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K at en Harke
It is by it skriuwen fan dit stikje [22 april] tusken

en

prach-

tich waar. Noflike temperatueren en in soad sinne ferfele nea.
Mar as men Piet Paulusma leauwe mei feroaret dit takom wike
alwer. It wurdt wer kâlder en der is rein fersein. “Aprilswaar
en hearegeunst, dêr is gjin steat op te meitsjen” seit in Frysk
sprekwurd.” April doet wat hij wil” is dit yn it Hollânsk. Mar
ek de natoer feroaret fan it iene op it oare momint. Troch dit
moaie waar is alles yn ien kear samar grien. Ferskate minsken
krewearje yn harren tún. By it “Groencentrum” is it wer tige
drok. Nije plantsjes wurde oansleept om yn harren tún in plakje
te finen. Alles eaget fleurich.
Fleurich is it ek as ús muzykkorps Nij Libben in optreden jout.
Wat is no in doarp sûnder korps? Wy kinne genietsje fan harren
muzyk. It korps is noch net sa lang lyn mei in nije dirigint yn see
gien. Dat docht no al fertuten. De gearwurking tusken Andries
Kramer en it korps is poerbêst. Op sneon 7 april wint Nij Libben
Korpsenfestival Femuza. De gearwurking mei sopraansaksofoniste Hilde Veninga wurdt priizge. Alle dielnimmers lokwinske
mei dit sukses. De simmer is kommende wei. In konsert by de
“Landtong” is ek altyd in grut sukses. Wy sjogge der wer nei út.
Fleurich eaget Wytmarsum ek op sneon 14 april. Der is iepen
dei by de brânwacht. Sy ha in tige nijsgjirrich programma mei
ûnder oaren in demonstraasje oer hoe te reagearjen as der in
flam yn de panne ûntstiet. Sy litte sjen wat harren wurk ynhâldt.
De bern komme de moandeis dêrop mei entûsjaste ferhalen op
skoalle. Ferskate jonges wolle letter as sy grut binne brânspuitman wurde. No is der op dit stuit ferlet fan frijwilligers. It soe
moai wêze as der nei dizze dei oanmeldings komme. Foar de
takomst sjocht it der neffens dizze bern goed út.
Der is ek in âlde brânwachtauto te sjen. Hy hie eartiids Wyt3
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marsum as thúsbasis. Mar letter is hy earne nei it midden fan it
lân ferhuze. De auto is nei jierren werom fûn en wer nei Wytmarsum ta helle. In pronkje om te sjen. Skjin en himmel sjocht
men him syn jierren net oan.
Ek fan ferskate trekkers en oar klassyk ridend materiaal kin
men dit sizze. Eltsenien fernuveret him oer de âlde molkauto
mei molkbussen der op. It is ek by de trekkerdei in kommen
en gean fan minsken. Grutsk litte de eigners harren juwiel sjen
oan it publyk. In optocht makket harren show kompleet. De
trekkermerken en kwaliteiten wurde ek op moandei behandele
troch de jonges, dy’t hjir fansels in protte ferstân fan hawwe.
Dizze dagen sille noch jierrenlang trochgong fine kinne.
Troch it moaie en droege waar is der in soad flecht op’e koai.
Men kin nei 2 ferskate shows en sa fersterket dit it tal besikers.
Fleurich is men ek yn de nijbouwentes, wenjend oan It Spul
yn ús doarp. In prachtich hûs yn in gesellige buert. Wat wol
men noch mear. Allegearre jonge minsken om jin hinne. In nije
takomst leit foar harren iepen. Wy winskje jimme in noflike tiid
ta op jimme nije wenstee. Ekstra wolkom roppe wy ta dyjingen
dy’t foar it earst delstrike yn ús doarp.
Fleurich wurde wy as ús swimbad “Mounewetter” har doarren
wer iepen docht op 28 april.
Wy hoopje op in moaie simmer, foar it swimbad mar net minder ek foar ússels.
Hiel fleurich en grutsk rint ROEL BIJLSMA no fansels ek rûn
yn en rûnom ús swimbad. Mear as 30 jier is hy al drok yn it spier
om “Mounewetter” goed draaiende te hâlden.Dit wurdt tige
waardearre troch eltsenien. De beleaning hat hy krige yn de
foarm fan in lintsje. Wol fertsjinne! Dêrneist set hy him ek noch
yn foar it Reade Krús. Sokke warbere minsken binne der nea
tefolle. Fan Herte Lokwinske mei dit lidmaatskip yn de “Orde
van Oranje Nassau”.
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It jier 2018 sil yn Wytmarsum foar fleurige eveneminten soargje. Ferskate frijwilligers binne hjir foar yn it spier. Op 5 maaie
is der in keunstfestival “Muziek in beeld” yn de Koepeltsjerke.
En dit is noch mar it begjin! Let op de aginda. Net stinne, mar
hinne.

o

n

Der binne gjin berjochten út it doarp ynbrocht. Jimme kinne
alle feroarings ynbringe, bygelyks berte, in stjergefal, in ferhuzing, in houlik of in oar feestlik barren. Wy jowe dit graach oan

e

ús doarpsbewenners troch. It kin ynlevere wurde fia de mail:

.

redactie@dekoepel.frl en by Adri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748
BJ, Wytmarsum.
Graach wol ik jimme noch in priuwke fan de maitiid meijaan
troch in gedicht fan fan Obe Postma:

l

l

Maitiid

e

It moaie griene is yn’e greiden.

d

Fan ‘t nije sprútsel grienje de hagen.

n

It kleare blauwe is oan’e himel.
Mei ‘t blanke bloeisel pronkje de hôven.
It hege sjongen is yn’e loften.
De jonge maitiid strúnt troch de geaen.
It bliere laitsjen is yn myn herte.
Alles betsjoent hja, dy moaie leave...
Ik winskje jimme in fleurige maitiid ta.

r

e

Oant de oare kear, Jelly

a

e
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D orpsbelang
Himmeldei voor schoolkinderen en dorpsgenoten.
Donderdagmiddag 12 april kwamen de leerlingen van onze
scholen OBS de Utskoat en CBS de Bonkelder op het schoolplein bij elkaar om gezamenlijk het startschot te geven aan Himmeldei 2018. Dit jaar was er voor het eerst ook een uitnodiging
voor dorpsgenoten om mee te komen helpen bij het himmelje.
Hierna is een ieder het dorp ingegaan om zoveel mogelijk
zwerfafval te verzamelen. Sommige kinderen hadden wederom
de skelter met kar van huis mee genomen om al het afval te
kunnen vervoeren. Na al het harde werken stond er limonade
en een zakje chips klaar op school, aangeboden door Dorpsbelang Witmarsum.
Ook de rest van het jaar is natuurlijk belangrijk om ons dorp
een beetje schoon te houden. Dus voorkom zwerfafval, Witmarsum Schoon!
4 mei herdenking
Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies
nadien. Traditie getrouw ook dit jaar in Witmarsum weer een
herdenking. Vanaf 19:40 is iedereen van harte welkom op het
kaatsplein. Twee leerlingen van de Utskoat zullen een krans
leggen bij de oorlogsgraven en er wordt weer een gedicht voorgelezen. Het is ook mogelijk om bloemen op de graven te leggen. Er zullen bloemen zijn en u kunt ze zelf meenemen.
Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com
Website: www.witmarsum.com
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K ookclub Witmarsum
KOOKCLUB Witmarsum heeft altijd plaats!
Op een woensdag kom ik letterlijk ‘een kijkje in de keuken
nemen’ bij de Kookclub Witmarsum die twee jaar bestaat. Oorspronkelijk opgezet vanuit een gezamenlijk initiatief van R.K.
parochie, PKN, Solidair Friesland en Dorpsbelang Witmarsum
’ is nu Hellen Oudenhooven het kloppend hart van de Witmarsumer kookclub.
Eerst koffie
We stappen binnen in het pand “Het Arkje” recht tegenover
de Poeisz in Witmarsum. ”En dat is makkelijk want nadat we
besloten hebben wat we die middag gaan eten, halen een paar
leden snel en vers de boodschappen lacht Helen. We beginnen
zo rond 16.00 – 16.30 uur met een bakje koffie of thee dat gratis
wordt aangeboden.”
Wat schaft de pot?
Een ieder die zich voor 16.00 uur die dag heeft opgegeven via
de ‘kookclub App’ komt binnendruppelen. Het is gezellig warm
in de kamer, en er komen deze woensdag 9 personen eten. Al
snel begint men een praatje met elkaar en worden er suggesties
gedaan over wat de pot schaft vanavond. Vanavond wordt het
aardappelen, rode kool, uien, shoarmavlees en Vega burgers
voor de liefhebber. Met een toetje uiteraard.
Kookclub is voor iedereen!
De kookclub is voor iedereen benadrukt Hellen, we zijn er voor
jong, oud, alleenstaand of gehuwd, ongeacht geloof, iedereen
kan komen en voor een zeer zacht prijsje mee eten. Mensen
hebben soms even een zetje nodig om letterlijk en figuurlijk
‘over de drempel’ te komen. Wij willen met dit artikel laten zien
8
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hoe fijn het is om minimaal één keer in de week gezamenlijk
vers in te kopen, te koken en uiteindelijk samen te eten. De één
ligt koken wat meer dan de ander, dus soms schilt iemand wat
of dekt de tafel, er zijn geen vaste regels. De meesten komen
uit Witmarsum, maar het hoeft niet, er is ook een echtpaar uit
Harlingen.
Gezelligheid bindt
Dat het laagdrempelig en gezellig is kan ik zelf ervaren. Al snel

m

nadat de benodigde boodschappen zijn gehaald, gaat ieder aan

-

de gang, zonder er een strakke taakverdeling is. “We zoeken

e

s

eigenlijk nog een echte koksmuts” lacht de groep dan kunnen
we iemand ‘opper kok’ maken! Sommigen komen al anderhalf
jaar naar de kookclub. “het is er gezellig en we vinden het leuk
om samen te eten” teken ik op uit de mond van een deelnemer.
Het is vooral de gezelligheid die de kookclub de deelnemers
biedt. “Het zijn weer even andere gesprekken dan die je thuis
hebt” aldus één van de kookleden.
Ook mee eten?
Er liggen nog onontgonnen ideeën. Zoals het boekenkastje
waar men gratis boeken kan meenemen of inbrengen. Of in de
tuin achter de kamer, een moestuin beginnen, maar daar moet
nog iemand met groene vingers voor gezocht worden. Wilt u
ook eens mee eten met de kookclub in Witmarsum? Neem dan
contact op met Hellen Oudenhooven op dit nummer: 06-53 67
98 74. U bent van harte welkom!
Berber Bonnema.

n
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A ctie (S)teun
Basisscholen vragen samen (S)teun
Onze basisscholen CBS De Bonkelder en OBS De Utskoat gaan
de komende weken gezamenlijk van start met de actie (S)teun!
De scholen hebben geld nodig om het schoolplein opnieuw in te
richten. Dat is hard nodig, ook omdat vanaf volgend schooljaar er
een nieuw rooster komt en de kinderen van beide scholen vanaf
twee uur in de middag vrij zijn. Een fijne speelplaats geeft onze
jeugd van Witmarsum, tijdens en na schooltijd, extra bewegingsruimte in de buitenlucht. De herinrichting van het schoolplein
is onderdeel van ‘Witmarsum in beweging met beweegplekken’.
De komende weken gaan de leerlingen daarom op stap bij u in
de buurt en vragen om uw steun met de actie (S)teun voor het
nieuwe schoolplein. (S)teun is een nieuwe manier van fondsenwerving met opbrengst voor de scholen. U wordt gevraagd een
‘varkentje te wassen’ (lees: krassen). Het bedrag dat u tevoorschijn tovert is uw bijdrage. De bedragen onder de varkentjes
(de “teuntjes”) variëren van € 0,50 tot maximaal € 3,00. Elk
(s)teun boekje met 25 teuntjes levert de school maar liefst
€50,- op! In ruil voor uw bijdrage ontvangt u een vel met acht
waardecoupons met aantrekkelijke kortingen op pretparken,
hotels, winkels, films, foto afdrukken en nog veel meer. Er is
voor iedereen wel wat bij. Zo geven de scholen iets aan u terug
als dank voor uw donatie. En onze kinderen zelf krijgen een
mooie speelplaats.
Doe dus mee met de actie (S)teun en let op de groene (S)teun
boekjes die binnenkort bij u aangeboden worden.
Samen zullen wij dat varkentje wel even wassen!
Voor meer informatie over het schoolplein en de actie (s)ten
kunt u contact op nemen met mevr. T van der Wei OBS De
Utskoat op tel: 0517-531640 of mevr. T. Schotanus CBS De
Bonkelder op tel: 06-23516431
10

2018 | 05 Koepel.indd 10

01-05-18 08:13

t

s

k

t

t

n

n

n

2018 | 05 Koepel.indd 11

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

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.

e

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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W itmarsum 2018
Theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!”
Kick off Theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!”
Op maandag 9 april vond de kick=-off plaats van het theaterstuk “Wy jouwe gjin krimp!”. Aanwezig waren alle medewerkers voor en achter het podium aan het theaterstuk.
Na een inleiding van regisseuse Eline de Vries, maakte de groep
via een danssetting, onder leiding van Esther Metzlar, kennis
met elkaar. Wim Beckers vertelde kort hoe hij was gekomen tot
het schrijven van het theaterstuk en het project, waarna de mensen van decor en kleding een tipje van de sluier oplichten over
hun inbreng en ideeën. Klaas Smit vertelt hoe de pr-campagne
opgezet werd en tevens werd het nieuwe beeldmerk, gemaakt
door Ernst Berndsen, van ‘Wij jouwe gjin krimp’ gepresenteerd. Tot slot werd het glas geheven op een goed verloop van
de theatervoorstelling.
Het theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!” is mede mogelijk
gemaakt door Stichting Expeditie Witmarsum, Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Tonny Feitsma Fûns, VSB
fonds, NUT, 17 dorpen fonds, Streekwurk en de P.W. Jansen
Friesche Stichting
Workshop Breakdance
Eén van de drie pijlers van het Theaterproject “Wy jouwe gjin
krimp!”, is het verzorgen van een workshop breakdance en een
aantal lessen over de krimp op de beide basisscholen van Witmarsum. Zo werd op 16 april de workshop breakdance gehouden.
Deze workshop werd geïntegreerd in de reguliere gymnastieklessen van beide scholen. De workshop werd verzorgd door Dikkie
Knap, bekend als MAD–D. De workshop vond plaats in de gymnastiekzaal in Witmarsum. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8
waren allemaal erg enthousiast en hopen op een vervolg.
12
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Lesprogramma Jimp de krimp!
Als u op maandag 28 mei door Witmarsum loopt en verschillende groepjes leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van onze
beide basisscholen ziet lopen, dan moet u niet vreemd opkijken.
Op maandag 28 mei gaan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8
het dorp in om opdrachten uit te voeren van het lesprogramma
‘Jimp de krimp’. Dit lesprogramma is een onderdeel van het
theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!” en zal verzorgd worden
door Pleunie Oostenveld, Anja Feenstra, Gerbrig Koornstra en
Wim Beckers.
Het lesprogramma wil aan kinderen duidelijk maken wat nu
eigenlijk krimp is en hoe je dit op een positieve manier kunt
beïnvloeden. Daarvoor willen we gebruik maken van de creativiteit van kinderen.
De opdracht is kortgezegd om minder leuke en/of lelijke plekken in Witmarsum te fotograferen en aan te geven waarom ze
niet leuk en/of lelijk zijn. Maar je moet niet alleen aangeven

-

waarom je het niet leuk of lelijk vindt,! Nee, de kinderen moe-

n

ten ook nadenken hoe je dit kan verbeteren en wat daarvoor

.

allemaal gedaan moet worden.
Dit moet uiteindelijk leiden in de tweede les op 4 juni, tot het
maken van werkstukken (geschreven, geschilderd etc.). Deze
werkstukken zullen te bezichtigen zijn in de beide basisscholen
en op een later moment ook in ‘Aylva State’. Daarnaast worden de werkstukken gebundeld in een boek.
Dit boek zal op donderdag 5 juli om 15.00 uur op het schoolplein
worden overhandigd aan Sietske Poepjes (gedeputeerde provincie Fryslân), Stella van Gent (wethouder Súdwest-Fryslân)
en

Joost

Rosier

(dorpsbelang Witmarsum).

e
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M enno Simons Groen
Help mee van de tentoonstelling een succes te maken!
Menno Simons Groen is de naam van de tentoonstelling over
Menno Simons en mennonieten. Maar waarom Groen? De
tentoonstelling legt de nadruk op hoe mennonieten wisten te
overleven wanneer ze keer op keer moesten vluchten voor
machthebbers. Telkens lukte het hun om in een nieuw land een
bestaan op te bouwen. Maar hoe deden ze dat? Wat was hun
geheim daarbij?
We verwachten dat velen de tentoonstelling in het Groencentrum Witmarsum komen bezoeken om te ontdekken hoe
mennonieten overleefden. Ook Witmarsum wordt daardoor
bekender en wat is er mooier dan ons dorp op zijn allerbest aan
toeristen en andere geïnteresseerden te presenteren.
De groep die de tentoonstelling nu voorbereidt, kan dat allemaal niet alleen. We hebben daar hulp van jou bij nodig. Ook al
wijst de tentoonstelling zich zelf, we willen graag dat alle bezoekers zich welkom voelen in Witmarsum en bij de tentoonstelling. We zoeken gastheren en gastvrouwen die bezoekers willen
ontvangen en die hun vragen beantwoorden.
Om iedereen goed voor te
bereiden, organiseren we
op 25 mei, om 14.00 uur,
een informatiemiddag in
het Groencentrum. Meld
je aan via mennosimonsgroen@gmail.com. Op de
website

-www.mennosi-

monsgroen.nl-

staat

overzicht

de

van

een

dagen

waarop we nog gastheren
en gastvrouwen nodig hebben. Doe mee!
14
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Kapsalon Amarant
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De gezelligste kapsalon
van Witmarsum
Knippen zonder afspraak
Kerkplein 11 (t.o. de Koepelkerk)
Loop binnen of bel 0517 531947
Like ons op Facebook en profiteer van onze acties
15
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D urf!Kunstroute
Na de uitvoering van ‘Muziek en Beeld’
op 5 mei met een combinatie van muziek,
beeldende kunst en gedichten is een Kunstroute een logisch
vervolg.
Tijdens de Kunstroute zijn er meer
kunstvoorwerpen te zien van de deelnemers van ‘Muziek en
Beeld’. Ook het aantal kunstenaars is groter.
De Durf!Kunstroute vindt plaats gedurende vier weekenden in
juni en juli op zaterdag en zondag. ’s Middags van half twee
tot vijf uur.
Het vindt tegelijkertijd met Tsjerkepaad plaats.
De start is op 23 juni met een feestelijke opening.
De locaties zijn:
De molen: met knutselen van schimmenpoppen, kunstbroodjes, projectie van geverfde tekeningen
September: de twee voorkamers en de hal van het voormalige
gemeentehuis
De rooms-katholieke kerk en het Arkje: religieus thema met
foto’s en videopresentatie
De doopsgezinde kerk
De Koepelkerk
Aylva State
Zo wordt het een interessante route die men door het dorp kan
volgen, Weer eens iets anders dan de zondagse kuier!
De deelnemers zijn: Mattie van der Meer, Maarten Bos, Jan
Lammertsma, Tjittie Koopmans, Gerda van Popta, Stefan Belderbos, Gerben Gerbrandy, Auke Wassenaar, Geert Schuurman, Christa Bruggenkamp, Hillie Weewer, Els de Witte, Geke
Poortstra, Geertje Louwsma, Titia Banga, en meer kunnen volgen.
16
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In de volgende Koepelkrant komt meer informatie over wat er
op de betreffende locaties is te beleven. Wij waren blij verrast
door de creativiteit en enthousiasme van de deelnemers, en je
wilt dit echt niet missen!
Organisatie: zangvereniging Scheppingsgave, Tsjerkepaad,
Gerben Gerbrandy, Tjittie Koopmans, Stefan Belderbos

E HBO
EHBOvereniging Witmarsum e.o.
Nieuwe reanimatie cursus
Wilt u leren reanimeren en een aed kunnen bedienen?
Dat kan!
Bij een deelname van 8 personen of meer organiseert EHBO
vereniging Witmarsum e.o., reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting, een nieuwe reanimatiecursus voor beginners op de dinsdagavonden 22 mei en 29 mei 2018.
U weet daarna hoe u moet handelen bij een hartstilstand.
In deze cursus komt aan bod:
- hoe u een hartstilstand herkent en wat u dan moet doen;
- hoe u moet reanimeren;
- hoe u een AED aansluit en bedient.
Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen
op oefenpoppen en maakt u gebruik van een oefen-AED. Na
afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.
Vervolgens wordt u elk jaar uitgenodigd voor een herhalingsles
17
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op 1 avond om de kennis en vaardigheden op peil te houden.
De nieuwe reanimatiecursus op voormelde 2 avonden wordt
gegeven in de Hoekstien te Witmarsum, is ’s avonds van 19.30
uur tot 21.30 uur en kost € 35,00, inclusief koffie/thee.
De cursus wordt gegeven door onze ehbo docente, mevrouw
Gerda Merkies.
Voor inlichtingen en opgave kunt u tot en met 14 mei a.s. contact opnemen met Fonger Ploegtra, Oosterstraat 29 te 8748 AV
Witmarsum, tel. 0517 – 53.20.68, e-mail fp@fploegstra.nl

T ige Tank
It hat us tige goed dien om safolle meilibjen, kaarten en
blommen te krijen tidens it lange siikwezen en bij it ferstjerren
fan us leave man en heit

Arend Visser
(Arie)

Tige tank der foar.
Greet Visser-Bosma
Peter en Wilma
Tineke
Margriet en Justin
Witmarsum, april 2018
18
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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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E WW
Het seizoen is weer voorbij. Er is altijd fel gestreden om de prijzen. En dan is het afwachten wie er op het eind van het seizoen
er met de wisselbekers naar huis gaan. We hebben 11 competitiewedstrijden gespeeld plus 3 keer maatkaarten. Na de laatste
competitie werden de 3 slechtste wedstrijden er af getrokken en
dan kom je tot een winnaar. Bij de schutjassers was Paul Nota de
winnaar met 453 punten en bij de klaverjassers Emmy Hofma
met 40325 punten. Dan zijn er ook nog prijzen voor diegene
welke de meeste prijzen hebben gewonnen. Bij de schutjassers
was dit Sjoerd Nicolai met 26 punten en bij de klaverjassers Jan
Bouma met 13 punten.
We gaan het nieuwe seizoen beginnen op 25 september. Er
kunnen wel wat nieuwe kaarters bijkomen. Vooral schutjassers
kunnen we wel gebruiken.
Verder wensen wij iedereen een mooie zomer toe en tot 25 september.
En dan nu nog de prijswinnaars van de tweede helft van het
seizoen.
Schutjassen

Klaverjassen

9 januari
1e prijs

P. Nota 54 punten

G.v.d. Witte 5943 pnt

2e prijs

Sj. Wind

5718 pnt

3e prijs

E. Hofma

5702 pnt

J. Bouma

5526 pnt

2e prijs

B. Keuning

5061 pnt

3e prijs

P.v. Stein

4985 pnt

23 januari
1e prijs

P. Nota 64 punten

20
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Schutjassen

Klaverjassen

6 februari
1e prijs

H. Bergsma 58 pnt.

C. Visser 5146 pnt

-

2e prijs

E. Hofma

5051 pnt

n

3e prijs

J. Bouma

4999 pnt

-

4e prijs

W. de Valk

4883 pnt

E. Hofma

5388 pnt

e

n

20 februari

e

1e prijs

a

2e prijs

A.de Roos

5286 pnt

e

3e prijs

P.v. Stein

4951 pnt

Sj. Nicolai 56 punten

s

n

6 maart Maatkaarten
1e prijs

r

s

H. Anema/S. Grijpma

K. Kroontje/E. Schippers

55 punten
2e prijs

P. Nota/H. Bergsma

5021 pnt
E. Hofma/J. Bouma

51 punten
3e prijs

5004 pnt
A.de.Roos/C. Visser

-

t

4680 pnt
20 maart
1e prijs

J. Jorna 52 punten

W. de Valk

5128 pnt

2e prijs

P. Nota 52 punten

P. v. Stein

5003 pnt

3e prijs

E. Schippers 4959 pnt

3 april Maatkaarten
1e prijs

Sj. Nicolai/J. Jorna
52 punten

2e prijs

P. Nota/ H. Bergsma
42 punten

3e prijs

Sj. Wind/G.v.d. Witte
5525 pnt
K. Kroontje/E. Schippers
4866 pnt
Tr. Bergsma/P. v Stein
4765 pnt

21
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K V Pim Mulier
Straatkaatsen.
In de week van 11 tot en met 15 juni 2018 vindt het jaarlijkse
straatkaatsen weer plaats. De opzet is gelijk aan voorgaande
jaren. De buurten kaatsen tegen elkaar en iedereen kan meedoen. Op maandag en dinsdag is de jeugd aan de beurt, op
woensdag tot en met vrijdag kaatsen de senioren. Een ieder
die mee wil doen kan zich opgeven bij de buurtcoach. Wie dat
zijn staat aangeven in onderstaand overzicht. Het is niet beslist
nodig om drie avonden beschikbaar te zijn. Wedstrijdleider
Herman Sprik zorgt dat iedereen die wil kaatsen ook kan kaatsen.
Buurten
Buurtcoach
Buurt 1 Peter Huisman/ Arnold Bergsma
Schoolstraat/ Verlengd Oostend / Oostend / Bewaarschoolstraat / Mauritsstraat / Menno Simonsstraat
Buurt 2 Harke Anema
Ald Rij /Oosterstraat
Buurt 3 Jan Geert Dijkstra /Arnold Bergsma
De Tsjasker / Spinnekop / Tsjerkelân / Mouneplein / De Muonts
Molenweg
Buurt 4 Marjan Elgersma
Arumerweg /Ulbe Hiemstrastrjitte
Buurt 5 Jeroen Haringa
Gysbert Japiksweg / De Tunen / Pingjumerstraat / Hayehiem
Mr. de Vriesstraat
22
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Buurt 6 Max Alen
Kerkplein / Schoolplein / Kaatsplein / v. Aylvaweg
Buurt 7 Aukje de Vries / Simon Lemstra / Myriam de
Ruiter
De Krânse / It Partoer / It Spul / De Dôle / De Boppe

e

De Krite / De Stuit / Merkelân / Teade Zijlstrastraat

p

Buurt 8 Jaap de Vries
Kamperweg / Koudehuisterdijk / Marnedijk / It Fliet
Pannekoeksterweg / Easthimmerwei

r

Buurt 9 Klaas van der Vlugt

-

Buitenleden
Koek- en Poieszactie
Op maandag 16 april 2018 werd weer de jaarlijkse koekactie georganiseerd. De verkoop was opnieuw een success. Bijna iedereen die thuis was kocht één of meer koe-

-

ken, gebakken door bakker De Schiffart . Het bestuur
bedankt de inwoners voor hun steun aan onze vereniging
en een plaatselijke middenstander. Tijdens de koekverkoop is ook het programmaboekje weer huis aan huis
verspreid. Mocht u geen programmaboekje hebben ontvangen en wilt u toch graag een exemplaar dan kunt u
contact opnemen met Simon Lemstra (De Dôle 1, telefoon 531507).
Daarnaast mocht onze vereniging dit jaar weer deelnemen aan de jeugdactie van supermarktketen

Poiesz .

Ook deze actie leverde onze vereniging weer een leuke
financiële meevaller op. Het bestuur bedankt de inwoners die hun munten in de koker van de kaatsvereniging
hebben gestopt.
Spelregelavond voor vrijwilligers
Op vrijdag 29 juni 2018 om 19.30 uur organiseert het
23
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bestuur een spelregelavond voor vrijwilligers in de kantine op
het sportcomplex. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met kaatsvereniging Willem Westra uit Arum en is
bestemd voor keurmeesters en andere vrijwilligers binnen de
verenigingen. Oud-Witmarsumer Jaap Adema en dorpsgenoot
Jenco Sieperda geven deze avond uitleg over de spelregels. Na
afloop, zo rond 20.30 uur, is er voor een ieder een hapje en een
drankje. Wij hopen dat veel vrijwilligers op 29 juni 2018 aanwezig zullen zijn.
10 jaar stichting MFC It Fliet
Zondag 29 april 2018 was het tien jaar geleden dat de stichting
MFC It Fliet werd opgericht. De stichting was in 2008 verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe clubgebouw op het
sportcomplex. Na de realisatie verzorgt het bestuur de exploitatie van het gebouw en de verhuur van de sportvelden. De
oprichting mag gerust een success worden genoemd, getuige
het fraaie multifunctionele sportgebouw dat ons dorp rijk is.
Dit is mede te danken aan het dagelijk bestuur van de stichting
dat al tien jaar lang bestaat uit Broer Lemstra, Harry Kuipers
en René van der Woude. Zij nemen de kaats- en voetbalvereniging veel werk uit handen. Uiteraard met hulp van veel enthousiaste vrijwilligers. Als blijkt van waardering voor het vele werk
hebben de bestuursleden een etentje aangeboden gekregen van
de voetbal- en kaatsvereniging.

T CW
Tennis Club Witmarsum
Bakkerij De Schiffart Openingstoernooi.
Onder dezelfde ideale weersomstandigheden als vorig jaar
werd op zondag 8 april het Bakkerij De Schiffart Openingstoer24
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e

nooi georganiseerd door
Tennis Club Witmarsum.
De

tennisbanen

lagen

er weer prachtig bij, bij
de koffie werd oranjekoek geserveerd en in de
pauze kon genoten worden van heerlijke soep
met stokbrood. Alle 20
deelnemers konden zich driemaal een halfuur uitleven op de
baan. Na afloop bleek dat er zowel bij de heren als bij de dames

g

1 deelnemer alles gewonnen te hebben. De eerste prijs kon

-

mee naar huis worden genomen door Michel Dil en Rienkje de
Haan. De tweede prijs ging naar Sjoerd Kooistra en Roos Foppema, zij wisten twee wedstrijden te winnen en een gelijkspel.

e

De winnaars kregen prachtig gevulde broodmanden uitgereikt,

e

die aangeboden waren door Bakkerij de Schiffart. Het Waterlander Zomertoernooi wordt op zondag 24 juni georganiseerd.

s

-

-

k

n

-

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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F anfare “Nij Libben”
Op zaterdag 7 april hebben we deelgenomen aan het het korpsenfestival van de gemeente Súdwest-Fryslân
Lees hier het resultaat (tekst website Femuza)
NIJLAND – Fanfare Nij Libben uit Witmarsum werd op zaterdag 7 april winnaar van het korpsenfestival dat georganiseerd
werd door de Federatie voor Muziek- & Zangverenigingen in
de gemeente Súdwest-Fryslân (Femuza).
De fanfare uit Witmarsum, die onder leiding staat van Andries
Kramer, bracht volgens juryleden Arnold Span en Luuk Tuinstra een gevarieerd en qua niveau kwalitatief goed programma
ten gehore. De juryleden waardeerden Nij Libben met hun
optreden omdat de kwaliteit bij alle werken erg goed was.
De fanfare speelde onder andere filmmuziek van Lord of the
Rings en het gedragen Andante et Bolero, waarbij sopraansaxofoniste Hilde Veninga soleerde. De jury benoemde dat de
solist op een mooie manier ondersteund werd door de rest van
het korps, waar het bij andere orkesten daar soms nog aan ontbrak en de solist minder prominent naar voren kwam.
Galaconcert
Met hun optreden wint Nij Libben een beker, een geldbedrag
en deelname aan het galaconcert van Femuza in theater Sneek,
op vrijdagavond 15 juni. Aan het galaconcert doen alle winnaars
van de festivals van Femuza mee die gedurende het jaar georganiseerd worden voor muziekverenigingen, koren en solisten.
Tot zover het verslag van website van Femuza
Hier mogen we best trots op zijn. Maar voor ons optreden op
het gala concert van 15 juni gaan we eerst nog naar het muziekconcours op Schiermonnikoog. Dit concours is op 2 juni. We
gaan zeker ons best doen een mooi resultaat te behalen.
26
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s

n

Geslaagden muziek examens.
Geslaagd zijn: Ayolt Yntema diploma C, Jeltje Joustra diploma C, Sipkjen Joustra en Grieta Veninga diploma D en Minthe
de Vries diploma A. Alle geslaagden van harte gefeliciteerd.
Zaterdag 26 mei - Oud IJzer Aktie – Oud IJzer Aktie – Oud
IJzer ActieOp zaterdag 26 mei is onze jaarlijkse oudijzer actie. Graag vanaf
09.00 uur kunt u het oudijzer op de stoep zetten. Graag niet
eerder want er zijn meerdere kapers op de kust. In de loop van
de morgen komen we langs om het op te halen. Alvast bedankt
voor het sparen en vergaren. Heeft u erg veel oud ijzer, neem
dan even contact op met Jelle Zijlstra (0517-531604).
info@nijlibben.nl” Voor een kijkje in ons verenigingsleven en
de complete agenda surft u naar www.nijlibben.nl. of www.
facebook.nl/muziekvereniging ‘Nij Libben’ Witmarsum

e

-

n

-

,

R abobank Clubkas
Blije gezichten bij uitreiking cheques Rabobank Clubkas Campagne
Zaterdagochtend 14 april ontvingen 33 clubs uit de regio Harlingen/Terschelling/Vlieland een cheque uit de Rabobank Club-

-

kas Campagne. Bij de Rabobankcaravan die geparkeerd stond

.

aan de Voorstraat in Harlingen was het gezellig druk. De clubs

e

hadden nog geen idee van de hoogte van de bijdrage en stonden
in spanning af te wachten tot hun club werd genoemd. De club
die de meeste stemmen heeft ontvangen is Muziekvereniging
Schylge. In de top 10 staan verder Vereniging Terschellinger
Volksdansen, Gymnastiek/turnvereniging EDO, De Terschellinger Ruiters, Stichting Straatfestival Harlingen, Stichting Zee27
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kadetkorp Harlingen, Kaatsvereniging Pim Mulier, Oranjecomité West Terschelling, Kaatsvereniging Eendracht Harlingen
en Muziekvereniging Hosanna. De uitslag van alle regio’s staat
opwww.rabobank.nl/lnwf.
Maar liefst € 40.000,- uitgedeeld
Op vrijdag 13 april en zaterdag 14 april ging de Rabobank ‘on
tour’ naar Sint Annaparochie, Harlingen, Franeker en Leeuwarden om alle cheques uit te reiken. Dit jaar hebben 3.198
leden 15.990 stemmen uitgebracht. Er is in totaal € 40.000,- uitgedeeld in het werkgebied van de bank en er zijn 202 clubs blij
gemaakt! ‘Prachtig te zien dat een campagne als dit zo leeft in
de regio’s waar wij actief zijn. Ook dit jaar spreken wij van een
geslaagde campagne’, aldus Jelmer Algra, directievoorzitter
van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland.
Wat is de Rabobank Clubkas Campagne
De Clubkas Campagne is bedoeld voor verenigingen en stichtingen om hun eigen clubkas te spekken. Het bedrag dat zij ontvangen hangt af van het aantal stemmen dat zij krijgen van alle
leden van de bank. Deze krijgen jaarlijks een stemkaart en kunnen stemmen op hun favoriete clubs. De leden van Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben op deze manier
inspraak op de verdeling van een deel van het sponsorgeld van
de Rabobank.

V &O
Vrijdag 13 april was het tijd voor een uitvoering van Gymnastiekvereniging V&O te Witmarsum. Zoals ook bij voorgaande uitvoeringen zat de gymzaal weer helemaal vol publiek.
Zo’n 90 jeugdleden zetten onder leiding van trainsters Roelianne
Bouma, Selma Hibma, Wienanda Pietersma, Linda Bebelaar,
28
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Mera Hofstra en hun assistenten Mirjam, Astrid, Harmen, Noah

n

en Jorn een spectaculaire show neer met als thema Gruwelijk Eng!

t

Er werd net als voorgaande jaren begonnen met de opmars. Dit-

-

-

maal op het nummer Gruwelijk Eng van Kinderen voor Kinderen.
De kleuters vanaf 3,5 jaar bijten het spits af als haaien. Zij oefenen
hun kunsten diep in de zee en vandaag mag ook het publiek deze
kunsten bewonderen. Maar pas op hoor! Ze zijn toch ook gevaarlijk en kunnen je in één hap opeten!
Vervolgens is het de beurt aan de kleuters vanaf 5 jaar, zij zijn als
Marsmannetjes van een planeet ver hier vandaan met hun ruimteschip naar Witmarsum gekomen. De buitenaardse kunstjes die zij

n

hebben geoefend laten ze zien tijdens deze uitvoering, om daarna

r

weer te vertrekken naar hun eigen planeet!

-

-

-

,

Op deze mooie avond werd ook iets heel geks ontdekt… 7 kleine
spookjes, vertolkt door de meisjes van 6/7 jaar, die in het donker
rond dwarrelen in de gymzaal, ze vliegen, ze springen en ze rollen
de hele gymzaal door. Maar dat is niet het enige, deze 7 kleine
spookjes kunnen hele spannende dingen. Van op de grond tot in
de hoogte. En het publiek kan stiekem mee kijken, maar let goed
op... Want na het dansen worden de spookjes moe en vliegen ze
zo weer weg.
De meisjes vanaf 7/8 jaar zijn deze avond enge en hele snelle boefjes. Zij laten op een speciale avond als deze alle dingen zien die ze
geleerd hebben, wat ze leuk vinden, en wat ze heel goed kunnen.
Ze zijn vliegensvlug dus het publiek moet alle boefjes goed in de
gaten houden.
Na de pauze is het de beurt aan de springgroep.
De kanjers van Springgroep V&O willen hun prachtige kunsten
laten zien, maar worden achterna gezeten door drie monsters...
Op de meest vreemde momenten slaan de monsters toe en jagen
de groep de stuipen op het lijf! Een spectaculaire achtervolging,
waarbij de leden laten zien dat zij met behulp van de trampoline
en de tumblingbaan prachtige sprongen kunnen maken. Wordt
er uiteindelijk vrede gesloten tussen de monsters en de groep?
29
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De keurgroep gaat los op het nummer “Thriller” van Michael

Z

Jackson; Michael en Nancy zijn een stelletje en zijn naar een enge

J

film geweest, over monsters die bij volle maan tot leven komen.

B

Na de film lopen Michael en Nancy hand in hand naar buiten en

S

zien dat het volle maan is….

K

En dan start de thriller, waarbij de meiden van de keurgroep een

N

opzienbarend optreden laten zien vol kracht, flexibiliteit en ele-

D

gantie! Wat is dat geluid? KIJK UIT! De aarde is overspoelt met…

M

Zombies! Maar dit zijn niet zo maar Zombies, nee deze Zombies

P

kunnen heel wat kunstjes laten zien. Kijk goed en pas maar op,

S

want misschien ben jij de volgende…

E

Na de Jongensgroep is het de beurt aan de Suïcide Squad, een

E

groep waar je niet mee moet sollen. Een groep met criminelen,

S

huurmoordenaars, menselijke alligators, heksen en….The Joker

F

en Harley Quinn. Het gevaarlijkste duo ter wereld. Ook vanavond

I

hebben ze weer een missie. Klimmen over muren, springen over

P

obstakels en zelfs achteruitsalto’s. Niet is te gek voor deze gevaar-

M

lijke groep Freerunners en ze zijn zeker niet bang om dat aan het

Z

publiek te laten zien!
Menno de Vries verzorgde deze avond de presentatie, de muziek
werd verzorgd door Fair Sound en vele vrijwilligers hebben
zich deze avond ingezet, o.a. om de jeugdleden van drinken te
voorzien, loten te verkopen, eerste hulp te verlenen en toestellen te sjouwen en om te bouwen. De foto’s zijn gemaakt door
Truida Sluiman en te bewonderen op de facebookpagina van
VenO Witmarsum. Het bestuur wil iedereen hartelijk bedanken voor alle hulp en het publiek bedanken voor hun komst
naar de uitvoering!
De volgende sponsoren willen wij ook hartelijk bedanken voor
het ter beschikking stellen van prijzen voor de verloting en/of
diensten om deze uitvoering mogelijk te maken:
Ereleden J. Kuiper, A. Cuperus en E. Brouwer
Zeedesign Witmarsum
30
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e

Zwembad Mounewetter Witmarsum

Ballorig

Jeroen Haringa Stainless Steel

Cine Sneek

Bakkerij de Schiffart

Theater Sneek

Schoonheidssalon Make your day

Puur Bolsward

Kapsalon Amarant

Poffertjeskraam Harlingen

Nice Flavour

Speelbos Joure

De Gekroonde Roskam

Thialf Heerenveen

Molen de Onderneming Witmarsum

De Walrus Sneek

s

Poiesz Supermarkten

DA Bolsward

,

Slagerij Bruinsma Makkum

Baba Bolsward

Enjoy Sports Sneek

Primera Bolsward

Expert Bolsward

Sterk en Sveer

Speelparadijs Sanjesfertier

Pizzaria Roma

Fries Natuurmuseum Leeuwarden

Paulien Franeker

Intersport de Leeuw Sneek

Kameleondorp Terherne

…

,

Pitch en Putt Koudum

Scapino

-

Monkey Town

Mac Donalds

t

Zwembad de Blauwe Golf

Sake Store

n

t

r
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K oepelkerk
Verhalen-dienst in de Koepelkerk
Wij nodigen u uit om op 8 juli in de Koepelkerk naar verhalen te
luisteren of een verhaal te vertellen rond het thema: “Durf” of
“Mienskip”. De gebruikelijke kerkdienst willen we vorm geven
vanuit verhalen. Het gaat om verhalen uit het leven, uit ons
eigen leven, of uit het leven van vroeger. En ook de Bijbel heeft
verhalen uit het leven. We luisteren naar een mix van verhalen,
afgewisseld door zingen of luisteren naar liederen. Om de uitslapers tegemoet te komen, beginnen we om 10.30u. Voor wie
al eerder op is, is er vanaf 10.00u. koffie en thee. Dat is ook een
mooie gelegenheid om de tentoonstelling “Durf” te bekijken.
Heeft u een verhaal, dat u wilt vertellen, laat het me even weten!
Graag voor 18 juni! Ook suggesties voor mee-zing-liederen of
luisterliederen zijn welkom.
Tot dan! Peter Wattèl, Kerkplein 9, Witmarsum, tel. 532237,
ds@peterwattel.nl

Y n’t ferline
As men tsjinwurdich wat te keap hawwe, of sykje, dan giest
op ynternet nei marktplaats. As men brûkt de Facebook side,,
gratis weggeven, ruilen of helpen in Witmarsum of omliggende
dorpen”. In iuw werom hiene se dat noch net, mar men koe wol
in boelguod. In boelguod is in iepenbiere feiling fan in ynboel.
Yn 1918 wie der ien yn it doarp, en dat waard sa beskreaun yn
de krante: “BOELGOED-WITMARSUM. Notaris S. van der
Burg te Makkum zal Dinsdag 7 Mei 1918, in de buren te Witmarsum, bij boelgoed á contant verkoopen, te beginnen op 2 uur: a.
32
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In de Hervormde Pastorie:
MEUBELEN en HUISRAAD, als 2 ronde tafels, canapé,
diverse stoelen, w.o. 2 leuningstoelen, ledikant, spiegels, schilderijen, kleerenhanger met paraplustander, waschtafels, cokes- en
turfbakken, bloemtafeltje, bedienbak, petroleumlampen, nachtkastje, voetbankje, tochtraampjes, haardstel, rookstel, eenig glasen aardewerk enz. b. ten huize van mejuffrouw W. de Bruin:
MEUBELEN en HUISRAAD, als: tafel, spiegel, lessenaar met

n

2 hangers, petroleumlamp, eenige stoelen, petroleum stel (3vl.),

s

theeblaadjes, vloermatten, 1 pers. Ijz. Ledikant met matras en

t

kapokbed, wieg, bedgordijnen, 2 dekens, tafelkleeden, hoek-

,

kastje, trap, trapje, horretjes, juk, karpetje, fietsstander, stoven,

-

polsstok, 2 Am. Tapijtschuiers, eenig glas- en aardewerk, enz.
c. ten huize van den heer Wisse Postma: 2 perc. ijz. Ledikant, 4
eikenh. Deuren, schoorsteenmantel, blinden, eenige wielen, juk,
enz. Bezichtiging der goederen alléén op den verkoopdag”.

!

It is dochs prachtich dat je dit noch hieltyd werom fine kin nei

f

100 jier, soe dat ek noch sa wêze mei ús ynternet hannel? Wat
ik wol weromfûn op You Tube wie in âld doarpsgenoat Wisse
Hofstra, sa te sjen noch altiten aktyf dwaande mei sjongen. Op
de foto de Mauritsstraat, dêr ‘t de jiske-amers al klear stean om
lege te wurden.
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17
(531392),
Titia

Banga

t

(531572)

,

of

Wietske

e

Sierkstra

l

(532047)

r

8748AP (532147), Geer-

tje Verhoeve

e-mail:
evertzwier@
outlook.com

33

2018 | 05 Koepel.indd 33

01-05-18 08:14

A genda
4 mei

Dodenherdenking 19.40 uur, Kaatsplein

5 mei

Muziek en Beeld

10 mei

Aylva State

Lentemarkt

10.00 – 16.00 uur, rondom Aylva State
12 mei

De Mouneboulers, onderling toernooi

16 mei

Aylva State Optreden OKK Kimswerd
19.30 uur, De Ontmoeting

17 mei

Dûnsfoarstelling “Tiid Fleant”
Kinderen van de streetdancegroep Fysio
Witmarsum, o.l.v Esther Metzlar 19.00 uur in de
Gekroonde Roskam

22 & 29 mei EHBO Reanimatiecursus voor beginners
19.30 – 21.30 uur, De Hoekstien
Zie het bericht in deze Koepel
23 mei

Aylva State Bingo 15.00 uur, Grytmanseal

25 mei

Menno Simons Groen Informatiebijeenkomst
voor vrijwilligers 14.00 uur, Groencentrum Witmarsum Zie ook het bericht in deze Koepel

26 mei

Nij Libben ald izer oan e dyk foar Nij Libben
Vanaf 9.00 uur

27 mei

Aylva State Kerkdienst PKN 14.30 uur, De Ontmoeting

1 juni

Ald papier oan de dyk foar Nij Libben Vanaf
7.00 uur

2 juni

Tentoonstelling Menno Simons Groen
Officiële opening
14.00 uur, Groencentrum Witmarsum

6 juni

De Mouneboulers, toernooi met Easterein
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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 juni Koepel moat uterlik 18 maaie 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 2018
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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