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K  at en Harke
Ek dizze simmer stiet it tusken      en      wer stiif fan de aktivi-

teiten.

In moanne tebek waanden wy ús wer jierren werom yn’e 

tiid, doe’t it kleaster noch bewenne waard. Dy bewenners, de 

Augustiner muontsen, hiene de soarch foar it kleaster, mar ek it 

hôf dêromhinne hearde dêrby. Dit spilet ek yn it iepenloftspul 

“Nonne Gekte” in rol. It dekôr is in echt kleaster mei de tún. 

Dit kin net moaier! Spitigernôch stiet it der njonkelytsen wat 

ferrinnewearre by. Eartiids hie it útstrieling yn ús doarp. Dy 

tiid is foarby. Dit docht oan it stik gjin ôfbrek. Surprise hat mei 

har earste iepenloftspul foar master opslein. It is in grut sukses. 

Grutte wurdearring is der foar de toanielspilers en spylsters. In 

boppeslach! In pauslike besite is fansels ek net foar elk doarp 

weilein. Dit smakket nei mear!

In protte frijwilligers binne simmer en winter yn it spier. Sa 

kinne de kosten beheind bliuwe en doch saken realisearre 

wurde.

It swimbad “Mounewetter” is ek wer opknapt. Der binne ûnder 

oaren mear dûskabinen kaam en der is opnij betegele. It sjocht 

der wer tige by tige út. In besitekaartsje foar de baaigasten.

Ek oare ferieningen kinne net sûnder dizze warbere minsken. 

Wy ha it strjitkeatsen wer hân. It waar spilet mei om der hinne 

te gean, sawol as dielnimmer mar ek as publyk.

Elke sneontemiddei steane de doarren fan de Koepeltsjerke 

iepen yn it kader fan Tsjerkepaad. Men kin de tsjerke besjen. 

Der is ynformaasje oer de tsjerke mei it tsjerkhôf der om hinne.

En der stiet faak noch wat op it programma. Dit barren is oant 

en mei 9 septimber fan 13.00 oere ôf oan 17.00 oere ta. 

 
We starten in september weer met groepslessen 

Fitdance, Bodyfit en Spinning. 
Op de woensdagmiddag streetdance 4-kids en                                                                                                                           

streetdance 4-teens. 
 

Geef je snel op ! 
 

Het lesschema is nog niet helemaal bekend, houd onze 
website in de gaten. 

 
In oktober start het reumazwemmen/ hydrotherapie* weer, 

voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
(*=oefentherapie in warmwater) 

 
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie ! 
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[team Wytmarsum] en it personiel fan Aylva State tank sizze 

foar alle goede soargen.

Op 24 juny is FROUKJE HESLINGA-SMIT ferstoarn yn de 

âldens fan 90 jier. Har sûnens waard de lêste tiid hieltyd swak-

ker en no is har libbenskearske útgien nei in lang en ryk libben.

Op 23 april 1927 is sy berne yn Droegeham. Froukje holp al 

jong yn’e hûs mei. Letter gong sy mei har sus de ferpleging yn. 

Nei de oarloch rekke sy fia briefkontakt yn’e kunde mei Frans 

Heslinga. Doe’t hy werom kaam út Indië binne sy troud. Sy 

krigen 5 bern, 3 famkes en 2 jonges. Grut fertriet wie der doe’t 

lytse Aafke mar koart libje koe. Frou Heslinga stie foar elke-

nien klear. Sûnder wat lekkers kamen jo de doar net út. Fan de 

natuer om har hinne koe sy elke dei genietsje. Earst wennen 

sy op’e pleats en letter yn’e buorren fan Arum. Dêr stoar har 

man yn 2011, nei in tiid fan siik wêzen. Mei soan Folkert koe sy 

dêr wenjen bliuwe. Dreech wie de beslissing om troch ôfnim-

mende sûnens nei Aylva State te ferhúzjen. En noch wer letter 

kaam soan Folkert dêr ek om ferplege te wurden. Op’e nij wie 

der fertriet dat sy him no ek misse moast. Har 90-ste jierdei hat 

sy noch yn famyljerûnte fiert en genoaten fan de famylje om 

har hinne. Yn Arum is sy te hôf brocht. Sûnder har moat men 

no fierder. In leech plak bliuwt efter. Wy winskje har bern en 

bernsbern krêft ta om dit ferlies te ferwurkjen.

Ik winskje elkenien in moaie fakânsjetiid ta, thús of earne oars. 

Oant de oare kear,

Jelly.

Rektifikaasje

Yn de foarige Koepel stie  in kwalike fout. Hjiryn waard 

skreaun oer it ferstjerren  fan  Gretha Hoekstra-Dreijer…dit 

moatst fansels wêze Gretha Ploegstra-Dreijer. Us oprjochte 

ekskús hjirfoar.

Op 4 augustus binne der de saneamde Pim Mulier spullen. Hy 

is ien fan de trije ikoanen fan ús doarp. Der is ûnder oaren in 

speurtocht troch it doarp. Men kin syn krêften mjitte mei oare 

ynwenners troch mei te dwaan oan “Zeskamp”. Iten en drinken 

is der by de rûs. Dit is fansels in tige nijsgjirrich begjin fan it 

Merkewykein. Wat dat ús bringe sil?

SV Mulier fiert dit jier harren 50 jierrich jubileum. Dit dogge 

sy mei in spektakulêr programma. Men kin sels Wytmarsum en 

omkriten fan in helikopter út wei besjen

Ek de ynskriuwing fan de Triatlon is al wer útein set. It wurdt al 

wer de fiifde kear. Dêrom wurde der dit jier ek ferieningen en 

bedriuwen útnûge om in team gear te stallen foar de kompety-

sje. Hokker team hat de fluchste tiid?

Koartsein: In grut spektakel by ús yn it doarp dizze simmer. 

Fuort gean mei fakânsje is eins net mear nedich. Yn Wytmar-

sum is ûntspanning genôch. Mei tank oan alle frijwilligers dy’t 

dit mooglik meitsje! 

Mar net elkenien kin hjir noch fan genietsje. Fertriet giet ek 

dizze moanne ús doarp net foarby.

Op 14 juny is, nei in stadich ôfnimmende sûnens, ferstoarn 

TINE STEINFORT-KOOPMANS, yn de âldens fan 86 jier. Sy 

waard berne yn Arum op 29 septimber 1930.  Sân moanne hat 

sy allinne west nei it ferstjerren fan har man Lieuwe Steinfort. 

Mei him hat sy yn 1957 de lapen gearsmiten. Harren lêste wen-

plak wie in nijbouwente oan de Teade Zijlstrastrjitte, boud yn 

1995. Sy wie in frou op harsels en kaam dêrtroch net in soad 

bûten de doar. Har sûnens gie de lêste moannen stadichoan 

efterút en úteinlik koe sy net mear allinne thús wenje. De lêste 

wiken is sy yn Aylva State leafdefol fersoarge. Wy winskje har 

famylje sterkte ta om dit ferlies in plakje te jaan.

Fan dit plak ôf wol har famylje “Thuiszorg Zuidwest Friesland” 
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       P rogramma Wytmarsumer Merke 2017  
Dit jaar worden op 4, 5, 6 & 7 augustus de traditionele Witmar-

sumer Merke dagen weer gehouden. De Permanente Commis-

sie en kaatsvereniging Pim Mulier hebben een prachtig pro-

gramma opgesteld.

Vrijdag 4 augustus wordt er om 19.00 afgetrapt met de de Ierse 

Topband “Alice Springs”! Tijdens de verloting deze avond ver-

loten we als hoofdprijs een ballonvaart!! En voorafgaand die 

middag organiseert de Stichting Ekspedysje Wytmarsum de 

eerste Pim Mulier spelen! Dit zal om 12:30 uur van start gaan. 

Zaterdagochtend 5 augustus draait vanaf 09:00 uur de gratis 

draaimolen zijn eerste rondjes, waarna er ook dit jaar weer 

een prachtig kinderprogramma is samengesteld door de Merke 

Kids Crew!

Zaterdagmiddag is het dan eindelijk tijd voor de “WYTMAR-

SUMER MUD RUN”! Een heuse Mud Run door de nabije 

omgeving van Witmarsum!! 

Om 17:00 uur begint de band ‘’Oerstjoer” te spelen en als afslui-

ter van deze avond begint om 22:00 uur de band “Smûck”!

Op zondag 6 augustus wordt er vanaf 12:30 uur de Haye Rypma par-

tij gekaatst. De heren hoofdklassers zullen in de vrije samenstelling 

strijden om  prachtige prijzen. Muziekkorps ‘Nij Libben’ verzorgt 

tijdens het kaatsen voor een muzikale noot op het kaatsveld. Om 

16:00 uur zal “Folkert Hans” zich van zijn beste kant laten horen in 

de feesttent. In de loop van de avond zal de band “Van Geeft ‘m” 

het stokje overnemen en tot in de late uurtjes doorspelen.

Op maandag 7 augustus is er de Ulbe Hiemstra kaatspartij voor 

junioren en senioren. Na afloop van de prijsuitreiking zullen de 

kooltjes rood gloeien voor de barbecue, waar ook dit jaar weer 

een varken aan het spit zal draaien. Als afsluiting van de Merke zal 

de band “”Butterfly” om ongeveer 19:00 uur beginnen te spelen.

De Permanente Commissie en kaatsvereniging Pim Mulier 

hopen u te mogen begroeten tijdens de Witmarsumer Merke 

dagen 2017!

ZATERDAG 5 AUGUSTUS 
15:00 UUR OP SPORTPARK 

‘IT FLIET’ WITMARSUM
 Opgave via e-mail mudrunwitmarsum@gmail.com

(minimaal 2 en maximaal 4 personen) met daarin jullie team naam en jullie individuele namen.

Kosten deelname: 5 euro p.p.    •     De kosten voor de mud run is tevens de entree voor de tent

Vanaf 13 jaar     •    Meedoen op eigen risico     •    Schoeisel verplicht
Kijk voor meer informatie op merkewytmarsum.com
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J ubileum SV Mulier
Wij bestaan in 2017 50 jaar en dat gaan we vieren op vrijdag 25 

en zaterdag 26 augustus.

Het vrijdagmiddag programma is voor de jeugd met een clinic, 

’s avonds beginnen we met een receptie en we sluiten het af met 

een optreden van de Suskes. Tijdens dit optreden zal er in de 

pauze een spectaculaire lasershow zijn.

Op zaterdag hebben we een aantal onderdelen waarvoor u zich 

moet opgeven.

Helikoptervlucht
Op zaterdag kunt u Witmarsum, Schettens, Schraard, Longer-

houw en Pingjum vanuit de lucht bekijken! SV Mulier biedt u 

de mogelijkheid om dit voor € 40 te doen als u nu boekt. Boek 

snel uw plaatsen, want op is op! Mochten er op de dag zelf nog 

plaatsen zijn dat kunt u voor € 45 alsnog mee. https://www.

helikoptervlucht.nl/product/svmulier50-jaar/

Mix Toernooi
Leden en oud-leden kunnen op een aantal kleine veldjes tegen 

elkaar strijden in korte wedstrijden met kleine teams. Deze 

teams worden zoveel mogelijk ingedeeld op leeftijd, zodat je 

voornamelijk speelt met mannen en vrouwen waarmee je jaren 

bij SV Mulier samen hebt gespeeld. Of nog steeds speelt. Kunt 

u nu eindelijk de keepers van Mulier passeren in een wedstrijd. 

http://www.svmulier.nl/jubileum/opgave-mix-toernooi/

Barbecue
Aan het eind van de middag gaan we beginnen met een bar-

becue. Kosten zijn € 5 en dit kun je via de site betalen. Samen 

even een hapje, een drankje en mooie verhalen, voordat we 

gaan beginnen met het slotfeest. Bij de afsluiting komen de 

Pumping Piano’s langs om zoveel mogelijk van onze favoriete 

feestliedjes te spelen. Kortom een weekend om samen nieuwe 

herinneringen te maken van onze fantastische vereniging.http://

www.svmulier.nl/jubileum/bbq-opgaveformulier/

Loten
Tussen de barbecue en de afsluiting is de trekking van onze 

verloting. Onze lotenverkopers zijn al bij zo veel mogelijk men-

sen langs geweest. Mocht u nog geen loten hebben of een paar 

extra willen dan kunt u deze bestellen bij Jelle Reinsma (jel-

lereinsma@ziggo.nl). De loten kosten € 5 per stuk en de hoofd-

prijs is € 500 contant.
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SV MULIER    

  

Vrijdag 25 augustus 
 

 Openingsact 13:00 - 13:30  
Jeugdprogramma 13:30 - 17:00 

  
Receptie 19:00 - 21:00 

 

 
 
21:00 - 01:00 
 
 
 

Spectucalaire Lasershow 22:00 - 22:15 
  

Zaterdag 26 augustus 
  

Helicoptervlucht 10:00 - 18:00  
Mixtoernooi voor (oud)spelers vanaf 17 jaar 13:00 - 16:30 

Barbecue 17:00 - 18:30 
Uitslag verloting 18:45 - 19:00 

 

19:00 - 23:00 
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S urprise
Wat een superweekend hebben cast en crew van het eerste 

Iepenloftspul van Surprise gehad!

Na veel wikken en wegen is het bestuur in het diepe “gespron-

gen” en wat heeft het mooi uitgepakt!

Na een half jaar keihard werken achter de schermen, het nemen 

van de nodige hobbels op organisatie en uitvoeringsgebied en 

spanningen om de financiën was daar van 16 tot en met 18 juni 

de beloning: 5 meer dan geslaagde uitvoeringen met in totaal 

840 man publiek  in een sfeer die iedereen zo’n 40 jaar mee 

terug in de tijd nam. De tuin van het voormalig paters Augus-

tijnenklooster bood , ook omdat het weer méér dan meezat, 

een omgeving waarin iedereen direct in de sfeer kwam: de scha-

duwrijke tuin met hoge bomen, een stukje oude boomgaard en 

dan vanuit het laantje naar het podium en de tribune een prach-

tige blik op het oude klooster en de achterkant van de kerk.  

Hierbij zette het vakmanschap van Diamonds Sound Systems 

uit Joure  de belichtingspuntjes op de I. Alles viel dit weekend 

op zijn plek: Het idee van Klaas en Henriëtte van der Vlugt om 

op toneelgebied  “iets “ met de mooie tuin en het gebouw te 

gaan doen,  het idee van regisseur/ schrijfster van Nonne Gekte 

Rieneke de Haan om juist dit te gaan doen en ook alle voor-

bereidingen om dit tot een succes te maken. En dat wás het, 

getuige de toeschouwers ( menigeen kwam zelfs twee keer!) en 

de recensies in de kranten en in overige media. Henriëtte en 

Loltsje schitterden in hun rollen en alle spelers en zangeressen 

stegen boven zichzelf uit! 

Iepenloftspulcommissie en bestuur hadden dit never nooit voor 

elkaar gekregen zonder de hulp van velen, die belangeloos en 

bij nacht en ontij heel veel tijd en inzet hebben gegeven om te 

helpen met: het vertalen van het stuk en de songteksten, het 

speelklaar maken van het terrein, podium bouwen ( ook als dat 

voor de zoveelste keer tóch anders moest), folders ontwerpen, 

Na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder  

Greta Anna Ploegstra-Dreijer 
 op 10 mei j.l. ontvingen we vanuit Witmarsum e.o. veel kaart-
jes. De aandacht en steun voor ons was groot en ontroerde 
ons. Het voelt fijn dat nog zoveel “oude bekenden” met ons 
meeleven, het heeft ons enorm gesteund. Via deze weg willen 
we een ieder hiervoor hartelijk danken.  

Met vriendelijke groet
Familie J. Ploegstra uit Assen
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houden op wat er gebeurde. Zonder de inzet van al die mensen 

hadden wij het nooit zó kunnen brengen: dank jullie wel! Het 

was fantastisch!!!

Voor de financiën, waar we echt wel even van wakker hebben 

gelegen, zijn we alle ( plaatselijke) sponsors erg dankbaar. We 

noemen hier:  Stichting tot Nut, het 17 Dorpen fonds en Wind-

park A-7. We hopen dat we alle sponsorbelangen ook zo goed 

mogelijk vertegenwoordigd hebben. Daar hebben we in elk 

geval ons best voor gedaan. Voor ons was dit erg leerzaam en 

hoewel er genoeg puntjes op de i te zetten zijn voor een vol-

gende keer, zijn wij superblij met onze presentatie van Nonne 

Gekte!

Een laatste, speciaal woord van dank is voor Klaas en Henri-

ette van der Vlugt: niets was hen te veel of te gek om dit iepen 

loftspul tot een goed einde te brengen. Hun huis was verga-

derruimte, repeteerruimte, kleedkamer, werkplaats en crisis-

centrum tegelijk. Hun leven was een half jaar lang alleen maar 

Nonne Gekte. Hulde, respect en dank! 

De iepen lofstspulcommissie van Nonne Gkete
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L etters van Mounewetter
Op 29 april was de opening van het nieuwe seizoen. Met prach-

tig weer en 300 bezoekers was het een geslaagde dag. Ook het 

traditionele stuivertje duiken is ieder jaar weer een succes. 

Iedereen ging naar huis met een appel, aangeboden door Poi-

esz Supermarkten.

10.000-ste bezoeker
Op 29 mei hebben we de 10.000- ste bezoeker mogen verwel-

komen.

Dit jaar was dat Ruth de Groot uit Witmarsum. Iedere maan-

dagmiddag komt zij, samen met haar klasgenoten en juf Ingrid 

van de Utskoat, zwemmen. Van bedrijfsleidster Joke van der 

Vliet ontving Ruth een badhanddoek. Gefeliciteerd.

En op zondag 9 juli mochten we de 25.000-ste bezoeker ontvan-

gen. Dit was mv. Anna Fokkema uit Zweins, samen met haar 

zoon Brent en zijn vriendje Klaas Pijl. Zij was voor de eerste 

keer in ons zwembad. Van Joke van der Vliet ontving zij een 

10 badenkaart.

Ondertussen zijn we al weer halverwege het zwemseizoen en 

staat de zomervakantie voor de deur. Ook voor het zwembad 

betekent dit enige veranderingen.

Aangepaste openingstijden van 24 juli t/m 3 september

In de vakantie is het zwembad van maandag t/m vrijdag door-

lopend geopend van 9.30 uur tot 20.30 uur.

Op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Hierdoor verschuiven de zwemlessen van A, B en C. Zie voor 

de zwemlestijden in de zomervakantie op het mededelingen-

bord in het zwembad.

Actviteiten
De komende tijd staan er weer verschillende activiteiten op het 

programma.

In de zomervakantie worden er iedere woensdagmiddag leuke 

activiteiten georganiseerd in het zwembad. 

Van 28 augustus t/m 1 september is er weer de nationale zwem-

vierdaagse. Jij doet toch ook mee!!!

Voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar wordt er van 28 augustus t/m 

31 augustus een aqualoop  georganiseerd. Voor meer informa-

tie, vraag bij de kassa.

Op 21 juli is er vanaf 21.00 uur discozwemmen voor jong en 

oud. Entree is €2,00 (ook voor abonnementhouders)

Tieluk
Door vele badgasten al opgevallen. Voor het zwembad is 

een grote container geplaatst. Deze is geplaatst door Tieluk. 

Zwembad Mounewetter doet voor 3 jaar mee aan een proef om 

energie te besparen.  De missie van Tieluk is om het gebruik 

van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot met zeker 50% te 

verminderen t.o.v. huidig gebruik en uitstoot. Hier willen wij 

als  stichting graag aan mee werken. Op 12 juli is de installatie 

officieel in gebruik genomen. 

De opening van de Fuell cell installatie is gedaan door dhr. San-

der de Rouwe, gedeputeerde provinsje Fryslân.

Kijk voor meer informatie op www.Tieluk.nl 

Iedereen een fijne zomer toegewenst met veel zwem plezier.

Bestuur Stichting Zwembad Mounewetter
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Wytmarsum 2018
Pim Mulier spelen vrijdagmiddag 4 aug 2017
Direct voorafgaand aan de start van de Merke van 2017 tij-

dens de Pim Mulier spelen sportief en nieuwsgierig bezig zijn. 

Waar? op het MFC It Fliet, welkom vanaf 12.15, start om 12.30 

uur. Voor de aanmelding van buurt teams zijn in juni en begin 

juli buurt coaches in 12 buurten bij de mensen langs gegaan en 

met resultaat!  We verwachten dat er minimaal 25 teams van 6 

mensen mee doen aan de 3 iconen GSM-SPEURTOCHT en 14 

teams van ca 10 mensen aan de Highland Games ZESKAMP. 

Samen met de supporters uit de buurten ronden we de PIM 

MULIER SPELEN af met een gezamenlijke warme hap. Voor 

de sterksten van Witmarsum is er aan het slot ruimte om Wout 

Zijlstra persoonlijk uit te dagen in de TITANENSTRIJD! De 

deelname is gratis omdat we gesteund worden door Streekwurk 

Zuidwest Fryslân, Stichting tot NUT, het Nijman Biermasz 17 

Dorpenfonds, Ondernemers Vereniging Witmarsum en spon-

soren. Iedereen van 10-100 jaar, die zich van te voren bij de 

Buurtcoach heeft aangemeld kan meedoen. Actief en ontspan-

nen met elkaar een andere kijk op ons dorp krijgen! En… vanaf 

19.00 uur gaat het programma door vanuit de Merke PC met 

feestelijke Ierse MUZIEK van ALICE SPRINGS en een aan-

trekkelijke verloting.

Nog niet opgegeven en alsnog mee willen doen of komen sup-

porteren? De organisatie van deze Pim Mulier Spelen vraagt 

dat we van te voren moeten weten wie mee doet en met hoe-

veel ‘warme happen’ we rekening moeten houden. Vraag aan 

je buurtcoach of die nog ruimte in het buurt team heeft, of als 

je als supporter mee wilt ‘warme happen’, geef dat dan ook aan. 

De PIM MULIER SPELEN zijn terug te vinden op Facebook 

en op de website van Witmarsum 2018. 

Graag tot ziens!! 

Buurtcoaches en buurtindeling aanmelding Pim Mulier spelen:

De Pim Mulier spelen 2017 worden mede mogelijk gemaakt 

door Streekwurk Zuidwest Fryslân, Stichting tot NUT, het Nij-

man Biermasz 17 Dorpenfonds, OVW en sponsoren. De Stich-

ting Ekspedysje Wytmarsum is initiatiefnemer van Witmarsum 

2018 en de Pim Mulier spelen          
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S cheppingsgave
Vrijdagavond 2 juni gaf Scheppingsgave ,als afsluiting van het 

koorseizoen ,een donateursconcert in de Koepelkerk. Ondanks 

het warme weer en het feit dat het pinksterweekend begon, 

waren er heel wat belangstellenden op af gekomen. Mede 

natuurlijk ook, omdat Scheppingsgave als gast het Popkoor had 

uitgenodigd .

Om acht uur begon het concert met het binnenkomen van 

beide koren; Scheppingsgave door de achterdeur en het pop-

koor door de hoofdingang. De voorzitter opende de avond en 

vond het mooi dat twee zo verschillende koren elkaar hadden 

gevonden in dit gezamenlijk optreden.

Scheppingsgave beet het spits af met het zingen van “Love 

changes everything” en “All things bright and beautiful”. Ver-

volgens presenteerde Jeltje Terpstra de volgende twee liederen 

op het programma, nl. “Last rose of summer”, wat à capello 

gezongen werd en het bekende “You raise me up”. Het koor 

werd door Geeske Buma op de piano begeleid.

Daarna was het de beurt aan het popkoor; hun programma werd 

door Coby IJntema gepresenteerd. Achtereenvolgens zongen 

ze “Dream a little dream”, “Adiemus”, “Africa”en “Oantin-

ken”. Gezamenlijk zongen de koren vervolgens “Conquest of 

paradise”. 

Na de pauze zong het popkoor “The Rose”, “Oceaan”en 

“Maroon 5 medley”, waarbij ze werden begeleid door pianist 

Johan Siemensma. Vervolgens werd  een kleine act opgevoerd 

door “Skeppy en Poppy”( Jelle en Ype ) wat wel gewaardeerd 

werd door het publiek. Scheppingsgave  ging vervolgens verder 

met het lied “Mag ik dan bij jou”, met als solist René Rots-

ma. Blijkens het applaus werd dit emotionele lied zeer op prijs 

gesteld. Verder ging het programma met de liederen”Sunrise 

sunset”en “I love Paris”. Gezamenlijk zongen de koren als 

afsluiting het prachtige lied “Take these wings”. 
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Daarna sloot de voorzitter, Gerrit Tol de avond met het 

bedanken van de beide dirigenten Jannie Kramer en Baukje 

Hoogstins. Ze kregen samen met de beide pianisten een bos 

bloemen.

Het concert werd door de toeschouwers heel mooi gevonden 

gezien de reacties na afloop en dat was mede op te maken uit de 
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F ryske Krite Nijs
Sa flak foar de fakânsje noch efkes in berjochtsje fan de Fryske 

Krite.

Wy wolle ús stipers, spilers en âld-spilers fersykje om 28 okto-

ber o.s. alfêst frij te hâlden. 

Wat der dan krekt barre sil, dêr komme wy yn de septimber-

Koepel wiidweidich op werom,

mar set 28 oktober fêst yn dyn bûsboekje.

Elkenien in hiele noflike fakânsje tawinske!

It bestjoer

F R Y S K E  K R I T E
Wytmarsum

Hynsteblom
& 

Hynsteblom

Sneon 4 april 2015, 
de jûns om 20.00 oere

yn de grutte seal fan "De Gekroonde Roskam" 
te Wytmarsum.

Middei útfiering
Woansdei 8 april, de middeis om 14.30 oere 

yn 'e “Gekroonde Roskam”, in ekstra útfiering fan 
Hynsteblom & Hynsteblom

SPILET
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4

VRIJDAG 4 AUGUSTUS

12.30 uur    PIM MULIER SPELEN  
met o.a. GPS speurtocht, highlandgames en  
een titanen strijd tegen sterkste man Wout Zijlstra!

19:00 uur “ALICE SPRINGS’’
 –  Tijdens de verloting hebben we als  

hoofdprijs een ballonvaart! –

ZATERDAG  5 AUGUSTUS 

09.30 uur  Draaimolen voor de kinderen 
10.00 uur  Pier Elgersma partij KNKB Jongens afdeling + d.e.l.
10.00 uur  MERKE KIDS CREW Geweldige kinderspelletjes 

voor de jeugd!

15:00 uur  Wytmarsumer Mud Run

17:00 uur  “OERSTJOER”

22.00 uur  “Smûk”

5

ZONDAG  6 AUGUSTUS

10.30 uur   Koffie drinken aangeboden door het Haye Rijpma 
fonds

12.00 uur   Haye Rijpma partij KNKB Heren Hoofdklasse 
vrije formatie 

16.00 uur  “FOLKERT HANS’’
20.00 uur  “VAN GEEFT ‘M”

MAANDAG  7 AUGUSTUS 

9.00 uur     De Ulbe Hiemstra ledenpartij  
voor jeugd, junioren en senioren. 

14:00 uur  Matinee! Bier voor de helft van de prijs! 
17.00 uur  BBQ met varken aan het spit 
 

Muziek m.m.v. “BUTTERFRLY”

programma Merke 2017
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B edankt
Na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder  

Greta Anna Ploegstra-Dreijer 
 op 10 mei j.l. ontvingen we vanuit Witmarsum e.o. veel kaart-
jes. De aandacht en steun voor ons was groot en ontroerde 
ons. Het voelt fijn dat nog zoveel “oude bekenden” met ons 
meeleven, het heeft ons enorm gesteund. Via deze weg willen 
we een ieder hiervoor hartelijk danken.  

Met vriendelijke groet
Familie J. Ploegstra uit Assen
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T riatlon Witmarsum 
De voorbereidingen op de lustrumeditie van de triatlon zijn in 

volle gang, de eerste 60 deelnemers hebben zich ingeschreven 

en wederom kunnen we een beroep doen op een trouwe schare 

vrijwilligers en sponsoren!

De inschrijving voor de triatlon loopt op volle toeren! We 

mogen weer deelnemers uit het hele land in Witmarsum ver-

welkomen. 

Voor de Kidsrun hebben we ook de eerste inschrijvingen bin-

nen, maar we weten dat er héél wat sportieve kids in Witmar-

sum en omgeving wonen! Dus twijfel niet en vraag je ouders of 

grootouders of ze je willen inschrijven voor de Kidsrun. Er ligt 

dan weer een prachtig shirt voor je klaar!

OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!
Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers die mee willen helpen 

tijdens de triatlon. Je bent in je taak ons visitekaartje voor zowel 

deelnemers als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de 

handen uit de mouwen te steken. Denk hierbij aan het opbou-

wen en afbreken van het finishgebied of het bemannen van een 

drinkpost in het dorp.

Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage 

moeten lopen, kan dit ook bij Triatlon Witmarsum. Je kunt 

ons in de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij allerhande 

taken in ruil voor een aantal uren voor je stage.

Dus doe je niet mee op 10 september maar wil je tóch betrok-

ken zijn bij de triatlon? Kom ons ‘heldenteam’ van vrijwilligers 

dan versterken! Stuur gerust een mail voor meer informatie of 

aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl

Inschrijven voor de triatlon en de Kidsrun is nog mogelijk t/m 

27 augustus.

Graag tot 10 september bij Triatlon Witmarsum!
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KOM PROOSTEN!
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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T riatlon 2017
Ook aan de triatlon van dit jaar op 10 september willen wij 

als geloofsgemeenschappen ons steentje bijdragen. Ook dit 

jaar delen we flesjes water uit. Dat is bij sporters altijd wel-

kom, vooral, wanneer het een droge warme dag is. Dat kunnen 

wij natuurlijk op dit moment niet voorzien, maar we kunnen 

ons wel op alles voorbereiden. Het etiket zal verwijzen naar 

levend water, dat de dorst van onze innerlijke mens wil lessen. 

De meeste sporters zullen er geen aandacht voor hebben. Maar 

voor een enkeling, en dat geldt ook voor de vrijwilligers, is het 

een teken, dat de kerken zich niet van de wereld afwenden.

De Koepelkerk zal weer open zijn voor aandacht, een gesprek 

of wellicht alleen als schuilplaats voor regen of als rustplek. Zo 

wordt duidelijk, dat de kerken op onze eigen manier niet bui-

tenspel staan. De sporters wensen we alvast veel succes! En 

iedereen alvast een mooie dag toegewenst!

Namens de Doopsgezinde Gemeente, de Rooms-Katholieke 

Parochie en de Protestantse Gemeente, ds. Peter Wattèl
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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 
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D e Koepelkerk
De Koepelkerk Witmarsum doet weer mee aan Tsjerke-
paad 2017

De vrijwilligers van Tsjerkepaad hebben er weer zin in. Vanaf 

zaterdag 1 juli t/m 9 september 2017 staan de deuren van de 

Koepelkerk in Witmarsum weer open van 13.30 -17.00 uur. 

Loop gerust even binnen voor een praatje, een bakje koffie of 

thee of een moment van bezinning.

De vrijwilligers kunnen u de nodige informatie geven over het 

mooie kerkgebouw en het interieur. Het thema van Tsjerke-

paad is “Rome en de reformatie”. Dit omdat het dit jaar 500 

jaar geleden is dat de kerkhervormer Maaren Luther zijn stel-

lingen publiceerde. 

Witmarsum bracht zijn eigen kerkhervormer voort, n.l. Menno 

Simons.  In 1536 treedt Menno Simons uit de katholieke kerk. 

Hij was pastoor in Witmarsum. Zijn optreden als oudste in de 

doperse beweging heeft bijgedragen aan de theologische door-

denking en de organisatie van de beweging. Mede door het 

werk van Menno Simons heeft de beweging het karakter gekre-

gen van een geweldloze groep. De Doopsgezinden hebben zich 

over de hele wereld verspreid en regelmatig bezoeken groepen 

pelgrims Witmarsum en Pingjum.

It Skûltsjerkje in Pingjum is ook open tijdens Tsjerkepaad. Het 

monument op It Fliet en het contourenkerkje zijn elke dag te 

bezoeken. In de kerken in Witmarsum en Pingjum is een DvD 

over Menno Simons te koop.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Koepelkerk geruime tijd in 

de steigers heeft gestaan. In het kader van de BRIM (Besluit 

Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten) is er een 

6-jarig onderhoudsplan voor de kerk. Dit plan loopt volgend 

jaar af en dit betekent dat de ontvangen subsidie dan moet zijn 

gebruikt, incl. 50% eigen aandeel. 
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Vanaf de grond leek de koepel nog goed in de verf te zitten, 

maar van dichtbij bleek een verfbeurt toch wel nodig. Ook zijn 

de hanen opnieuw verguld en weer teruggeplaatst. De klok en 

de wijzerplaat zijn gerestaureerd en ook de zonnewijzer was 

toe aan onderhoud. De bekleding van de klokkenstoel is ver-

wijderd om te controleren op boktor. Verder is er voegwerk 

opgeknapt en is een deel van de leien nagekeken. Aan de bin-

nenkant zijn de kozijnen geschilderd. De kerk staat er nu weer 

goed bij. 

Het toren beklimmen is de laatste jaren een vast onderdeel tij-

dens Tsjerkepaad. Liefhebbers kunnen op 5 augustus en 2 sep-

tember vanaf de koepeltoren de omgeving bekijken. 

Er is een vaste groep vrijwilligers, die elk jaar bij toerbeurt 

optreedt als gastheer/gastvrouw. Wij kunnen wel een aantal 

nieuwe vrijwilligers gebruiken. Lijkt dit u ook leuk om te doen, 

neem dan contact op met de werkgroep Tsjerkepaad via marij-

kebaarda@ziggo.nl.

Meer informatie over de open kerken in Friesland en de vele 

activiteiten is te vinden op de website www.tsjerkepaad.nl.

Namens de werkgroep Tsjerkepaad Witmarsum

Marijke Baarda

V &O
Nieuws van Gymnastiekvereniging V&O!!!
Op zaterdag 20 mei j.l. werden in Franeker de Friese Kampi-

oenschappen geturnd. V&O was weer goed vertegenwoordigd 

met maar liefst 20 turnsters! Super geturnd meiden!

2017_07_Merke_Koepel.indd   27 18-07-17   11:15



28

Uitslagen V&O:
Mini 10  punten
2e Yfke Posthuma 31.20

5e  Laura Wagenaar 28.75

Mini 9  punten
2e Anouk Hofstra 34.75

3e  Lianne Piersma 34.70

5e  Daphne van der Werff 33.95

6e Tess Piersma 33.90    

Instap 10  punten
1e  Ylva Ouderkerken 30.00

Instap B8   punten
8e  Marrit Kooyenga 29.65

Pupil C8   punten
1e Jantina Fokkema 34.65

3e  Elma Zaagemans 32.10

4e Esther Ouderkerken 30.35

5e  Jennifer de Jong 29.55

Pupil B8   punten
7e Emma Piersma  33.05

Pupil B7   punten
6e  Amarens Hofstra 31.05

7e Minthe de Vries 26.15

Pupil B4  punten
1e  Amarens Ypeij 34.90

Senior B6   punten
1e Lynette Ypeij   31.40

2e  Renske Slagman 30.10

Senior B5   punten
6e Doutsen Smid  33.00

8e  Lucia Buwalda  32.15

Rabo Clubkascampagne
In april konden de leden van de Rabobank hun stem uitbrengen 

voor V&O. We hebben daarmee 199 euro binnen gehaald! Wij 

willen een ieder die op onze vereniging  gestemd heeft dan ook 

hartelijk bedanken 

V redeskuier Witmarsum
De vredeweek 2017 zal dit jaar plaatsvinden in de week van 17 

tot en met 24 september. In Witmarsum doen we hier aan mee 

met een Vredeskuier. Vorig jaar gebeurde dit voor de eerste 

keer, het was een prachtige tocht met veel belangstelling.

Thema van de vredesweek dit jaar is ‘De kracht van verbeel-

ding’. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om 

grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt 

met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je 

te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictge-

bieden die blijven geloven in vrede. ‘De kracht van verbeelding’ 

biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is 

voor iedereen.Dit jaar start de Vredeskuier in Aylvastate. We 

beginnen uiterlijk 19.00 uur. Er zijn verschillende stopplaatsen 

waar wordt gezongen of verteld. Samen verbeelden we al de 

mogelijkheid van vrede. De route voert ons langs de school, de 

camping en de molen. Om ongeveer tien over acht sluiten we 

af in de Koepelkerk. Na afloop is er een collecte ter bestrijding 

van de kosten.
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Witmarsum 2018
Theatherproject “Wy jouwe gjin krimp”

Op maandag 26 juni j.l. vond de eerste informatieavond plaats 

over het theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!” Op deze avond 

is op hoofdlijnen uitleg gegeven over het theaterproject.

Het theaterproject, uitgevoerd door de Stichting Ekspedysje 

Wytmarsum, bestaat uit drie onderdelen:

1. Verzorgen les en workshop op basisscholen
Er is behoefte en noodzaak aan jonge aanwas voor verenigin-

gen en jong geleerd is oud gedaan. Om die reden verzorgen 

wij een les op onze beide basisscholen over krimp en hoe je 

zelf in positieve zin kunt bijdragen aan de leefbaarheid van je 

dorp. Een workshop ‘Sjonge & dûnsje’ voor leerlingen in de 

groepen 6 t/m 8 is daarbij het middel. Er is ook plek binnen het 

theaterstuk voor een aantal kinderen. Beide basisscholen zijn 

enthousiast en werken graag mee.

2. Organiseren van workshops met professionele begelei-
ding in diverse theaterdisciplines 
Het doel is om deelnemers bagage en nieuwe ideeën mee te 

geven. Immers, ontwikkelen begint met anders kijken. Anders 

kijken is anders denken is anders doen, is het doorbreken van 

denkpatronen. Iedereen kan meedoen en deelname is in prin-

cipe gratis. Je kunt je opgeven via theaterproject@witmar-

sum2018.frl

3. Theaterstuk “Wy jouwe gjin krimp!”
Het theaterstuk gaat in november 2018 in première. De regie is 

in handen van Eline de Vries uit Leeuwarden. Elina is afgestu-

deerd als docent theater en op dit moment werkzaam bij (jong) 

Tryater als actrice en regisseuse. Daarnaast is zij oprichtster 

van het Boem Theater.

Heb je zin om mee te doen op of achter het podium, geef je dan 

op via theaterproject@witmarsum2018.frl

Van een aantal workshops zijn al data bekend:
- Zondag 8 oktober: Workshop ‘Decor ontwerpen en bouwen’ 

in De Roskam

- Zondag 29 oktober: Workshop ‘Kleding ontwerpen en maken’ 

(locatie volgt)

Beide workshops worden gegeven door Marianne Burgers 

(1959). Zij studeerde in 1982 af aan de Koninklijke Academie 

voor de Kunsten in Den Haag, aan de afdeling Monumentale 

Textiel. 

Marianne is al vele jaren actief als decor- en kostuumontwerp-

ster in het theater. Ze geniet bekendheid in zowel België als 

Nederland en heeft diverse nominaties en prijzen voor haar 

werk ontvangen. Daarnaast doceert zij op de Hogeschool voor 

de Kunsten in Amsterdam het vak Vormgeving. Er kunnen 

maximaal 10 personen per workshop deelnemen. Er zijn nog 

enkele plaatsen beschikbaar, maar vol=vol.

- Een of twee zaterdagen in oktober / november: Workshop 

‘Licht en geluid’ 

Deze zal plaatsvinden in het Poppodium Hoorn en wordt ver-

zorgd door Ron Oosterbeek.

Ron is directeur en programmeur van het Poppodium Hoorn 

en verzorgt al jaren lessen geluid en licht. Er bestaat de moge-

lijkheid om aan het einde van de workshop een echte band 

uit te versterken in het poppodium. Voor vervoer naar Hoorn 

wordt gezorgd. Ook aan deze workshop kunnen maximaal 10 

personen per workshop deelnemen. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar, maar ook hier geldt: vol=vol.

Belangstelling? Geef je op via: theaterproject@witmarsum2018.

frl. Weet je nog niet zeker of je deel wilt nemen, maar wil je wel 

op de hoogte worden gehouden, stuur dan ook een e-mail.
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D e laatste eer
Een stoel is leeg

Een stem die zwijgt

Handen die rusten

Afscheid nemen is een pijnlijk iets, de wereld staat even stil.

Een machteloos gevoel overvalt ons, even niet meer weten wat 

je moet doen.

Soms is er niet gesproken over een afscheid, omdat het zo ver 

weg leek, maar dan……..

Leden van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste 

Eer” kunnen een beroep doen op een van de bodes; mevr. J. 

Koehoorn-Hoitsma (tel. 0517-531654/06-30953146) of dhr. 

Casper van Veen (tel. 0517-851909/06-30953146). Zij kunnen u 

met raad en daad terzijde staan.

Ook voor niet-leden zijn de bodes bereid, om samen met u, 

een waardig afscheid te organiseren. Voor niet-leden wordt 

een toeslag berekend van 10% met een maximum van € 250,-. 

Tevens wordt er huur berekend voor het gebruik van materiaal. 

Misschien is het voor u een overweging waard om lid te wor-

den van onze vereniging. De contributie voor alleenstaanden is  

€ 15,- per jaar, voor een gezin betaalt u € 30,-. Hierbij zijn kin-

deren tot 18 jaar meeverzekerd. Voor vrijblijvende informatie 

kunt u contact opnemen met dhr. K. Kroontje, tel. 0517-531963.

Algemene informatie kunt u vinden op de website: 

www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl 

Het bestuur:

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
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Y n’t ferline
Efkes in lytse ûnderbrekking yn it ferslach oer 

de mûne. It is 100 jier lyn dat Wytmarsum de 

freule partij wûn, en dat meie wy net foarby gean 

litte. Ut it ferslach fan de Ljouwerter krante oer 

de lêste twa partijen: Tusschen Witmarsum en 

Oosterlittens was ’t heel geen mooie partij. Toen 

de telegraaf 2 spel voor Witmarsum aanwees, 

had de stand ook zeer goed kunnen zijn gelijk 

spel. Witmarsum won ten slotte gemakkelijk. ’t 

Verloop was 8-6  8-0  8-6  8-6  8-6  8-2. Om goud en zilver ging ’t 

tusschen  Berlikum en Witmarsum. Berlikums partuur zit goed 

in mekaar, maar is aan den opslag niet sterk. Witmarsums jon-

gens zijn  en in op- en in uitslag uitstekend. ’t Ging van een leien 

dakje met de beide neven Jan Reitsma en

Teade Zijlstra, de derde maat mocht gerust als keerder fun-

geeren. Niet ’n enkel bordje kreeg Berlikum aan de hang. Geen 

mooie eindpartij, en toch we bewonderden ’t sterke spel van 

Witmarsums jongens en ’t publiek genoot van de mooie Her-

culesslagen van de 16 jarige jongens. Het verloop van deze 

eindpartij zegt genoeg, dat men gaarne meerdere spanning had 

gezien. Dit verloop was 8-0  8-6  8-2  8-4  8-2  8-0. 

De goudene horloazjes komme dus yn Wytmarsum te lâne by 

Teade Zylstra , Jan Annes Reitsma en Daan Hettema. De sul-

veren gongen nei Berltsum, en de nikkelen fûnen in paad nei 

Easterlittens. As doarpsgenoaten moat dit dochs wat ûnferjitlik 

west hawwe om dat mei makke te hawwen. Teade Zylstra op de 

foto kommen yn 1919, nei de winst op ‘ e Aldehou-partij.

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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A genda juli/augustus 2017
1 juli t/m  Koepelkerk, 13.30 – 17.00 uur, Tsjerkepaad 

9 september

21 juli  Zwembad Mounewetter, 21.00 – 22.30 uur,  

Discozwemmen

  Entree € 2, ook voor abonnementhouders

4, 5, 6 ,  Wytmarsumer Merke, 

7 augustus Voor het programma: zie deze Koepel

4 augustus  12.25 uur, Pim Mulier Spelen, Voor het  

programma: zie deze Koepel

11 augustus Ald papier foar Nij Libben, Vanaf 7.00 uur

25 en 26  Jubileum SV Mulier, Voor het programma: 

augustus zie deze Koepel

28 augustus   Zwembad Mounewetter, Zwemvierdaagse met 

t/m 1   leuke activiteiten

september

 

1 september  21.00–22.30uur, Discozwemmen 

Entree € 2, ook voor abonnementhouders

Noteer alvast

10 september Triatlon

20 september Fredeskuier, 19.00 uur, start in Aylva State
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de septimber Koepel moat uterlik 18 augustus ynle-
vere 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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