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K at en Harke
Ek tusken

en wurde de dagen koarter en de jûnen langer.

Men moat jin sa stadichoan mear yn’e hûs of earne oars ûnder
dak fermeitsje. Dêrom wurde der no wer aktiviteiten binnendoar organisearre.
Us treflike swimbad Mounewetter hat syn doarren yn septimber al wer sletten. Ek dit jier wer stean kwaliteit en klantfreonlikens by harren heech yn it findel. En dat is te sjen oan it tal
besikers rûnom wei. De besikers binne tige tefreden. Dit is te
fernimmen oan it tal stimmen dat Mounewetter krige hat. Sy
komme út’e bus as bêste iepenloftswimbad mar ek as klantfreonlikste akkommodaasje. Der dogge sa om en de by 150
swimbaden mei oan dizze wedstriid. Dat seit genôch liket my
ta. Mei twa saneamde Awards, gouden seehynderkes, komme
personiel en bestjoer werom út Utert. Elk jier in priis winne is
in tige grutte prestaasje! Wy winskje jimme lok ta mei dit barren. Jimme hawwe dit fertsjinne. Wytmarsum stiet mei dit poerbêste swimbad tige goed bekend rûnom yn ús provinsje. Dat
komt troch in goede gearwurking tusken personiel, bestjoer en
frijwilligers. Mar foaral troch de ynset fan it badpersoniel fansels. Allegearre tige tank foar jimme ynset, ek dit jier wer.
It Oktoberfest spilet him ôf yn in tinte by de famylje Dijkstra
oan de Mulierlaan. In daalders plakje no’t de tinte net mear by
de famylje Huitema opset wurde kin. Moai ticht by it doarp.
Op freedtejûn is lyts en grut yn it spier.Wat in talinten binne der
yn ús doarp te finen! De list mei oanmeldingen is al rillegau fol.
Men moat der op’e tiid by wêze. Muzyk, dûns, sang, alles komt
foarby en hoe!
Sneon komme earst de bern oan bod mei toaniel en bernedisko.
De jûns is it tige gesellich mei “De woudrukkers”en as ferrassing “De Heegemer Dekdweilers”.
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Nei de tsjerketsjinst op sneintemoarn sil de middeis it hichtepunt komme mei Annie Schilder en Jan Keizer. Wie ferline jier
Jan Keizer siik, no wurdt der om 4 oere sneintemoarns berjocht
jûn dat Annie Schilder siik is. Sy kinne net komme. Hoe moat
dit oplost wurde? Mar ús Fryske trûbadoer Piter Wilkens helpt
ús út’e brân. Hy komt lâns. Om’e nocht kin men yn ‘e tinte om
fan him en de band DeltaV te genietsjen.Wat in moaie oplossing is dit! Al mei al in tige slagge Oktoberfest.
It Sint Maarten barren en Sinterklaas binne ek al wer kommende wei.
Dit sjocht der goed út foar letter wat lytse Marrit oanbelanget.
“Wolkom leave Marrit” stiet der op it bertekaartsje fan MARRIT BRANDSMA. Op 2 oktober hat Jan Jesse in suske krige.
Ik bin alwer wat grutter
en do bist noch sa lyts.
Do bist myn leave suske
in freondintsje foar altyd.
Fansels binne heit Sikke en mem Esther Brandsma ek tige wiis
mei harren leave dochter. De widze is no noch har plakje. Mar
straks kin dit spantsje moai mei inoar boartsje. Oppas is der fan
de pakes en beppes fêst ek genôch as jimme as heit en mem
ris tegearre op’en paad gean wolle. Fan herte lokwinske mei
dit grutte wûnder. Wy hoopje dat sy yn sûnens opgroeie sil ta
in fiks jongfaam. Dizze winsken binne der foar heit en mem,
bruorke Jan Jesse, mar ek foar pake Age en beppe Marijke
Brandsma. Sûn iten is der by harren wol te krijen. Pake Roel en
beppe Sietske Bijlsma en net te ferjitten pake Johan en beppe
Titia Bergsma witte it swimbad letter wol te finen. Marrit sil
fêst neat te koart komme.
Mar net elkenien kin hjir mear fan genietsje.
Op 24 septimber is yn Grou nei in lang en ryk libben ferstoarn
DOEKLE YNTEMA yn de âldens fan 95 jier. 67 jier hat hy in
treflik houlik hân mei Tjitske Reitsma. Hy wurdt berne yn Pen4
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jum. As Doekle twa jier âld is, komt de húshâlding nei Wytmar-
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sum ta te wenjen. Syn heit wurdt beneamd as dykwurker by de

t

gemeente Wûnseradiel, mei as stânplak Wytmarsum. Hjir leart

t
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Doekle it keatsen . Dizze sport hat altiten in waarm plakje yn
syn hert hâlden. Dit jildt ek foar Wytmarsum! Yn 1947 wurdt
Grou syn wenplak troch syn baan by Halbertsma. Elk jier komt
hy del foar De Merkeparij. De P.C. yn Frentsjer , de Freule en
oare belangrike keatswedstriden lit hy net oan him foarby gean.
Fan syn hân is it boek: ”Yn’e krânse 100 jier keatsen te Wytmarsum1886-1986”. It fungearret as it “bibeltsje” fan de keatsferiening. Der stiet in hiel soad ynformaasje yn oer al dy jierren.
Sels seit er: “Keatsen en turnjen wiene myn sporten. Dêrnjonken mocht ik hiel graach reedride en aaisykje. Yn 1941 ha ik de
Alvestêdetocht riden. It is by ien kear bleaun. Wist werom? Ik
koe der net tsjin as oaren my foarby riden.” Ek ús Fryske taal
is tige wichtich foar him. Kritysk lêst hy de Fryske teksten, ek
yn De Koepel. Sels hat er ferskate nijsgjirrige teksten oanlevere
foar ús doarpskrante. Hy folget nei safolle jierren noch altyd it
nijs út ús doarp.
Sjoch ik werom op al myn libbensdagen
fan bern oant feint, fan man oant heit
fan pake oant pake-oer
dan wint de heechtij fier oer amper delten
makke ryk en lokkich it libben dat ik no achter lit.
Sa nimt Doekle Yntema ôfskied fan syn libben. Wy winskje syn
bern, pake- en oerpakesizzers krêft ta om dit ferlies in plakje te
jaan, no’t sy sûnder him fierder moatte.
Op 25 septimber komt der in ein oan it libben fan FOLKERT
VAN DER GOOT. Hy is berne op 13 maart 1931 yn Wyckel as
tredde jonkje yn in húshâlding fan 11 bern. In bruorke en suske
binne jong ferstoarn. Der moat hurd wurke wurde om troch de
tiid te kommen. Ek hy moat syn bydrage leverje.Op 18-jierrige
leeftiid hellet hy syn frachtauto rydbewiis. Yn en bûten Fryslân is
hy op paad om frachten ôf te leverjen. As molkrider komt hy yn de
Brekkenpolder. Sa komt hy yn’e kunde mei Sjieuwke Hogeterp.
5
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Om mear by hûs te wêzen as troud man begjint hy oan in oplieding
ta skuonmakker. Yn 1958 smite sy de lapen gear en sette harren
nei wenjen yn Warkum en krije wurk yn in skuonwinkel. Mei
syn VW-bus komt Van der Goot rûnom by syn klanten om skuon
stikken op te heljen en reparearre werom te bringen. Yn 1960 ferfarre sy nei Wytmarsum, nei de Oosterstraat. Hjir begjint hy syn
skuonwinkel/skuonreperaasjebedriuw. In echte winkel is der letter oan it Oostend 20. Utwreiding fan syn bedriuw komt der. Stoffearring fan meubels, flierbedekking en gerdinen, alles is by Van
der Goot te krijen. Dêrneist wurdt hy ek noch postrinder. In drok
en beset man is er, mar no kin men by him ek noch redens hiere en
slypje litte. Rûnom yn’e provinsje wit men syn winkel te finen! Sels
op’e tillevyzje binne bylden te sjen fan syn reedridersark en wat
hy mear te bieden hat. De lêste jierren stiet dizze takke op in sêft
pitsje. Wy ha gjin strange winters mear. Spitich foar him en foar
ús. Syn grientetún soarget der foar dat ek griente ta de keapwaar
taheakke wurdt. Der is hast gjin nee te keap. Syn frou en dochter
Anna binne syn grutte helpen. Nei it ferstjerren fan syn frou yn
july 2016 bliuwt hy mei Anna efter. Neidat Anna nei Huylkenstein
yn Boalsert ferhuzet is hy hielendal allinne.
Yn augustus docht bliken dat hy slim siik is en net wer better wurde
kin.“Ik ha in moai libben hân” seit hy oan it ein dêrfan. Sa is der
ek in ein kaam oan “Van der Goot’s winkel”. Mei Sinteklaas sille
wy syn reklamefolder misse. Bern en pakesizzers slute dit stikje
libben ôf. Wy winskje jimme in soad sterkte ta foar no en foar de
kommende tiid.
Ek op 25 septimber is nei in koart siikbêd in ein kaam oan it libben
fan RIGTJE TERPSTRA –ANEMA, yn de âldens fan 87 jier. Sy
is berne yn Arum as âldste dochter yn in húshâlding mei 4 âldere bruorren en ien jonger suske. Al jong moat sy thús meihelpe.
Troch de oarloch kin sy har oplieding oan de húshâldskoalle net
ôfmeitsje mar giet oan it wurk. Dan komt Jetze Terpstra op har
paad en mei him smyt sy de lapen gear. Tegearre krije sy in húshâlding mei 7 bern. Dat jout al in soad drokte, mar der is ek noch
romte foar 2 pleechbern. Likegoed is der altyd plak foar freontsjes
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en kammeraatskes by har oan de tafel. It is gesellich mei inoar. Yn
1985 is Jetze Terpstra nei in tiid fan siikwêzen ferstoarn en moat

i

sy allinne fierder. It wurdt no har taak allerhande saken ôf te han-

n

neljen. Dat kriget sy mei wat help foarinoar. De bern binne grut

-

en RigtjeTerpstra wurdt maatskiplik aktyf. Earst as foarsitter fan

-

n

s

de NCVB en letter wurdt sy ek lid fan de tsjerkeried. Sy hat gjin
ferlet fan in rydbewiis en ek net oan it wurkjen op in kompjûter of
smartphone. Har hiele libben lang mei sy wol graach sjonge. Thús
mei de bern, mar ek op ferskate koaren. Earst yn Arum op it koar,
mar letter wurdt sy yn Wytmarsum lid fan Scheppingsgave. As dit
wat har stim oanbelanget minder goed giet is dêr it koar fan Aylva
State. Fan in besite fan bern, beppe- en oerbeppesizzers kin sy tige
genietsje. Dêr is no in ein oan kaam. In leech plak bliuwt efter. Yn
Arum is sy te hôf kaam. Bern, beppe- en oerbeppesizzers sille de
útstapkes nei Wytmarsum misse. Sterkte allegearre om dit fertriet
te ferwurkjen.
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Oant de oare kear, Jelly.

B edankt
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de KWF collecte!

e

n

t

Met de collecte voor KWF Kankerbestrijding in Witmarsum
hebben we € 1.126,51 opgehaald. Met dat geld maken we meer
onderzoek mogelijk naar betere en minder ingrijpende behandelingen tegen kanker. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan
op www.kwf.nl.
Heeft u de collectant gemist en wilt u de KWF toch steunen?
Dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL23 RABO
0333.7779.99 van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

h

KWF-afdeling Witmarsum,

s

Bea, Joukje, Tine en Esther
7
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B edankt
Graag wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft
bij het overlijden van
JOLANDA
in de vorm van kaarten, telefoontjes of een praatje,
om mij te steunen bij dit verdriet.
Tjerk Goslinga

Witmarsum, oktober 2017
Alles is anders. Het zorgen vóór is vervallen.
De belangstelling die ik mocht ontvangen rond het overlijden
van mijn lieve en zorgzame man
LUBBERT CUPERUS
heeft mij ontroerd.
Ik wil u allen hartelijk danken en vooral de huisarts en het
team thuiszorg zuidwest-friesland.
Antje Cuperus
8
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D URF!! :
Beeldende kunst en gedichten in Witmarsum gezocht.
Durf !! is het thema van ons project om muziek met andere
kunsten te verbinden. Er is namelijk durf voor nodig om jezelf
te laten zien in muziek, beeldende kunst en taal. Durf is ook
nodig om iets anders te maken, of anders te zijn, dan gewoon is
in onze maatschappij.
Daarom onze algemene oproep om jouw dapperheid te tonen
door (eventueel meerdere) kunstwerk(en) in te sturen, of een
gedicht/verhaal. Ook kinderen worden hiervoor speciaal uitgenodigd!
Ingezonden kan worden alles wat met kunst te maken heeft:
schilderijen, textiel, foto’s, beelden van diverse materialen enz.
Stuur ook gedichten/verhalen op.
* Uit de inzendingen zal een selectie te zien zijn tijdens een
concert in de Koepelkerk, met o.a Scheppingsgave, een band
en een kinderkoor. Het kunstwerk wordt op een scherm vertoond of door de kunstenaar in levende lijve, waarbij muziek
voor extra sfeer, humor of commentaar zorgt.
Het concert met kunst vindt plaats op zaterdag 5 mei in de
avond. Het is dan bevrijdingsdag dus het thema ‘vrijheid’ voor
een kunstwerk lijkt ons toepasselijk.
* Graag voor 15 januari inleveren of aanmelden zodat een passend muziekstuk gevonden kan worden.
* Na deze concert/tentoonstelling wordt niet alleen de selectie
maar worden alle ingezonden kunstwerken tentoongesteld tijdens Tsjerkepaad in juni. Verder is er een kunstroute samengesteld door het dorp heen. Er zijn meerdere locaties: de Koepelkerk, Aylvastate, enz. Ook komt er een foto bij het tentoongestelde kunstwerk waar de creatieveling in actie te zien is.
9
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Je kunt natuurlijk iets insturen wat al klaar is. Moet je iets
nieuws bedenken dan heb je drie maanden de tijd. Het is handig dat wij zo vroeg mogelijk het onderwerp weten of hoe het
voorwerp er uit ziet, zodat wij iets passends muzikaals kunnen
bedenken!
Vermeld je deelname aan Tjit Koopmans tel. 0517-532774
Het project wordt georganiseerd door mensen van zangver.
Scheppingsgave i.s.m Tsjerkepaad.

O pen huis
Duurzame huiseigenaren openen hun deuren
Op zaterdag 4 en 11 november vindt voor de vijfde keer de
Nationale Duurzame Huizen Route plaats. Huiseigenaren in
heel Nederland openen hun deuren. Gastvrije huiseigenaren
vertellen hoe zij hun woning energiezuiniger en duurzamer hebben gemaakt. Een unieke kans voor bezoekers om duurzaam
wonen te ervaren en ideeën op de doen. Ook familie Heeringa
uit Witmarsum stelt graag hun Twee-onder-een-kapwoning
aan de Molenweg 31 in Witmarsum open.
De bestaande woning is rond 1976 gebouwd door bouwbedrijf
Heeringa! De woning is in januari 2017 door de familie Heeringa aangekocht in geheel originele staat.
Het doel is de woning met een hoog comfortniveau geheel
energie neutraal te maken. Om dit te kunnen realiseren is een
optimale isolatie schil vereist. De woning is aan de buitenkant
geïsoleerd zonder het uiterlijk wezenlijk te veranderen.
Er worden zeer hoge isolatie waardes bereikt.
De gasmeter is afgesloten. Verwarming en warmwater wordt
gerealiseerd door collectoren welke gekoppeld zijn aan een buf10
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Comfortabel wonen
zonder energiekosten!
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.
“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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fervat. In de wintermaanden schakelt een biomassa palletkachel,
waar nodig, bij. Uit ventilatie lucht wordt warm water gemaakt.
Veertien zonnepanelen zorgen voor voldoende kw/h elektra.
Familie Heeringa vertelt graag over wat zij aan maatregelen
heeft genomen waardoor het energieverbruik flink is afgenomen en het huis ook veel prettiger woont.

-

-

Duurzame huizen
Tijdens de Duurzame Huizen Route zijn er veel soorten huizen te bezoeken zijn. Variërend van monumentaal tot nieuwe
woningen en met een grote verscheidenheid aan energiebesparende maatregelen van allerlei soorten isolatie tot geavanceerde technische installaties. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl is een overzicht te vinden van de deelnemende
huizen in Nederland. De huizen zijn op 4 of 11 november te
bezoeken. De openingstijden verschillen en staan per woning
vermeld op de website. Bezoekers dienen zich vooraf in te
11
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schrijven via duurzamehuizenroute.nl
Bezoekers en de huiseigenaren die hun huis openstellen maken
kans op een unieke beleving: Een midweek in een strohotel in
het Brabantse dorp Haps.

W MF
Een onvergetelijk Witmarsumer Muziek Festival-spektakel!
Vrijdag de 13e was de aftrap van het Oktoberfestweekend en dit
werd gedaan door ons eigen Witmarsumer band ‘Bad-Luck!’.
De kinderen uit groep 7 en 8 van ‘De Útskoat’ en ‘De Bonkelder’
hebben met een aantal muziek- en dansartiesten een indrukwekkende openingsact verzorgd met het nummer “Another
Brick In The Wall” van Pink Floyd. De kinderen kregen vooraf
van de organisatie een ‘bouwhelm’ en mochten naast het zingen
symbolisch een muur afbreken, welke was opgebouwd op het
podium.

Foto Truida Sluiman
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De avond was gevuld met een divers programma, waarin overleden artiesten zoals; Freddie Mercury, Amy Winehouse, Elvis
Presley, André Hazes, Janis Joplin, David Bowie, Bon Scott,
Herman Brood en Johnny Cash een respectvol eerbetoon kregen. Zij kwamen in verklede vorm via een trap op het podium
en op een scherm werden foto’s van de echte overleden artiesten getoond. Tussen de twee goedgevulde sets door werd luidkeels meegezongen met het optreden van de Gitaaracademie
o.l.v. Wim Beckers en Jan Ottevanger en was het dik feest met
het dweilorkest o.l.v. Foppe van der Velde.
De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde en vooral
gezellige avond. Het hoofddoel was saamhorigheid en plezier
hebben, en dat is zeker gelukt. Het is prachtig om iedereen met
elkaar te zien genieten, daar doen we het voor.
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor deze onvergetelijke avond, zonder jullie bijdrage was het nooit zo gelukt!

n

Stichting Oars As Oars, Studio Hotel Grauwe Kat (Marion de

t

Groot), Oefenruimte Makkum (Roel van Dekken), Fysio Witmarsum (Theo en Betty de Groot), Schoonheidssalon Make
Your Day (Petronella Teijema), Bouwbedrijf Heeringa, Hottie
en Gerlof Spijksma, Geartsje en Freddie Reijenga, Klaas Smit
en Willem de Boer
Alle deelnemende artiesten WMF2017:
Megan Baarda, Bauke Bakker, Durk Willem Bakker, Wim
Beckers, Sipke de Boer, Willem de Boer, John Boonstra,
Gert Dam, Andre Dijkstra, Jan Faber, Froukje Gerbrandy,
Jimmo Heslinga, Myrthe Hettinga, Jorn Hofstra, Cees Jellema,
Femmy Keuning, Leslie Keuning, Tjittie Koopmans, Jeen van
der Meer, Esther Metzlar, Ype van der Molen, Jan Ottevanger,
Alwin Ozinga, Anita Posthumus, Geartsje Reijenga, Menzo
Rohn, Griet Sieswerda, Marije van der Sluis, Rixt van der Sluis,
Femke Spijksma, Gerrit Tol, Grieta Veninga, Pieter van der
Zee en Alise Zijlstra.
13
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E redienst Anders PKN
Op zondagmorgen 12 november a.s. om 10.00 uur in de Koepelkerk.
Vooraf , vanaf 9.30 uur is er koffie/thee en limonade voor de
kinderen.
Dit jaar hebben we muziekgroep Samoosara uitgenodigd, zij
zullen de hele dienst verzorgen.
Muziekgroep Samoosara, drie muzikanten/zangers uit Lippenhuizen en Hemrik, bestaat dit jaar 5 jaar en verlenen zo
al vijf jaar lang in vele Friese kerken muzikale medewerking
aan kerkdiensten en verzorgen ook complete erediensten. Ze
treden op in PKN-kerken, maar ook in Doopsgezinde, Evangelische en Baptisten gemeenten. Ze merken overal dat hun
muziek bij de mensen wat teweegbrengt. Ze proberen dan ook
altijd interactie met het publiek ‘uit te lokken’; met de kinderen
en volwassenen dansen ze bijvoorbeeld Hava Nagila, ze nodigen tijdens de dienst het publiek uit mee te zingen en er worden
door hen grappen (witzen) en korte verhalen uit de Joodse en
Jiddische cultuur verteld. Ze krijgen zelf ook veel energie van
deze optredens en merken dat ze eigenlijk heel ‘oecumenisch’
bezig zijn. (www.samoosara.nl)
Deze dienst is voor iedereen, is echt de moeite waard, dus wees
welkom.
De werkgroep Eredienst Anders.

14
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F loraliafeest
Basisschool De Utskoat
Op vrijdag 13 oktober vierde OBS De Utskoat in Witmarsum haar jaarlijkse Floraliafeest. Dit keer stond de avond in
het teken van Flower Power! De opening van het feest vond
plaats op het plein, waar Esther Metzlar alle aanwezigen verschillende yoga-moves demonstreerde. Vele kinderen, ouders

-

en leerkrachten volgden haar voorbeeld en gingen enthousiast

o

meedoen!

g

Vervolgens werd iedereen door directeur Bertus Rietman wel-

e

kom geheten en uitgenodigd om het feest in school verder te
vieren.

n
Binnen waren alle ruimtes feestelijk versierd. In de lokalen
waren verschillende spelletjes te doen, waaronder het beken-

-

de “juffen gooien”, touwtje-trek en grabbelen. Daarnaast kon

n

iedereen een fotoshoot in Hippiestijl laten doen en voor de

n

dansers en danseressen was er een echte disco!

n

’

’s Morgens hadden groep 3 tot en met 8 bloemstukjes gemaakt.
Deze waren tentoongesteld in het handenarbeidlokaal, samen
met de planten die alle kinderen thuis hadden opgekweekt.
Deze werden beoordeeld door een jury, Nienke de Vries en
Anneke Sinnema. Degenen die de mooiste bloemstukjes hadden gemaakt en hun planten het best hadden verzorgd, ontvingen een medaille. Ook met de verkleedwedstrijd was een prijsje
te verdienen.
Tijdens het feest was er een draaiend rad, waarbij directeur
Bertus Rietman weer prachtige prijzen mocht weggeven, zoals
decoratieve prijzen voor volwassenen, speelgoed en spelletjes
voor kinderen en een aantal prijzen in de vorm van een tegoedbon, workshop of clinic. Alle prijzen zijn aangeboden door
15
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bedrijven in Witmarsum en omstreken, maar ook door particulieren. Ook hiervoor weer hartelijk bedankt!
In het eetcafé genoten bezoekers van een hapje, een drankje
en een praatje. Er was volop keus uit lekkere zelfgemaakte
taarten, hapjes, cakes, soep, snert, en broodjes. We willen alle
ouders ook weer bedanken voor de verrassende lekkernijen dit
jaar!
Rond zeven uur werd het feest afgerond. We willen het hele
team van De Utskoat weer bedanken voor hun inzet voor en
tijdens dit gezellige en zeer geslaagde feest!
We kijken nu alweer uit naar de volgende Floralia: nog even
een jaartje wachten…
De Floraliacommissie

S V Mulier
Beste inwoners van Witmarsum, Pingjum, Schraard, Longerhou, Schettens, Lollum en Waaxens.
De Sponsor commissie van S.V. Mulier organiseert weer een
actie voor en door de jeugd.
De jeugdspelers hopen op uw steun te kunnen rekenen. De
artikelen die we dit jaar aanbieden zijn:
Geurkaars in glas
Vetbollen per 6 verpakt
Handzeep vloeibaar
Zak met pepermunt
16
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Alle artikelen kosten €2,50 per stuk/verpakking
U kunt vast één of meer artikelen gebruiken en u steunt
het jeugdvoetbal van s.v. Mulier
Wij komen op woensdag 15 november bij u langs

e

Voor verdere inlichtingen of bestellingen kunt u bellen

t

of mailen met J. Jorna

n

-

e

Tel: 0619187172. Email j.jorna@hetnet.nl
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Sponsor commissie s.v. Mulier

IJsvereniging
Nieuws van de IJsvereniging Witmarsum
De afgelopen winter hebben we heel even van de ijsbaan kunnen genieten. Het waren twee geweldige
dagen. Vooral omdat alle schaatsers nu konden profiteren van onze nieuwe verlichting. En dat was inderdaad een hele verbetering: beter licht overal op de
baan. Inmiddels is de scheve mast rechtgezet. En hebben we een nieuwe geluidsinstallatie op de baan. Laat
het ijs maar weer komen.
Zoals vertrouwd staan er weer twee activiteiten van
de IJsvereniging Witmarsum op het programma: de
jaarvergadering en de kerstkransenverkoop. De leden
hebben inmiddels de nieuwsbrief ontvangen. Op de
agenda ziet u ook een nieuwe activiteit staat, de Nieuwjaarsduik. Als koude start voor Witmarsum 2018! Meer
op www.facebook.com/IJsverenigingWitmarsum/
17
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Uitnodiging ledenvergadering IJsvereniging Witmarsum
Vrijdag 8 december om 20.00 uur in Gekroonde Roskam
Agenda:
1. Opening
2. Notulen vergadering 16 december 20156
3. Jaarverslag
4. Jaarverslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Nieuwjaarsduik
7. Pauze
8. Kerstkransenverkoop
9. Rondvraag
10. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van
penningmeester liggen een half uur voor de vergadering ter
inzage in de Roskam. De notulen kunt u ook via de mail aanvragen: ijsverenigingwitmarsum@xs4all.nl.
Kerstkransenverkoop
Ook dit jaar komt de IJsvereniging weer met de kerstkransen
langs de deur. Dit jaar komen we op maandag 11 december,
vanaf 18.00 uur.
Wilt u meer weten over de jaarvergadering of de kerstkransenactie, neem dan contact op met de secretaris van de IJsvereniging Witmarsum, Jan Leijstra, De Dôle 5, Witmarsum. Telefoon (0517) 53 1760 of via de mail: ijsverenigingwitmarsum@
xs4all.nl;

18
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Wijkverpleegkundige Baukje de Jong
Tel.nr.: 0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl/thuiszorg

Baukje komt graag voor een
vrijblijvend gesprek bij u thuis.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding |thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding

Baukje de Jong is de
wijkverpleegkundige bij u in de
buurt. Samen met haar zorgteam
Witmarsum biedt zij alle soorten zorg
aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven
wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis gaan.

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

-
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Y nstoerd
Afgelopen 25 september waren mijn ouders Jentje Andela
(Arum, 08-09-1928) en Klaske Andela-Steinfort (Witmarsum
18-06-1933) 60 jaar met elkaar getrouwd, ze zijn op 25 september 1957 in het toenmalige gemeentehuis in Witmarsum
getrouwd en zijn daarna op de Pingjumerstraat 37 gaan wonen.
Jentje werkte indertijd op de zuivelfabriek in Witmarsum en
Klaske werkte in de huishouding van directeur Werkman.
Op 05-08-1959 is de eerste zoon geboren Rein genaamd (vernoemd naar Jentje’s vader), in 1960 ging het grote avontuur
beginnen, de “emigratie” naar Stompetoren in Noord-Holland,
waar Jentje als kaasmaker aan het werk ging, op 17-04-1962 is
daar Theunis (Tony, vernoemd naar Klaske vader) geboren.
Vervolgens is er nog een uitstapje geweest naar Bodegraven,
daar is Otto-Lieuwe (vernoemd naar Otte Andela uit Amerika) op 05-07-1966 geboren.
Nu wonen Jentje en Klaske al weer vanaf 1967 in Stompetoren,
zij wonen nog zelfstandig, Jentje is tot de leeftijd van 60 jaar aan
het werk geweest als eerste kaasmaker bij Neerlandia (CONO
kaas) in Stompetoren
Met vriendelijke groet,
Tony Andela

20
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Zangvereniging

Scheppingsgave

m

wordt 90 jaar!!

.

-

,

,

-

Kom daarom naar het jubileumconcert
Met lichte en klassieke muziek
Met gastsoliste Monique Topeeters
Bijdrage naar eigen believen

Datum: 2 december
Plaats: ’de Koepelkerk’
Tijd: 20.00 uur

21
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P atyna Thuiszorg
Nijs fanút Patyna Thuiszorg
Als wijkverpleegkundige van deze regio wil ik mij graag aan
u voorstellen en u het één en ander vertellen over de zorg die
Patyna in Witmarsum en omstreken levert. Naast de zorg in
het woonzorgcentrum Aylva State biedt Patyna ook thuiszorg
in Witmarsum. We bieden zorg en begeleiding thuis, zowel in
Witmarsum als omringende dorpen. Ons team bestaat uit 18
enthousiaste en deskundige medewerkers, zowel verzorgenden
als verpleegkundigen. De kracht van Patyna thuiszorg is dat we
het ‘mei elkoar’ doen. Dit houdt in dat als de zorg en begeleiding uitgebreid moet worden of er is anderszins zorg nodig, dat
Patyna beschikt over verschillende disciplines die ingezet kan
worden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een Specialist
Ouderen Geneeskunde, diëtiste, logopedie of zelf verhuizen
naar één van onze woonvoorzieningen van Patyna. Zo houden
we de lijnen kort en zorgen voor duidelijkheid voor de cliënt.
Als wijkverpleegkundige heb ik als taak om de gehele zorg te
coördineren en mee te denken met de cliënt en het team over
de wenselijke zorg. Op die manier willen we de zorg en ondersteuning bieden passend bij u en het zo weer ‘mei elkoar’ doen.
Mocht u vragen hebben over de diensten van Patyna thuiszorg
Witmarsum en omstreken, dan kunt u contact met me opnemen op onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Joukje Spijksma Reitsma
Wijkverpleegkundige Witmarsum e.o.
06 83606917
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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
23
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O ktoberfest
Voor je het weet is ‘t zover, en voor je het weet is het ook weer
voorbij. Het Oktoberfest 2017 kan de boeken wederom in als
een geslaagde actie. Nog niet eerder kwamen er in een weekend zoveel mensen naar de feesttent van OarsAsOars. Maar
goed, je verwacht het ook niet om op vrijdagavond oog in
oog te staan met artiesten als Elvis, Freddy Mercury of David
Bowie. Die laatste had er zoveel zin in, dat hij alleen nog te
remmen was door de stekkers er uit te trekken. Links en rechts
werd er al de vergelijking gemaakt met Volendamse “palingsound” voor deze gelegenheid omgedoopt tot het Wytmarsumer “Klaailûd”. Overleden artiesten, dat was de rode draad op
het WMF, of laten we ze de “onsterfelijke gestorvenen” noemen. Onder begeleiding van Sipke en band, en op beweging
van danspasjesinstuctrice Esther Metzlar werd een wervelende
show neergezet, zoals we die bij de voorgaande edities nog niet
eerder zagen. Speciale dank gaat hierbij uit naar Menno Heeringa die het mogelijk maakte dat er een podium werd geplaatst
van 3 verdiepingen.
Zaterdagmiddag werden de jongste kinderen door toneelvereniging “Surprise” getrakteerd op het spannende toneelstuk
“:Kus de kikker”, en onder genot van limonade en chips werd
de kinderdisco ingezet. Als special-act had het WOK Sipke de
Boer uit de hoge hoed getoverd. Hij zorgde ervoor dat deze
jongste groep alvast klaar werd gestoomd voor het grote werk
als zij de leeftijd hebben bereikt dat ze ook op de zaterdagavonden de feesttenten af zullen dweilen.
De wat oudere jeugd ( zo tussen de 16 en de 60 ) konden zich s
avonds vergapen aan de West Friese band “De Woudrukkers”
Als verrassingsact kwamen in de pauzes de Heegemer Dekdweilers al toeterend en trommelend achter de coulissen vandaan. Bedoeling was dat ze al musicerend door de tent zouden
24
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n

dweilen, maar de grote drukte maakte dat onmogelijk. Maar
met een plekje voor het podium midden tussen de hossende
menigte wisten ook zij het publiek op te zwepen met een legio
aan meezingers.
Zondagmorgen werden zoals gewoonlijk de kerkgangers ontvangen met koffie en koek. Doordat er door de “zaterdagavondploeg” nogal had getranspireerd leek het of er, ondanks
het prachtige weer, in de tent een plaatselijke regenbui voorbij
kwam, die zelfs door Piet P. niet op de radar was te volgen.
Muziekaal werden de kerkgangers ondersteund en begeleid

s

door het Popkoor en David Bowie…...oh pardon, Gerrit Tol.

-

Tsja, en dan die zondagmiddag. Kent u die mop van dat 2-tal die

p

vroeger deel uitmaakten van BZN en zouden optreden in Wit-

-

marsum? Ze kwamen (weer) niet!. U kent het verhaal intussen

g

ongetwijfeld. In de nacht van zaterdag op zondag kregen we als

-

organisatie rond 4 uur het bericht dat Jan en Anny niet konden
komen i.v.m. met ziekte van Anny. Er volgde crisisoverleg, nota
bene in de speciaal geplaatste kleedruimte voor de Volendammers. Maar waar en hoe vind je op zo’n moment vervangende
artiesten. Het boekingskantoor maar uit bed gebeld, maar ook
die kon ons niet aan vervanging helpen. Althans niet met iets

-

wat bij de OarsAsOarsers in de smaak viel, dan wel budgettair

k

haalbaar was. Na veel vijven en zessen werd besloten dat Delta
V dan maar de middag muzikaal moest vullen. De secretaris

e

kroop in de vroege ochtend nog achter het toetsenbord om dan

e

maar via Omrop Fryslan de wereld kunde te doen van van de

-

afwezigheid van het duo. Ook de sociale media werd aan alle
kanten ingezet, om niet mensen naar de tent te laten komen die
speciaal voor Jan en Anny zouden komen. Hoe het kan weet

s

de organisatie ook niet, maar een journalist van de Leeuwarder

”

Courant meende wel een optreden te hebben gezien. Het was

-

niet de eerste keer dat men te maken kreeg met de afzegging

-

van de hoofdartiesten. Vorig jaar moesten Jan en Anny ook al

n

verstek laten gaan door ziekte van Jan Keizer, en in 2014 moest
25
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een optreden van “The Buffoons” worden gecanceld door ziekte van de zanger.
Echter , “als de nood het hoogst is”.........Door alle publiciteit
en commotie die was ontstaan bleek Piter Wilkens de reddende engel. Hij wist een luisterend oor te vinden bij het ondanks
alles opgekomen publiek. Zo werd het voor velen toch nog een
prachtige zondag.
Het voert te ver om iedereen bij naam te noemen die het mogelijk hebben gemaakt dat ook Oktoberfest 2017 als superfeest
de boeken in gaat, maar OarsAsOars bedankt alle muzikanten, vrijwilligers, sponsors en bezoekers en een ieder die op wat
voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd.
Alhoewel het gevaarlijk is om dan alsnog een naam te noemen,
doen we het toch; Yme Dijkstra bedankt, wat een prachtig
plakje!
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AUDITIE WORKSHOP
THEATERPROJECT

n

Zaterdag 16 december

-

Locatie: De Gekroonde Roskam
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
In november 2018 brengen we het grote locatietheaterproject “Wy jouwe gjin krimp”
op de planken. Deze voorstelling is onderdeel van het programma van
Witmarsum2018, waarin onze drie iconen, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim
Mulier centraal staan.
“Wy jouwe gjin krimp” is een vooruitstrevende en dwarse voorstelling die we voor,
door en met Witmarsumers gaan maken. Een voorstelling vol theater, muziek en
dans. Dit project biedt iedereen de mogelijkheid om op welke manier dan ook mee
te doen: zingen, dansen, decor bouwen, kostuums maken, licht en geluid bedienen,
en nog veel meer. Daarnaast zijn we op zoek naar acteurs voor de grote rollen in de
voorstelling. Daarom organiseren we op 16 december een auditieworkshop: leren,
laten zien met misschien een bekroning verkozen te worden door de regisseur. En
natuurlijk vertellen we dan wat meer over het project.
Meedoen?
Wanneer je een rol gaat vervullen in het theaterstuk, houd dan rekening met:
 Je bent beschikbaar voor de repetities vanaf april 2018 op de maandagavond
van 19.30 tot 22.00. Na de zomervakantie op maandag- en vrijdagavond
 Je bent tussen eind oktober en 10 november op alle avonden beschikbaar i.v.m.
technische repetities/ doorlopen/ generale repetitie/ try- out en voorstellingen
Opgeven voor de auditieworkshop op 16 december?
Ben je beschikbaar en lijkt het je leuk om mee te doen? Geef dan even je naam en
leeftijd aan ons door. Vertel kort of je al eens eerder iets met theater hebt gedaan en
waar je ervaring uit bestaat. We willen ook graag weten of je zangervaring hebt.
Stuur deze informatie naar: theaterproject@witmarsum2018.frl
Met vriendelijke groet, Eline de Vries (regisseuse)
“Wy jouwe gjin krimp” is een initiatief van stichting Ekspedysje Wytmarsum en wordt ondersteund
door de provincie Fryslân, gemeente Súdwest Fryslân, VSB-fonds, Nijman Biermasz 17 dorpen fonds,
Feitsma Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting tot Nut, Streekwurk.
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M ounewetter
Zwembad Mounewetter winnaar van twee awards.
Op woensdag 11 oktober vond de jaarlijkse ZwembadBranche
Dag in Utrecht plaats. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat in het teken staat van kennis delen en kennismaken.
De dag werd afgesloten met de uitreiking van de ZwembadBranche Awards: een Gouden Zeepaardje.
De ZwembadBranche Awards zijn speciaal bedoeld om eens
extra stil te staan bij alle medewerkers in de zwembranche.
Allemaal mensen met passie voor hun vak. In verschillende
categorieën is gekeken naar de uitblinkers: wie onderscheidt
zich van de rest?
Gouden Zeepaardjes
Binnen elke categorie kon je kans maken op een award : een
Gouden Zeepaardje. De winnaars van de beste zwemlesteam,
beste accommodatie, beste zwemschool en meest klantvriendelijke accommodatie werden bepaald middels een onafhankelijk consumentenonderzoek via het review systeem van Klantenvertellen. Dit betekent dat uiteindelijk de klanten hebben
bepaald wie de winnaar is geworden. Zo’n 150 zwembaden en
zwemscholen

hebben

hier aan meegedaan.
Zwembad

Mounewet-

ter is winnaar geworden
van twee awards. Die
van beste openluchtbad
en die van meest klantvriendelijke accommodatie. Hier zijn we bijzonder trots op.
28
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Loop binnen
zonder
afspraak!

,

-

n

Hypotheekvragen?

Kom naar ons
Inloopspreekuur.

Onze experts geven antwoord op uw hypotheekvragen
U krijgt in 30 minuten inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt hoe u
zich online goed kunt oriënteren. Een gesprek is geheel vrijblijvend en
kosteloos. U bent van harte welkom op één van onze kantoren.

Kijk voor locaties en tijden op rabobank.nl/lnwf
Een aandeel in elkaar
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S urprise
Alweer een poosje geleden, mochten jullie genieten van het
eerste openluchttheater in Witmarsum. Een machtig mooie
grote productie die alleen mogelijk kon worden gemaakt door
de inzet van vele vrijwilligers, dank daarvoor. Dat dit nog een
vervolg heeft gekregen, konden van tevoren niet voorspellen.
Zo zijn de spelers vrijdag 20 oktober naar de Gouden Gurbe
uitreiking geweest waar ook het nonnenkoor een optreden
mocht doen. Wat een belevenis.
Ons openluchttheater heeft geen Gouden Gurbe in de wacht
gesleept maar Henriëtte van der Vlught was wel één van de
genomineerde hoofdrolspelers, hoe mooi is dat. Hoewel de jury
bijzonder streng in zijn beoordeling was, waren er ook elementen in het rapport beschreven waar we, als toneelvereniging,
verder mee kunnen. Zo werd er geschreven dat de jeugd goed
betrokken werd en de ruimte kreeg om ervaring op te doen met
het meedraaien van zo’n productie.
Mooi om te zien dat dit dan ook daadwerkelijk al een vervolg
heeft gekregen. Tijdens het oktoberfest heeft de jeugd voor de
kinderen een voorstelling neergezet waar vele kleintjes met
plezier aan terug zullen denken. Door jeugd voor kinderen met
dank aan Jorn, Redmer, Jannietta en Mera.
Het nonnenkoor heeft niet alleen tijdens de Gouden Gurbe
op mogen treden maar ook woensdag 27 december kunt u hen
weer bewonderen tijdens een culturele sfeerwandeltocht door
Sneek.
Financieel moet het zaakje ook warm gehouden worden dus
komen we maandag 6 november bij u langs met drop.
Rest ons alleen nog te zeggen dat wij natuurlijk altijd op zoek
30
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zijn naar nieuwe leden die ook wel eens willen toneelspelen of
daarin ervaring op willen doen. Je kunt je dan aanmelden bij
surprisewitmarsum@gmail.com.

t

Ook kun je bellen met Saskia van Zelst 06- 37437710 of

e

Loltsje Oosterbos 06-50240469

r
We kijken naar je uit !

.

Z onnebloem Witmarsum
Op maandag 11 december is er weer een ZONNEBLOEM
Koffie ochtend in het Groen Centrum van Witmarsum.

-

t

g

Het team van het Groen Centrum heeft dan alles weer in de
kerstsfeer gebracht en stelt het weer open voor de Zonnebloem
gasten van Witmarsum.
Alles in kerstsfeer versierd is het gezellig en sfeervol om er koffie te drinken ,een praatje te maken en om door het Groen
Centrum te wandelen.
Datum: maandag 11 december
Tijd : 9.45 tot 11.30 uur
Opgave bij :Fokje Bouma tel:532244
Akke Jorna

tel:531471

Opgave tot 4 december

n

r

s

k

Y n’t ferline
Wy wiene bleaun by de famylje fan Geurt en Johanna Stoffels.
Dy ‘ t yn it begjin fan de jierren 30 yn Boalsert in hûs kocht, om
31
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hjir har âlde dei te sliten. Hjir komme ek beide te ferstjerren, Johanna Gerhardina van Tongeren op 78 jier yn 1947,
en Geurt Stoffels 91 jier âld, komt te ferstjerren yn 1956. Se
lizze hjir beide op it hôf by de Koepel tsjerke. Dan komt
Heimen op ‘ e mûne, en wurdt de lêste mûnder dy ‘ t syn
brea mei mealle, op “De Onderneming” fertsjinne. Yn 1937
trout Heimen op 19 maaie mei Geertje Jongsma, sy is berne
yn 1915 te Tirns. It is ek sa , dat de tiid de mûne yn hellet, en
nimt it meallen fan it nôt ôf. Heimen wurdt njonken mûnder ek noch hinneboer. Op 64 - jierrige leeftiid komt der in
ein oan it libben fan Heimen, en komt er yn 1968 hjir op it
hôf te lizzen. Syn frou, Geartsje Jongsma, wurdt 97 jier en
komt yn 2012 te ferstjerren. It is dan ek al sa, dat yn de jierren ‘ 60 it ferfal fan de mûne al begûn is. De mûne wurdt nei
jierren fan ferfal yn 1968 oan de gemeente ferkocht, en yn
de jierren 1970/1971 is der in wiidweidige restauraasje dien.
Yn 1973 wurdt de wenning njonken de mole ôfbrutsen en
yn 1982 troch Lourens Sierkstra wer opboud .
Yn letter jierren hat mûnder Lourens Sierkstra it pelwurk
makke en foar in part rekonstruearre. It is in pracht fan en
foar it doarp, wolle jo mear
witte fan de mûne, rin der
dan ris yn as de doarren
iepen binne. Op de foto
rint Heimen Stoffels efter
de karre.
Minsken as jimme no ek
mei sa wat sitte, lit it ús dan
efkes witte.
Evert

Zwier

Oostend 17

Verlengde
8748AP

(532147), Geertje Verhoeve (531392),

Titia Banga

(531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
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G eboren

A genda
3 november

Tryater mei ‘Elkenien is in prutser’
20.00

uur,

De

Gekroonde

Roskam.

Entree € 12,50
3 november

Ald papier foar Nij Libben Fanôf 7.00 ûre

7 november

Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam. Competitie

8 november

Aylva State 14.30 uur. Gespreksgroep o.l.v.
Ds. Wattél

11 november

SV Mulier 1 - Beetgum 1
14.30 uur, Sportcomplex It Fliet
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11 november

Muzikale Opening Sint Maarten door Nij
Libben 18.15 uur Kaatsplein Witmarsum

12 november

Eredienst Anders 10.00 uur, Koepelkerk

13 november

Algemene ledenvergadering SV Mulier
20.00 uur, kantine sportcomplex It Fliet

15 november

Aylva State 10.00 uur, rollatorkeuring door
Fides

15 november

Jeugdactie SV Mulier

19 november

Aylva State 14.30 uur, middagdienst PKN

20 november

Jaarvergadering

gymnastiekvereniging

V&O 20.00 uur, De Gekroonde Roskam
21 november

Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam. Competitie

21 november

Vrouwen van Nu 19.45 uur, De Gekroonde
Roskam. Lezing Gosse Haga over paddenstoelen

22 november

Aylva State 15.00 uur, Sinterklaasbingo

25 november

Sinterklaasintocht 13.25 uur op de Landtong in Witmarsum

25 november

SV Mulier 1 - Scharnegoutum’70 1
14.30 uur, Sportcomplex It Fliet

28 november

Kaartclub

Elk

Wat

Wils

19.45

uur,

De Gekroonde Roskam. Maatkaarten
2 december

SC Bolsward 1 - SV Mulier 1 15.00 uur,
Sportpark Het Bolwerk te Bolsward

2 december

Jubileumconcert Scheppingsgave
20.00 uur, Koepelkerk. Met solist Monique
Topeeters
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
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”
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

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 17 novimber ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten
ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.
Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of
fia de mail.
Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl
Tariven 2017
Meidielings/advertinsjes 1 bledside
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes
Bertekaartsjes
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

€50,€30,€15,€15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan €15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande
ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd
wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23
RABO 03715.56.201
Internet
Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
Facebook: webmaster@dekoepel.frl
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Situatie nu en straks (3D-ontwerp)

V ERB OU W PL A NNEN?
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.

info@hofstrabouw.nl of 0517 53 22 07
www.facebook.com/hofstrabouwwitmarsum
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