
32

ONDERHOUD
V E R B O U W
RENOVATIE

VALT UW
ENERGIELABEL

TEGEN? 
MAAK VRIJBLIJVEND

EEN AFSPRAAK 
MET ONS. 

MAAK UW WONING
ENERGIEZUINIG!

De 6% btw regeling geldt voor: 

onderhoud, verbouw en renovatie.

Denk bijvoorbeeld ook aan:

■ dakrenovatie

■ kunststof kozijnen

■ dakkapellen

■ dubbel glas plaatsen

■ verbouw binnen

■ moderniseren toilet en badkamer

Hofstra Bouw staat voor kwaliteit, heldere afspraken en flexibiliteit. 

Wij zorgen dat we op tijd en binnen de afgesproken prijs uw project opleveren!

Contact   T. 0517 532 207   E. info@hofstrabouw.nl

PROFITEER VAN
HET LAGE 

BTW TARIEF 
U BETAALT NU MAAR 
6% BTW IN PLAATS 
VAN 21% BTW OP DE 

LOONKOSTEN!

DAT SCHEELT 
SNEL HONDERDEN 

EURO’S!

Check onze vernieuwde responsive website!

www.hofstrabouw.nl

Goed te bekijken op 

computer, mobiel en tablet!
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K at en Harke
In nij jier leit foar ús. Ien grutte wite bledside 2015, noch ûnbes-

kreaun. Elk sil dizze bledside op eigen wize ynfolle kinne. Guon 

begjinne mei goede foarnimmens, oaren wolle of moatte in nije 

draai oan harren libben jaan. Desimber is by útstek de moanne 

dat je foar jinsels de balâns opmakke ha. Moat der wat feroarje 

of wol ik dat der wat feroaret. Foar soksoarte fan ynsichten 

hoecht men perfoarst net op in nij kalinderjier te wachtsjen. 

Mar yn ‘e praktyk wurket it faaks wol sa. De redaksje fan de 

Koepel winsket elk sûnens ta yn 2015 en dat je it lok fine meie, 

ek yn it lytse!

Ein novimber krige ‘Groencentrum Witmarsum’ de priis 

’Leukste winkel van Friesland’ útrikt. Yn ‘De Nieuwe Kolk’ te 

Assen mochten de ûndernimmers Sander en Johanneke Terp-

stra - Visser de priis yn ûntfangst nimme út hannen fan Dina 

Boonstra, direkteur fan NDC Mediagroep. Tige lokwinske mei 

dit prachtige resultaat!

Begjin desimber krigen bestjoersfoarsitter Roel Bijlsma en 

bedriuwsliedster Joke van der Vliet fan swimbad ‘Moune-

wetter’ op kastiel ‘De Hooge Vuursche’ yn Baarn de ‘Award 

Zwembad van het Jaar 2014 yn Fryslân’ útrikt. Trije kear op 

rige slagget it harren om as it bêste bûtenbad fan Fryslân de 

priis mei nei hûs ta te nimmen. Boppedat wie der foar harren 

ek noch in kreativiteitspriis! Werklik super!!! Ús lokwinsken 

binne der foar de wurknimmers en frijwilligers, dy ‘t dit moaie 

resultaat op harren list byskriuwe kinne.

‘Groencentrum Witmarsum’ en’ Mounewetter’ sette Wytmar-

sum posityf op de kaart en fansels strielt dat ek ôf op it doarp.

Yn it Posthuistheater te Hearrenfean is op 13 desimber de fina-

le hâlden fan FeRstival, de foardrachtswedstyd foar it fuortset 
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ûnderwiis. Oan de foarrondes fan FeRstival dienen 122 lear-

lingen mei fan 19 ferskillende skoallelokaasjes. Jorn Hofstra 

(soan fan Boudien en Enno Hofstra) en learling fan it Marne-

kolleezje te Boalsert, behelle de tredde priis yn de kategory: 

Starters (earsteklassers).

Geweldich Jorn, wat in opstekker. Ús hertlike lokwinsk!

Allegearre binne it  moaie en blide berjochten dêr ‘t ik yn it 

        - en    nijs mei  útein sette koe. Lykwols binne der ek fertriet-

like berjochten te melden.

Op 2 desimber is ANNEKE MIEDEMA - SIPMA ferstoarn. 

Anneke waard 49 jier lyn berne en troude mei Cor Miedema. 

Mem is sy wurden fan twa jonges, Gerben en Egbert. Jierren-

lang hat Anneke wurke yn ‘Woonzorg- en Behandelcentrum 

Bloemkamp’ te Boalsert. Mar op in bepaald stuit wurdt sy earn-

stich siik. De diagnose ‘essentiële trombosytose/badd chairi’ 

wurdt steld. Nei jierrenlang siik wêzen is Anneke oan de gefol-

gen dêrfan, thús yn har eigen fertroude omjouwing, ferstoarn.

Yn besletten kring is der ôfskie fan har nommen. En oerien-

komstich de winsk fan Anneke is har lichem oan de wittenskip 

ter beskikking steld. By it ferwurkjen fan dit grut ferlies winskje 

wy Cor, Gerben, Egbert en famylje in soad sterkte ta.

Hommels is ferstoarn JACOBUS JOHANNES VAN DER 

MEIJ. Ko van der Meij, sa ‘t er by ús yn doarp bekend stie, 

waard berne op 17 septimber 1939 te Haarlem en hie syn wurk 

yn ‘e bou. Yn letter jierren wie er as timmerman wurksum by de 

Hoogovens te Velzen. Heit is er wurden fan trije bern. In hurd 

gelach is it, as op jonge leeftyd in soantsje en letter in dochter 

komme te ferstjerren. Yn augustus 1986 komme Emmy en hy 

yn Wytmarsum op De Muonts te wenjen. Ko, graach ûnder de 

minsken, wie altyd ree immen te hânlangjen. Yn ‘t doarp hat 

er in protte frijwilligerswurk út ‘e wei setten. De tennisbanen 

wienen altyd goed ûnderholden en op ‘e tiid sproeid. Hy die 

ferskate wurksumheden yn ‘t swimbad, wie mei oprjochter en 



4

âld-bestjoerslid fan de jeu de boulesferiening ‘De Mounebou-

lers’ en helle de kontribúsjes op foar ‘Doarpsbelang’.

Lykwols de lêste jierren gie de sûnens fan Ko efterút en mei 

dêrom binne Emmy en hy ferhúze nei ‘De Krânse’. Dêr, yn 

in geryflik hûs mei de wen- en sliepkeamer ûnder, hienen sy 

it nei ‘t sin. Ko wie ek in ‘bondsman’. Fiif-en tweintich jier hat 

er as bestjoerslid yn tou west foar it ‘Bestuur FNV Bouw, afd. 

Nij Bolsward, Wûnseradiel’. En dan komt op 14 desimber 2014 

ûnferwachts de ein oan syn libben. Wy sille de freonlike perso-

anlikheid fan Ko yn it doarp tige misse en winskje Emmy, bern, 

bernsbern en famylje sterkte ta by it ferwurkjen fan it ferlies.

Nei in tiid fan siik wêzen is ferstoarn AUKE WIERSMA.

Auke, berne 11 jannewaris 1932, hat in grut part fan syn lib-

ben yn Arum en Wytmarsum wenne. Auke wie in man mei twa 

rjochter hannen en dêrtroch fan alle merken thús. Hy begûn 

syn wurksum libben as learling-fytsmakker yn Arum, waard 

letter automonteur te Boalsert, smidsfeint yn Eksmoarre en 

metaalbewurker by Amels te Makkum. Dêrnei hat er 5,5 jier 

by de KNSM op de grutte feart fearn. Hy troude en krige twa 

bern: Jan en Maggy. Spitigernôch hâldt de relaasje gjin stân.

Stabiliteit fynt Auke yn it wurk by Hogenhuis b.v. Hjir komt 

er yn 1958 oan ‘e slach en bliuwt it bedriuw trou oant desimber 

1991. Dan makket Auke nei 34 jier gebrûk fan de VUT-rege-

ling. Mar syn hobby, it reparearjen fan motoren, hâldt er yn 

stân. De lêste jierren wennen Auke en syn broer Ulbe by inoar. 

Tegearre hienen sy it goed.

Elk hie syn eigen taken. Dêr kaam feroaring yn doe ‘t Auke 

siik waard en nei in sikehûsopname ‘Bloemkamp’ as thús krige. 

Hjir is Auke op 17 desimber yn de âldens fan 82 jier ferstoarn. 

In markant persoan is hinnegien. Wy kondolearje de famylje 

Wiersma mei it ferlies fan Auke en winskje harren sterkte ta.

Oant de oare kear,

Janke 
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D  B en OVW
Klúnfeest 24 januari 2015
De voorbereidingen zijn in volle gang. In toevoeging op het 

programma uit de vorige koepel kunnen we melden dat Sur-

prise een sneak preview gaat geven in het menisten kerkje van 

hun grote stuk in februari!

Als je maar enigszins vermoedt dat je komt geeft je dan op met 

een mailtje naar klunfeest2015witmarsum@gmail.com . Dan 

kunnen wij de boel goed voorbereiden, groepen indelen en er 

voor zorgen dat er voldoende stempelkaarten zijn.

Voor vragen of als je zelf een activiteit aan het klúnfeest wil 

koppelen kan je mailen met joostrosier@gmail.com of één van 

de andere leden van het klúnteam aanspreken.

Menno Heeringa, Remko Boonstra, Annemieke Jolie, Mari-

anne Koopmans , Jaap de Vries en Joost Rosier

DB
Ko van der Meij
Op 14 december is Ko overleden. Hij heeft vele jaren voor DB 

het lidmaatschapsgeld opgehaald. DB is daar bijzonder dank-

baar voor en zal het contact met deze zeer vriendelijke dorpsge-

noot erg missen. Wij wensen de dierbaren van Ko veel sterkte 

met het verwerken van het verlies.

Windmolens.
Provinciale Staten heeft  18 december definitief gekozen voor 

windmolens bij de Afsluitdijk in het IJsselmeer. Het gaat dan 

in totaal om 316 megawatt aan windenergie dat in het meer 

moet komen. Samen met het park op de kop van de afsluitdijk 

van 36MW en wat op het land aan bestaande molens in de rest 

van Friesland blijft staan wordt dan de doelstelling van 530MW 

gerealiseerd. 
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Speeltuinen
Op aanwijzing van de bewoners heeft DB bekeken of het 

mogelijk zou zijn om in de Dôle 2 een speeltuintje te realiseren 

in het plantsoentje op de Krânse. Het plantsoentje is het enige 

stukje grond in de wijk dat niet tot een kavel behoord. In over-

leg met de directe omwonenden bleek echter dat het buurtje 

rond het plantsoentje is vormgegeven als een hofje rond een 

stukje groen. In dit beeld past geen speeltuintje. Ook bleek dat 

er ook zonder een speeltuintje al naar harte lust gespeeld wordt 

op het hofje. DB kijkt nu met de gemeente of er nog andere 

mogelijkheden om tijdelijk iets van een speeltuintje te realise-

ren in de wijk.

Stoepen
Op een aantal plaatsen in ons dorp komen de tegels omhoog 

in de stoep. Er is vanuit de gemeente geen reguliere controle 

van alle stoepen. Het is het verzoek om als er iets aan de stoep 

gedaan moet worden dat op de gemeente site te melden. 



7

Voor alle soorten reizen bent u bij ons aan het juiste adres.
Of het nu gaat om pakketreizen, samengestelde reizen, bus- 

(excursie) reizen, zakenreizen, fietsvakanties, campingvakanties, 
cruisevakanties of zeilvakanties… Wij begrijpen waar ú heen wilt!

Wij staan voor u klaar en helpen u graag verder met het zoeken naar een “passende” 
vakantie! Bent u niet in de gelegenheid om tijdens onze openingstijden bij ons langs te 
komen, informeer dan naar de mogelijkheden.

Graag tot ziens! 
Met vriendelijke groet,
Alina, Anja, Linda, Lizette en Gethy.

Holland International Reisbureau Harlingen
Simon Stijlstraat 5, 8861 CH HARLINGEN
T 0517 – 417 158
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E  LK WAT WILS
De eerste helft van het kaartseizoen 2014/2015 zit er bijna 

weer op,het heeft ons weer veel plezier gegeven, mede door de 

goede verzorging in cafe De Gekroonde Roskam.Wilt U ook 

eens gezellig een kaartje leggen dan kan dat op dinsdagavond, 

om de 14 dagen, de datums staan in de koepel, we beginnen om 

19.45 uur. Uitslagen van de eerste helft.

Schutjassen   Klaverjassen
23 sept 2014
1e prijs Paul Nota 73 pnt. 1e prijs Jaap de Ruiter  6651 pnt.

 2e prijs Bouke Keuning  6620 pnt

 3e prijs Gerard v.d. witte  6415 pnt

 4e prijs Sjoukje Wind  6323 pnt

30 sept. 2014

1e prijs  Tetro Zijlstra 65 pnt 1e prijs   Jan Bouma  7034 pnt

 2e prijs   Sjoukje Wind  6627 pnt.

 3e prijs   Geeske de Vos  6351 pnt

  4e prijs    Klaske Visser  6351 pnt

14 okt maatkaarten 2014
1e prijs Peter Huisman/Henk Bergsma 68 pnt 

2e prijs   Sjoerd Nicolai/Jacobus Jorna 63 pnt                 

1e prijs  Joh. Bouma/J.de Ruiter 6487 pnt         

2e prijs  Truus Bergsma/GosseHuisman   6409 pnt 

3e prijs  Emmy Hofma/Jan Sijtsma 6137 pnt 

4e prijs  B.Keuning/Els v.Harskamp 6023 pnt

28 okt 2014
1e prijs   Henk Anema 73 pnt       1e prijs  Geeske de Vos 7591 pnt                   

                                           2e prijs   Els  v.Harskamp 6943 pnt

                                           3e prijs  Waling de Valk 6929 pnt

                                           4e prijs  Kees Visser 6414 pnt
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11 nov. 2014
1e prijs Jacobus Jorna 69 pnt     1e prijs Els v. Harskamp 7473 pnt

      2e prijs   Sjerp de Jong 6883 pnt

      3e prijs   Sjoukje Wind 6596 pnt

25 nov. 2014
1e prijs Sjoerd Nicolai  67 pnt     1e prijs   Jaap de Ruiter 6786 pnt                     

      2e prijs  Johannes Bouma 6688 pnt

                     3e prijs Klaas Kroontje 6584 pnt

9 dec. 2014     
1e prijs Henk Anema 62 pnt 

2e prijs  Tetro Zijlstra 62 pnt                 

      1e prijs Jan Sijtsma 6973 pnt               

      2e prijs Kees Visser 6791 pnt

      3e prijs Bouke Keuning 6631 pnt

      4e prijs Klaas Kroontje 6338 pnt

Wij hopen dat het fijne feestdagen waren en dat iedereen het 

oude jaar goed heeft afgesloten, tevens wensen wij allen een 

gelukkig 2015 en misschien tot ziens bij ELK WAT WILS.

Het bestuur

V erhuist
Wij zijn verhuisd, na jaren in Witmarsum te hebben gewoond. Nu 

wonende te Harlingen zeggen we hierbij alle lidmaatschappen en 

donaties op.

Ons nieuwe adres is Prins Clausstraat 146, 8862 ME, Harlingen

Met vriendelijke groet, 

Dick en Lenie Smits
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G  raach dien
Ook in het nieuwe jaar zullen onze vrijwilligers op werkdagen 

tussen 9 en 10 uur ’s morgens bij de telefoon wachten op aan-

vragen om hulp voor bij voorbeeld:

 -  Vervoer en begeleiding voor een bezoek/behandeling aan of 

door een specialist in het ziekenhuis

- Vervoer naar de fysiotherapeut

- Vervoer binnen het dorp

- Een boodschapje doen

- Met spoed medicijnen halen

- Hulp bij een klusje

De hulp is gratis, wel moet een kostenvergoeding voor het vervoer 

worden berekend. Deze bedraagt € 2,00 binnen het dorp en € 

0,25 per kilometer buiten het dorp, af te rekenen met de chauffeur/

vrijwilliger. U kunt bellen met telefoonnummer 06 52046445

Als het kan tenminste 2 dagen van tevoren.

Er kan dan op tijd voor een vrijwilliger worden gezorgd

Wilt u andere informatie, bel dan Ale Kuperus  0517-531292

K  .V. Pim Mulier 
Jaarlijkse kaartmiddag 
De jaarlijkse kaartmiddag zal worden gehouden op zaterdag 10 

januari 2015 om 14.00 uur in de Otterbar. Er wordt weer gekaart 

om mooie vleesprijzen. Iedereen is van harte welkom om in het 

winterseizoen even een kaartje te leggen. Het bestuur hoopt op 

een grote deelname. Opgave kan vanaf 13.30 uur in de Otterbar. 

Namens het bestuur,

Simon Lemstra 
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Z  onnebloem Witmarsum
Maandag 8 december was er weer de traditionele koffie ochtend 

in het Groencentrum van Witmarsum. Onder het genot van kof-

fie en oranje koek (traktatie van Aylva State)was het een gezellig 

uurtje. Na de koffie kon iedereen een wandeling maken door de 

mooi versierde kassen en zich  verbazen over zoveel kleuren en 

geuren. Iedereen werd om 11.30 weer door de vrijwilligers opge-

haald en thuis gebracht. Zowel de gasten als vrijwilligers gingen 

met een mooie kerstster naar huis. Om deze ochtend te doen 

slagen is het alleen mogelijk met behulp van de vrijwilligers en 

de gastvrijheid van het team van het Groencentrum. 

Iedereen bedankt voor deze inzet.

Zonnebloem Witmarsum/ Bolsward, Martie Pranger
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L  etters van Mounewetter
Tijdens de drukbezochte Award Uitreiking op kasteel De Hooge 

Vuursche te Baarn werd maandagavond 1 december aan open-

luchtzwembad Mounewetter uit Witmarsum de Award Zwem-

bad van het Jaar 2014 in de provincie Fryslân uitgereikt. De prijs 

werd in ontvangst genomen door bestuursvoorzitter Roel Bijlsma 

en bedrijfsleidster Joke van der Vliet van het bad. Mounewetter 

kreeg de prijs voor de hoogste waardering en de meeste stemmen. 

De landelijke titel ging naar openluchtbad De Meermin uit Steen-

bergen. Maar dat was nog niet alles, want Mounewetter werd ook 

nog winnaar van één van de 3 creativiteitsprijzen. De 2 resterende 

Awards gingen naar Zwemschool Kablau uit Apeldoorn en het 

Leeghwaterbad uit Purmerend. Ook waren er Awards voor bin-

nenbaden en ketens. De prijzen werd uitgereikt door presenta-

trice Bea van der Berg en Rene Everts van Diversey Care. Mou-

newetter is erg blij met haar prijzen. Het bestuur ervaart het als 

een grote waardering van de stemmende badgasten voor de inzet 

van alle medewerkers en vrijwilligers om van Mounewetter een 

gezellig, schoon, veilig en laagdrempelig bad te maken.

Mounewetter kent hoogtepunten maar ook diepe dalen.
Op dinsdag 2 december sloeg de feestvreugde om in diep verdriet 

toen wij hoorden van het overlijden van Anneke Miedema-Sipma, 

lieve vrouw van Cor en zorgzame moeder van Gerben en Egbert. 

Anneke kwam al jarenlang bij ons zwemmen en was ook als vrij-

willigster werkzaam bij het zwembad. Zij bezorgde in het voorjaar 

de informatieboekjes en was behulpzaam bij kleine klusjes en bij 

de zwemvierdaagse. Wij wisten dat Anneke een ernstige ziekte had, 

maar hadden niet verwacht dat zij zo snel zou komen te overlijden, 

nog maar 49 jaar oud. Anneke heeft haar lichaam gegeven aan de 

wetenschap, met als doel om andere patiënten met dezelfde ziekte 

te helpen. Een hele onbaatzuchtige en menslievende daad waar wij 

diep respect voor hebben. Wij wensen Cor en de kinderen ook vanaf 
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deze plaats heel veel sterkte toe en hopen dat zij straks de kracht 

vinden om de draad van het leven weer op te pakken.Het 2e dal wat 

ons trof was het plotselinge overlijden van Ko van der Meij op zon-

dag 14 december. Ko was een vrijwilliger van het eerste uur en altijd 

bereid om een helpende hand te bieden. Iedereen kende Ko want hij 

was geregeld op de fiets in en rond Witmarsum te vinden. Ko heeft 

gedurende vele jaren de spelotheek beheerd in Mounewetter. Rond 

sluitingstijd kwam hij altijd langs om het afval op de speelweide op 

te ruimen. Ook was hij één van de vrijwilligers die jaarlijks meehielp 

om het bad te verven en verzorgde hij samen met Emmy de was. 

Ko is 75 jaar geworden. Wij wensen Emmy, de kinderen en klein-

kinderen veel sterkte toe nu zij zonder hem door moeten gaan. Wij 

kunnen nog steeds niet geloven dat Anneke en Ko nooit meer langs 

zullen komen en zullen hen beide heel erg missen.

Namens het bestuur van Mounewetter, 

Hannie Kroontje-Steiginga

s  .v. Mulier
De jeugdactie is weer geweest op 19 november. Bijna alle 

jeugd van s.v. Mulier is de straat op geweest om de verschil-

lende producten te verkopen. Dit is hun onder begeleiding 

van ouders en andere vrijwilligers zeer goed geslaagd. Er is dit 

jaar meer verkocht dan vorig jaar. Er waren zelfs dorpen bij 

waar alles op was. Langs deze weg willen wij alle begeleiders 

en de coördinatoren bedanken die er aan meegeholpen heb-

ben om deze actie weer te doen slagen. De netto opbrengst 

dit jaar is € 1385,00. Per dorp is de bruto opbrengst: Witmar-

sum € 1876,00 Schettens € 178,50, Schraard € 212,45, Pingjum 

€ 208,00 en Lollum € 285,00

Bedankt namens de sponsorcommissie van s.v. Mulier
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s  .v. Mulier
Uitslagen kaarten s.v. Mulier

Nu het weer winterstop is kan er weer gekaart worden. Zater-

dag 20 december was het weer zover. Er kon weer gestreden 

worden om mooie vlees prijzen. We zijn om half twee begon-

nen met zowel schutjassen als klaverjassen. De schutters deden 

3 partijen en de Klaverjassers 4. Er waren dit jaar wel minder 

kaarters dan vorig jaar, maar het plezier was er niet minder 

om. Om half zes konden de prijzen worden uitgereikt aan de 

volgende personen:

Schutjassen  Klaverjassen
1e prijs Sjoerd Nicolai 73 pnt Els v. Harskamp 6294 pnt

2e prijs Paul Nota 67 pnt Lubbert Cuoerus 6182 pnt

3e prijs Johannes Bergsma 67 pnt Truus Bergsma 6061 pnt

4e prijs Jelle Reinsma 66 pnt Emmy Hofma 6038 pnt

5e prijs Wiebe Bergsma 65 pnt 

6e prijs Tetro Zijlstra 60 pnt

7e prijs Siebe Grijpma 59 pnt

Verder waren er nog twee die de poedelprijs wonnen. Bij het 

schutjassen was de Henk Bergsma met 49 pnt en bij het klaver-

jassen Jan Sijtsma met 5435 pnt.     

We hebben een mooie middag gehad en hopen dat er volgend 

jaar weer wat meer deelname is en tot weer op het sportveld bij 

het voetbal

s.v. Mulier
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Trekkingsuitslag 2014

van de opbrengst 
is direct voor de

clubkas

     80% Prijzen innen?
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale 
Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Als u uw 
lot heeft betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen 6 weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op 
uw bankrekening. Aan de Grote Clubactie is een vergunning voor 5 jaar verleend door het Ministerie van Justitie op 7-12-2009 onder 
nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket en typfouten zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden.

Hoofdprijzen
1e prijs € 100.000,- 3803624
2e prijs Volkswagen UP! 3647930

Overige prijzen
3e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 2.500,-

1101252
4e – 6e prijs Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,-

0206401 0380916 0843726
7e – 9e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 750,-

0364852 0606393 2645515
10e –14e prijs Thermae 2OOO arrangement voor 2 personen

0074187 0639873 3349568 3875321 3883856
15e – 48e prijs Safety Experience all-in slipcursus voor 2 personen

0000045 0330466 0355869 0367491 0442152 0600443 0612980 0626415 0670406 0699975
0735112 0962287 1113156 2510988 2589675 2624011 2692000 2734900 2852904 2975990
3011093 3194853 3340408 3449623 3546747 3691794 3710306 3795568 3803572 3807322
3821086 3953287 4060997 4066017

49e – 78e prijs Fletcher Hotels all-in arrangement voor 2 personen
0187137 0458914 0630776 0652936 0722508 0780814 0829097 0888801 1018901 1022297
2607603 2834963 2855297 2935494 3010337 3017589 3197296 3237953 3290160 3350155
3374693 3396029 3448366 3550447 3645791 3764031 3776236 3822105 3866842 4016633

79e – 93e prijs Horloge.com waardebon t.w.v. € 175,-
0116331 0121684 0150537 0813285 0850154 0936589 1088370 1120126 2521969 2727157
2998781 3009590 3403307 3739332 4071343

94e – 123e prijs Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten
0072598 0087261 0094806 0241700 0275101 0522873 0531854 0612132 0726311 0828038
0990790 0995624 1009457 2507058 2562373 2700897 2714167 2756022 2890372 2977498
3020627 3043317 3155492 3226070 3331366 3578221 3597955 3828064 4038504 4059899

124e – 138e prijs Thermae 2OOO 2 duo entreekaarten
0120858 0453462 0642264 0727471 0776887 0832097 0952304 1031061 1046866 1120990
2514638 2774889 2785421 3739543 4070227

139e – 168e prijs Bobbejaanland 4 entreekaarten
0002994 0018673 0088734 0148421 0303704 0401528 0402447 0691907 0697932 0812807
2512122 2562676 2735851 2759827 3161431 3369920 3374101 3442633 3460299 3500067
3530293 3559130 3653239 3848925 3885516 3993408 4033004 4038528 4047643 4049398

169e – 188e prijs Veluwse Bron 4 entreekaarten
0073889 0304965 0312534 0378838 0666415 0683054 0794272 1040845 1099200 2514145
2537161 2583918 2661966 2739698 2977851 3295449 3683282 3755610 3803217 3986476

189e – 213e prijs Attractiepark Slagharen 4 entreekaarten
0109803 0140514 0148145 0189841 0270770 0284730 0300224 0300755 0338433 0375086
0676886 0919806 0928621 1016664 1119172 2812777 2922945 2992747 3328843 3381143
3382336 3387790 3591366 3791585 4057769

Prijzen op eindcijfers
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 400,- 310173
Laatste 5 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 350,- 94031

Laatste 4 cijfers goed Trolley t.w.v. € 130,- 1642
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P ubquiz in Witmarsum
Op zondag 11 januari 2015 om 17.00 uur zal na het grote suc-

ces van de popquiz in de Gekroonde Roskam, de eerste editie 

plaatsvinden van de Witmarsummer Pubquiz.

De pubquiz is een spel / activiteit waarbij plezier, gezelligheid 

en hilariteit de boventoon voert. De pubquiz is geschikt voor 

iedereen. Diverse onderwerpen komen er tijdens de pubquiz 

voorbij, zoals algemene kennis, sport, muziek, fotoronde en 

televisie. Wij verrassen u met de leukste en gezelligste quizvra-

gen, geluidsfragmenten en afbeeldingen. 

De vragenrondes worden afgewisseld met de snelle tussenron-

des. “ petje op, petje af” waarbij wordt gestreden om een gratis 

consumptie voor je hele team. 

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

master (in Witmarsum is dat wederom ‘Doubleyou B’ en zijn 

team), stelt elke ronde de vragen en de deelnemers moeten de 

antwoorden (liefst de juiste natuurlijk) op de antwoordformu-

lieren zetten. Deze antwoordformulieren worden voor aanvang 

uitgedeeld aan de deelnemers. 

Na elke ronde worden de antwoordformulieren opgehaald en 

de quizmaster zal de juiste antwoorden gegeven. Voor elke 

goed antwoord krijgt een team 1 punt. Het team dat na het 

einde van alle rondes de meeste punten heeft is de winnaar. De 

pubquiz kampioenen gaan naar huis met een beker en natuur-

lijk de eeuwige roem!

Natuurlijk hebben wij geleerd van de popquiz die wij in novem-

ber hebben georganiseerd. Zo zullen wij vooraf kritisch alle 

vragen doornemen, want de moeilijkheidsgraad bij de popquiz 

was wel erg hoog. 
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Een ander leerpunt is het aantal personen per team. Bij de pop-

quiz was dit erg verschillend. 

Omdat wij hier de nodige reacties op hebben gekregen heb-

ben wij besloten dat een team maximaal uit 5 personen mag 

bestaan. Minder mag, maar meer niet.

Je kunt je als team opgeven, maximaal 5 personen per team, 

maar je kunt je ook individueel opgeven en dan wordt er een 

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

Alle teams krijgen een aparte tafel toegewezen en mag een 

leuke teamnaam verzinnen. Vooraf worden de spelregels dui-

delijk uitgelegd, zoals het niet gebruiken van mobiele telefoons 

tijdens de quiz. Tussen de rondes door is er voldoende gelegen-

heid om drinken te halen en na ronde vier wordt er een langere 

pauze gehouden. In deze langere pauze worden de deelnemers 

warme hapjes aangeboden. 

Nadat alle rondes zijn gespeeld zullen de winnaars bekend wor-

den gemaakt door de quizmaster. Alle antwoorden worden tij-

dens de quiz nagekeken. Het winnende team ontvangt een prijs 

en natuurlijk de eeuwige roem.

Dit mag je zeker niet missen! Dus geef je als team of als indi-

vidu op voor de “Pubquiz Witmarsum”. Dit kun je doen door te 

mailen naar degekroonderoskam@live.nl of bellen naar 0517-

531196. Tot zondag 11 januari 2015!!

Tot zondag 11 januari 2015!!
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D e Mouneboulers
Voor de Mouneboulers is het traditie om voor de winterstop 

het Snerttoernooi te spelen. Het weer was goed, vrij fris maar 

droog en de boulers konden hun kunsten nog een keer ver-

tonen. Door het aanvangstijdstip te vervroegen kon voor de 

snertmaaltijd (verzorgd door Johannes Adema), al een ronde 

gespeeld worden. De snertmaaltijd smaakte uitstekend en 

met volle magen werden er nog twee rondes gespeeld.

Voor de prijsuitreiking werd nog een kleine verloting gehou-

den en toen werden de prijswinnaars bekend gemaakt:

1e prijs  Bauke Keuning 5e prijs Geeske de Vos

2e prijs Johannes Bouma 6e prijs Bert van Meggelen

3e prijs Hieke Keuning 7e prijs Jetze Hofstra

4e prijs Ko v.d. meij 8e prijs Piet de Boer

De poedelprijs was deze keer voor Lolke Huizenga.

S  crooge groot succes
Voor de voorstelling liepen de spelers al rond op straat: 70 vrij-

willigers volledig uitgedost in 19de eeuwse kledij. De warme 

chocolademelk stond te pruttelen en in de vuurkorven knisper-

de het vuur. Bezoekers voor de voorstelling Scrooge kwamen 

zo al goed in de stemming. Witmarsum ademde de sfeer van de 

1860 uit.

Vier keer mochten toneelvereniging Surprise, muziekvereni-

ging Nij Libben en zangkoor Scheppingsgave Scrooge opvoe-

ren. Het stuk hoort bij deze tijd van het jaar en de Koepelkerk 

in Witmarsum als locatie versterkte de sfeer die bij Scrooge 

past. Vanaf begin tot eind waan je je in de 19e eeuw van Dic-
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kens. Twee maanden oefenen gingen vooraf aan de voorstelling 

en het resultaat was dat 600 bezoekers op en top hebben geno-

ten van de Scrooge in de Koepelkerk.

Het verhaal van Scrooge is bekend: een geldbeluste vrek die 

tot inkeer komt. De personages waren prachtig aangekleed en 

uitgebeeld. Scrooge was in het begin duidelijk de knorrige vrek, 

die door vier geesten langzaam tot inkeer wordt gebracht. Aan 

het eind zagen we een uitbundige, sociale Scrooge die vrolijk en 

springend door de Koepelkerk danste. 

Toneel werd afgewisseld met zang van Scheppingsgave en 

muziek van Nij Libben. Een prachtige combinatie leverde dat 

op. De liederen waren mooi gekozen en goed gezongen. Nij 

Libben speelde de sterren van de hemel. Samen met het goede 

spel van de toneelspelers van Surprise, hebben de drie vereni-

gingen het publiek anderhalf uur lang teruggebracht naar de 

tijd van Dickens.

De samenwerking tussen de drie cultuurverenigingen is uniek 

en smaakt naar meer. Theater op locatie blijkt ook een goede 

keus te zijn, want deze vorm van toneel trekt meer mensen. 

Vorig jaar al tijdens het 50-jarig bestaan van toneelvereniging 

Surprise was de voorstelling In Familjesaak drie keer uitver-

kocht. De locatie was toen een boerderij net buiten Witmar-

sum.

Op 24 januari 2015 organiseert Dorpsbelang in samenwerking 

met alle verenigingen het Klúnfeest. Deze culturele rond-

toer door Witmarsum eindigt in café De Gekroonde Roskam 

met een snertbuffet. Weer een voorbeeld van steeds nauwere 

samenwerking tussen alle verenigingen. Muren en muurtjes 

die van oudsher tussen verenigingen zijn opgetrokken, worden 

langzaam afgebroken. Dat is maar goed ook, want in samen-

werking kunnen de verenigingen veel meer moois voor de 

inwoners van Witmarsum en omgeving organiseren.
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S  urprise
We wensen iedereen een toneelrijk 2015. We hopen dat u net 

als bij het jubileumstuk én bij Scrooge in 2015 ook massaal onze 

voorstellingen zult bezoeken!

Het is weer gelukt: een mooi stuk op de planken brengen met 

eigenlijk te weinig repetitietijd. Oefenen in de Koepelkerk was 

koud en soms afzien, maar we kijken zeer tevreden terug op 

de opvoering van Scrooge. Fantastisch dat drie verenigingen 

–Nij Libben, Scheppingsgave en Surprise- gezamenlijk hebben 

gezorgd voor vier keer een uitverkochte kerk. Misschien ten 

overvloede: iedereen heel hartelijk bedankt voor de medewer-

king én het bezoeken van de voorstelling. Als we goed hebben 

geluisterd, heeft u er ook zeker van genoten.

Voorafgaand aan Scrooge organiseerde toneelvereniging nog 

een Pietenactie op 5 en 6 december. Twaalf gezinnen hebben 

‘onze’ Piet laten komen om hun Sinterklaasfeest op te luiste-

ren. Voor ons reden genoeg om deze actie eind 2015 weer te 

organiseren.

We willen alle dorpsgenoten heel hartelijk bedanken voor de 

riante afname van zakken drop, tijdens onze dropactie. Hope-

lijk hebben ze gesmaakt. Uw hulp heeft een belangrijke bijdra-

ge geleverd aan de kas van Surprise waarmee we weer mooie 

voorstellingen kunnen realiseren. Volgend jaar zullen we wat 

meer Engelse drop inkopen, want daar was veel vraag naar.

Op zaterdagavond 7 en zondagmiddag 8 februari voeren we 

Heit Wêze op. Twijfelt u nog of wel of niet naar de voorstel-

ling zult komen? Komt dan tijdens het Klúnfeest van 24 januari 

naar de sneak preview van Heit Wêze. Houd het programma 

van het Klúnfeest goed in de gaten. Twijfel of niet, reserveer 

sowieso 7 of 8 februari in de agenda.

Vlak voor de voorjaarsvakantie voeren we in samenwerking 

met het WOK een leuke kindervoorstelling op. 

Volgende Koepel meer hierover.
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Proef de sfeer 
en de uitstraling 
van een traploper

Bel voor vragen
06 295 337 21

Vegelingskampke 9
8491 PD   Akkrum
tel. 0566 - 651737

www.trap-vloer.nl • www.vloerinfo.nl

Alles voor uw trap
• traplopers • trapstoffering •
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S  nertwedstrijd
Zaterdag 24 januari 2015 (in samenwerking met het Kluunfeest)
Er kunnen nog wel wat kandidaten bij!!

Veel mensen denken, ach die snert van mij is niet zo bijzon-

der….. maar misschien denkt Reitse, ja Reitse Spanninga van 

“Lekker ite mei Reitse” daar wel heel anders over! En wordt u/

jij wel de beste snertmaker van Witmarsum. Dus, schroom niet 

en geef je op via henj.dejong@ziggo.nl of anne.popma@ziggo.

nl of telefonisch (0517) 531766 (Hieke de Jong) of 06-36188403 

(Betty Popma). Ook voor vragen kan je hier terecht. De snert 

(4 tot 5 liter) kan je thuis maken en vervolgens vanaf 14.00 uur 

brengen bij de Gekroonde Roskam. Om 15.30 uur zal Reitse de 

snert beoordelen, samen met nog enkele prominente Witmar-

sumers. Na afloop van het Kluunfeest bent u van harte welkom 

om de heerlijke snert te komen proeven.

Namens Stichting Koepelconcerten Witmarsum,                                                     

Hieke en Betty

Y  nstjoerd,
troch Jelle Yntema - Wytmarsumer fan 1930 – 1956 - soan fan Jurre 

en Hinke Yntema dy’t fan 1920 oant 1960 in krudenierswinkel hie-

nen oan de Arumerdyk, dêr’t letter de ‘Paperclip’ yn sitten hat.

Achte redaksje,

Op it omkaft fan it lêste nûmer fan ‘De Koepel’ winsket de 

redaksje elkenien ‘Noflike Krystdagen en in Sûn 2015’ ta. Ik 

wol ek jimme in Sûn en Lokkich Nijjier tawinskje en jimme ‘ris 

komplimintearje mei jimme prachtige wurk foar it moanneblêd 
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dat jier yn jier út alle moannen op ‘e nij by doarpsgenoaten én 

âld-Wytmarsumers besoarge wurdt.

De stikjes tusken ‘Kat en Harke’, om bar skreaun troch Janke, 

Jelly en Wim, lêze Marianne en ik altyd alderearst. Hulde! It 

muoit ús oars tige dat der fierder sa’n bytsje skreaun wurdt yn 

de Fryske taal. Dat sil net allinne dien wurde om’t stikje-skri-

uwers it Frysk net skriuwe kinne, mar grif ek om’t guon net by 

steat wêze soenen it Frysk te lêzen.

Fierder fernuverje wy ús der oer hoe aktyf Wytmarsum is. Wat 

wurdt der allegearre net dien om der in sellige doarpsmienskip 

fan te meitsjen. Yn it lêste nûmer, fan desimber 2014, allinne al 

is der sa’n grut oanbod oan aktiviteiten en wurdt der stilstien 

by wat der yn it ôfrûne kalinderjier bard is. Ik set ‘ris ien en oar 

op in rychje:

It grut opsette projekt ‘Scrooge’ fan trije ferienings: ‘Nij Lib-

ben’, ‘Scheppingsgave’ en ‘Surprise’; ‘Doarpsbelang Wytmar-

sum’ hâldt de opkringende ‘wynmûnen’ yn ‘e gaten en organi-

searret it Klúnfeest’ yn jannewaris; Stichting Koepelkonserten 

Wytmarsum hâldt in ‘Snertwedstriid’ en fersoarget de Koe-

pelkonserten yn ‘e tsjerke; ‘Gymnastykferiening V&O’ skri-

uwt foar ûnderskate leeftiden hiel wat lessen út en hat mei de 

‘springgroep’ moaie prizen yn ‘e wacht sleept; Stichting MFC ‘It 

Fliet’ hat it prachtige sportfjild realisearre en sjocht al wer nei 

de takomst, de oanlis fan in keunstgersfjild;  Iepenloft Swimbad 

‘Mounewetter’ is in geweldich sukses, hat foar it tredde opfolg-

jende jier de titel ‘beste openluchtbad in de provincie Fryslân’ 

krigen; Keatsferiening Pim Mulier hat foar begjin jannewaris 

har tradisjonele ‘Kaartmiddei’  belein, mar set har geweldich yn 

foar de promoasje fan it keatsen. Yn de ôfrûne simmermoan-

nen hat de keatsklub hiel wat writen dien om skoalbern te bege-

lieden by en entûsjast te meitsjen foar de prachtige keatssport. 

Der binne noch folle mear aktiviteiten yn it doarp. De Frânsen 

soene sizze: ‘Chapeau!’. Of yn gewoan Frysk: ik nim der myn 

pet foar ôf, haw djip respekt foar al jim krewearjen!

Jelle Yntema, Bussum, des.2014
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Y  n’t ferline
Wy wolle it efkes hawwe 

oer in stikje yn de krante 

fan 9-2-1965. Dat giet as 

folget: De gevel van het 

bejaardentehuis ,,Aylva 

State” in Witmarsum is verrijkt met een koperen plastiek van 

draad en plaat van de hand van Marijcke  Visser uit Bergen NH. 

Dit geschenk van het gemeentebestuur van Wonseradeel symboli-

seert in stoeiende herten de jeugd van de mens, in herten met een 

jong de volwassenheid, terwijl de ouderdom ook door een herten-

paar is uitgebeeld. Een paar, dat staat voor een schutse waarin de 

vormen zijn terug te vinden van de vroegere stins van de Aylva’s. 

Op de plaats, waar nu het bejaardenoord staat, stond tot 1747 de 

stins van de Van Aylva’s. Daarvoor in de plaats is een slotach-

tig huis gekomen, dat honderd jaar terug is vervangen door een 

villa, die al  woonden er anderen, de naam ,,Aylva State” bleef 

houden. Het rusthuis  heeft die naam dus ook gekregen. Dat de 

levensgang van de mens naar een bejaardenoord in hertenfiguren 

is uitgebeeld, is niet een sierlijke toevalligheid van de Bergense 

kunstenares van Friese afkomst. Bij de State hoorde eens een her-

tenkamp en ook Wonseradeel voert trots een sierlijk hert in het 

gemeentewapen. Oant sa fier it stik út de Ljouwerter Krante. .  Wy 

witten ek dat de gemeenten mei elkoar it hart fan Wûnseradiel 

ôfsketten hawwe. Mar no is de fraach, wêr is it keunstwurk  fan 

Marijcke Visser bleaun. Op de foto de harten dy by de ,,Aylva 

State” hearre, mar no ferdwûn binne. Wa wit hjir mear oer te fer-

tellen. As jo no ek mei soks sitte, lit it ús dan ek 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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D  e Koepel stypje
In goed begjin yn it nije jier mei dizze stipers:

M. Leenstra  Wytmarsum

G.F. Huisman Wytmarsum

R. Koops  Emmen

R. Rienstra  Makkum

W. Veninga  Wytmarsum

C. Wind  Penjum

A. Brandsma Wytmarsum

J. van der Ven Eindhoven

H.S. Palsma  Seisbierrum

W. Tuinstra  Koudum

Tige tank allegearre!

K opij-data Koepels 2015
febrewaris: 23 jannewaris

maart:  20 febrewaris

april:  20 maart

maaie:  17 april

juny:   22 maaie

july/aug.:  3 july

septimber:  21 augustus

oktober:  18 septimber

novimber:  23 oktober

desimber:  20 novimber

jannewaris: 18 desimber
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A  genda
H. Kuipers, De Krite 7, 8748 GG Witmarsum

@ harry.kuipers@freeler.nl, 0517 - 531452

 

03 jan. Elk Wat Wils: Club 5 toernooi in de

 “Gekroonde Roskam”. Aanvang 13.30 uur

06 jan. Elk Wat Wils: Competitiekaarten in de

 “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

10 jan. Oud papier ophalen “Nij Libben”vanaf 08.00 uur

11 jan. Wytmarsummer Pubquiz 

 De Gekroonde Roskam – aanvang 17.00 uur

14 jan. ANBO/KBO/PCOB: “Amusementsorkest 

 “Andante”Bolsward speelt swing- en salonmuziek

 in KC “Het Anker” Aanvang 14.00 uur

20 jan.  Vrouwen van Nu: Afd.avond in de “Gekroonde

 Roskam”. Auke Zeldenrust vertelt over zijn boek

 “Dorp achter de tralies”. Aanvang 19.45 uur

20 jan. Elk Wat Wils: Competitiekaarten in de

 “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

24 jan.   Klúntocht troch Wytmarsum mei û.o. in snert wedstryd

03 febr. Elk Wat Wils: Competitiekaarten in de

 “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

07 febr. Oud papier ophalen “Nij Libben”vanaf 08.00 uur

07 febr, Toneelvereniging Surprise: Uitvoering in de

 grote zaal van de “Gekroonde Roskam”

08 febr. Toneelvereniging Surprise: Uitvoering in de

 grote zaal van de “Gekroonde Roskam”

09 febr. Vogelwacht Witmarsum e.o.: Filmavond in de

 “Gekroonde Roskam”. Aanvang 20.00 uur

17 febr. Elk Wat Wils: Maatkaarten in de

 “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de februari Koepel moat uterlik 23 jannewaris
ynlevere wurde fia de mail: de-koepel@hetnet.nl of by
Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Wat letter ynlevere wurdt, bliuwt lizzen oant de folgjende Koe-
pel! Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres 
of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: harry.kuipers@freeler.nl

Tariven 2015 
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: http://www.dekoepel.eu
E-mail adres: de-koepel@hetnet.nl

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

Til. nr sekretariaat:  0517-531205


