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K at en Harke
De tiid fljucht…dat ik wie wer oan bar om it         en         nijs te 

skriuwen. Doe’t ik begûn te skriuwen fleagen ús de hagelstien-

nen sa grut as knikkerts  om’e earen en in pear dagen letter wie 

dêr de earste hjerststoarm en wat in wetter is der fallen. Mar 

as jo dan de bylden op de tillevyzje sjogge fan de alles ferwoes-

tende orkaan Irma, dy’t oer de eilannen Sint Maarten, Saba en 

Sint Eustatius raasde, dan springe je de triennen yn’e eagen. 

Wat in natoergeweld, net te befetsjen, de minksen binne echt 

alles kwyt. Gelokkich wurde der allerlei aksjes op tou setten en 

eltsenien wol helpe, mar it sil dreech wurde om de tried wer op 

te pakken.

Foar myn gefoel ha wy net echt in skitterende simmer efter de 

rêch, dochs wiene der mear as 50.000 besikers yn ús moaie Mou-

newetter. Eltsenien wit ús swimbad te finen, rûnom komme se 

wei. Wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin! In goeie formule, mei 

de krekte minsken op it goeie plak, mar ek sy kinne net sûnder 

alle frijwilligers! It swimbad kin wer in goed jier ôfslúte.

‘Wytmarsum Wy jouwe gjin krimp’ set harren sels goed op’e 

kaart. Op de Fryske Uitmarkt yn Snits, kamen je de Trije iko-

anen fan Wytmarsum ek tsjin. Der wurdt in protte wurk ferset-

ten troch alle minsken dy’t hjirmei anneks binne.

Dit jier wie it in lustrum foar de Triatlon Wytmarsum. Wer in 

grut sukses, mei wer mear dielname as ferline jier en se komme 

oaral wei. En it bliuwt in prachtich gesicht al dy swimmers by 

ús foar yn’e feart. Hulde foar de organisaasje, mar ek hjir jildt 

de frijwilligers fersette ek in protte wurk.

50 jier Mulier!! Op 25 en 26 augustus lêstlyn wie der in grut 

feest om dit te vieren. In feest foar jong en âld. Sa wie der in 

jeugdprogramma, feestjûn mei de Suskes en nei ôfrin in spek-
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gelach. Mar no moatte de bern en beppesizzers nei harren heit 

ek harren leave mem en beppe misse.

Wy winskje alle neibesteanden in protte sterkte foar no en de 

kommende tiid.

It djipste gefoel fan leafde wurdt field as men elkoar loslitte 

moat….

Oant de oare kear,

Betty

takulêre lasershow. En de sneons koene de minsken in helikop-

terflucht boeke en dêr waard massaal gebrûk fan makke. De 

organisaasje kin werom sjen op in tige slagge jubileum.

Mar nei alle feestlikheden/evenementen, steane wy no stil by 

ús doarpsgenoaten, dy’t fierder moatte sûnder harren leafste.

‘De tiid had ús ynhelle…’ Op 8 septimber  kaam der in ein oan 

it libben fan LUBBERT CUPERUS. Lubbert fertelt sels yn’e 

adfertinsje; “dat hy troch de medyske wrâld en alle ingeltsjes 

dy’t mei him mei gongen binne, hy 74 jier op dizze ierde rûn 

rinne mocht. No slagget dit net mear”. Yn myn ûnthâld wie 

Lubbert de man dy’t mei de kwitânsjes  oan de doar kaam en 

hy wie dammaster! 

Mar Antje moat no fierder sûnder har Lubbert. We steane net 

altyd stil by it wurd “tegearre”, mar it is in grut gemis, as “tege-

arre” út je libben is.

‘As it libben net mear is sa as jo graach wolle, dan is rêst in 

útkomst.’ Nei in tiid fan of ôfnimmende sûnens is dochs noch 

hastich ferstoarn PHILIPPUS DE HAAN. De leafste man, heit 

en pake. It die sear om te sjen dat Philippus hieltyd mear ûnt-

nommen waard, mar sûnder syn sykte wie hy in leave, fleurige 

en sportive man en sa sit hy foar altyd yn it hert fan syn frou, 

dochters, skoansoan en pakesizzers. 

Nei in drege tiid, is dochs noch ûnferwachts ferstoarn GEES-

KE ZAADSTRA-HIJLKEMA. In slach foar har man, bern en 

beppesizzers. As je dan jo trouwe maatsje troch tsjok en tsjin 

misse moatte dan falt dat swier. Mar har leafde foar de dingen 

dy’t it libben moai meitsje hat se oan jim trochjûn.

 

Yn ‘e aldens fan 89 jier is ferstoarn JOHANNA (JO) BROU-

WER-ANEMA, leave en soarchsume mem, grutske beppe 

en oerbeppe. Famylje Brouwer hawwe in protte fertriet mei 

makke yn harren libben, 2 bern moasten sy ferlieze. In hurd 
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De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl

Comfortabel wonen 
zonder energiekosten!

“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren 
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen, 
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning. 
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.
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D orpsbelang
Hondenpoep? Waar?

Wat een genot is het weer om over de Molenweg en door het 

bos te wandelen. Aan de oproep om de uitwerpselen van uw 

hond op te ruimen, is goed gehoor gegeven. Een compliment 

waard! Ook voor de gasten van de camping!

Nog een enkeling lijkt vergeten een zakje mee te nemen, maar 

wij vertrouwen erop, dat als het nu zo schoon is in het dorp, ook 

de laatste drollen in de vuilnisbak verdwijnen. Zo houden we 

met z’n allen Witmarsum schoon en kunnen we volop genieten 

van de prachtige omgeving! 

Veel dank hondenbezitters, namens alle Witmarsumers!!

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@hotmail.com 

Website: www.witmarsum.com 
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Witmarsum 2018  
Beweegplekken

Beweegplekken, wat zijn dat? Dit zijn plekken in Witmarsum 

waar dorpsbewoners uitgenodigd worden te bewegen met 

beweeginstrumenten. Op dit moment kunnen dorpsbewoners 

o.a. terecht op het sportveld, de speeltuin op ’t Griene plak 

en tijdens schooltijd op het schoolplein. De Witmarsum 2018 

werkgroep beweegplekken onderzoekt of dit kan worden ver-

beterd. De werkgroep bestaat uit Jac Konig, Tjittie Koopmans 

(W2018), Janny Yntema (Sportdorp), Rika Wind (sportcoach 

gemeente SWF), Ria Jongstra (basis scholen), Theo de Groot 

(fysio), Sjoukje Zuidema (Aylva State) en Harmen de Boer 

(dorpsbelang). Voor de doelgroep ‘Jeugd’ heeft de werkgroep 

de samenwerking gezocht met de Schoolplein commissie van 

onze twee basisscholen. Wat werkt voor de jeugd, voor tijdens 

en na schooltijd? Voor de doelgroep ‘Ouderen’ worden de 

plannen uitgewerkt samen met de Fysiopraktijk, Aylva State en 

September. Aan de loopgroep, de free runners en bootcampers 

wordt input gevraagd voor de voor hun geschikte instrumen-

ten. Janny Yntema en Tjittie Koopmans hebben een toer door 

de provincie gemaakt langs bestaande beweegplekken, met de 

ham vraag ‘Wat zien we zo al en wat werkt het beste?’ Na de 

behoefte inventarisatie  en verkenning van de mogelijkheden 

wordt een plan van aanpak en financieringsplan gemaakt en 

gerealiseerd.

Met de Witmarsum 2018 Pim Mulier activiteiten willen we 

meer mensen in Witmarsum activeren aan sport te doen en of 

te bewegen. Er zijn werkgroepen voor de Pim Mulierspelen, 

Beweegplekken en Wall ball. 
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Z WO   
                                                                       

Dorcas voedselactie.

Op vrijdag  3 en zaterdag  4  november 2017 wordt er dit jaar 

weer een Dorcas voedselactie in Witmarsum gehouden. Het 

doel van de Dorcas Voedselactie is om voedselpakketten in te 

zamelen voor de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrok-

ken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, van-

wege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer 

uit. Dorcas deelt het voedsel in voedselpakketten uit, via kerken 

en organisaties, aan deze kwetsbare mensen in de samenleving 

. In de praktijk zijn dit ouderen, mensen met een handicap (in 

hun familie) en chronisch zieken. Gemiddeld één of twee keer 

per jaar krijgen deze mensen een voedselpakket uit Nederland. 

De voedsel pakketten worden verspreid in de volgende landen : 

Albanië, Moldavië, Roemenië, Oekraïne. 

De actie vindt plaats in de supermarkt van Poiesz in Witmar-

sum waar u de volgende producten kunt kopen voor deze actie :                                                                                                                                     

Zonnebloemolie (plastic fles van 1 liter ), Liga ( geen Milkbreak)   

Theebiscuit  , Limonadesiroop  ( blik geen plastic i.v.m hoogte), 

Groenten ( blik van 800 gram ) , Witte/bruine bonen ( blik van 

800 gram ), Fruit ( blik van 800 gram )  Rijst ( 1-kiloverpakking )                                                                                                                                                

Pasta(500-gramsverpakking),Jam,Thee, Suiker (1-kiloverpak-

king), Tandenborstel,Tandpasta 

Dit zijn allemaal producten die lang houdbaar zijn. We hopen 

dat u veel producten koopt voor deze actie zodat wij weer vele 

dozen kunnen vullen voor deze mensen die het heel erg nodig 

hebben.

Als iemand producten voor deze actie eerder heeft gekocht is het 

ook mogelijk deze in te leveren op woensdag 1 november tijdens 

de dankstond dienst. Ook is er tijdens deze actie dagen een col-

lectebus aanwezig waarin u een bijdrage kunt doen ten behoeve 

de Dorcas voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun 

eigen levensonderhoud leren voorzien. Daarom is de slogan van 

deze Dorcas actie  “ OMDAT WE OM HEN GEVEN” 

Een ieder die meehelpt deze actie te slagen alvast heel erg 

bedankt  namens de ZWO-commissie.

C ollecte 
Prinses Beatrix Fonds

De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds (spierfonds) heeft in 

Witmarsum 791,93 euro opgebracht. Met dit geld kan het fonds 

doorgaan met haar onderzoek en de strijd tegen spierziekten. 

Door een aantal uren vrije tijd te besteden leveren de vrijwil-

ligers een onbetaalbare bijdrage aan het werk van het Prinses 

Beatrix Fonds. Iedereen bedankt voor haar/zijn donatie en ook 

dank aan alle collectanten.

M ouneboulers
Lieuwe Wierda en Hieke Keuning winnen toernooi.

Onder ideale weersomstandigheden kon het Ald Wûnseradiel-

toernooi gespeeld worden. Uit diverse dorpen waren de boulers 

naar Witmarsum gekomen om mee te doen aan dit toernooi. Er 

werden 3 ronde’s gespeeld en toen bleek toch dat de Witmar-

summers het “thuisvoordeel” hadden. Alle prijzen, behalve de 

poedelprijs, bleven in Witmarsum.

De uitslag: Heren    Dames

1e prijs Lieuwe Wierda  Hieke Keuning

2e prijs Gerard Hovener  Marian Palsma

3e prijs Sjoerd Nooitgedagt  Truida de Jong

4e prijs Sietse Haitsma

De Poedelprijs ging naar Harm Stremler.
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G raach Dien
Voor “Graach Dien” wachten 5 vrijwilligers om beurten 

van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 10 uur `s morgens 

op uw telefoontje.

Als u hulp nodig hebt voor

vervoer en/of begeleiding naar het ziekenhuis

de fysiotherapeut

het halen van medicijnen bij de dokter

bezoek aan de dokter, de bank, de kapper, de bibliotheek

boodschappen bij de winkel in het dorp

een klein (naai)klusje

kunt u bellen 06 52046445

Als het kan een paar dagen van tevoren; er kan dan op tijd gere-

geld worden dat er een vrijwilliger beschikbaar is.

Een rit met de auto kost 25 cent per kilometer, af te rekenen 

met de chauffeur.

Voor een andere activiteit zijn de kosten 2 euro.

Meer weten? bel dan: 

Ale Kuperus (0517) 531295

S cheppingsgave 90 jaar
Vorige keer deden we melding van het Jubileumconcert van 

Scheppingsgave; dit is op zaterdagavond 2 december om 20.00 

uur in de Koepelkerk. 
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 Tegen die tijd worden er huis aan huis flyers verspreid, want 

iedereen is welkom!

Het programma zal bestaan uit klassieke stukken uit de begin 

jaren van het koor en gaandeweg de avond worden de liederen 

steeds eigentijdser. Dus eigenlijk een afspiegeling van de reper-

toire verandering door de negentig jaar heen.
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Gymnastiekvereniging V&O helpt u de donkere dagen door!

Dit jaar organiseert gymnastiekvereniging V&O een spon-

soractie in de dorpen Witmarsum, Wons en Schettens. Onze 

jeugdleden komen in de week van 16 t/m 21 oktober bij u aan 
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€5,- krijgt u twee pakjes.
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jes in huis en steunt daarmee de gymnastiekvereniging! 

Alvast bedankt voor uw medewerking!!!
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Y nstjoerd:
It 50 jierrich jubileum fan S.V. mulier

Fan 1960 oant 1970 wie ik ynwenner fan Wytmarsum. In ryk 

doarp, ryk yn de sin fan in protte ferskaat fan ynwenners

Twa legere skoallen, in lân- en túnbouskoalle, twa orkesten, 

in stik of fjouwer denominaasjes yn godstjinstich opsicht, fan 

frijsinnich , menist,katholiek oant noch al streng grifformeard, 

twa kafees, in prima funksjonearende gymnastyk – en keats-

feriening It doarp fan Menno Simonsz,Gysbert Japiks en Pim 

Mulier. Lykwols……der wie gjin fuotbalferiening. Ik wie noch 

al sportferslaafd, foaral it fuotbalspul wie oerhearskjend. Yn 

1967 mocht ik oanskowe bij de oprjochting fan S.V. Mulier, in 

sportferiening dy’t de doarren iepen hâldt foar oare sporten. 

Myn lidmaatskip dateart fan ôf 1967.

Ik wie doe 32 jier. No 50 jier letter belibje ik it twadde jubileum 

as âldste lid. 25 jier lyn wie ik âldstspyljende lid. 

De jubileumfiering wie yndrukwekkend. De útbundige presen-

taasje fan Henk Waterlander, Doeke Schippers, it kontrolea-

rend each fan Jelle Reinsma,it entûsiaste ferhaal fan Joh. van 

IJs,krek as stie hij op it trainingsfjild. koartom der is hiel wat 

wurk fersetten troch de jubileumkommissie. Myn funksje wie: 

lotsje lûke. Dat ha ik mei nocht dien.

Op reis werom nei de Wylgen oertinkje wat je al net meimakke 

ha. De fuotbalferiening Mulier wie in diel fan myn libben. It 

belangrykste: der ûntsteane freonskippen. Je fuotbalje yn âlve-

tallen dy.tgroeie yn foarm en opofferjens foar elkoar. Yn it 

begjin yn it earste âlvetal, Je fiere kampioenskippen en teloar-

stellende  nederlagen. Letter yn it fjirde en fiifde âlvetal, dy’t ek 

feestjounen organisearden yn kafee Kuperus. Ek in organisator 

as Jan Cuperus mei net ûntbrekke yn dit ferhaal.

Bij it besjen fan de ferieningsfoto steane ek meispyljende freo-

nen dy’t it jubileum net mear meimeitsje kinne.en wer’t je wol 

mei op it fjild stien ha,  wer’t je no allinne de dierbere oantin-

kens noch fan ha. Ik priis mij lokkich dat ik dit jubileum noch 

meimeitsje koe,  en myn tank giet út nei al die meiwurkers, dy’t 

dit mooglik makke ha. 

Groetnis en noch in protte sukses:

          

J. Cnossen

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 nabe-

staanden veel keuzes worden gemaakt. Zij moeten o.a beslissen 

over: begraven of cremeren, de rouwbrief en/of advertentie en 

de uitvaartplechtigheid.

Onze bodes, mevr. Janny Koehoorn (0517–531654/06-30953146) 

en dhr. Casper van Veen (0517-851909/06-46351620), willen u 

bij deze keuzes graag behulpzaam zijn. Zij kunnen u helpen bij 

de voorbereidingen van zowel begrafenis-  als crematieplech-

tigheid. Ook kunnen zij de praktische zaken rond een uitvaart 

voor u regelen.

Dorpsgenoten die geen lid zijn van onze vereniging kunnen ook 

gebruik maken van de diensten van de bodes. Voor hen wordt, 
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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.uitvaartver-

enigingwitmarsum.nl.

Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laat-

ste Eer” 

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel.0517-532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel.0517- 531963)

Mevr. J. Joustra-Giliam  secretaris

Mevr. M. Brandsma-Leijendekker lid

Dhr. J. Brouwer lid

F anfare “Nij Libben”
Het muzikale seizoen van “Nij Libben” is weer begonnen. De 

muzikanten gaan onder leiding van Andries de Haan weer 

bouwen aan een nieuw repertoire. Mooie concerten en uitvoe-

ringen staan weer op het programma. Wij gaan ons best doen 

om u ook dit seizoen weer te laten genieten van mooie fanfare 

muziek.Ons eerste concert is een jaarlijks uitwisselingsconcert 

met fanfare “Looft den Heer” uit Boornbergum en fanfare 

“Crescendo” uit Lemmer. Dit jaar zijn we op zondag 29 okto-

ber te gast in Boornbergum. Op 4 november is er een onderling 

solistenconcours. Voor elke muzikant, hetzij solo, in een duet, 

trio of kwartet, is dit een mooie (en spannende) uitdaging om 

te laten horen waar hij of zij, muzikaal gezien, toe in staat is. 

Op zondag 17 december staat ons kerstconcert op het program-

ma. Meer over dit concert in de volgende Koepel.

Op 8 september is overleden Lubbert Cuperus. Jarenlang heeft 

Lubbert onze donateurs bezocht voor hun jaarlijkse bijdrage. 

Maar dat niet alleen. Hierbij was hij ook actief in het werven 

van nieuwe donateurs. Wij wensen Antje veel sterkte toe.

 Voor een kijkje in ons verenigingsleven en de complete agenda 

surft u naar www.nijlibben.nl. of www.facebook.nl/muziekver-

eniging ‘Nij Libben’ Witmarsum

F ryske Krite Nijs
Sa stadichoan sil it by elk bekend wêze dat ‘De Krite’ op 28 

oktober har slútjûn hâldt. Dit bart mei optredens fan ‘Klún- en 

Knoffelhakke’ en Folkert Hans Tolsma.

Us stipers en aktive leden hawwe ûnderwilens de útnûging der-

fan al yn ’e hûs, mar ek wolle wy graach âld-spilers, dy’t de jûn 

bywenje wolle, freegje har hjirfoar op te jaan.

Dat kin troch te beljen mei Tjibbe Zijlstra: 0517 531399 of troch 

in e-mail te stjoeren nei margriet@zeedesign.nl

De Fryske Krite rekkenet op grutte belangstelling foar dizze 

slútjûn sadat der op in weardige wize in ein komme sil oan 70 

jier fermeits en fertier.

Graach oant sjen op 28 oktober, fan 19:30 oere ôf yn de seal fan 

‘De Gekroonde Roskam’.

Tjibbe Zijlstra, foarsitter
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O ktoberfest 2017
Altijd in het weekend met de 2e zaterdag van oktober. Dit jaar 

13, 14 en de 15e.

Knap Lullig! (huh) Inderdaad, knap lullig voor al die mensen 

die te pas en te onpas roepen roepen dat er “in het dorp” nooit 

wat te beleven is. Dat was in 2011 namelijk een van de redenen 

dat de stichting OarsAsOars is opgericht. En dat betekent dat 

we alweer voor de 7e keer alles uit de kast hebben getrokken 

om u weer een feestelijk weekend te bezorgen. En waarom ook 

niet, want na de trekkerdei de Merke, de Sisteract, Heerenveen 

- Volendam, het 50 jarig jubileum van de SV en de Triatlon, om 

maar eens wat te noemen is er altijd nog Hét Oktoberfest. 

En uitgepakt hebben we. Op veler verzoek is er dit jaar weer 

plaats gemaakt voor het one and only Wytmarsumer Muzikan-

ten Festifal (WMF) Het enthousiasme onder onder de lokale 

muzikanten was zo groot dat er al vroegtijdig een stop op moest 

worden gezet. Vol = vol dus. En het zal een spektakel worden 

zoals we dat nog nooit hebben meegemaakt. 

Zaterdagmiddag een jeugd toneelvoorstelling met kinderdisco 

na.

‘s Avonds is het podium voor de rockers en feestneuzen van 

“over de dijk” De Woudrukkers. En zij komen niet alleen. We 

dachten dat het voor in de pauzes wel leuk zou zijn om voor wat 

opvulling te zorgen. En gevonden hebben we ze. een man of 20 

die op en naast en voor het podium………..meer vertellen we 

niet, kom maar kijken.

Zondagmorgen zoals gebruikelijk de tentkerkdienst vanaf 

11.00 uur. ‘s Middags gaat de tent weer open om 16.00 uur, en 

zijn we in blijde verwachting van Jan Keizer en Anny Schilder. 

Er is al veel over gezegd en geschreven omdat ze vorig jaar 
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niet, kom maar kijken.

Zondagmorgen zoals gebruikelijk de tentkerkdienst vanaf 

11.00 uur. ‘s Middags gaat de tent weer open om 16.00 uur, en 

zijn we in blijde verwachting van Jan Keizer en Anny Schilder. 

Er is al veel over gezegd en geschreven omdat ze vorig jaar 

door ziekte van Jan verstek moesten laten gaan. Een regen aan 

BZN-hits in de tent. En voor de mensen die om wat voor reden 

wat slecht ter been zijn, zijn er voldoende zitplaatsen. En wilt 

u om die reden graag (kosteloos) gehaald en gebracht worden 

dan is een belletje naar 06.53.97.97.89. voldoende. 

In het voor- en naprogramma hebben we weer gekozen voor 

een nieuwe lokale band. Deze band ( Delta V) zal er voor zor-

gen dat u ook nog even de voetjes van de vloer kunt gooien. 

Een enkele keer hebben we de oproep gedaan om met eventu-

ele ideeën te komen. en dat is niet zonder resultaat gebleven. 

Daarom zou het best kunnen dat het Oktoberfest er volgend jaar 

heel anders en nog attractiever uit ziet. Wat natuurlijk niet wil 

zeggen dat we niet meer feedback zouden willen. Kom maar op. 

Stel je voor dat u wel van feestjes houdt, maar uw feest er niet 

bij zit. Dat kan. Kom daarom gerust met uw ideeën naar ons toe. 

Misschien zien wij als organisatie iets compleet over het hoofd. 

Dat is voor ons dan weer “Knap Lullig”.

O ja, De Potstal is een beetje te klein geworden voor het Okto-

berfest. Maar gelukkig hebben we een nieuwe locatie kunnen 

vinden op een weiland van de familie Dijkstra aan de Mulierlaan.  

Voor het complete programma, zie de middenpagina van deze 

Koepel.

Mede namens alle “mitarbeiters” wensen wij u allen een fees-

telijk Oktoberfest!

( De lêste, de bêste)

Cees, Anneke, Jan, Egbert, Leslie en Eppie.
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T CW
Waterlander Zomertoernooi

Bij een zomertoernooi horen zomerse temperaturen en die 

waren zondag 9 juli nadrukkelijk aanwezig op tet tennispark 

van Tennis Club Witmarsum. De deelnemers aan het tennis-

toernooi kwamen niet zonder zweetdruppels van de baan, die 

er overigens weer voortreffelijk bij lag.             Het bestuur had 

gezorgd voor oranjekoek bij de koffie en in de pauze kon geno-

ten worden van een lekkere soep met stokbrood. De sponsor, 

Waterlander Organisatie&Advies bood alle deelnemers een 

fruitcocktail aan en na afloop kreeg iedereen een meloen mee 

naar huis. Er werden drie partijen van 25 minuten gespeeld. 

Bij de heren ging de prijs naar Jappie Tigchelaar met vijf wed-

strijdpunten en 12 games. Bij dames bereikte Clarie Waterlan-

der de hoogste score met vijf wedstrijdpunten en 14 games, zij 

stelde echter haar prijs ter beschikking. zo kon het dat Anieta 

v.d Meer met de prijs naar huis ging, zij had slechts één game 

minder. Ook deze door Waterlander aangeboden prijzen sloten 

aan bij het thema: “Gezond en fruitig” . 

In de pauze werd nog even stil gestaan bij het kampioenschap 

van Heren 2 in de voorjaarscompetitie,  de vier heren kregen 

een attentie aangeboden van de competitieleider.
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T heaterproject 
“Wij jouwe gjin krimp!”

Er zijn binnen het theaterproject weer allerlei ontwikkelingen 

die de moeite meer dan waard zijn te vermelden. 

Regisseur: Eline de Vries uit Leeuwarden zal ons theaterstuk 

regisseren. Daarnaast is zij ook theaterdocent en actrice bij o.a. 

het theatergezelschap Tryater. Zo is Eline op 3 november met 

Tryater in Witmarsum te bewonderen. Haar passie voor acteren 

en theater deelt ze graag met anderen. In een volgende nieuws-

brief zal Eline zich zelf nader voorstellen.

Locatie: De voorstellingen van het theaterstuk, welke in novem-

ber 2018 zijn te bewonderen, zullen uitgevoerd worden in de 

boerderij van Reinold en Margreet Ypma. Wij zijn ontzettend 

blij met deze locatie om dat deze ons de gelegenheid biedt alle 

facetten binnen het theaterstuk goed tot zijn recht te laten komen.

Workshops: Zoals jullie weten organiseren wij in de aanloop tot 

het theaterstuk meerdere workshops. 

Op zondag 8 oktober a.s.  zal de workshop: ‘Decor ontwerpen en 

bouwen’ plaatsvinden. Er is bij het schrijven van dit artikel nog 

plek voor 1 deelnemer. Aanmelden via:  theaterproject@witmar-

sum2018.frl;

Op zondag 29 oktober a.s. zal de workshop ‘Kleding ontwerpen 

en maken’ plaatsvinden. Er is bij het schrijven van dit artikel nog 

plek voor 3 deelnemers. Aanmelden via:  theaterproject@wit-

marsum2018.frl; Beide workshops vinden plaats in De Roskam 

en worden verzorgd door Marianne Burgers van de Hogeschool 

voor de Kunsten in Amsterdam, waar zij het vak vormgeving 

doceert. 

Ten aanzien van de workshop ‘Geluid en licht’ zijn wij in gesprek 

met heet Friesland College en de Popacademie Leeuwarden. Wij 

houden jullie op de hoogte.

Ten aanzien van workshops ‘Acteren’ hebben wij binnenkort 
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gesprekken met o.a. Tryater om hier invulling aan te geven. Jul-

lie horen nog van ons.

Wij zijn er ontzettend trots op dat wij kunnen melden dat op 

maandag 12 februari 2018 (’s avonds) onze bekende Friese zan-

geres Elske de Wall een workshop ‘Zangtechniek, inlevingsver-

mogen en performance’ in De Roskam komt geven. Je kunt je 

nu al voor deze workshop aanmelden via: theaterproject@wit-

marsum2018.frl;

Heb je zin om mee te doen op of achter het podium of aan de 

workshops of wil je onze nieuwsbrief ontvangen, meld je dan aan 

via:  theaterproject@witmarsum2018.frl;

Het theaterproject “Wij jouwe gjin krimp!” is een initiatief van 

de stichting Ekspedysje Wytmarsum en bestaat uit drie onder-

delen:

Verzorgen van een les over de krimp en een theatrale workshop 

op beide basisscholen; Organiseren van workshops met profes-

sionelen begeleiding in diverse theater disciplines;

Het opvoeren van het theaterstuk “Wij jouwe gjin krimp!”
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KOM PROOSTEN!

T heaterproject 
“Wij jouwe gjin krimp!”

Er zijn binnen het theaterproject weer allerlei ontwikkelingen 

die de moeite meer dan waard zijn te vermelden. 

Regisseur: Eline de Vries uit Leeuwarden zal ons theaterstuk 

regisseren. Daarnaast is zij ook theaterdocent en actrice bij o.a. 

het theatergezelschap Tryater. Zo is Eline op 3 november met 

Tryater in Witmarsum te bewonderen. Haar passie voor acteren 

en theater deelt ze graag met anderen. In een volgende nieuws-

brief zal Eline zich zelf nader voorstellen.

Locatie: De voorstellingen van het theaterstuk, welke in novem-

ber 2018 zijn te bewonderen, zullen uitgevoerd worden in de 

boerderij van Reinold en Margreet Ypma. Wij zijn ontzettend 

blij met deze locatie om dat deze ons de gelegenheid biedt alle 

facetten binnen het theaterstuk goed tot zijn recht te laten komen.

Workshops: Zoals jullie weten organiseren wij in de aanloop tot 

het theaterstuk meerdere workshops. 

Op zondag 8 oktober a.s.  zal de workshop: ‘Decor ontwerpen en 

bouwen’ plaatsvinden. Er is bij het schrijven van dit artikel nog 

plek voor 1 deelnemer. Aanmelden via:  theaterproject@witmar-

sum2018.frl;

Op zondag 29 oktober a.s. zal de workshop ‘Kleding ontwerpen 

en maken’ plaatsvinden. Er is bij het schrijven van dit artikel nog 

plek voor 3 deelnemers. Aanmelden via:  theaterproject@wit-

marsum2018.frl; Beide workshops vinden plaats in De Roskam 

en worden verzorgd door Marianne Burgers van de Hogeschool 

voor de Kunsten in Amsterdam, waar zij het vak vormgeving 

doceert. 

Ten aanzien van de workshop ‘Geluid en licht’ zijn wij in gesprek 

met heet Friesland College en de Popacademie Leeuwarden. Wij 

houden jullie op de hoogte.

Ten aanzien van workshops ‘Acteren’ hebben wij binnenkort 
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T riatlon
Geslaagde lustrumeditie Triatlon Witmarsum!

Veel regen in de week voorafgaand aan de triatlon voorspelde 

niet veel goeds. Gelukkig bleef het weekend voor het grootste 

deel droog, maar de regen had de watertemperatuur van de 

vaart wel behoorlijk beïnvloed. De zwemmers die de jubileu-

meditie in het zwembad zwommen, waren daarmee duidelijk 

in het voordeel.

Op 10 september ging het dan weer los! Onder begeleiding 

van Loopgroep Witmarsum ging de Kidsrun om twaalf uur van 

start, wederom dwars door Aylva State. De jongste jeugd één-

maal, de oudsten twee keer. Een waar spektakel voor de bewo-

ners van het zorgcentrum!

Diede van Heerwaarden uit Witmarsum was de snelste bij de 

categorie 6 t/m 8 jaar in een tijd van 5:02 minuten. Teun West-

geest was het snelst over twee rondjes: 9:35 minuten!

Een sterk deelnemersveld begon om twee uur aan de lustru-

meditie van Triatlon Witmarsum. Onder hen de winnaar van 

vorig jaar: Thomas Wobma uit Bolsward en de nummer twee 

uit 2014: Alex Bergsma uit Doorwerth. Het zwemmen in de 

vaart was een ware beproeving. Menigeen kwam verkleumd uit 

het water van de Witmarsumervaart. De eerste hindernis was 

genomen, maar net als vorig jaar waaide het stevig uit het zuid-

westen. Het fietsen werd daarom weer een zware onderneming. 

De temperatuur was overigens prima om hard te lopen.

De winnaar van vorig jaar eindigde dit jaar als tweede, want 

Hans Hiemstra uit Harkema was de snelste van de dag in een 

tijd van 1:00:45. Bij de dames ging de overwinning naar Yvonna 

Tinga uit Bolsward in een tijd van 1:05:30. Nog nooit was een 

dame zo snel op ons triatlonparcours!
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Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens. 
Onder praktische begeleiding, van het 
initiatief tot het ontwerp, bij de 
aanvraag van uw vergunningen en de 
technische realisatie. 
 

 

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht. 
 

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke 
afspraken. 
 

Bel voor vrijblijvende informatie;  
0517-533080 
 

Team Moai Fuort uit Zwolle legde de estafette het snelst af: 

1:08:58, team Fysio Witmarsum 1 was het snelst in de Business 

Triatlon: 1:11:47.

Na afloop werd er nog gezellig nagezeten in en naast De Ros-

kam, waar de belevenissen van de dag werden gedeeld en de 

prijzen op startnummer werden verloot.

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 70 vrijwilligers en de 

bijdrage van vele sponsoren is het weer gelukt om dit prachtige 

evenement te organiseren! Zoals het nu staat, wordt de triat-

lon volgend jaar wederom georganiseerd; voorlopige datum: 

09-09-2018.
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M ounewetter
Letters van Mounewetter

Het seizoen van zwembad Mounewetter zit er alweer op. Met 

een prachtig voorjaar begon het seizoen goed, hierna kwam een 

wisselvallige zomer. Desondanks hebben we dit jaar op 3 sep-

tember de 50.000-ste bezoeker mogen verwelkomen.

Dit was mv. Wienholts uit Sneek. Van bedrijfsleidster Joke van 

der Vliet kreeg mv. Wienholts een bos bloemen en een seizoen-

kaart voor 2018. 

Diploma zwemmen

Ook dit jaar zijn er door veel kinderen weer een zwemdiploma 

gehaald.

Met aanmoediging van ouders, oma’s en opa’s, broertjes en 

zusjes zijn de volgende kinderen geslaagd:

In juli zijn geslaagd voor diploma A:

Ottje Hoekstra, Bodil Weewer, Giovanni Michael van Gemert, 

Hylke Meekma, Annigje Rienstra, Tyme Haringa, Lianne Gina 

Piersma, Dirk Hotze van der Gaast, Anouk Popma, Lysanne 

Elgersma, Joran de Boer, Bas Evert v.d. Werf.

Voor diploma B: Jurjen Spijksma, Jelte Jorna, Levy Beenen, 

Marianne van der Gaast, Hendrika Steringa, Jesse Smink, Sem 

van Eijk, Watze Anne Postma.

Voor diploma C: Rayan van Malsen, Tieme Visser, Siard Sjou-

ke Yntema, Hendrik Joustra.

Ook in de laatste week dat het zwembad dit seizoen  open was 

zijn er nog veel zwemdiploma’s gehaald.

Diploma A: Piet Mullers, Daniek Rinia, Hedwig Schaap, Niels 

v Berkum, Willem v.d. Werf, Jelle Dijkstra, Janna Tilstra, 

Angela Rypkema.

Voor diploma B zijn geslaagd: Bodil Weewer, Annigje Rienstra, 

Tyme Haringa, Lianne Piersma, Lysanne Elgersma, Hylke 
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M ounewetter
Letters van Mounewetter

Het seizoen van zwembad Mounewetter zit er alweer op. Met 

een prachtig voorjaar begon het seizoen goed, hierna kwam een 

wisselvallige zomer. Desondanks hebben we dit jaar op 3 sep-

tember de 50.000-ste bezoeker mogen verwelkomen.

Dit was mv. Wienholts uit Sneek. Van bedrijfsleidster Joke van 

der Vliet kreeg mv. Wienholts een bos bloemen en een seizoen-

kaart voor 2018. 

Diploma zwemmen

Ook dit jaar zijn er door veel kinderen weer een zwemdiploma 

gehaald.

Met aanmoediging van ouders, oma’s en opa’s, broertjes en 

zusjes zijn de volgende kinderen geslaagd:

In juli zijn geslaagd voor diploma A:

Ottje Hoekstra, Bodil Weewer, Giovanni Michael van Gemert, 

Hylke Meekma, Annigje Rienstra, Tyme Haringa, Lianne Gina 

Piersma, Dirk Hotze van der Gaast, Anouk Popma, Lysanne 

Elgersma, Joran de Boer, Bas Evert v.d. Werf.

Voor diploma B: Jurjen Spijksma, Jelte Jorna, Levy Beenen, 

Marianne van der Gaast, Hendrika Steringa, Jesse Smink, Sem 

van Eijk, Watze Anne Postma.

Voor diploma C: Rayan van Malsen, Tieme Visser, Siard Sjou-

ke Yntema, Hendrik Joustra.

Ook in de laatste week dat het zwembad dit seizoen  open was 

zijn er nog veel zwemdiploma’s gehaald.

Diploma A: Piet Mullers, Daniek Rinia, Hedwig Schaap, Niels 

v Berkum, Willem v.d. Werf, Jelle Dijkstra, Janna Tilstra, 

Angela Rypkema.

Voor diploma B zijn geslaagd: Bodil Weewer, Annigje Rienstra, 

Tyme Haringa, Lianne Piersma, Lysanne Elgersma, Hylke 

Meekma, Otje Hoekstra, Giovanni van Gemert, Bas v.d. Werf, 

Anouk Popma.

En diploma C is gehaald door: Emma v.d. Veen, Henrique v.d. 

Bijl, Jurjen Spijksma, Levi Beenen, Hendrika Steringa, Evina 

Hannema.

Iedereen van harte gefeliciteerd.

Zwem4daagse

In de laatste week van de zomervakantie werd de Nationale 

zwemvierdaagse georganiseerd.

In totaal hebben 160 personen 4 avonden 250 of 500 meter 

gezwommen. De kinderen zonder diploma konden mee doen 

met een aqua loop. 

Ook was er iedere avond nog een extra activiteit in het zwem-

bad.

Men kon poffertjes/warme wafels kopen om weer op te war-

men na het zwemmen, tot spijkerbroek hangen of duiken met 

duikvereniging Moby Dick uit Sneek. En op de laatste avond 

Disco zwemmen. Voor een ieder die 4 stempels had was er een 

heus draaiend rad. Na de medaille te hebben laten zien mocht  

je een draai aan het rad geven en lag er een presentje klaar. 

De gehele week lag er ook nog een reuze hindernisbaan in het 

water. Het was een drukke maar gezellige week.

Op 9 september, na een gezellige slotmiddag, heeft zwembad 

Mounewetter voor dit seizoen de deuren gesloten.  Het bad 

gaat leeg en onze vrijwilligers gaan volop in actie om het bad 

winterklaar te krijgen.

Abonnementhouders

Bewaar de abonnementspasjes goed, want de pasjes kunnen 

volgend jaar opnieuw gebruikt worden. Wij wensen iedereen 

een goede winterperiode toe en hopen jullie volgend jaar weer 

te zien in zwembad Mounewetter. 

Bestuur stichting zwembad Mounewetter.
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5 0 jaar sv Mulier
Graag willen we iedereen bedanken. Samen met jullie als bezoe-

kers, vrijwillgers en deelnemers hebben we er een fantastisch 

jubileumfeest van kunnen maken. Wij als jubileumcommissie 

hebben geprobeerd blijvende dingen te introduceren,  samen 

herinneringen te maken en natuurlijk gewoon gezellig op de 

dagen zelf. 

Hier een overzicht:

Een nieuw logo

Een clublied:

BY MULIER

GIESTO MEI NEI SPORTPARK IT FLIET

OP IT FJILD, DER SIL IT HEVE

WER’T DE TSJINSTANDER FAN IT SWIT SA WIET

KNIKKEBILJEND HINNE GIET

AT DE SINNE OER DE GREIDEN SKYNT

LIT DE WEDSTRIID MAR BEGJINNE

AT DE BAL OER DE DOELLINE FERDWYNT

DAN IS DER IEN DING DAT ÚS BYNT

WY HA IN READ WYT HERT, ’T IS WIER

BY MULIER, BY MULIER

MEI IN READ WYT HERT YN ’T SPIER

BY MULIER, BY MULIER

READ WYT DOCHT IT ALTYD GOED

READ WYTEN LIT JIM HEARRE

READ WYT JOUT DE BOARGER MOED

READ WYT SIT ÚS YN IT BLOED

EN OP SNEON IS IT WER SA FIER

SJIT DE BAL MAR TSJIN DE TOUEN

DE BAL IS FOAR DE KEEPER KREKT TE FIER

EN WY SJONGE ALLEGEAR SA BLIER

WY HA IN READ WYT HERT, ’T IS WIER

BY MULIER, BY MULIER

MEI IN READ WYT HERT YN ’T SPIER

BY MULIER, BY MULIER
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Piet Feenstra Harm Jilderda

Jongste klasse:

Marc Burger Johan van Abbema

Mart vd Molen Jelte Strikwerda

Pieter Algra Gabian van Popta
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En we mochten van het MFC een muur versieren: (op de foto 

ziet u de linkerkant. De oprichting en 1987 t/m 1997. De overige 

perioden staan op de muur in blokken van tien jaar. Dus kom 

langs en bewonder onze nieuwe muur.) We hopen dat u en sv 

Mulier nog jaren plezier zal hebben van deze toevoegingen aan 

onze club.

Voor filmpjes, foto’s en anekdoten verwijzen we u naar onze 

website. www.svmulier.nl/jubileum 

Met vriendleijke groet,

De Jubileumcommissie van sv Mulier

T ryater
De syktocht fan in generaasje (yn Fryslân)

Wij zijn hier. Wij zijn nu. Wij praten Nederlands, Liwwadders 

en Frysk. Wy binne berne yn Fryslân. Wy binne tusken de 20 

en 30 jier âld Wy wenje net fierder as 50 kilometer by ús berte-

plak wei. Us heit en mem binne berne yn Fryslân. Wij hewwe 

allemaal een Facebook en een Instagram-account. Wy wille ut 

goed doen. Wy wille de wereld begripe. Wy snappen niet hoe 

as ‘t heelal werkt. Wy binne bang foar de dea 

Gjin jûn is gelyk, alle foarstellingen binne premiêre. De spilers 

helje ynspiraasje út harren fantasy, libben, dreamen, ferwach-

tingen en eangsten. Begjin- en eintiid fan de foarstelling stiet 

fêst; wat der tuskenyn bart net. Yn de dagen foar de foarstelling 

komst de spilers al tsjin yn de omjouwing, op syk nei ferhalen 

en materialen. Ien fan de spilers is Eline de Vries. Sij sil it tea-

terstik ‘Wy jouwe gjin krimp’ yn 

Wytmarsum regiseare. Ek spi-

let Romke Gabe Draaijer mei, 

hy wie de regiseur fan ‘Omke 

Henk’ yn Arum

Elkenien is in prutser is in 

foarstelling fan: Sjoerd Blom, 

Romke Gabe Draaijer, Ray-

mond Muller, Eline de Vries, 

Brecht Wassenaar en Ira 

Judkovskaja. De organisatie is 

in handen van de st. Ekspedysje 

Wytmarsum

30
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A genda
7 oktober SV Mulier 1 - V en V’68 1

  14.30 uur, sportcomplex It Fliet

8 oktober  Theaterproject Wytmarsum 2018 Workshop 

decorontwerpen. Zie bericht in deze Koepel

11 oktober  PCOB. Provinciale ontmoetingsdag; met kunst-

schilder Jan Kooistra, Christelijk Seniorenkoor en 

Sneker stadsdichter Henk van der Veer.

  10.00 uur, Rienk Bockemakade 7, Sneek

13 oktober  Floralia ‘Flower Power’ 16.45 – 19.00 uur,  

OBS De Utskoat

32

Y n’t ferline
Nei twa kear in stikje oer it keatsen, geane wy no wer fierder mei 

it ferslach fan de mûne. Wy wiene de foarige kear bleaun by Jan 

Veltman fan Frjentsjer, dy dan yn 1891 de mûnder is op de “de 

Onderneming”. Dat kinne wy werom fine yn in berte akte fan 

21-11-1981. Dêryn stiet dat Jan Veltman en syn frou Sijtske de 

Hoop in soan krije, dy ‘t de namme Wilem kriget. Fierder stiet 

der by, dat Jan mûnder is en wenne yn Wytmarsum. Wat der 

dan tusken 1891 en 1895 bart is witte wy net, mar dat de akte 

fan ferkeap op 14 desimber 1895 tekene wurdt, is in wissich-

heid. De ferkeaper, Isaac Huquenin, is in feanbaas en wennet 

yn Assen. Hy ferkocht in wyn, nôt- en pelmûne mei mûnders 

en arbeidershûs, foar in bedrach fan f 6438, yn Wytmarsum. It 

waard ferkocht oan Geurt Stoffels, mûndersfeint by van der 

Poll op mole “De Tijd” te Oostendorp, berne te Elburch. Geurt 

Stoffels soan fan Heimen Stoffels en Dirkje Bullink, berne op 

10 maart 1865 te Elburch. Hy komt hjir net allinnich, want op 

29 april 1886 trout er mei Johanna Gerhardina van Tongeren. 

Njonken mûnder begjint Geurt Stoffels hjir ek mei glêstúnbou, 

wat hjir yn ‘e omkriten frij nij wie. 

Op de foto famylje Stoffels fan sa’n 1916, op de boppeste rige, 

f.l.n.r. : Aleida Petronella, Peter, Martha Everrarda, Evert, Anna 

Maria, Dirkje en Grietje. De ûnderste rigel, f.l.n.r.:Heimen, 

Willem, Geurt, Johanna Gerhardina, dochter Johanna Gerhar-

dina en Johan Arnold.

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

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

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

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com
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13/14/15 okt.Oktoberfest. Programma: zie deze Koepel

14 oktober VV Makkum 1 - SV Mulier 1

  15:00 uur, sportpark De Braak, Makkum

15 oktober Aylva State

  14.30 uur, middagdienst PKN, De Ontmoeting

18 oktober Aylva State Bingo 15.00 uur, Grytmanseal

16 t/m 21 okt.V&OSponsoractie verkoop geurkaarsjes

17 oktober  Vrouwen van Nu. Lezing Imke Gerritsen over 

Jaarfeesten 19.45 uur, De Gekroonde Roskam

18 oktober  PCOB/KBO. Dhr. Krul, voorzitter RvB van Paty-

na, over de toekomst van zorginstellingen in Mak-

kum en Witmarsum. 14.00 uur, KC Het Anker, 

Buren 18, Makkum

18 oktober Kaartclub Elk Wat Wils Maatkaarten

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

19 oktober  Aylva State. Optreden muziekvereniging Harmo-

nie uit Pingjum. 20.00 uur, De Ontmoeting

28 oktober  SV Mulier 1 - VCR 1 14.30 uur, sportcomplex  

  It Fliet

29 oktober  Theaterproject Wytmarsum2018. 

  Workshop kleding ontwerpen en maken. 

30 oktober Herdenken overledenen dorsgenoten RK kerk

1 november Kaartclub Elk Wat Wils. Competitie

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam 

3 en 4 nov. Voedselactie Dorcas. Supermarkt Poiesz

4 november VV Arum 1 - SV Mulier 1,

  14.45 uur, sportcomplex de Bining, Arum
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de novimber Koepel moat uterlik 20 oktober ynlevere 
wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek 
byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

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

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2017 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    €50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  €30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes €15,-
Bertekaartsjes €15,-
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 €15,- it jier. Wytmar-
summers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande 
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd 
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 
RABO 03715.56.201

Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl

Bibliotheek Mar en Fean
PCOB Wûnseradiel
PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
St. Oars as Oars
Popkoar Wytmarsum
Gymnastiekver. ”V. en O.”
Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie
Toanielfer. “Fryske Krite Wytmarsum”
Kaartclub “Elk wat Wils”
E.H.B.O.
W.O.K.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
Biljertferiening ”De Krite Keu”
K.V. “Pim Mulier”
Sportvereniging ”Mulier”

Ver. voor Dorpsbelangen
Ondernemersvereniging Witmarsum
Tennisclub
IJsclub
Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Zangver. ”Scheppingsgave”
Vogelwacht
Graach Dien
Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”
Biljertfer. ‘Ottermaarraakis’
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Initiatiefgroep Wytmarsum 2018
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Til. nr sekretariaat:  0517-531205
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laat iedereen meedoen!

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre? 
Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een 
opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage?

Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze 
heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de 
goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing, 
dan maken we vooraf een 3D-ontwerp.

Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland. 
Profiteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op. 
 

www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07

Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

VERBOUWPLANNEN?
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