voor de verenigingen zelf worden. In het cluster ‘Jong leert van ouderen en
andersom’ geven we een eerste aanzet daartoe. Beelden op de

t

televisie van oudjes die hip-hop geleerd hebben en jongeren in

-

Bretagne die met plezier volksdansen uitvoeren inspireerden

!

n

dit thema. Sandra van der Witte vanuit het WOK en met haar
eigen creatieve ondernemerschap gaat hiermee samen met een
paar dorpsgenoten aan de slag.
Inmiddels hebben we een eerste, hoewel klein, maar toch erg
leuk succesje. Uit de schilderijen collectie van te sluiten gemeentehuis in Witmarsum komt het schilderij van de adellijke stins
Aylva State ter beschikking aan het huidige Aylva State. Pim
Mulier woonde tot aan zijn vierde jaar in het oude Aylva State.
Glorie uit de tijd van Pim Mulier behouden voor Witmarsum!

n

Nieuwsgierig naar het leven en betekenis van icoon Pim

-

Mulier, of documenten van W2018? Zie onze website www.

j

witmarsum2018.frl. Mailen kan naar info@witmarsum2018.frl
Daarnaast kunnen jullie ook voor support persoonlijk contact
opnemen met één van de leden van de initiatiefgroep, Menno
de Vries, Gerke Terpstra, Wim Beckers, Jac Konig, Klaas Smit
en Freddie Reijenga.

r
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Y n’t ferline
Dit is alwer de lêste Koepel fan it jier, it jier is foarby foar jo
er erch yn hawwe. Meastal hawwe wy yn de desimber edysje
in foto fan Sinteklaas, mar wy hawwe no in moaie winterske
foto. It liket wol op in plaatsje út in boek fan Anton Pieck. It
stie eartiids op de hoeke fan de kaatsbuuren foar it kafee ‘’De
Roskam’’. It wie in bakkerij, wêr fan 1928 oant en mei 1963
Johannes Piersma hjir de bôle bakt hat. Hjirnei hat Bernardus
Steensma hjir in oantal jierren wenne.Yn 1979 waard it gebou
ôfbrutsen en liet Brucht Bijker it hjoeddeistige gebou der delsette. Wy fûnen it in kryst foto, dêrom dat wy him ek sa brûke.
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
Rabo-Bank Nr. NL55 RABO 01193.12.557
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Wij wensen u
een fijne kerst en
een gelukkig

e

s

2016
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Ondernemend Witmarsum:
Amarant Dames- & Herensalon, Heeringa Bouwbedrijf, Café de Gekroonde Roskam, Zeedesign, Feenstra Installatiebedrijf,
Fysio Witmarsum, Garage Cats, Groenhout Financiële Dienstverlening, Groencentrum Witmarsum, Hofstra Bouw, Hogenhuis Mechanisatieberijf, Klus- & onderhoudsbedrijf Thomas Burger, Loonbedrijf Haitsma, Menage Installatiebedrijf, Ruurd
& Betty Menage, Mounewetter Recreatieberijf, Rabobank, Waterlander Organisatie & Advies, N.Z.Z.I., Veetransport De
Jong, Elgersma Rijwielen, Thuis & Zn. Schoonmaakbedrijf, Hoveniersbedrijf Pier Reitsma, Multimedisch, Fam. Ypma, Maatschap Jaap de Vries, Maatschap R. Ypma, Administratiekantoor A.H.T., dierenartsenpraktijk De Dijken, W. van Popta,
Metsel- & Voegbedrijf Tjalsma, Griet’s pedicurepraktijk, Bakkerij de Schiffaert, Smit publicaties, Schildersbedrijf Elgersma.
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Z WO
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november was er weer een Dorcas Voedselactie in de supermarkt van Poiesz. De speciale lang houdbare producten die u kocht en nadat u ze bij de kassa had afgerekend, en ze weer 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 85 dozen vol
met producten weg brengen, waar op een centraal punt in Friesland
allemaal pakketten van worden gemaakt en daarna worden verdeeld
onder de allerarmsten in Oost-Europa en Zuid-Afrika. Een ieder die
aan deze actie heeft meegewerkt, en het mogelijk hebben gemaakt om
zo`n mooi groot aantal dozen te vullen en daardoor een heleboel mensen in armoede en nood wat extra`s kunnen krijgen Ook de giften in
de speciale hiervoor bestemde bus waren geweldig. Nogmaals bedankt
hiervoor namens de ZWO.

Scheiden?
Neem contact met ons op via Groenhout Financiële Dienstverlening:
T: (0517) 53 15 29, E: info@groenhoutfd.nl.
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verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Wijkverpleegkundige
Baukje de Jong
0515-46 18 81
www.thuiszorgzwf.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

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.

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).

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

-
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R ectificatie
Rectificatie van schrijfster over passage in boek Sesi
In de vorige Koepel stond een bericht over het boek Sesi dat is
geschreven door Nynke Sytske de Vries. Zij is door de familie
Hilarides aangesproken op een passage in het boek dat gaat
over Dirk Hilarides uit Pingjum. Dit was voor de schrijfster
aanleiding om een rectificatie op te stellen die we op haar verzoek plaatsen.
In het boek “Sesi, een oorlogsrelaas van een jonge Friese vrouw
voor haar broer in Nederlands-Oost-Indië”, van Nynke Sietske
de Vries wordt door haar moeder geschreven over Dirk Hilarides (destijds boer in Pingjum). Zij schrijft dat hij pro-Duits is
en zij noemt hem NSB’er. In de context van de oorlog heeft zij
het zo ervaren en toen zo verwoord.
Het blijkt echter dat de heer Hilarides zich vóór, tijdens en na
de oorlog zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap op vele gebieden, hetgeen aanleiding vormde voor een
koninklijke onderscheiding. De heer Hilarides was dus niet
pro-Duits en ook geen NSB’er. Mijn moeder heeft het destijds
in die roerige oorlogsjaren niet goed gezien en ik betreur het
zeer dat ik hem door dit openbaar te maken in zijn goede naam
en eer heb aangetast en daardoor de familie heb gekwetst.
Nynke Sietske de Vries
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D e Koepel stypje
De “kadootsjes” foar ús decimberkoepel komme fan:
H. Leemhuis

Wytmarsum

J. Hibma

Wytmarsum

L. Wierda

Wytmarsum

M. Heeringa

Wytmarsum

S. Anema- de Jong

Wytmarsum

Kl. Meekma

Bontebok

C. Wind

Penjum

Betanke allegearre!
Feikje

s

s

- Fysiotherapie:

t

Medische training

- Fitness en bedrijfsfitness
mogelijkheden van kortlopende abonnementen en gespreide betaling

- Groepslessen starten weer in september met:
- spinning, zumba, body-fit
- streetdance (voor kinderen 6-16 jaar)
- NIEUW: peuter- en kleuterdans 2-5 jr.

Fysio Witmarsum
van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum | Tel. 0517-531901
info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl
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A genda december 2015
8 dec.

Optreden koor Scheppingsgave Aylva State.
19.30 uur. €4,-- of 2 strippen

9 dec.

KBO/PCOB
Koos en Ankie Hoekstra over hun bestaan als binnenschippers 14.00 uur. KC Het Anker, Buren 18,
Makkum

11 dec.

Jaarvergadering IJsvereniging Witmarsum
20.00 uur. Bovenzaal De Gekroonde Roskam

12 dec.

Nij Libben komt om âls papier Vanaf 8.00 uur

13 dec.

Kerstconcert Nij Libben en kwartet Saks
16.00 uur. Koepelkerk. Toegang gratis

14 dec.

Koffieochtend De Zonnebloem Groencentrum
Witmarsum Zie bericht in deze Koepel

14 dec.

Verkoop kerstkransen door IJsvereniging Witmarsum Vanaf 18.00 uur.

16 dec.

Optreden Popkoar Wytmarsum Aylva State
19.30 uur. €4,-- of 2 strippen

17 dec.

Uitverkoop Sarah Mode Aylva State 10.00-12.00 uur

19 dec.

Kaartmiddag SV Mulier 13.30 uur in de kantine

De redaksje fan ‘De Koepel’
winsket jimme
NOFLIKE KRYSTDAGEN
en in SÛN 2016 ta!
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
ANBO oa Boalsert
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”
Volleybal vereniging “Thrium”
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.
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de jannewariskoepel moat uterlik 18 dec.
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 2015
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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NIEUWBOUW
VERBOUW

MODERNISERING
KLEINE UITBOUW,
GROOT PLEZIER!

Denk bijvoorbeeld ook eens aan:
■

dakrenovatie

■

kunststof kozijnen

■

dakkapellen

■

dubbel glas plaatsen

■

verbouw binnen

■

moderniseren toilet en badkamer

BETREK UW TUIN
BIJ UW HUIS

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit,
heldere afspraken en flexibiliteit.
Wij zorgen dat we op tijd en binnen
de

afgesproken

prijs

uw

project

opleveren!

Contact

ONLANGS HEBBEN WE VEEL
WONINGEN UITGEBREID. DE
REACTIE VAN DE EIGENAREN
WAS TELKENS WEER:
"DIE PAAR METER EXTRA
MAAKT ONS HUIS BIJNA
TWEE KEER ZO GROOT!"
KOM EENS LANGS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

T. 0517 532 207

KIJKT U NOG STEEDS DOOR
EEN GROOT RAAM UIT OP UW
TUIN? OVERWEEG DAN EENS
OPENSLAANDE DEUREN EN
MAAK UW TUIN ONDERDEEL
VAN UW HUIS. KLEINE VERBOUWING, GROOT GENOT!
BEL ONS VOOR
DE MOGELIJKHEDEN

E. info@hofstrabouw.nl
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