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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
It is allegear drokte sa tusken        en         . En dat is in goeie 

saak, want dat bringt wat leven yn de brouwerij en lit boppedat 

sjen wêr in doarp goed yn wêze kin. De iene happening is noch 

net west, as de oare stiet alwer foar de doar. Tsjin kollega’s rop 

ik al jierren “Wytmarsum is the place to be!”

Mar eilaas is dat net hielendal oerkaam, want sa’t jimme lêzen 

ha is it gemeentehûs ferkocht. Op dit stuit fine noch sa’n san-

tich amtners hjir harren wurkplak, mar wat dat oanbelanget is 

it ein yn sicht en sille dizze minsken allegear rjochting Snits 

gean. Spitich, want om earlik te wêzen is it gemeentehûs fan 

Wytmarsum in tige goed en moai plak om jins wurk te dwaan. 

Mar lokkich krijt it gebou wol wer in nije funksje op it mêd fan 

soarch. Wat ik mij dêr bij foarstelle moat wit ik net. Wol krige 

ik fan in tige meitinkende doarpsgenoat it advys dat ik der eins 

dan ek alfêst wol bliuwe koe; wie ik yn ien kear mar te plak. Ja 

wat moat ik dêr no op en fan sizze. Wol wit ik dat it mij grif wat 

dwaan sil as foar it lêst de doarren sletten wurde fan it hûs fan 

de gemeente yn Wytmarsum. In tiidrak is dan foar myn gefoel 

foar altyd ôfsletten.

Mar lit ik net al te dramatysk dwaan, want dat hat net safolle 

doel. Wol is it sa, miskien werkenne jimme dat wol, dat ik hiel-

tyd faker werom gryp op it ferline. Doe’t ik bij de gemeente 

kaam te wurkjen en kollega waard fan û.o. Martinus Leenstra, 

Jan Posthuma en Ale Kuperus hienen dy mannen it altyd oer dy 

goeie âlde tiid. Ik wie doe krekt fan skoalle ôf en tocht dêr sa it 

mines oer. Wat no goeie âlde tiid!  Mar hieltyd faker betraapje 

ik mij sels der op dat ik no presiis itselde doch as dy mannen 

eartiids. Al binne de ferhalen dan ek oars, de strekking is itsel-

de. En sa sjogge jo mar wer, tiden ha tiden, mar yn it djippe 

wêzen feroaret net safolle.

Sa mei ik ek graach ris de nijsbrief fan Tresoar lêze. Dy bringe 

sa sljochtwei ienris yn de moanne de nijsbrief ‘Friesland zoals 
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het was’ út. Elke kear wurdt dan in tema bij de kop pakt en fan’t 

simmer gie it in kear oer it keatsen. Fermaaklik mei ik wol sizze, 

sa as wol bliken docht út ûndersteand stikje:

“Nog altijd heeft de Nederlandse Kaatsbond in haar reglemen-

ten een artikel waarin het spuwen op de bal wordt toegestaan. 

Deze onzedelijke wijze van sport bedrijven heeft ook ernstige 

gevolgen voor de volksgezondheid!”. .Alteast sa stie yn De 

Telegraaf fan 28 novimber 1911 te lêzen. “De Nederlandsche 

Kaatsbond heeft in zijn regelement het volgende artikel: ’t 

Bevochtigen van den bal. De kaatsers moge op straffe van een 

verloren slag, den bal niet in eenige vloeistof dompelen of met 

water, bier enz. bevochtigen. Spuwen is hier niet onder begre-

pen”. Frou A.G. van Hulst, fan it Griene Krús yn Snits, docht 

hjir har earnstich beklach oer. “Bij den internationale kaats-

wedstrijd te Sneek werd speeksel gebruikt, afkomstig van een 

tuberculoselijder, misschien ook van meer dan één! Dat op die 

wijze tuberculose kan overgebracht worden, lijdt geen twijfel!” 

neffens frou Van Hulst.

Mar no wer werom nei ús eigen tiid wêrby in laits en in trien 

mekoar ôfwikselje. Sa kaam der op 6 febrewaris in ein oan it 

libben fan MARIA (MARIETJE) DEINUM-HOOGHIEM-

STRA. Marietje, dy’ t yn de Mauritsstrjitte wenne, waard berne 

op 16 maaie 1937 as âldste fan de acht bern fan Schelte en Trui-

da.  Hja boaske mei Kees Deinum, dy’t yn 1998 ferstoar. Kees 

en Marietje krigen twa bern, Hendrik en Schelte. Marietje wie 

in frou dy’ t it leafst op harsels wie. Boppedat liet de sûnens 

de lêste tiid it ek net mear ta dat sij noch folle der op út gong. 

Marietje waard 77 jier.  Wy winskje Hendrik en Schelte en de 

bernsbern de krêft ta om dit grutte ferlies ter ferwurkjen en in 

plakje te jaan.

Wy hienen it earder ek al efkes oer it keatsen en dêr woe ik 

ek mar efkes mei beslute. Want sa fûn ik in advertinsje mei de 

tekst: Der wier ris in keatser út Wier, dy sloech alle ballen gâns 

fier.  Doe sei in menear ‘Hoe spylje jo dat klear?’ ‘Wol man’ sei 
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syn wiif, ‘Dy jonge is net stiif, dy is fluch en linich fan lea, hij 

is opfokt mei Hofstra syn brea!’ No wie Hofstra in bakker út 

Ljouwert, mar datselde brea wurdt ferkocht bij ús bakker:. Dus 

fluch en linich fan lea? Dan allegear oan it brea!!!

Oant de folgende Koepel

Wim

D B Witmarsum
UITNODIGING  JAARVERGADERING 

VERENIGING VOOR DORPSBELANG WITMARSUM

Dinsdag 24 MAART 2015 om 19.45 UUR

in de kantine van Mounewetter te Witmarsum

Agenda

1. Opening door Voorzitter

2.   Notulen jaarvergadering van 25 maart 2014(op te vragen bij 

Elsbeth van Haselen, Bewaarschool 16, 06 120 84442 of via  

www.dorpsbelangwitmarsum.nl)

3. Bestuursverkiezing

  Aftredend: Elsbeth van Haselen, Paulien Haitsma

  Verkiesbaar: Jeannette Hebly, Esther Posthuma 

(leden die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 

19 maart a.s. aanmelden bij het secretariaat, tel. 06 120 

84442)

4. Jaarverslag dorpsbelang
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5. Financieel verslag - verslag kascommissie

  Aagje Waterlander en Ype Groenhout  – kiezen van een 

nieuw lid voor Aagje Waterlander.

6. Verslagen van:  

- Witmarsumer Ontspanning Komité (W.O.K.)

- Sportdorp

- Stichting Zwembad Witmarsum e.o.

- Graach Dien/ In ’t ferline

- Ondernemers Vereniging Witmarsum

- Dream

7. Rondvraag

8. Sluiting

Pauze

Presentatie ‘Veranderingen in de zorg’ door Baukje de Jong 

van het Thuiszorg zorgteam Witmarsum van de Antonius Zorg-

groep.

Inventarisatie van de behoefte tot samenwerking tussen man-

telzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners.

N ij Libben
Fanfare “Nij Libben”

Talenten op de saxofoon: Op 14 februari hebben Rigt Kleinjan 

en Hilde Veninga deelgenomen aan het solistenconcours van 

FeMuZa (federatie muziek- en zangverenigingen in Súdwest 

Fryslân) in IJlst. Als duo behaalden ze 80 punten. Maar ook als 

solisten oogsten ze succes. Rigt behaalde 84 punten en Hilde 85 

punten. Meiden van harte gefeliciteerd!
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Uitnodiging

Wij nodigen hierbij alle basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 

samen met hun ouders en natuurlijk alle overige inwoners van 

Witmarsum e.o. uit, om op 14 maart  a.s.  naar ons voorjaars-

concert in de Gekroonde Roskam te komen, met een gastop-

treden het jeugdkorps XS (aanvang 20.00 uur). Onlangs won 

deze jeugd, onder enthousiaste leiding van Fenny Haagsma, 

nog het Jeugdkorpsenfestival van FeMuZa. Ze willen u graag 

laten zien en horen hoe leuk het is een blaas- of slaginstrument 

te bespelen. Het beloofd een prachtige avond te worden met 

een grote diversiteit aan muziek. De toegang is gratis en om de 

kosten te dekken is er in de pauze een verloting met veel leuke 

prijzen.

Om de kas te spekken houden we op zaterdag 7 maart een Oud 

IJzer Aktie.

Hiermee kunnen we onze instrumenten onderhouden en de 

reparaties betalen. We halen het oud ijzer tegelijk op met het 

oud papier. U kunt het naast de papiercontainers neerzetten. 

Graag niet eerder dan zaterdagmorgen, want er zijn ook meer-

dere kapers op de kust.

Heeft u erg veel oud ijzer laat het ons dan even weten via Jelle 

Zijlstra, telefoonnummer 06-10499053/0517-531604.

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 ver-

enigingsleven, het prachtige foto album en de complete agenda 

surft u naar  www.nijlibben.nl. Graag tot de volgende keer.
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O BS De Utskoat
Open ochtend basisschool De Utskoat  

In de week van 18 maart is de week van het openbaar onderwijs. 

Het begint een traditie te worden dat de scholen dan de deuren 

voor belangstellenden openen. De Utskoat houdt woensdag 18 

maart van 10.30 – 12.00 uur de open ochtend. Deze ochtend is 

bedoeld voor ouders die willen kennismaken met De Utskoat. 

Belangstellenden kunnen in alle groepen een kijkje nemen en 

onze directeur, Jolanda Verhoef, geeft rondleidingen. Meer 

informatie kunt u lezen op  www.obsutskoat.nl  en de posters 

die binnenkort in Witmarsum worden opgehangen! 

Team OBS De Utskoat, 

de Tsjasker 4, Witmarsum,  0517-531818

F ryske Krite
De Fryske Krite Wytmarsum spilet sneon 4 april om 20.00 oere 

yn de “Gekroonde Roskam” it stik 

Hynsteblom en Hynsteblom
De firma Hynsteblom en Hynsteblom is in handelskantoar, 

wêr’t in protte dingen ferkocht wurde, teminsten as der wat oan 

te fertsjinjen falt. Mark en Kees Hynsteblom binne de direkteu-

ren en Appy is de magazynsjef, ien út tûzen. Mar wat net goed 

útpakt is de bûtenlânske wurkster, dy’t swart yn tsjinst is. Joke 

v.d. Meer is fan de belesting en komt der efter. Se moatte alle 

seilen bysette om ûngelokken foar te kommen.

Op woansdei 8 april is de âlderen middei om 14.30 yn de 

“Gekroonde Roskam”.
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Open dagen BSO & KDV !  
Altijd al eens binnen willen kijken bij een kinderdagverblijf of 
buitenschoolse opvang? 

Maandag 9 maart van 15:30 tot 17:00 uur organiseren wij op 
de Buitenschoolse opvang “De Vrijbuiters” en het Kinderdag-
verblijf “De Bovenkruier” te Witmarsum een open dag. 
Dinsdag 10 maart van 09:30 tot 11:00 uur bent u van harte 
welkom om te komen kijken op het kinderdagverblijf.                                        
Adres: De Spinnekop 4 en 8,   Tel.:088 0350447                 
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K F Pim Mulier
Keatsferiening “Pim Mulier”- Wytmarsum

Uitnodiging voor de Jaarvergadering 

die gehouden wordt op woensdag 25 maart 2015 om 20.00 uur

in de kantine van MFC It Fliet te Witmarsum

AGENDA

1.  Opening

2 Mededelingen en  ingekomen stukken   

3. Notulen jaarvergadering van 27 maart 2014 

4.  Financieel jaarverslag 2014, rapport kascommissie

5.  Jaarverslag 2014

6.  Haye Rypmafonds 

7. Beschrijvingsbrief KNKB

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Simon Lemstra.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 22 maart 2015 melden bij 

voorzitter Harm Jilderda.  

Pauze

9.  Presentatie: het MFC, plannen voor kunstgras en de 

gevolgen voor het  kaatsen 

10. Verslag jeugdcommissie

11. Federatiezaken

12. Wedstrijdagenda 2015

13. Uitreiking Willem Boersma cup

14. Rondvraag

15. Sluiting.
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M usical Samuel 
Na een aantal jaren afwezigheid, wordt op 13 september 2015 

weer een musical opgevoerd namens het oecumenisch overleg 

van de gezamenlijke kerken van Witmarsum.

Het onderwerp van deze musical is Samuel, en dan vooral de 

beginjaren bij Eli. 

Er hebben zich al veel enthousiaste toneelspelers, zangers, 

zangeressen, kledingnaaisters, decorbouwers enz. opgegeven. 

Maar …. nog niet voldoende want de bezetting is nog niet hele-

maal rond. 

Vooral toneelspelers (mannen en jongens), zangers, zangeres-

sen en muzikanten zijn van harte welkom om mee te doen! De 

oefeningen beginnen waarschijnlijk in april.

Dus heb je zin om deze zomer met een gezellige ploeg een 

musical in te studeren, geef je dan op!

Graag voor 23 maart 2015 bij Jeltje Terpstra: email  gagerbran-

dy@hetnet.nl of tel. 532267 (na 18.00 uur). 

Namens het Oecumenisch Overleg,

Jeltje Terpstra

T ractor rondrit
Historische Tractorvrienden Witmarsum.

Onder ideale weeromstandigheden is zaterdag  12 april 2014 

de eerste tractor manifestatie van Witmarsum gehouden. Ruim 
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70 deelnemers kwamen rond half 2 bijeen op het terrein van 

mechanisatiebedrijf Hogenhuis.  Nadat iedere deelnemer zijn 

deelname nummer  op de tractor had bevestigd kon het “kijken 

naar een ander zijn tractor” beginnen. Ook “Omrop Fryslan” 

was aanwezig. De door hen gemaakte opnames, en die van de 

organisatie, kunt u bewonderen op You Tube onder “tractor-

manifestatie Witmarsum”. 

Ongeveer half 3 werd gestart met een rondrit. 70 tractoren die 

een lint van minstens één kilometer, en 50 jaar tractorhistorie 

lieten zien. Prachtig! Na een uurtje rijden kwamen de deelne-

mers weer bijeen in Witmarsum waar koffie en een broodje 

hamburger voor hen klaarstond. Vervolgens  ging ieder naar 

huis met een leuk aandenken van deze geslaagde middag.

Gelet op het succes van 2014 willen de initiatiefnemers  in 2015 

weer een tractormanifestatie organiseren. Dit willen zij doen 

op zaterdag 11 april 2015. Daarbij wordt ieder om 11.00 uur 

verwacht op het terrein Hogenhuis aan de Pingjumerstraat in 

Witmarsum. Daar is voor ieder een eenvoudige lunch waarna 

er wederom een rondrit is. Deze keer bevat de rondrit enkele 

spannende elementen. Bij aankomst is er voor elke deelnemer  

een aandenken en koffie met koek.

Omdat een dergelijk evenement nu eenmaal geld kost willen 

we deze keer een eigen bijdrage vragen van € 10,- per deelne-

mende tractor. Daar is de lunch, koffie en koek bij inbegrepen.

Deelnemers van 2014 krijgen een uitnodiging via de mail. Mocht 

u ook graag mee willen doen, dan kunt u zich opgeven bij:

Jan Cats: cats@tiscali.nl telefoon: 0517-531441

Menno Heeringa: m.heeringa@bouwbedrijf-heeringa.nl 

telefoon: 0517-531738

Na opgave krijgt u vervolgens nadere details via de mail toege-

stuurd.

Wij zien u graag op 11 april aanstaande!
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Y nstjoerd
Joska Hijlkema wint goud

In Makkum kwam de aanstormende jeugd van ZWF in actie. 

De categorieën  instap niveau 11 gingen hier de strijd aan met 

16 verenigingen uit rayon ZW. Joska Hijlkema won goud in de 

categorie instap niveau 11.

S tichting Koepelconcerten
Witmarsum- zondagmiddag 15 maart staat weer een dubbel-

concert op het programma. Stichting Koepelconcerten presen-

teren het “Orkest voor Zieken en Zeevarenden” en de band 

“Feetwarmers” op het programma.

Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden bijt het spits af in de 

Koepelkerk. Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden bestaat 

uit zangeres Trienke Hoogenberg, de broertjes Harm en Klaas 

Kasma, accordeonist Jan Smidstra en zangeres/danseres/actrice 

Mariska Snakenborg.

Hoewel zieke moedertjes en (ver)dronken zeelieden veelvuldig 

in hun liedjes voorkomen, draait het orkest zijn hand ook niet 

om voor smartlappen over oude eenzame lieden, jochies met 

gescheurde broekjes, overleden konijnen, onschuldige dans-

meisjes bij rode lampjes en wat al niet meer. 

Na de pauze gaan we verder in de vernieuwde bovenzaal van 

Café “De Gekroonde Roskam” met een optreden van de “Fee-

twarmers”.Deze Bildtse band die bekend is in heel Friesland 
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en omstreken, omschrijft zichzelf als een ‘mooi soatsy ongere-

geld’. De 5-mans formatie bestaat sinds 1989 en is bekend om 

z’n vrolijke, maar ook gedragen, soms melancholische Bildtse 

folkmuziek. Bekende nummers zijn ‘It maisy fan ‘e met’, ‘Bakky 

thee’, ‘It Bildt’ en ‘fan oast na west’. De Feetwarmers begelei-

den zichzelf op mandoline, banjo, gitaar, drum en fluit. Een 

bijzonder stel muzikanten dat verrassend mooie muziek maakt. 

De aanvang is 14:30 uur,  in de Koepelkerk te Witmarsum en de 

entree is € 7,50 of  € 10,-- inclusief patat.

• 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.nl



I t Stikeltsje
Der wie in âlderwetske lotterij

bij de útfiering fan Surprise

De lotsjes fleagen sa mar fuort

want der wienen moaie prizen, 

Sa wie der ek in tegoedbon

om jins neiltsjes ris kreas te dwaan

In prachtich kado fansels

om bygelyks oan jins leafste te jaan.

En wa wie de winner fan dit moaie kado

Jawis, ús one and only Menno!

Menno de Vries tocht bij himsels:

 “Dit is krekt wat foare myn Jelliena?

Sa’ n geweldige priis! Moaier is der net

tusken Kamperdyk en Sina!”

Mar de jûns hie Menno de hannen fol

en dus liet er de priis bij Pel lizze

“Och dan nim ik him moarn wol mei.”

hearde ik him net echt sizzen.......

Mar de oare deis wie der wer in lotterij

en wer mei in hiel moai kado

Sa’ n selde bon foar de neiltsjes

en wa wûn dy? Just opnij Menno!

Dat is klasse tocht Menno noch:

Ien foar myn dochter en ien foar de frou

Mar hij hie it noch net tocht

En wat barde dêr doe no?!



“ Menno hoecht dizze priis net, dus

wij ferlotsje him mar wer opnij!”

sei de sprekstâlmasteres kordaat.

En Menno tocht: “Dizze priis wie dochs foar mij!

Mar in nij lotsje waard lutsen

en immen oars wie no hartstikke bliid.

Ik doar te wedzjen dat syn leafste

wol mei de bon nei Mary giet.

Menno stie mei de mûle fol tosken:

“Dit is eins fansels fan de sotte!

Win ik ris in priiske en dan wurdt y

trije kear ferlotte!!!”

Ja Menno, miskien mei de Stikel ien dinkje sizze:

Lit nearne samar in priis lizze!

Want it is en bliuwt in lot

En dy binne soms samar fuort
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S V Mulier 
Pannatoernooi weer groot succes!

Zaterdag 7 februari werd het jaarlijkse pannatoernooi in de 

gymzaal in Witmarsum gehouden voor de F- tot en met de 

D-pupillen van SV Mulier.

65 jongens en meisjes lieten weer mooie wedstrijdjes zien in de 

twee pannakooien, waarvan er 1 beschikbaar was gesteld door 

Jats Sport- en Spelverhuur.

In de pannakooi zagen we prachtige passeeracties en een aan-

tal maal ging de trukendoos helemaal open en konden de toe-

schouwers genieten van een aantal pannas.

De finalewedstrijden om de prijzen werden fanatiek gespeeld 

en leverde prachtige en spannende duels op.

Na afloop waren er voor alle deelnemers mooie prijzen, beschik-

baar gesteld door Elgersma Rijwielen in Witmarsum.

Als we alleen al naar het enthousiasme van onze jeugdleden 

kijken tijdens het toernooi kunnen we zeggen dat het weer een 

geslaagd toernooi was!
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S urprise
Toneelvereniging Surprise

Heit Wêze

Op 7 en 8 februari hebben we Heit Wêze opgevoerd. Zo’n 

150 bezoekers hebben de voorstelling bezocht. We willen alle 

bezoekers hartelijk bedanken voor hun komst en hopelijk heb-

ben jullie ervan genoten. We bedanken alle spelers en iedereen 

die meegewerkt heeft aan Heit Wêze. 

Voor de verloting hebben 18 bedrijven prijzen ter beschikking 

gesteld. Wij waren blij verrast dat zo veel bedrijven mee wilden 

werken. Ook onze sponsoren willen we daarvoor bij deze heel 

hartelijk bedanken. Blijkbaar vielen de prijzen in de smaak, 

want eigenlijk iedereen heeft loten gekocht. Fantastisch!

Voor het eerst hadden we de woensdagmiddag ingeruild voor 

de zondagmiddag en dat is goed bevallen. De volgende keer 

zullen we de voorstelling weer op zaterdagavond en zondag-

middag opvoeren.

Pimpie de Paddenstoel

Voor kinderen tot en met groep 4 speelden we op 21 februari 

Pimpie de Paddenstoel. De productie hebben we samen met 

het WOK tot stand gebracht. De 70 kinderen deden enthou-

siast mee, maar soms vonden ze het ook wel wat eng. Vooral 

de heks maakte grote indruk. Iedereen die heeft meegewerkt 

aan Pimpie: dank je wel! Na afloop serveerde het WOK limo-

nade en koekjes. Een zeer geslaagde activiteit voor de jongsten 

onder ons. Ook het WOK vindt dat, dus volgend jaar weer. Dan 

wel met een andere voorstelling natuurlijk.

Koningsdag 

Je komt Surprise tijdens Koningsdag op 27 april weer tegen. Op 

een ludieke manier bakken en presenteren wij de overheerlijke 
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hamburgers van die dag. Wat precies, dat blijft nog even een 

surprise. Like de Facebook pagina van Toneelvereniging Sur-

prise en je bent als eerste op de hoogte van wat we voor je in 

petto hebben.

Nog meer voorstellingen!

Is het toneelseizoen nu voorbij? Nee, nog niet helemaal. Sur-

prise heeft geen voorstellingen meer op de rol staan de komen-

de tijd. Gelukkig kunnen we nog genieten van Hynsteblom 

& Hynsteblom van onze collega’s van de Fryske Krite. Lees 

elders in deze Koepel wanneer deze voorstelling wordt opge-

voerd. Komt allen!

Houd daarnaast de evenementenagenda van andere verenigin-

gen, De Roskam en De Otterbar in de gaten. Ook zij zorgen 

ervoor dat we kunnen blijven genieten van mooie voorstellin-

gen en optredens.

Het bestuur van Surprise
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T immerdorp 2015
Wegens succes verlengd, heet dat. Ook dit jaar organiseren we 

weer Timmerdorp Witmarsum. De deelnemers waren vorig 

jaar zeer enthousiast en dus komt dit jaar de tweede editie.

Alleen Witmarsum? Timmerdorp Witmarsum en omstreken 

heet het dit jaar. Welkom zijn alle kinderen uit Witmarsum, 

Arum, Kimswerd, Schettens, Lollum, Schraard, Wons en Ping-

jum. Ook alle kinderen van de camping zijn van harte welkom. 

We verspreiden nog een flyer op de scholen en via de camping.

Voor wie? Alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basis-

school mogen meedoen. De ondergrens is groep 5 of minimaal 

9 jaar oud.

Echt iedereen? We hebben plaats voor maximaal 100 kinderen.

Wanneer? Timmerdorp is van dinsdag 7 juli tot en met donder-

dag 9 juli.

Waar? De locatie is Witmarsum. Waar precies maken we later 

bekend.

Wat kost het? De bijdrage per kind is dit jaar € 10. Daarvoor 

regelen we alles en dit jaar ook elke dag drinken en lunch.

Wie organiseren het? Timmerdorp is een activiteit van het 

WOK. Siebrand Hettinga, Pieter van der Sluis, Klaas Smit en 

Gerard en Sandra van de Witte vormen het organiserend comi-

té. 

Sponsoren? Een activi-

teit als Timmerdorp kan 

alleen gehouden worden 

dankzij de hulp van spon-

soren. Sponsoren die zich 

nu al hebben gemeld zijn: 

Groencentrum Witmar-

sum, Hofstra Bouw, Bouw-
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bedrijf Feenstra, Bouwbedrijf Heeringa, Dorpsbelang Wit-

marsum en de gemeente Súdwest-Fryslân. Super! Wilt u ook 

bijdragen, stuur dan een email naar timmerdorpwitmarsum@

gmail.com. 

Opgeven? Dit bericht is een aankondiging. Op de flyer, die dus 

nog verspreid wordt, staat hoe je je op kunt geven.

We hopen op dat veel kinderen zich weer aanmelden. Let op: 

deelname aan Timmerdorp is voor eigen risico.

Y n’t ferline
Yn jannewaris sieten wy mei de fraach, wêr is it keunstwurk  

fan Marijcke Visser bleaun. Dêr hawwe wy dit berjochtsje fan 

krigen. Tsja dat is spitigernôch troch te iveriche hannen fuorts-

miten yn de perioade fan begjin jierren 1990, de gevel is doe 

ferboud mei de komst fan ynleunwenningen. 

It keunstwurk moast fan de gevel fuorthelle wurde, en is doe 

yn de kelder fan Aylva State opburgen. Yn lettere jierren, wan-

near krekt is net te achterheljen, mar is it wei dien. Wa wit leit 

it noch earne, let it ús dan efkes  witten.

Dizze kear in simpele fraach, wa wit wa 

der op de foto stean.

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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Fysio Witmarsum | van Aylvaweg 16 | 8784 CE Witmarsum
Tel. 0517-531901 | Fax. 0517-532360

info@fysiowitmarsum.nl | www.fysiowitmarsum.nl

“de nieuwe groepslessen starten weer 3 maart a.s.”
- spinning
- Zumba
- bodyfit
 -Streetdance kids: .6-8 jaar .9-12 jaar .13-16 jaar

Informatie: tel 0517-531901 (bij voorkeur ʼs ochtends tussen
8.30-11.30uur) of via mail.

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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D e Koepel stypje
Ek dizze kear wer in moaie list mei stipers.

Se komme fan:

D. Hilarides   Joure

W. Wiersma   Wytmarsum

M. Feenstra   Wytmarsum

J. van der Schaaf  Wytmarsum

S. van der Schaar  Wytmarsum

T. van Beets   Boalsert

J. Jorritsma   Penjum

J. Plezier- Brouwer  Nietap

G. Yedema   Ljouwert

K. Verhoeve  Wytmarsum

K. Reinsma   Wytmarsum

E. v.d. Meij- Doorn  Wytmarsum

M. Bronk   Wytmarsum

R. Bergsma   Wytmarsum

J. Vlieger   Frjentsjer

E. Berkhoff- Vas  Epe

H. Oudheusden-Kroese Wytmarsum

D. Bonga- Wijlhuizen Oosterbeek

H. Huisman   Wytmarsum

Y. van der Meer- Ypeij Burgum

A. Held- Hardenberg Frjentsjer

Tige tank allegearre!
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A genda
H. Kuipers, De Krite 7, 8748 GG Witmarsum, 0517 – 531452

@  harry.kuipers@freeler.nl

   

03 maart Elk Wat Wils: Competitiekaarten in de 

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

07 maart Oud papier ophalen “Nij Libben”vanaf 8.00 uur

07 maart Een oud ijzer aktie “Nij Libben”vanaf 8.30 uur

07 maart Popkoar Wytmarsum: zangdag in de Hoekstien 

  van 10.00-16.30 uur

07 maart Popkoar Wytmarsum: optreden deelnemers

  zangdag om 16.00 uur in de Hoekstien.

  Vanaf 15.45 uur staat de koffie/thee klaar
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09 maart  Open dag kinderdagverblijf De Bovenkruier 

en buitenschoolse opvang De Vrijbuiters van

  15.30-17.00 uur

10 maart Open dag kinderdagverblijf De Bovenkruier

   en buitenschoolse opvang De Vrijbuiters van 

9.30-11.00 uur  

09 maart Begrafenis-en Crematievereniging 

  “De Laatste Eer”: ALV in de kerkenkamer van

  de Koepelkerk, Aanvang 20.00 uur

14 maart “Nij Libben”: voorjaarsconcert in de

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 20.00 uur

15 maart  Koepelkonsert “Orkest voor Zieken en 

Zeevarenden” (Koepelkerk) en de  band 

“Feetwarmers”(bovenzaal De Gekroonde Ros-

kam. Aanvang 15.00 uur, entree € 7,50 of inclusief 

patat  € 10,--)

17 maart Elk Wat Wils: Competitiekaarten in de

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur

17 maart Vrouwen van Nu: Afd.avond in de

  “Gekroonde Roskam”. Verrassingsavond door

  ééndagsbestuur. Aanvang 19.45 uur

18 maart o.b.s. De Utskoat: Open ochtend van 10.30-12.00 

25 maart Jaarvergadering TCW

  Kantine camping. Aanvang 20.00 uur

30 maart Ophalen lidmaatschappassen TCW

  Kantine TCW van 19.00 tot 20.00 uur

31 maart Ophalen lidmaatschappassen TCW

  Kantine TCW van 19.00 tot 20.00 uur

31 maart Elk Wat Wils: Competiekaarten in de

  “Gekroonde Roskam”. Aanvang 19.45 uur 

01 april PCOB: Afsluiting seizoen met bowlen en bingo

  in hotel “De Vigilante”Makkum. Aanvang 14 uur

04 april  Útfiering Fryske Krite, 20.00 oere yn ‘e Gekroon-

de Roskam

08 april  Útfiering Fryske Krite, 14.30 oere yn ‘e Gekroon-

de Roskam
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de april Koepel moat uterlik 20 maart
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


