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K at en Harke
Op dit stuit is it de iene dei tusken       en     noch stralend moai 

waar en de oare deis slacht Kening Winter wer foar bêst op. It is 

wat mei dat waar. En oan dy Piet Paulusma hast ek al neat. Sit 

er in skoftke lyn sawat ús hiele lân iis yn de sletten ta te sizzen. 

En wat komt der fan telâne……….neat. Op ús iisbaan lei al wat 

iis, mar ik  seach sels in mosk troch it iis sakjen, dus wat no iis 

Paulusma! Ik hie mij der persoanlik ek al hielendal op tared. 

Redens út it fet, mûtse en sjaal efkes bûten hongen om te luch-

ten en dan…….neat. No dan stean mij de triennen yn de eagen 

as ik dan op de iisbaan, wer ik sawat op wenje, wer  allegear 

weagjes yn it wetter bewege op it rûzjen fan de wyn.  Nee foar 

iis moast yn Thialf of yn Pyeongchang wêze. No is dy earste 

opsje better te berikken fansels as de twadde, mar hawar dy 

kinne wij dan ek bewûnderje op de telefyzje. It is trouwens de 

tredde kear dat de Olympyske Winterspelen en net te ferjitten 

de Paralympyske Winterspelen (fan 9 oant 18 maart) plak fine 

yn Azië. Oant no ta dogge wij it as lyts kikkerlantsje mar best, al 

sil Sven Kramer dat net folslein mei mij iens wêze. Wer slagget 

it him net om goud te winnen op de 10 kilometer. Mar njonken 

al it nijs fan de winterspelen, giet it libben gewoan syn gong.

Sa moasten wij op 1 febrewaris ôfskied nimme fan JAN BOUKE 

DE JONG. Jan Bouke, berne yn 1951, wenne op de Grauwe Kat 

njonken Guus. De Wytmarsummers dy’t him kinnen ha, sil him 

ek kinne fan syn helpen yn de studio fan Guus. Ek mocht Jan 

Bouke graach foto’s meitsje. Sa wie hij fotograaf bij it projekt 

‘Farwol freon Wûnseradiel’ en soe hij de fotograaf wurde fan 

Wytmasum 2018. Jan Bouke is 66 jier wurden. Wy winskje de 

neibesteanden de krêft ta om dit ferlies in plakje te jaan.

Op 9 febrewaris ferstoar JENTSJE BOOTSMA. ‘Don’t give up’ 

stie der boppe de rouadvertinsje fan Jentsje, mar dizze striid 

wie net te winnen. De measte minsken koenen Jentsje út de 

tiid dat hij bij de Friesland Bank yn Wytmarsum wurke en  

           Ook in 2018 
Diverse fitnessabonnementen. 
 
Groepslessen 

-fitdance (combinatie van zumba/sh’bam/dans) 
-bodyfit 
-spinning 
-streetdance kids: 6-8 jr , 9-12 jr   

 
Hydrotherapie/ reumazwemmen: 

Oefentherapie in 32* warm water 
 

Kijk voor het lesschema en 
meer informatie op www.fysiowitmarsum.nl 

of bel 0517-53 19 01 tussen 8.30 – 11.30 uur 
 

 
 

2018 | 03 Koepel.indd   2 27-02-18   11:51



3

K at en Harke
Op dit stuit is it de iene dei tusken       en     noch stralend moai 

waar en de oare deis slacht Kening Winter wer foar bêst op. It is 

wat mei dat waar. En oan dy Piet Paulusma hast ek al neat. Sit 

er in skoftke lyn sawat ús hiele lân iis yn de sletten ta te sizzen. 

En wat komt der fan telâne……….neat. Op ús iisbaan lei al wat 

iis, mar ik  seach sels in mosk troch it iis sakjen, dus wat no iis 

Paulusma! Ik hie mij der persoanlik ek al hielendal op tared. 

Redens út it fet, mûtse en sjaal efkes bûten hongen om te luch-

ten en dan…….neat. No dan stean mij de triennen yn de eagen 

as ik dan op de iisbaan, wer ik sawat op wenje, wer  allegear 

weagjes yn it wetter bewege op it rûzjen fan de wyn.  Nee foar 

iis moast yn Thialf of yn Pyeongchang wêze. No is dy earste 

opsje better te berikken fansels as de twadde, mar hawar dy 

kinne wij dan ek bewûnderje op de telefyzje. It is trouwens de 

tredde kear dat de Olympyske Winterspelen en net te ferjitten 

de Paralympyske Winterspelen (fan 9 oant 18 maart) plak fine 

yn Azië. Oant no ta dogge wij it as lyts kikkerlantsje mar best, al 

sil Sven Kramer dat net folslein mei mij iens wêze. Wer slagget 

it him net om goud te winnen op de 10 kilometer. Mar njonken 

al it nijs fan de winterspelen, giet it libben gewoan syn gong.

Sa moasten wij op 1 febrewaris ôfskied nimme fan JAN BOUKE 

DE JONG. Jan Bouke, berne yn 1951, wenne op de Grauwe Kat 

njonken Guus. De Wytmarsummers dy’t him kinnen ha, sil him 

ek kinne fan syn helpen yn de studio fan Guus. Ek mocht Jan 

Bouke graach foto’s meitsje. Sa wie hij fotograaf bij it projekt 

‘Farwol freon Wûnseradiel’ en soe hij de fotograaf wurde fan 

Wytmasum 2018. Jan Bouke is 66 jier wurden. Wy winskje de 

neibesteanden de krêft ta om dit ferlies in plakje te jaan.

Op 9 febrewaris ferstoar JENTSJE BOOTSMA. ‘Don’t give up’ 

stie der boppe de rouadvertinsje fan Jentsje, mar dizze striid 

wie net te winnen. De measte minsken koenen Jentsje út de 

tiid dat hij bij de Friesland Bank yn Wytmarsum wurke en  

           Ook in 2018 
Diverse fitnessabonnementen. 
 
Groepslessen 

-fitdance (combinatie van zumba/sh’bam/dans) 
-bodyfit 
-spinning 
-streetdance kids: 6-8 jr , 9-12 jr   

 
Hydrotherapie/ reumazwemmen: 

Oefentherapie in 32* warm water 
 

Kijk voor het lesschema en 
meer informatie op www.fysiowitmarsum.nl 

of bel 0517-53 19 01 tussen 8.30 – 11.30 uur 
 

 
 

2018 | 03 Koepel.indd   3 27-02-18   11:51



4

lyn kaam Willem te ferstjerren en bleaun Catharina allinnich 

efter. Mar bij de pakken delsitte kaam doe en komt no noch net 

yn har wurdboek foar: Gewoan sykheljen bliuwe! Frou Grijp-

ma lokwinske!

Ik soe sizze: op nei it foarjier en fansels nei de folgende Koepel!

Wim

D orpsbelang
UITNODIGING JAARVERGADERING VERENIGING 

VOOR DORPSBELANG WITMARSUM

Donderdag 22 maart 2018 om 19.45 uur in de Roskam

Het belooft weer een zeer interessante jaarvergadering te wor-

den! Er is het afgelopen jaar weer een hoop gebeurd en er staat 

een hoop op stapel. Na de pauze twee interessante presentaties. 

We hopen dat je erbij kunt zijn en horen graag wat je van alle 

ontwikkelingen vindt.

Agenda

1. Opening door Voorzitter

2.  Notulen jaarvergadering van 28 maart 2017 (op te vragen bij 

Esther Posthuma via dbwitmarsum@outlook.com.

3.  Bestuursverkiezing 

Aftredend: Edwin Stoffelsma, Joost Rosier en Esther Post-

huma. Herkiesbaar: Joost Rosier en Esther Posthuma. Ver-

kiesbaar: Paul van Steijn en Berber Bonnema  (leden die zich 

verkiesbaar willen stellen, kunnen zich tot 16 maart  aanmel-

den bij het secretariaat, dbwitmarsum@outlook.com

4. Jaarverslag dorpsbelang

5.  Financieelverslag  

Verslag kascommissie Menno Heeringa en Betty Krol, kie-

mannichien behulpsum west is bij alderhande finansjele saken. 

Mar likegoed koe men him fan de tennisbaan, wer hij man-

nich wedstryd spile hat. Geregeldwei seach men him ek fytsen 

mei de hûn oan syn side. Tegearre mei syn frou Ceciel wenne 

hij oan de Van Aylvaweg en hja krigen twa bern, Gea en Hayo. 

Op 19 jannewaris 1946 waard Jentsje berne yn Goëngea. Hy 

waard 72 jier. Wy winskje Ceciel, Gea, Hayo en de oare famylje 

en freonen, de krêft ta dit ferlies te ferwurkjen.

Efkes in part fan ut in parseberjocht: ‘Het was een prachtige 

warme dag, zondag 28 mei 2017. Henk Seerden uit Franeker, 

die als gevolg van een dwarslaesie in een elektrische rolstoel zit, 

besloot die dag zelf naar het kaatsen in Witmarsum te rijden 

om bij kleindochter Manon Seerden te kijken. Op de terugweg 

ging het mis, even buiten Witmarsum raakte Seerden met de 

wielen naast het pad. De rolstoel sloeg om en Seerden belandde 

in het water. Jesse van der Heide en Jildert Wijbenga, beide 

uit Arum, zagen het ongeluk gebeuren. De beide twaalfjarigen 

sloegen alarm, riepen om hulp. Johan van der Schaaf, op dat 

moment vijftien, hoorde de hulpkreten. De jonge Witmarsumer 

snelde toe en aarzelde geen moment. Hij sprong in het water 

en hield het hoofd van Seerden boven water. Van der Heide 

en Wijbenga riepen meer hulp in. De hulpdiensten namen het 

van de jonge redders over, dankzij hun kordate optreden kwam 

Seerden er zeer goed vanaf. Op het gemeentehuis van Sneek 

werden de jonge helden geëerd, Johan van der Schaaf ontving 

de Carnegie Helden medaille.’ Mei rjocht en reden meie wij 

grutsk wêze op Johan! 

Ek wiis binne wy mei de jefte fan de Fryske Krite. Tige tank 

derfoar!

Mar wij mei ek grutsk wêze op in doarpsgenoate dy’t al 100 jier 

is en noch altyd sokken en sloffen breidet foar goeie doelen yn 

Roemenië. Wy ha it dan oer CATHARINA GRIJPMA-HOF-

MEIJER. Hja waard 100 jier lyn  berne yn Greonterp en troude 

yn 1945 mei Willem Grijpma. Hja krigen sân bern. Mar 45 jier 
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zen van een nieuw lid voor Menno.

6. Verslagen van dorpsverenigingen

7. Rondvraag

8. Sluiting

PAUZE

Presentatie ‘ beweegplekken’ in Witmarsum, Janny Yntema en 

Ria Jongstra zullen ons hier alles over vertellen.

Presentatie over de activiteiten die ‘Witmarsum2018’ in 2018 

organiseert, door Klaas Smit.

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com

Website: www.witmarsum.com

V luchtelingenquilts
Al een paar keer hebben mensen mij gevraagd iets te organi-

seren voor mensen die het leuk vinden om te quilten en vooral 

om dat samen te doen. Daarom hier een begin. Op dinsdag  13 

maart 2018  om 10.00 uur wordt u uitgenodigd naar het gebouw 

van de doopsgezinde gemeente, hoek Arumerweg en Menno 

Simonsstraat. Een ieder die het leuk vindt om mee te doen is 

welkom. 

De quilts zijn ze bestemd voor een hulpproject van Mennonite 

Central Committee. De quilts worden verstrekt aan vluchtelin-

gen, zodat ze warmte en een comfortabele plek voor zich zelf 

kunnen maken. Ook worden er nog steeds schoolkits en hygi-

ene kits gemaakt en verstuurd. Als u een quilt te ingewikkeld 

vindt, kunt u ook hier mee bezig. 

Op de foto ziet u vrouwen uit Manitoba in Canada aan het 

werk. Ik krijg er al zin in, u ook?! 

Wie gewoon even langs wil komen voor een kopje koffie en een 

praatje is ook van harte welkom. 
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Witmarsum 2018: 
Menno Simons Groen

 ‘Menno Simons Groen, dat is de titel 

van de tentoonstelling die dit jaar van 

juni tot en met augustus te bezichtigen 

is in het Groencentrum Witmarsum. 

Menno Simons is één van de drie ico-

nen van Witmarsum2018. Eeuwenlang 

werden zijn navolgers door vervolging gedwongen om steeds 

weer naar een andere plek op de wereld te verhuizen. Daar pak-

ten ze de draad van het leven veerkrachtig op, daarbij geholpen 

door hun gemeenschapszin – je kunt het alleen maar samen - en 

hun kennis van landbouw, voedingsmiddelen, koken en bewa-

ren, kennis en ambacht . 

Opbouwen en achterlaten

In de tentoonstelling ‘Menno Simons Groen’ wordt steeds weer 

een verbinding gelegd tussen de plek waar een gemeenschap 

leefde, de problemen die ze overwonnen om grond te ontgin-

nen en de gewassen die ze daar verbouwden. Op elke punt, 

ergens op de wereld, werden zaden ontwikkeld. Men kookte 

met de aan die locatie verbonden gewassen. En steeds werden 

kennis, zaden, gewoonten en gerechten ‘meegenomen’ naar 

een andere plek. Het zijn verhalen van respect voor de natuur, 

voor het gebied, voor de eigen gemeenschap, maar ook de span-

ningen die dat kon opleveren. Verhaal van opbouw, maar ook 

achterlaten en weer opnieuw opbouwen.

Levenspraktijk

Het wordt een tentoonstelling over de levenspraktijk. Hard 

werken en sober leven. De keuze om verder te trekken en weer 

opnieuw te beginnen in plaats van geweld te moeten gebruiken, 

de gemeenschapszin komen aan de orde. Niet alleen het verle-

den is van belang, maar ook hoe in onze tijd oude manieren van 

leven en werken opnieuw gezocht worden bij de vragen naar 

duurzame methodes.

Menno: een Witmarsumer

In de tentoonstelling zal ook verteld worden over Menno 

Simons. Hij is een Witmarsumer, waarover veel te weinig 

bekend is. In de tentoonstelling komt Menno – geboren in 

1496 - over het voetlicht in de taal en de beelden van nu. De 

tentoonstelling zal worden ondersteund met workshops, zoals 

over  Mennonite Cooking en tuinieren, over energiegebruik en 

duurzame technieken. 

Meehelpen?

De werkgroep Menno Simons Groen is met groot enthousias-

me bezig met de voorbereidingen. We hopen dat u ook enthou-

siast wordt en komt kijken. Of dat u ook iets wilt bijdragen. We 

zoeken mensen die gastvrouw of gastheer willen zijn, mensen 

die willen helpen met timmerwerk bij de opbouw, mensen met 

kennis van computers en schermen, om filmpjes goed te laten 

afspelen, mensen die willen meehelpen bij een workshop, men-

sen die bereid zijn rond te leiden, mensen die ook bereid zijn 

verhalen van anderen aan te horen, of broeders en zusters uit 

andere delen van de wereld te vertellen wat er te zien is.

We hopen zo te kunnen laten zien dat we nog steeds samen iets 

tot stand kunnen brengen. Op een praktische manier zijn we 

dan ook deel van het verhaal dat we willen vertellen.

Wilt u meehelpen, reageer dan op ons mailadresmennosimons-

groen@gmail.com of bel met Menno de Vries, 06 22 42 06 58 of 

Gerke Terpstra, 06 204 123 20.

Wallball muur toch nog gereed in voorjaar 2018!

Begin maart zal Poelstra Stukadoor & afwerkingsbedrijf de 

Wall bal muur in de gymnastiekzaal stuken. Vervolgens gaan 
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groen@gmail.com of bel met Menno de Vries, 06 22 42 06 58 of 

Gerke Terpstra, 06 204 123 20.

Wallball muur toch nog gereed in voorjaar 2018!

Begin maart zal Poelstra Stukadoor & afwerkingsbedrijf de 

Wall bal muur in de gymnastiekzaal stuken. Vervolgens gaan 
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de schilders van Elgersma aan de slag met het kleur opbrengen. 

Met deze nieuwe muur is het mogelijk dat we nieuwe balspe-

len kunnen beoefenen, te beginnen met Wallball muurkaat-

sen georganiseerd door KV Pim Mulier. Kaatsers zien het als 

een welkome aanvulling en ondersteuning van het kaatsen in 

de zomer. Anderen spelen graag een partijtje, omdat het een 

attractief, snel, gezellig en gezond spel is. Het lijkt op squash. 

Witmarsums Marike Beckers werd al eens Wallball wereld-

kampioen! De muur is tot stand gekomen dankzij een vitalise-

ring bijdrage vanuit onze gemeente Sûdwest Fryslân, Sportdorp 

Witmarsum, KV Pim Mulier en geactiveerd als onderdeel van 

het Witmarsum 2018 programma. Vanuit KV Mulier zal verder 

gecommuniceerd worden wanneer en hoe gebruik gemaakt zal 

gaan worden van de muur.

Pim Mulierspelen 2018

Op vrijdagmiddag 3 augustus 2018 voorafgaand aan de Merke 

van 2018 willen we voor de tweede keer de Witmarsum 2018 

PIM MULIERSPELEN organiseren. ‘Folgend jier mar wer’, 

hoorden we van veel deelnemers vorig jaar. Ook de conclusie 

van de evaluatie met onze buurt coachen was: ‘doorgaan’. Dit 

doen we graag! Hierbij alvast een voorproefje wat we in 2018 

willen gaan doen. Vorig jaar hadden we de Highland games 

met Wout Zijlstra. In 2018 starten we de Pim Mulierspelen 

rond half drie, drie uur met de Lowland games, waarbij we de 

deelnemers uit de verschillende buurt teams opdrachten laten 

doen, sportief en soms uitdagend. Voor elk wat wils, ook voor 

de supporters. Om half zes is het voor een ieder, deelnemers en 

supporters, tijd voor een drankje en voor een warm buffet. Van 

half zeven tot acht ‘gaan we los’ met het nieuwe programma 

onderdeel de Sing-in. Een aanstekelijke versie van ‘Ik hou van 

Witmarsum’ met levende muziek, quiz vragen over muziek en 

Witmarsum en meezing liedjes van 1950 tot nu, dus voor jong 

en oud. Henk Waterlander, Griet Sieswerda, Sipke de Boer en 

het Popkoor gaan ons enthousiast mee laten doen. En hopelijk 

smaakt het naar meer voor de voortzetting van de avond op 
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de Merke! Vragen of suggesties: richt je tot één van de werk-

groep leden van de Pim Mulierspelen: Femke Epema-de Haan, 

Jaap de Vries, Harmen de Boer, Chris Anema, Christa Brug-

genkamp en Jac König.

Theaterproject: ‘Wij jouwe gjin krimp!’

Workshop Elske de Wall

Onder leiding van Elske de Walle volgden 30 deelnemers haar 

zeer interessante workshop zang en performance op maandag-

avond 12 februari 2018. Elske liet de deelnemers ervaren wat 

het belang is van drie lichaamsonderdelen: ribbenkast, kaak en 

keel. Je ribbenkast is je klankkast, geef die de ruimte. Ontspan 

je kaak tijdens het zingen en knijp je keel -in haar woorden 

je tuinslang- niet af. Met deze technieken creëer je een veel 

mooier geluid en kun je het zingen langer volhouden.

Naast techniek, is zingen vooral het vertellen van een verhaal. 

Snap wat je zingt om de emotie, om de strekking van het lied-

verhaal over te kunnen brengen. Ontspan, zing het voor één 

persoon en maak het 

intiem. Je zult merken 

dat je daarmee een veel 

groter publiek bereikt 

dan wanneer je een lied 

te luid en schreeuwend 

brengt.

Elske de Walle bena-

drukte dat het van groot 

belang is dat je lekker 

in je lichaam zit, dat je 

gefocust bent, dat je 

met aandacht zingt. Je 

lichaam is je instrument 

en daar moet je je goed 

bij voelen. Maar lichaam 

en gevoel krijgen niet 

als eerste de aandacht in 

onze cultuur. Daarnaast is zingen (in een band of in een koor) 

een groepsperformance. Luister naar elkaar, geef elkaar de 

ruimte om te schitteren. Het is een samenwerking en wanneer 

die goed verloopt, komt een lied pas echt tot zijn recht. Wees je 

ook bewust van je lichaamshouding, want ook daarmee geef je 

extra betekenis aan een lied.

Aan het eind van de workshop bracht Elske de Walle het num-

mer Jolene ten gehore. In haar eigen performance liet ze ieder-

een ervaren wat ze in de twee uren daarvoor had verteld. Een 

zeer geslaagde workshop!

K V Pim Mulier
Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 

woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur in de kantine van MFC 

It Fliet te Witmarsum

AGENDA

1.  Opening

2 Mededelingen en  ingekomen stukken   

3. Notulen jaarvergadering van 8 maart 2017 

4.  Financieel jaarverslag 2017, rapport kascommissie

5.  Jaarverslag 2017

6.  Haye Rypmafonds 

7. Beschrijvingsbrief KNKB

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Simon Lemstra 
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Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 maart 2018 melden bij 

voorzitter Harm Jilderda.   

Pauze

9. Verslag jeugdcommissie

10. Federatiezaken

11. Wedstrijdagenda 2018

12. Uitreiking Willem Boersma cup

13. Rondvraag

14. Sluiting.

Jeugdactie Poiesz

Ook dit jaar mag de jeugdcommissie weer meedoen met de 

jeugdactie van supermarktketen Poiesz. Een mooi initiatief en 

wij zijn erg blij dat we weer geselecteerd zijn. De opbrengst uit 

de actie komt ten goede aan het jeugdkaatsen. Zo worden de 

jeugdtrainers er van betaald en kunnen er weer materialen wor-

den aangeschaft zoals ballen, shirtjes en broekjes. Wij hopen 

dan ook dat veel inwoners onze jeugdactie ondersteunen. 

Automatische incasso

Het bestuur heeft besloten om over te gaan op automatische 

incasso van de contributie. De ledenadministratie kost behoor-

lijk veel tijd en tegenwoordig gaan veel zaken via de automati-

sche incasso. De automatische incasso bespaart niet alleen de 

vereniging maar ook de leden tijd en moeite. Wij vragen daar-

voor onze medewerking. De leden krijgen binnenkort een for-

mulier toegestuurd waarin de medewerking via een machtiging 

wordt gevraagd. Uiteraard kan de machtiging op ieder moment 

weer worden ingetrokken.

Nieuwe kaatsmuur 

Al enige tijd is een commissie bezig met het realiseren van een 

kaatsmuur in de gymzaal. De plannen zijn rond en inmiddels is 

de kaatsmuur ‘in aanbouw’. De verwachting is dat de kaatsmuur 

in april klaar is voor gebruik maar dan staat het nieuwe kaats-

seizoen ook al weer voor de deur. Het ligt voor de hand dat de 

kaatsmuur na het kaatsseizoen 2018 daadwerkelijk in gebruik 

zal worden genomen. Er zijn diverse mogelijkheden, zo kan 

de jeugd tijdens de wintertraining gebruik maken van de muur 

maar er kunnen voor de jeugd en senioren ook onderlinge wed-

strijden worden georganiseerd. Het gebruik en de mogelijkhe-

den zullen nog verder moeten worden uitgewerkt. Het bestuur 

bedankt de commissieleden Teunie Piersma, Janny Yntema en 

Johan van der Molen voor hun inzet en het mooie initiatief.   

Koekactie.

Op maandag 16 april 2018 organiseren we weer een koekactie 

in samenwerking met bakker De Schiffart. We hebben verschil-

lende soorten koek in de aanbieding, vers gebakken door onze 

warme bakker. Wij hopen dat de koekactie weer net zo’n suc-

ces zal worden als in 2017. Tijdens de verkoop wordt op ieder 

adres ook weer het programmaboekje 2018 bezorgd.  

Namens het bestuur,

Simon Lemstra

Effectieve hulp en preventie bij:  

Neem vrijblijvend en laagdrempelig contact op voor het aanpakken van jouw 

hormonale probleem. 

Voor meer informatie of contact: www.kraamverdriet.nl of info@kraamverdriet.nl  

Volg Kraamverdriet ook op FB: Kraamverdriet - Geertje Cats

postpartum (postnatale) 

depressie,  

PMS  

en depressieve klachten tijdens 

de zwangerschap 
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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.

Effectieve hulp en preventie bij:  

Neem vrijblijvend en laagdrempelig contact op voor het aanpakken van jouw 

hormonale probleem. 

Voor meer informatie of contact: www.kraamverdriet.nl of info@kraamverdriet.nl  

Volg Kraamverdriet ook op FB: Kraamverdriet - Geertje Cats

postpartum (postnatale) 

depressie,  

PMS  

en depressieve klachten tijdens 

de zwangerschap 
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F anfare “Nij Libben”
Op het j.l gehouden kerstconcert hebben we een arrangement 

gespeeld van het lied ‘’As de sinne net mear skynt’’ van Wim 

Beckers. Het is voor Nij Libben gearrangeerd door Thom Zig-

terman en financieel mogelijk gemaakt door De Stichting tot 

Nut, waarvoor onze hartelijke dank.

Op donderdag 11 januari zijn we de wekelijkse repetitie gestart 

o.l.v onze waarnemend dirigent Andries Kramer.

Het eerste optreden is op  7 april. We spelen dan op het Femuza 

korpsenfestival en 2 juni gaan we naar het muziek festival op 

Schiermonnikoog. Voor deze optredens is een geheel nieuw 

repertoire samengesteld.

Oud papier is en blijft een belangrijke inkomstenbron voor 

onze vereniging. We willen u allemaal dan ook bedanken voor 

het sparen en het aanbieden in de’’blauwe’’ container. Met deze 

inkomsten kunnen we de contributie op een aanvaardbaar peil 

houden. Om nieuwe instrumenten te kunnen betalen is altijd 

nog extra geld nodig. Wij vragen u dan ook om alle oudijzer 

zorgvuldig te bewaren. Wij komen dit ophalen op 26 mei

mailto:info@nijlibben.nl Voor een kijkje in ons verenigingsle-

ven en de complete agenda surft u naar  www.nijlibben.nl. of 

www.facebook.nl/muziekvereniging ‘Nij Libben’ Witmarsum

Tige tank!

Lâns dizze wei wolle wij jimme tige tanksizze foar alle be-
langstelling, tillefoantsjes en kaartsjes tidens it siik wêzen fan 
Hilbrand.
Tige tige tank dêrfoar!

Hilbrand en Ida Postma
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Nut, waarvoor onze hartelijke dank.

Op donderdag 11 januari zijn we de wekelijkse repetitie gestart 

o.l.v onze waarnemend dirigent Andries Kramer.

Het eerste optreden is op  7 april. We spelen dan op het Femuza 

korpsenfestival en 2 juni gaan we naar het muziek festival op 

Schiermonnikoog. Voor deze optredens is een geheel nieuw 

repertoire samengesteld.

Oud papier is en blijft een belangrijke inkomstenbron voor 

onze vereniging. We willen u allemaal dan ook bedanken voor 

het sparen en het aanbieden in de’’blauwe’’ container. Met deze 

inkomsten kunnen we de contributie op een aanvaardbaar peil 

houden. Om nieuwe instrumenten te kunnen betalen is altijd 

nog extra geld nodig. Wij vragen u dan ook om alle oudijzer 

zorgvuldig te bewaren. Wij komen dit ophalen op 26 mei

mailto:info@nijlibben.nl Voor een kijkje in ons verenigingsle-

ven en de complete agenda surft u naar  www.nijlibben.nl. of 

www.facebook.nl/muziekvereniging ‘Nij Libben’ Witmarsum

 
Molenaar Klein Hospice 
Onderdeel van zorgcentrum De Spiker in Harlingen  
 
 

Wij zijn op zoek naar  

vrijwilligers & kookvrijwilligers 
 

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers, die er willen ‘zijn’ voor gasten en hun naasten die de 
laatste fase van hun leven doorbrengen in ons hospice. Daarnaast zoeken wij 

kookvrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die het leuk vinden om maaltijden te bereiden 
voor onze gasten van het hospice.  

 
 

Over het Molenaar Klein hospice 
In het hospice verblijven ongeneeslijk zieke gasten die de laatste fase van hun leven 
hier doorbrengen. In het hospice krijgen zij en hun naasten de ruimte om op hun eigen 
manier afscheid te nemen.  
Er heerst een warme, huiselijke sfeer waarin het om de gast draait. Liefdevolle zorg 
wordt gegeven door onze goed opgeleide medewerkers en getrainde vrijwilligers.  
Wij bieden persoonlijke aandacht aan de gasten en hun naasten en hebben oog voor de 
wensen en behoeften.  
 
Wat vragen wij van u? 
Bent u integer en heeft u affiniteit met het hospice? Dan zijn wij op zoek naar u!  
 
Meer informatie en reageren 
Wilt u meer informatie over het hospice en/of het vrijwilligerswerk in het hospice, dan 
kunt u contact opnemen met Pietsje van der Wal, vrijwilligerscoördinator. Ook kunt u 
zich bij haar opgeven als vrijwilliger. 
 
Pietsje van der Wal 
T: 0517-490250 (De Spiker algemeen)  
E: pietsje.van.der.wal@znb.nl  
 
 
 

Op zaterdag 17 maart 2018 zijn De Spiker en het Molenaar Klein hospice geopend tijdens de 
landelijke open dag in het kader van de Week van Zorg en Welzijn 
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C lubkas Campagne
Rabobank Clubkas Campagne: Steun uw lokale club!

De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen 

meer bereikt dan alleen. Daarom organiseren wij onder ande-

re de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas 

Campagne is er om lokale clubs, stichtingen en verenigingen 

financieel een steuntje in de rug te geven. De bijdrage voor de 

clubs is afhankelijk van het aantal stemmen. Hoe meer stem-

men een club krijgt, hoe hoger de bijdrage. Steunt u ook uw 

lokale club?

Stemmen alleen voor leden van de Rabobank

Van 28 maart tot en met 6 april brengen leden van de Rabo-

bank Leeuwarden-Noordwest Friesland hun stem uit op hun 

favoriete lokale clubs. Stemmen kan alleen als u lid bent van 

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland of dit vóór don-

derdag 1 maart 2018 wordt. Maar let op: niet iedereen met een 

Rabobankrekening is automatisch lid van de bank. Via Rabo 

Internetbankieren kan onder het tabblad ‘Mijn gegevens’ wor-

den opgezocht of iemand al lid is. Het lidmaatschap is koste-

loos. Leden van de Rabobank ontvangen eind maart per post 

hun stemcode en de link naar de stemsite.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap en de Rabo-

bank Clubkas Campagne op

www.rabobank.nl/lnwf.
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• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL  Witmarsum
tel. 0517-531488  fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nlinfo@sprikkeurs.nl
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S cheppingsgave
Festival: ’Muziek en Beeld’

Op zaterdag 5 mei ’s avonds is er een festival van kunstenaars 

en muziek in de Koepelkerk. 

Koormuziek, popmuziek en een keur aan kunstenaars met 

beeldende kunst en gedichten. Thema: ’Vrijheid’

Onze oproep onder de noemer Durf!! heeft namelijk succes 

gehad. Vele kunstenaars durven met hun werk naar voren te 

komen.

En Durf!! is ook wel nodig aangezien de schilderijen, textiel, 

standbeelden en gedichten van een persoonlijke boodschap 

getuigen. 

Iets van jezelf tonen, zich bevrijden en zich kritisch uitlaten 

over de maatschappij vergt moed van de mens.

Laten we ons er niet van weerhouden de dapperen met name 

en trots te noemen: 

Jan Lammertsma: metalen beeld, 

Tjittie Koopmans: schilderij, 

Mattie van der Meer: quilt, 

Janke Nicolai: gedicht, 

Gerda van Popta: schilderij, 

Auke Wassenaar: metalen/plastic constructie

Gerben Gerbrandy: geverfde tekeningen, 

Jan Boeijenga: gedicht

Geert Schuurman: keramiek, 

Hilly Weewer: schilderij,

Jacob Haitsma: schilderij en gedicht, 
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Maarten Bos: houten beeld

Els de Witte: textiel en gedicht, 

Geke Poortstra: textiel

Niet alleen is de kunst in het echt aanwezig, maar zal ook op een 

groot scherm te zien zijn zodat het nog beter is te bewonderen.

Tussen de presentaties door is er passende muziek bij de kunst 

door Scheppingsgave en Xigatze. Muziek over de diverse facet-

ten van vrijheid. Er is een programmaboekje zodat je geen 

woord hoeft te missen. 

Wil je meer zien van de kunstenaars dan kan dat bij de Kunst-

route in Witmarsum op diverse locaties. Dit vindt plaats gedu-

rende vier weekeinden in juni/juli. 

Aanrader: klank- en lichtspel in de RK-kerk, of interactieve 

kunst in de molen!

Laat je verrassen door de creativiteit van onze dorpsgenoten!

’Muziek en Beeld’ en de ’Kunstroute’ zijn onderdelen van pro-

ject Durf!!

Organisatie: Scheppingsgave, Tsjerkepaad, en diverse kunste-

naars. Info? Bel Tjittie Koopmans:  532774
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V &O
Gymnastiekvereniging V&O Witmarsum

Zaterdag 27 januari organiseerde Enjoy Sports Sneek turnwed-

strijden. Meisjes van de keurgroep van V&O deden hieraan 

mee. Super geturnd meiden!

Uitslagen

Senior B5   punten

1e Linette Ypeij  32.95

2e Renske Slagman  29.50

Pupil B6   punten

7e Amarens Hofstra 29.85

Pupil B7   punten

8e Emma Piersma  29.45

9e Marrit Kooyenga 29.30

10e Minthe de Vries 28.10

Vrijdagavond 13 april vanaf 18.30 uur geven alle jeugdleden 

(3,5-16 jaar) weer een spectaculaire  uitvoering! Zij zullen de 

allerlei gymnastiekoefeningen en het freerunnen aan u demon-

streren! In de pauze is er een verloting met Super Prijzen! 

Komt allen en kijk naar de talentvolle gymnasten en freerun-

ners van gymnastiekvereniging V&O Witmarsum!!!
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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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K oepelconcert 
Koepelconcert 

Elske DeWall

Het concert vindt 

plaats op de zon-

dagmiddag 22 

april. Het concert 

begint om 15.00 

uur en bestaat 

uit 2 sets van 40 

minuten. De kerk 

is open vanaf 

14.30 uur. Kaarten à € 10,-  zijn verkrijgbaar aan de deur of 

kunnen worden gereserveerd, onder vermelding van naam en 

adres, via  koepelconcerten@hotmail.com;

K oningsdag Witmarsum
In de koepel van februari kon je al lezen wat er verandert op 

Koningsdag en wat er hetzelfde blijft. Koningsdag begint dit 

jaar om 12:00 uur met een Oranjelunch. Iedereen mag aan-

schuiven en plaats nemen aan de lange tafels die klaar staan. 

Wie herinnert zich niet de dorpslunch uit 2009! Op Konings-

dag organiseren we wederom zo’n gezellige en lekkere bijeen-

komst. Tijdens deze lunch zal er een uitmarkt plaatsvinden. 

Verschillende stichtingen en verenigingen zullen zich presen-

teren en zich van hun beste kant laten zien! Onder het genot 

van broodjes en drankjes kun je genieten van al het leuks wat 

Witmarsum in 2018 te bieden heeft. Grote kans dat we ook met 

loten langskomen waarmee weer prachtige prijzen zijn te win-

nen. Neem ze gretig af!

Wel vinden we het fijn om te weten op hoeveel mensen we 

mogen rekenen. We willen natuurlijk genoeg hebben voor 

iedereen, maar ook niet te veel hoeven weggooien. Kortom: 

GEEF JE OP!!! Hieronder vind je een aanmeldstrookje dat 

je ingevuld kwijt kunt in de brievenbus aan het Oostend 13 te 

Witmarsum. De gegevens mailen mag natuurlijk ook. Doe dat 

dan naar: wokwitmarsum@hotmail.com. Aanmelden kan tot 15 

april 2018. 

Na de gezellige lunch start om 13:30 uur de wel bekende vrij-

markt. Iedereen is welkom om lekker te komen struinen of een 

zakcentje bij te verdienen. Tijdens de vrijmarkt wordt er ook 

gekaatst door de jeugd en zullen er ook verschillende work-

shops worden gegeven. Hoe het kaatsfestijn eruit komt te zien 

of welke workshops dit zijn, lees je in het volgende nummer van 

de Koepel. 

Wil je zelf een workshop geven of heb je een kraam nodig, 
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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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in De Roskam om 20.00. De KNLTB-passen 2018 kunnen 21 

maart worden opgehaald in de kantine (van de TCW) van 19.00 

- 20.00 uur.Mocht je deze uitnodiging niet hebben ontvangen, 

dan horen we dat graag via info@tennisclubwitmarsum.nl of via 

06-51891216 (Aimeé Postuma) en zorgen we ervoor dat deze 

wordt nagestuurd.

NLdoet, doe jij ook mee?

Zonder vrijwilligers geen vereniging! We zijn dan ook enorm blij 

met alle mensen die zich inzetten voor de tennisvereniging. Dat 

kan door een de kantine een avond te runnen, mee te helpen 

met het onderhoud of een toernooi te organiseren.  NLdoet -het 

grootste vrijwilligers evenement in het jaar en gesteund door het 

Oranjefonds- vindt dit jaar plaats op 9 en 10 maart en wij doen 

ook weer mee. We gaan klussen, schilderen, schoonmaken en 

met elkaar de tennisbanen weer een flinke opknapbeurt geven. 

Heb je zin om mee te helpen, laat het dan even weten of kom 

gewoon op 11 maart om 9.00 uur naar de tennisbaan. De koffie 

staat klaar en dan gaan we lekker aan de slag!

Toernooien – voor leden, maar ook open!

Dit jaar starten we op 8 april met het Bakkerij Schiffart Start-

toernooi, de eerste rij van een mooi aantal toernooien. Voor de 

meeste toernooien kunnen alleen leden zich inschrijven, maar 

we hebben ook een toernooi met een open inschrijving, waar 

iedereen dus aan mee kan doen, zowel leden, als niet-leden. 

Ben je ooit gestopt met tennissen, vanwege een blessure, een 

drukke baan of een jong gezin, of ben je lid van een andere 

vereniging; je bent van harte welkom om op onze gezellige ten-

nisbaan te komen kijken op zondag 24 juni. En we nodigen je 

vooral uit (weer eens) een balletje mee te slaan. Samen met 

onze huidige leden - die zich natuurlijk ook op kunnen geven - 

maken we er een sportieve en gezellige dag van. Mocht je geïn-

teresseerd zijn, houdt dan de Koepel of onze facebookpagina in 

de gaten. Of neem contact op via info@tennisclubwitmarsum.nl 

als je niet zo lang kunt wachten!

stuur dan een mail naar het Wok.Vanaf 16:00 is het tijd voor 

een drankje en een broodje hamburger, onder muzikale bege-

leiding van zanger Rein. Kortom het belooft een vol en mooi 

programma te worden. Hopelijk werkt het weer mee en kan 

iedereen genieten van een zonovergoten Koningsdag. 

Opgave strook Oranjelunch

Naam: …………............................................................................

met hoe veel personen kom je: 

…………………………………………….

Graag mailen naar wokwitmarsum@hotmail.com of inleveren 

bij Oostend 13 in Witmarsum

T ennisclub Witmarsum 
Op naar het nieuwe seizoen – uitnodiging jaarvergadering – 

TCW doet NLdoet

Het is nog prachtig winterweer, geweldig om buiten te genie-

ten, maar met de zon komen ook de tenniskriebels weer boven.

Een flink aantal van onze leden tennist in verschillende compe-

tities de hele winter door, maar wat is er nu leuker dan lekker 

buiten op onze eigen tennisbaan een balletje te slaan?

Het duurt niet lang meer, dus zijn we hard bezig met de voor-

bereidingen. De planning, de banen, alles wordt klaargemaakt 

zodat we in april weer loskunnen. 

Jaarvergadering 19 maart

Alle leden hebben per mail een uitnodiging voor de jaarverga-

dering op 19 maart ontvangen. De vergadering wordt gehouden 
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Naam: …………............................................................................

met hoe veel personen kom je: 

…………………………………………….

Graag mailen naar wokwitmarsum@hotmail.com of inleveren 

bij Oostend 13 in Witmarsum

T ennisclub Witmarsum 
Op naar het nieuwe seizoen – uitnodiging jaarvergadering – 

TCW doet NLdoet

Het is nog prachtig winterweer, geweldig om buiten te genie-

ten, maar met de zon komen ook de tenniskriebels weer boven.

Een flink aantal van onze leden tennist in verschillende compe-

tities de hele winter door, maar wat is er nu leuker dan lekker 

buiten op onze eigen tennisbaan een balletje te slaan?

Het duurt niet lang meer, dus zijn we hard bezig met de voor-

bereidingen. De planning, de banen, alles wordt klaargemaakt 

zodat we in april weer loskunnen. 

Jaarvergadering 19 maart

Alle leden hebben per mail een uitnodiging voor de jaarverga-

dering op 19 maart ontvangen. De vergadering wordt gehouden 
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A genda
6 maart  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam. Maatkaarten. 

9 maart Ald papier oan ‘e dyk foar Nij Libben

  Vanaf 7.00 uur

9 maart  Aylva State Muziek in huis 15.00 uur, 

  De Ontmoeting

10 maart Tennisclub Witmarsum NL Doet

  9.00 – 13.00 uur, Mouneplein 3

12 maart Aylva State Inloop bij zitdansen

  14.30 uur, De Ontmoeting

13 maart Aylva State Inloop bij koormiddag

  14.30 uur, De Ontmoeting

Tennislessen

Alle lessen worden bij TCW verzorgd door Sybren van Bethle-

hem van Continutennis. Continutennis is een professionele 

tennisorganisatie, die bij veel verenigingen de lessen voor hun 

rekening nemen (zie www.continutennis.nl). En uit de afgelo-

pen najaar gehouden enquête is zonder meer naar voren geko-

men, dat iedereen met veel plezier aan de lessen deelneemt. De 

lessen worden op woensdag (middag en avond) gegeven; jeugd 

vanaf groep 3 kan hieraan meedoen – of kom eens langs voor 

een proefles. En volwassenen -beginners of gevorderd- zijn 

natuurlijk ook welkom. Op onze site is hierover meer informa-

tie te vinden en kun je het inschrijfformulier downloaden.

Y n’t ferline
It is begjin febrewaris dat wy efter de kompjûter sitte om dit 

stikje foar De Koepel te meitsjen. It friest bûten 7 graden en sil 

it jûn op ‘ e telefyzje wol wer oer de alvestêdetocht gean. Wat 

dan noch it measte ta de ferbylding sprekt, is it wol de barre 

tocht fan 1963. Fan de tolfde edysje binne der fan de 568 mar 

57 fan wedstriidriders dy ‘t de tocht folbrocht hawwe. By de 

toer riders binne der fan de 9294 dy ‘t der út ein set binne, mar 

69 dy ‘t him folbrocht hawwe. Yn Boalsert wiene 4 koprinners, 

dat wiene Jeen v.d. Berch, Anton Verhoeven, Jan Uitham en in 

ûnbekende debutant, Reinier Paping. Tusken Boalsert en Wyt-

marsum docht Paping syn ultime oanfal, en de oaren sille him 

pas yn Ljouwert werom sjen. Op de foto is te sjen, dat Reinier 

Paping Wytmarsum passearre is .

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 maart Quilts maken 10.00 uur, Doopsgezinde kerk

  (zie ook het bericht in deze Koepel)

14 maart KV Pim Mulier Algemene ledenvergadering

  20.00 uur, kantine MFC It Fliet

14 maart  KBO/PCOB Feestelijk afsluiting van het seizoen 

m.m.v. ‘ Trijekaart’ uit Ferwert. 15.30 uur, De 

Vigilante, Makkum

15 maart Aylva State Kleuren voor volwassenen

  14.30 uur, Grytmanseal

16 maart  Aylva State Inloopmiddag bij Rust Roest (gym-

nastiek) 14.30 uur, De Ontmoeting

17 maart  Rockshow with ‘Raw Medicine’ en ‘Moonshark’

  21.00 uur, Gekroonde Roskam

19 maart Aylva State Optreden koor Exmorra

  14.30 uur, De Ontmoeting

19 maart  Tennisclub Witmarsum Jaarvergadering 20.00 uur

20 maart Jaarvergadering Dorpsbelang Witmarsum

  Informatie over de ‘beweegplekken’ 

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam

20 maart  Vrouwen van Nu Programma door het ééndagsbe-

stuur 19.45 uur, De Gekroonde Roskam

20 maart Kaartclub Elk Wat Wils

  19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Competitie

21 maart Aylva State 15.00 uur, 

  Gespreksgroep met ds. Wattél

21 maart  Tennis Cluw Witmarsum. KNLTB-passen 2018 

ophalen in de kantine van de TCW van 19.00 - 

20.00 uur

28 maart Aylva State Bingo 15.00 uur, Grytmanseal

29 maart Aylva State Heilig Avondmaal

  15.00 uur, De Ontmoeting

11 april Trekkerdei

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de april Koepel moat uterlik 23 maart 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 2018 
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
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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”
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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