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K at en Harke
Ek foar ús as ynwenners tusken      en    binne der rûnom yn ús 

provinsje in soad aktiviteiten. Dit bart yn it mêd fan it feit, dat 

Ljouwert dit jier kulturele haadstêd is. Ferskate minsken ha al 

by de fonteinen yn de 10 stêden lâns west. Der komme ekstra 

toeristen del om dit te besjen. It smyt wat op en bringt sa ek 

noch jild yn it laadsje.

In fontein ha wy net yn Wytmarsum mar wol 3 bekende ikoanen. 

Mei harren as sintrale figueren is der by ús ek fan alles te rêden.

In tentoanstelling oer Menno Simons en syn oanhingers is te 

sjen yn it ”Groencentrum”. Elke sneon is der in ekstra aktivi-

teit. In priuwke fan in resept fan “Mennonite Cooking” is tige 

de muoite wurdich. Op 25 augustus kin men dielnimme oan 

in kuiertocht yn it spoar fan Menno Simons. Tige nijsgjirrich 

om de Penjumer Halsbân te rinnen en wat oer it libben en de 

doelstellingen fan Menno Simons te hearren en te sjen. Op 1 

septimber is de ôfsluting.

Gysbert Japick is de man fan de Fryske taal. De kabaretfoar-

stelling “Spuit 12” lit ús genietsje fan in humoristyske en ferras-

sende blik op it hjoeddeiske libben.

Foar de twadde kear binne der wer de Pim Mulier spullen. Mar 

dizze kear is it ynternasjonaal. Bûtenlanners út Frankryk mei 

wynfetrôlje, Italianen dûnsjend op stelten en Slovenen mei 

tipelje jouwe earst in demonstraasje. It liket sa maklik, mar om 

dit as Wytmarsumers yn praktyk te bringen falt noch net ta. 

De Pim Mulierspullen bliuwe troch harren daverjend sukses en 

jouwe takom jier de ôftraap foar De Merke.

Yn it teaterprojekt “Wy jouwe gjin krimp” spylje dizze 3 ikoa-

nen in wichtige rol. 
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ferkocht. De ekonomy lûkt wer oan. Opmerklik is dat de fer-

keap fan bedriuwskavels yn Harns noch op 0 stiet.Wy timmerje 

better oan de dyk liket it wol.

Mei in etappe troch it prachtige Fryske lân begjint de “World 

Tour-wielerwedstrijd De BinckBank Tour” yn Hearrenfean. 

Yn Boalsert is de finish. Trije rûntsjes lâns Wytmarsum mei 

somtiden stjalpende rein is net tige noflik. It kin glêd wurde. 

Mar yn in sucht fytse sy foarby. Fan Wytmarsum ha sy net folle 

meikrigen, tinkt my. Wy ha fan harren al in bytsje mear sjoen.

Al dizze aktiviteiten binne straks ek weilein foar NIEK KOR-

NELIS VAN DAM, berne op 10 july. Syn lokkige âlders binne 

Margot Postma en Rodney van Dam. Tige grutsk stappe syn 

heit en mem mei harren earste berntsje, lizzend yn syn berne-

wein, troch it doarp. As hy wat âlder is, giet ek foar him de 

wrâld iepen en sjocht hy dit alles mei eigen eagen.

Fan Herte Lokwinske mei dit lytse wrâldwûnder. Wy hoopje 

dat hy yn sûnens opgroeie sil ta in fikse jongfeint.

Wytmarsum hat altyd in waarm plakje yn it hert fan RIMMERT 

PLOEGSTRA hâlden. Hy is op 20 febrewaris 1926 berne yn 

Wûns. Yn Boalsert is hy op 8 july ferstoarn, 92 jier âld. Jierren-

lang hat hy mei syn húshâlding yn Wytmarsum wenne. Hy sit op 

kantoar by de firma Hogenhuis b.v. As frijwilliger is hy ek tige 

aktyf west, yn it bysûnder op tsjerklik mêd. Nei syn pensjoen 

hat hy him letter mei syn frou yn Wommels nei wenjen set. 

Dêr bliuwt hy nei it ferstjerren fan syn frou allinne efter. Nei’t 

Ploegstra yn septimber 2017 fallen is kriget hy in nije heupe 

.Foar refalidaasje giet hy nei “Bloemkamp”ta. It docht bliken 

dat hy net mear op syn eigen fuotten stean kin. Hy bliuwt hjir 

om folslein fersoarge te wurden.  De tanktsjinst foar syn libben 

is yn Wytmarsum hâlden. Yn Wûns is hy te hôf brocht. Bern, 

bernsbern en oerpakesizzers winskje wy krêft ta by it ferwurkj-

en fan dit ferlies.

In grut keatsleafhawwer, PIER SIJTZE HIDMA, is op 11 july 

It teaterstik “Wy jouwe gjin krimp” wurdt begjin novimber foar 

it fuotljocht brocht.

De Keunstrûte troch ús doarp leart ús dat hjir in soad ferburgen 

talint oanwêzich is. Hiel bysûnder is hjirby it wurk fan Marietje 

Yntema. Sy is yn 2012 ferstoarn. Mar de bern hawwe  har byl-

den fan klaai ynbrocht. Dit is tige nijsgjirrich, ek sy heart by de 

wurdearre talinten.

Al dizze aktiviteiten bringe minsken by inoar as mienskip. 

Allinne wat dwaan is dreech en set somtiden gjin seadden oan’e 

dyk. Op dizze wize komt men yn’e kunde mei inoar en kin men  

sa bergen fersette.Want sûnder ús frijwilligers kin dit allege-

arre net organisearre wurde. Tige tank foar jimme ynset. Jimme 

binne net te beteljen!

Betelle moat der al as men nei ús swimbad “Mounewetter”giet. 

Parkeare is wol fergees. Wy hiene al ryk west as men in kaarts-

je keapje moast. Parkearplak is der te min by dit moaie waar. 

Rûnom yn it doarp wurde de auto’s delset. De húsartsenprak-

tyk is betiden hast net te berikken. It doarp stiet fol mei auto’s 

, mar “Mounewetter” sit fol mei minsken by dit topwaar. Foar 

de twadde kear yn it bestean fan ús swimbad wurdt de 60.000e 

besiker wolkom hjitten! Mei sok waarm waar is in bûtenbad tige 

yn trek. Ek wilens de swimtocht fan Maarten van der Weijden 

stelle sy it swimbad beskikber om dêr solidêr mei him te swim-

men. In tige wurdearre ynisjatyf. Dat is foar Maarten it tútsje 

fan syn dochter ek. Yn Wytmarsum kriget dizze kanjer fan har 

ekstra stipe !

En dan kin men ek noch, foar de 19e kear alwer, in besite brin-

ge oan it Maïsdoalhôf. It maïs is al wer rom 2 meter heech. Dêr 

kinne de measte minsken net oerhinne sjen. Foar ien euro kin 

men hjir omdwale. It goede doel fan dizze yntreepriis is wer  

“De Ronald McDonald Hoeve” yn Beetstersweach.

Us bedriuweterrein wurdt wer útwreide. 840 kante meter is der 
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yn de âldens fan 90 jier, yn Frjentsjer, ferstoarn. Hy is op 30 sep-

timber 1927 berne yn Wytmarsum as iennichst bern fan bakker 

Hidma en syn frou. Nei’t  hy yn Harns de R.H.B.S. folge hat, 

giet hy nei Rotterdam om ekonomy te studearjen. Dêr begjint 

hy op syn souderkeamer teksten en meastentiids ek de muzyk 

foar revu’s te skriuwen. Op de moandeitemoarn fan de Merke 

by ús is der matinee en wurde syn teksten en muzyk nei foaren 

brocht. Mei grut sukses. Yn de Merkekoepel stiet noch it liet 

”Bij it ledekeatsen” fan syn hân.

Op syn tolfde giet hy mei syn heit en Sytse Abeles Kooistra 

foar it earst nei de P.C. Sels is hy net in grut keatser mar hy 

wurdt letter wol begelieder fan it jongespartoer fan Wytmar-

sum. En dat docht fertuten. Dit partoer bestiet út Elias Zijlstra, 

Ane van der Meer en Anne van der Meer. Dit trijetal giet yn 

in jier 23 kear te keatsen en sy winne 19 partijen, werûnder de 

Freulepartij. Yn de sechstiger jierren wurdt Hidma as skiedsr-

jochter aktyf foar de KNKB. Dit hat hy 20 jier dien.Yn 1965 is 

hy skiedsrjochter op de PC.Nei dizze tiid hat hy ek noch rap-

porteur west by de keatsbûn. Yn 1982 wurdt hy foarsitter fan 

dizze feriening, sa’n 6 jier lang.

Nei syn ôfstudearjen hat Hidma bûten en yn Fryslân oan it 

wurk west. De lêste wurksume jierren hat er ekonomysk- en 

letter direkteur algemiene saken fan de P.Z. te Frjentsjer west.

Yn syn berteplak Wytmarsum is hy betocht en te hôf brocht. 

Wy winskje syn frou, bern en bernsbern sterkte ta om dit ferlies 

te ferwurkjen.

Nei in lang en wurksum libben is op 4 augustus in ein kaam oan 

it libben fan JOHANNES STELLINGWERF, yn de âldens fan 

90 jier. Hy is op 3 novimber 1927 berne yn Wytmarsum. 

Letter hat hy mei frou en bern wenne yn it âlderlik hûs oan it 

Keatsplein, it lêste hûs dat efteroan stiet. Hy wurket as konsjer-

zje op de Lânbouskoalle. Nei it ferstjerren fan syn frou Trienke 

van ‘t Zet yn 1991 komt hy yn’e kunde mei Margje Oosten-

brug-Kuperus fan Hearrenfean. Sy nimme tegearre it beslút om  

Hearrenfean as wenplak te kiezen. Mei inoar ha sy dêr noch 

moaie jierren hân. Dêr is nei syn siikwêzen no in ein 

oan kaam.Yn Wytmarsum is der ôfskied fan him naam. 

In leech plak bliuwt efter. Syn partner, bern en berns-

bern, mar ek syn beide susters, winskje wy in protte 

sterkte ta om dit ferlies in plakje te jaan.  

Soms is der safolle wat wy fiele

Mar sa’n bytsje wat wy sizze kinne...

Oant de oare kear, Jelly.
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D orpsbelang
Gebiedsbijeenkomst masterplan Gulden Lân -Gouden Land 

Op woensdagavond 12 september is er een informatiebijeen-

komst over het masterplan Gulden Lân / Gouden Land. Land-

schapsarchitect Peter de Ruyter zal die avond een toelichting 

geven op de aanpak en het doel van het masterplan. 

De vijf Marneslenkdor-

pen Arum, Kimswerd, 

Pingjum, Witmarsum 

en Zurich hebben de 

ambitie opgevat om in 

gezamenlijkheid na te 

denken over de toe-

komst van de streek; 

het eigenzinnige ‘Gou-

den Land’. Hoe kun-

nen lopende en nieuwe 

initiatieven op een 

goede wijze landen in een ‘weerbaar, (be)leefbaar en veelkleu-

rig’ landschap in 2030? Met welke ontwikkelingen hebben we 

dan te maken, zien we nog initiatieven over het hoofd? 

Tijdens deze bijeenkomst kunnen bewoners de plannen met 

eigen ideeën aanvullen. 

Ter voorbereiding vragen we bewoners die een mooi wandel-

pad of een mooie fietsroute in onze omgeving kennen om gege-

vens op te sturen (liefst digitaal) naar Dorpsbelang dbwitmar-

sum@outlook.com). Een omschrijving op papier is natuurlijk 

ook prima.

Pier Vellinga van de Waddenacademie neemt ons die avond 

mee in de gevolgen van de klimaatverandering voor boer, 

waterhuishouding en biodiversiteit. Tevens is er volop gelegen-

heid om te praten over de beleving van het huidige landschap, 

het rijke verleden en de kansen voor de toekomst. Van harte 

welkom!

Plaats: 

Locatie: Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum. Benedenzaal.

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Dorpsbelang in gesprek met cooperatie Pingjum i.v.m. de ener-

gie transitie

In het jaarlijkse gesprek dat Dorpsbelang heeft met de wethou-

der kwam de vraag of wij na willen denken over hoe wij als dorp 

invulling kunnen gaan geven aan de overgang naar  gebruik van 

duurzame energie.  Geen gemakkelijke vraag, maar wel een 

mooie uitdaging om als Dorpsbelang mee aan de slag te gaan.  

Allereerst hebben we dichtbij huis gekeken wat er al is aan 

opwekking van duurzame energie en wat eventueel mogelijk-

heden biedt om bij aan te sluiten.  We kwamen al snel uit bij 

Coöperatie Pingjum die participeert in een windmolen nabij de 

A7 en nu ook actief is met een project met zonnepanelen op 

grote boerderijdaken, waarbij je als particulier zonnepanelen 

kunt kopen die dus niet op je eigen huis liggen. De energie die 

opgewekt wordt via de windmolen en/of de zonnepanelen gaat 

via energie leverancier “Noordelijk Lokaal Duurzaam” naar de 

klant www.energie.vanons.org). De coöperatie ontvangt hier-

voor een financiële vergoeding, die het dorp ten goede komt en 

waar nieuwe projecten voor het dorp mee gefinancierd kunnen 

worden. Met de coöperatie Pingjum hebben we gesproken over 

de mogelijkheid van aansluiten bij hen als dorp Witmarsum, 

via de postcode regeling. Inwoners van Witmarsum kunnen 

dan via energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam hun 

duurzame energie afnemen en op deze wijze een bijdrage leve-

ren aan de energie transitie en misschien ook zorgen voor een 

kleine geldstroom richting ons dorp. Dit zijn de eerste gedach-

ten geweest tijdens ons informatieve gesprek.   Er wordt op dit 

moment  verder uitgezocht wat de mogelijkheden zijn.  Zodra 

wij meer weten komen wij hier bij u op terug. 
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Mocht u belangstelling hebben om evt. zonnepanelen op uw 

schuur te willen laten plaatsen voor dit project dan kunt u zich 

bij ons melden, zodat u ook mee kunt denken in dit proces.

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com

Website:  www.witmarsum.com

E lk wat wils
De zomer zit er bijna weer op en kunnen we ons opmaken voor 

een gezellig winterseizoen.

Op 25 september gaan we weer van start. Om half 8 beginnen 

we in kafe de Gekroonde Roskam met een vergadering en dan 

gaan we klaverjassen en schutjassen.

We hebben een gezellig clubje en als je/U denkt dat is wat voor 

mij kom dan vrijblijvend langs.

We kaarten op dinsdagavond om de 14 dagen.

Vriendelijke groet,  het bestuur 

T riatlon
Thriatlon: de kerken zijn erbij!

Als op 9 september in Witmarsum weer de (1/8) triatlon wordt 

gehouden, zijn we erbij, als Doopsgezinde, Rooms-Katholieke 

en Protestantse kerken.

Ons lichaam en onze geest zijn prachtige cadeaus, waar we 

hopelijk lang plezier van mogen hebben. Het is dan ook zeer de 
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Als op 9 september in Witmarsum weer de (1/8) triatlon wordt 

gehouden, zijn we erbij, als Doopsgezinde, Rooms-Katholieke 

en Protestantse kerken.

Ons lichaam en onze geest zijn prachtige cadeaus, waar we 

hopelijk lang plezier van mogen hebben. Het is dan ook zeer de 

moeite waard om ze in goede conditie te houden. De sportieve 

prestatie willen we van harte ondersteunen. Voor de zorg voor 

onze geest, onze ziel, staan wij graag klaar, ook op 9 september.

De Koepelkerk zal open zijn voor wie even de stilte zoekt of 

een praatje wil maken en we zullen weer flesjes water uitdelen 

aan de sporters en vrijwilligers.

Graag tot ziens!

past. Nelleke ten Wolde, zr. Flora Visser en ds. Peter Wattèl

1 jaar thuiszorg Patyna!   
      
Afgelopen juli was het een jaar geleden dat Thuiszorg Patyna officieel als zelfstandig bedrijf 
onderdeel doorgegaan is. In het afgelopen jaar hebben we als team veel mensen in 
Witmarsum en omstreken mogen helpen, ondersteunen, verzorgen en verplegen om zo lang 
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Veel bijzondere, mooie en soms ontroerende 
verhalen en momenten hebben we samen mogen beleven.  

Mocht u hulp nodig hebben in de vorm van advies, begeleiding, verzorging of verpleging, dan 
kunt u contact opnemen met mij of het team op onderstaande telefoonnummers. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joukje Spijksma Reitsma 
Wijkverpleegkundige Witmarsum e.o. 
06 83606917 
06 51471537 (team)   
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G raach dien              
(voor iedereen)

Wij merken regelmatig dat men denkt dat “Graach Dien” er 

alleen maar is voor oudere inwoners van Witmarsum.

Dat is niet zo; iedereen die hulp nodig is en geen beroep kan 

doen op familie, kennissen of buren helpen wij graag.

Wij hebben geen web-side, face-book, doen niet aan twitter 

maar zijn gewoon te bereiken op telefoonnummer:

06-52046445

op alle werkdagen tussen 9 en 10 uur.

Als het mogelijk is minstens 2 dagen vooraf. Wij kunnen dan op 

tijd voor een vrijwilliger zorgen.

Wij zijn er voor

•  vervoer en begeleiding voor bezoek/behandeling in het zie-

kenhuis

• vervoer naar de fysiotherapeut

• vervoer binnen maar ook buiten het dorp

• met spoed halen van medicijnen bij de dokter

• bezoek aan de dokter, de kapper enz.

• boodschappen bij de winkel in het dorp

• hulp bij een klein (naai)klusje

                                                      

De hulp is gratis; alleen moeten wij een kosten-vergoeding vra-

gen. Dit is 2 euro binnen het dorp en voor vervoer buiten het 

dorp 25 cent per kilometer, af te rekenen met de chauffeur/

vrijwilliger.

Meer weten? bel dan: 

Ale Kuperus (0517) 531292
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E kspedysje Wytmarsum
Expositie Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra

In het kader van de Culturele Hoofdstad LF 2018/W2018 orga-

niseert Ekspedysje Wytmarsum van 15 sept t/m 7 okt 2018 op 

zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur een bijzondere ten-

toonstelling rondom meer dan een eeuw schilderkunst met de 

kunstenaars Hobbe Smith (1862 - 1942) en Gert-Jan Veenstra 

(1957). Kom daarvoor naar de Doopsgezinde kerk, Arumer-

weg 38, Witmarsum.

Duo-expositie

De schilders zijn verbonden door een jeugd in Witmarsum en 

hun talent voor kleur en vorm met werk van waterrijke land-

schappen en stadgezichten. Met de schilderijen, waterverven 

en tekeningen in deze expositie nemen de schilders u mee naar 

Amsterdam en Friesland, tegen de achtergrond van de industri-

ele revolutie (Hobbe) en onze moderne tijd (Gert-Jan).

Panorama’s: echt & computer bril

Het ‘Amsterdam panorama’ van Gert-Jan vormt het topstuk 

van de expositie. Dit nieuwe fysieke werk wordt gepresenteerd 

naast een ‘Virtual Reality bril’ waarbinnen u kennis zult maken 

met de 12-delige serie Havenschilderijen van Amsterdam (maar 

liefst 1500 m2 schilderij!). Hobbe Smith vervaardigde die in 

opdracht van de  Eerste_Nederlandse_Tentoonstelling_op_

Scheepvaartgebied”  Boek Hobbe Smith - De Friese chroni-

queur van Amsterdam In het kader van de expositie is er een 

uniek boek verschenen. In Hobbe Smith - De Friese chroniqueur 

van Amsterdam treft u het levensverhaal van Hobbe Smith als 

beeldverhaal gemaakt door Gert-Jan én leest u een intrigerende 

beschrijving door Bob Hardus van Hobbe zijn ontmoeting met 

Vincent van Gogh. Tijdens de expositie te koop voor € 17,50.

Toegang expositie is vrij

De toegang tot de expositie is vrij. Voor groepen kan tegen een 

vergoeding ook een aparte afspraak worden gemaakt. Bel daar-

voor Tjittie Koopmans, Het Schildersplein tel. 0652118776.

Bijzondere lezing op zondag 23 sept

Op zondag 23 sept. om 13.00 uur zal Daphne Willemsen van het 

Amsterdam Museum ons meenemen in haar verhaal ‘Gezicht 

op het IJ - Hobbe Smith en de Amsterdamse haven in 1913’. 

Toegang vrij.

Schilder workshops met basisscholen

In de les wordt door de leerkrachten van de beide basisscho-

len aandacht besteed aan het leven en werk van onze dorpsge-

noot Hobbe Smith. Tijdens de weken van de expositie vinden 

er schilder workshops voor de oudere leerlingen plaats, onder 

leiding van Tjittie Koopmans, waarna de kinderen ook een 

bezoek brengen aan de expositie en daar gerichte kijk en zoek 

opdrachten uitvoeren. Tip aan de ouders, om mee te kunnen 

praten, in het weekeinde ook de expositie te bezoeken. 

Organisatie

De expositie wordt georganiseerd door Stichting Ekpedysje 

Witmarsum met de Projectgroep ‘Hobbe Smith thuisgebracht’. 

De leden zijn initiatiefnemer Bob Hardus met Gert-Jan en Sil-

via Veenstra, Tjittie Koopmans, Gerrit Tol, Sabine Hardus en 

Jac Konig. Het project Hobbe Smith thuisgebracht wordt mede 

mogelijk gemaakt door Streekwurk gem. Sûdwest Fryslan, Nij-

man Biermasz 17 dorpenfonds, P.W. Janssen’s Friesche St., 

St. Bolsward Dronrijp 1993, inzet van projectleden en vrijwil-

ligers, Galerie Offingawier, St. Kunst- & Historisch bezit ABN 

AMRO, St. Zuiderzeemuseum, Vrienden van het Zuiderzee-

museum, Simonis & Buunk Kunsthandel, Amsterdam Muse-

um, Uitgeverij Bornmeer Noordboek, Smit publicaties, Bouw-

bedrijf Heeringa, Niceguys: creative digital development, Het 

Schildersplein Witmarsum, Ewald bv Beveiliging, G4S security.
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Te koop: Bedrijfsunits te Witmarsum

Bouwbedrijf Heeringa
Postbus 19
8748 ZL Witmarsum
T:  0517 – 533 080

De units zijn gelegen aan de doorgaande Arumerweg tussen Bolsward en 
Harlingen. De units zijn voorzien van 60 minuten brandwerende tussenwanden 
waardoor er gunstige verzekeringsvoorwaarden gelden. 

Het worden energie neutrale units, wij zijn gespecialiseerd in het toepassen 
van de daarvoor noodzakelijke techniek. Vraag naar de voorwaarden en 
mogelijkheden.

De units worden gerealiseerd overeenkomstig het pand naast gelegen.

Inclusief:
- Fundering op stroken en opgemetseld.
- Betonvloer met wapening, dik 160mm op zandbed.
- Buitenwanden en dak Rc 3,5 m2 K/W.
- Grondoppervlakte. 
- Notaris, kadaster en legeskosten
- Verlichting op schemerschakelaar boven overheaddeur.
- 1 overheaddeur met loopdeur per unit, elektrisch. 
- 1 meterkast met invoerbochten per unit.
- Aansluitpunt riolering 30cm boven de vloer per unit.

Unit A  € 160.000,-  (excl. BTW)
185 m2 gebruiksoppervlakte
445 m2 grondoppervlakte
35 m2 bestrating

Unit B  € 59.000,-  (excl. BTW)
61 m2 gebruiksoppervlakte
144 m2 grondoppervlakte
55 m2 bestrating

* Prijswijzigingen voorbehouden
* Oppervlaktes bij benadering

Unit C  € 55.000,-  (excl. BTW)
61 m2 gebruiksoppervlakte
116 m2 grondoppervlakte
55 m2 bestrating

Unit D  € 61.000,-  (excl. BTW)
61 m2 gebruiksoppervlakte
184 m2 grondoppervlakte
55 m2 bestrating
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Te koop: Bedrijfsunits te Witmarsum

Bouwbedrijf Heeringa
Postbus 19
8748 ZL Witmarsum
T:  0517 – 533 080

De units zijn gelegen aan de doorgaande Arumerweg tussen Bolsward en 
Harlingen. De units zijn voorzien van 60 minuten brandwerende tussenwanden 
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- Aansluitpunt riolering 30cm boven de vloer per unit.

Unit A  € 160.000,-  (excl. BTW)
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445 m2 grondoppervlakte
35 m2 bestrating

Unit B  € 59.000,-  (excl. BTW)
61 m2 gebruiksoppervlakte
144 m2 grondoppervlakte
55 m2 bestrating
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* Oppervlaktes bij benadering
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116 m2 grondoppervlakte
55 m2 bestrating

Unit D  € 61.000,-  (excl. BTW)
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184 m2 grondoppervlakte
55 m2 bestrating
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L etters van Mounewetter
Geslaagd!!

Op zaterdag 21 juli was er wederom diploma zwemmen in het 

zwembad.

Onder aanmoediging van ouders/verzorgers, opa’s en oma’s en 

bekenden zijn veel kinderen geslaagd voor hun diploma.

Voor diploma A zijn geslaagd:

Isis van Ammers, Toby Attema, Isa de Boer, Eelco Greidanus, 

Yente Klinkenberg, Abel van der veen, Sven Wielstra, Corne-

liske Hoekstra.

Voor diploma B zijn geslaagd:

Afke de vries, Ryan Nauta, Jalou Bos, Yfke Wielstra, Muriel 

Tromp, Janneke Fokkema, Redmer Hoornveld, Jelmer Ste-

ringa, Eline de Wild, Rixt Menage, Wout Visser, Sien van der 

Gaast, Dirk van der Gaast, Willem van der Werf, Angela Rijp-

ma.

Voor diploma C zijn geslaagd:

Ottje Hoekstra, Bodil Weewer, Lysanne Elgersma, Lianne 

Piersma, Tyma Haringa, Marleen Fokkema, Bas van der Werf, 

Mart Kiewied, Lizz Kiewied, Rixt Westra, Silke Hooghiemstra, 

Remco Greidanus, Janna Tilstra.

Op 5 augustus heeft AnkeBauk Hooghiemstra, met aanmoedi-

ging van haar familie, haar A-diploma gehaald.

Allemaal Gefeliciteerd!!

50.000ste en 60.000ste bezoeker

Vier weken na de 25.000ste bezoeker mochten we op vrijdag 

27 juli de 50.000-ste bezoeker verwelkomen. Dit was mv. Tanja 

van der Werff uit Exmorra.

Uit handen van bedrijfsleidster Joke van der Vliet kreeg zij een 

persoonlijk abonnement voor het volgend seizoen overhandigd. 

Door het warme weer, wat maar aanbleef, konden we nog geen 

2 weken later, op 8 augustus, de 60.000ste bezoeker verwelko-

men. Dit was mv. Meintje Pollema uit 

Arum. Door de voorzitter, dhr. Roel 

Bijlsma, kreeg ook mv. Pollema een 

persoonlijk abonnement overhandigd. 

De is de tweede keer zolang het zwem-

bad open is, dat dit bezoekersaantal 

gehaald wordt.

Het lijkt erop dat we wellicht dit jaar 

de 70.000ste bezoeker in ons bad kun-

nen begroeten. Een absoluut record.

Rabobank draagt zwembad Moune-

wetter een warm hart toe.

 In zijn streven om het zwembad aantrekkelijk te houden, heeft 

het bestuur in april 2018 een verzoek ingediend bij de Rabo-

bank Coöperatiefonds voor een bijdrage in de aanschaf van een 

nieuw speelwerktuig.

Dit speelwerktuig zal worden aangeschaft ter vervanging van 

een ander toestel. Bij de vervanging zal de nadruk liggen op het 

gebruik van onderhoudsarme materialen.

Het fonds heeft dit verzoek beloond met de maximale bijdra-

ge. Op donderdag 16 augustus 2018 kwamen mevr. Christine 

Cuperus en dhr. Dirk Veldman namens het fonds een “cheque 

Coöperatiefonds” van € 5.000,-- overhandigen aan het bestuur 

van de stichting.

In de winterperiode zal een geschikt speelwerktuig worden 

uitgezocht om die bij aanvang van het zwemseizoen 2019 in 

gebruik te kunnen nemen. 

Elfsteden zwemtocht

Op zaterdag 18 augustus begon Maarten v.d. Weijden aan zijn 

grote avontuur om de Elfstedentocht te gaan zwemmen met als 

doel geld in te zamelen voor de door patiënten aangedragen 

onderzoeken naar 11 verschillende soorten van kanker.

Onderdeel van het project was, dat “mee zwemmers” ook kon-

den deelnemen aan het project en op die wijze konden bijdra-
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gen aan het doel van de Maarten v.d. Weijden foundation.

Helaas kwam vrijdag het teleurstellende bericht dat door de 

slechte waterkwaliteit er niet kon worden meegezwommen. 

Vele uren trainen leken tevergeefs te zijn.

Binnen 10 minuten nadat dit nieuws bekend werd, kwam via 

omrôp Fryslân het bericht naar buiten dat de Blauwe Golf en 

zwembad Mounewetter in Witmarsum hun bad ter beschik-

king stelden voor de “mee zwemmers”. Op zondag 19 augustus 

waren 20 “mee zwemmers” actief in Mounewetter. Ieder met 

zijn eigen motivatie, doel en verhaal. Indrukwekkende emoti-

onele verhalen.  Voor de meeste deelnemers was het de eerste 

keer dat ze in Witmarsum en dus ook in Mounewetter waren. 

Zo kwamen er mensen uit Breda, Venlo en Pijnacker. Eerst 

zwemmen en dan de “grote reus” aanmoedigen op zijn grote 

missie, het zwemmen van de elf steden zwemtocht en daarmee 

geld op te halen voor de uitgekozen onderzoeken.

8 September

Helaas alweer de laatste dag van dit seizoen.

Om 14.00 uur “glij ‘m d’r in” en om 17.00 uur wordt voor dit 

seizoen de poort gesloten.

M ouneboulers
Op respectievelijk 7 juli jl. en 11 augustus jl. was de jeu des 

boules vereniging de Mouneboulers uit Witmarsum weer in 

actie tijdens het palingtoernooi en het campingtoernooi. Onder 

prachtige weersomstandigheden werd er sportief gestreden om 

de heerlijke palingprijzen en prachtige boodschappenpakket-

ten. Het campingtoernooi wordt jaarlijks georganiseerd in ple-

zierige samenwerking met camping Mounewetter Witmarsum. 

Het zijn altijd zeer gezellige middagen met een hapje en een 

drankje, waar de spelers met veel plezier aan mee doen. 

Op de foto’s de winnaars.

BEDANKT

It hat ús goed dien dat safolle minsken mei ús meilibbe hawwe
nei it ferstjerren fan ús skoan)mem, beppe en oerbeppe

 
 CATHARINA GRIJPMA-HOFMEIJER

 
Hertlik tank dêr foar

De famylje
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dag. Afgaand op de reacties van de aanwezigen: een blijvertje die 

Pim Mulierspelen. 

Buitenlandse gasten. De Fransen, Slovenen en Italianen gasten 

deden mee aan de European Sports for All Games, een interna-

tionale uitwisseling van traditionele sporten, die van donderdag 

2 tot woensdag 8 augustus in Friesland werd gehouden. De Pim 

Mulierspelen was één van de podia waarop die sporten te zien 

zijn geweest. Tijdens het verblijf in Friesland hebben gastgezin-

nen voor onderdak gezorgd voor de sporters. In Witmarsum zijn 

negen gastgezinnen bereid gevonden de Franse en Sloveense 

deelnemers op te vangen. Hulde en klasse voor deze inzet en 

naar we begrepen, was het een wederzijds succes: zondag was 

er een buffet met gastgezinnen en gasten, perfect geserveerd bij 

Nice Favour, waar de stemming er goed in zat. In korte tijd werd 

een warme band gesmeed tussen gasten en gastgezinnen. Bij het 

afscheid van de gasten rolden er hier en daar een traantje.

Uitwisseling traditionele sporten. Voorafgaand aan de Pim 

Mulierspelen was er ook een uitwisseling tussen onze Jeu de bou-

les vereniging en het Franse team. In een onderlinge strijd won-

nen onze Mouneboulers van de Fransen! De Fransen lieten onze 

Mouneboulers proeven aan het ‘Jeu de palet’, een spel waarbij 

munten op een plaat gegooid worden. Tijdens de slotavond van 

de Merke heeft de team leider van het Franse team, Thierry Man-

din, officieel aan Klaas Haitsma een set Jeu de palet overhan-

digd. Tijdens de verschillende kaatspartijen georganiseerd door 

KV Pim Mulier tijdens de Merke lieten de Fransen en Slovenen 

zich ook zien, door te spelen en een kaats clinic te volgen o.l.v. 

Janny Yntema. Inclusief een dankspeech van Thierry Mandin en 

een fles wijn voor voorzitter Harm Jilderda bij afsluiting van de 

ledenkaatsdag. Na de barbecue op de laatste Merke avond lieten 

de Franse wijnvat rollers nog een prachtige demonstratie zien van 

hun sport, met een verlicht wijnvat, onder de opzwepende klan-

ken van de band Smûk. De Merkebezoekers kwamen massaal 

kijken in de tent en maakte er daarna nog een mooie dansavond 

van.

De Pim Mulierspelen 2018 werden samen met de European 

22

P im Mulierspelen
Pim Mulierspelen internationaal

Vrijdag 3 augustus werden in Witmarsum voor de tweede keer de 

Pim Mulierspelen georganiseerd, met als extra kers op de taart 

de aanwezigheid van Franse, Sloveense en Italiaans deelnemers.

Gevarieerde Zevenkamp. Bijeengebracht door onze buurtcoa-

ches waren er 107 deelnemers uit de buurten in 14 teams en met 

toeschouwers samen 280 mensen op het veld. De deelnemers 

gingen in de zeven-kamp onder meer Frans wijnvatrollen en 

Sloveense Pandolo beoefenen. In Friesland is Pandolo te verge-

lijken met het traditionele Tipeljen, het wegslaan van een blokje 

dat gekeerd moet worden door de veldpartij. Hier uitgestorven, 

in Slovenië als traditionele sport weer tot leven gebracht. Dit 

tweede jaar van de Pim Mulierspelen was met de onderdelen van 

de zevenkamp meer rekening gehouden met een mix van spier- 

en denkkracht en behendigheid. Daarmee waren de spelen meer 

dan vorig jaar nu echt geschikt voor alle leeftijdscategorieën! Het 

buurtteam o.l.v. Klazina Haringa-Joustra werd dit jaar winnaar. 

En op de kleintjes, daar werd ook goed gepast door Sandra van 

der Witte en haar team bij de oppas hoek en springkussen. 

Pastabuffet en Sing-in. Veel van de aanwezigen sloten na de 

zevenkamp aan bij het pastabuffet en deden mee aan het tweede 

onderdeel van de spelen ‘De jongens tegen de meisje’. Sipke de 

Boer, Henk Waterlander, Griet Sieswerda, het Popkoor Wit-

marsum en Disco Silver namen ons gezamenlijk mee terug in 

de tijd, met meezingers en quizvragen. Het blauw en rood van 

de gesponsorde shirts van “Wy Jouwe gjin krimp”, Fysio Wit-

marsum, Pier Hovenier en Hofstra Bouw gaven deze dag een 

mooi onderscheid tussen de jongens en de meisjes. Hinke Smid-

Brandsma kon zich na de verloting gelukkig prijzen met een ritje 

in een Ferrari en een nachtje weg voor twee. Die avond startte 

aansluitend de Merke 2018 met een optreden van Butterfly en 

Disco Silver. Al met al mede door het mooie weer, een prachtige 
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Sports For All Games georganiseerd in het kader van LF2018 

en Witmarsum 2018. De organisatie was in handen van een 

werkgroep met Jaap de Vries, Harmen de Boer, Christa Brug-

genkamp, Femke Epema, Chris Anema, Jac Konig en speciaal 

bijgestaan door sport coach Rika Wind. Truida Sluijman haar 

foto’s waren in de regionale bladen te zien. De spelen zijn mede 

mogelijk gemaakt door Windpark A7, Stichting tot Nut, Stich-

ting Bolsward Dronrijp 1993, bedrijven, samenwerking met PC 

Merke en KV Pim Mulier en de inzet van onze buurtcoaches en 

alle vrijwilligers. 

V rouwen van Nu 
Seizoenstart lezing over Marijke Meu 

Vrouwen van Nu Witmarsum en omstreken begint het seizoen 

op 18 september om 19.45 uur met een lezing van Oranjeken-

ner Bearn Bilker over Prinses Maria Louise van Oranje en Nas-

sau, geboren prinses van Hessen-Kassel (1688-1765), die vooral 

bekend is als Marijke Meu. Zij was twee keer  regentes van Fries-

land. Ze heeft veel meegemaakt: haar moeder en haar man jong 

verloren, haar twee kinderen die haar grote zorgen baarden en 

de problemen van het land lieten haar nooit los. Steeds weer ging 

het bij haar om de positie van het Huis Oranje in de Nederlanden. 

Ze offerde zich volledig op, wist haar zoon goed uit te huwelijken 

en wist een sociaal en sober, maar toch een leven als een ware 

prinses te leiden. Een diep gelovige vrouw, die toen het er op 

aan kwam, Friesland niet meer wilde verlaten.  Ze heeft het huis 

Oranje in menig opzicht gered. De bijeenkomsten van Vrouwen 

van Nu vinden plaats in De Gekroonde Roskam te Witmarsum. 

Bent u nog geen lid maar wilt u wel eens komen kijken? Dat kan! 

We bieden u twee keer de gelegenheid om kosteloos met ons 

kennis te maken.
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de problemen van het land lieten haar nooit los. Steeds weer ging 

het bij haar om de positie van het Huis Oranje in de Nederlanden. 

Ze offerde zich volledig op, wist haar zoon goed uit te huwelijken 

en wist een sociaal en sober, maar toch een leven als een ware 

prinses te leiden. Een diep gelovige vrouw, die toen het er op 

aan kwam, Friesland niet meer wilde verlaten.  Ze heeft het huis 

Oranje in menig opzicht gered. De bijeenkomsten van Vrouwen 

van Nu vinden plaats in De Gekroonde Roskam te Witmarsum. 

Bent u nog geen lid maar wilt u wel eens komen kijken? Dat kan! 

We bieden u twee keer de gelegenheid om kosteloos met ons 

kennis te maken.
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Wy jouwe gjin krimp!
Is een theaterspektakel op locatie over de strijd van een klein 

dorp tegen de krimp

 

Wanneer? 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november 2018

 

Waar? De boererij van Reynold en Margreet Ypma, Van Cam-

minghaweg 40, 8822 WD Arum

 

Entree? €15 per persoon. Het bestellen van kaarten kan via 

de website van het theaterstuk:  www.wyjouwegjinkrimp.nl. Je 

wordt dan doorgeleid naar de site van VanPlan. 

Wy jouwe gjin krimp! gaat over een klein dorp dat langzaam 

maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Over-

heden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine 

dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er 

ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip 

willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten 

om er met z’n allen wat van te maken. De drie iconen van Wit-

marsum, Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier helpen 

de dorpsgenoten bij het maken van hun keuze.  Steeds meer 

dorpelingen raken ervan overtuigd dat ze zelf in actie moeten 

komen. Alleen op die manier kan het ten dode opgeschreven 

dorp weer tot bloei komen. Wy jouwe gjin krimp!

Kom naar dit actuele theaterspektakel op locatie. Kom naar Wy 

jouwe gjin krimp! We laten het dorp toch niet doodbloeden?!

Kijk voor meer informatie op www.wyjouwegjinkrimp.nl

Volg het theaterspektakel op www.facebook.com/wyjouweg-

jinkrimp

Zie ook bijgevoegde flyer

T riatlon Witmarsum 
9 september staat Witmarsum weer op z’n kop want dan vindt 

voor de 6e keer Triatlon Witmarsum plaats. Om 12:30 uur start 

de Kidsrun vanaf het Kaatsplein. De kinderen lopen een ronde 

van ruim een kilometer door de straten van Witmarsum en 

komen daarbij twee keer dwars door Aylva State! Kinderen 

van 6 t/m 12 jaar die op de dag zelf nog mee willen doen kunnen 

zich vanaf 12 uur melden bij de blauwe tent op het Kaatsplein. 

Voor de voorinschrijvers ligt er een prachtig sportshirt klaar!

Vanaf 14.00 uur start dan de Triatlon. Voor het eerst doen er dit 

jaar ook triatleten uit het hele land mee aan de Súdwest Fryslân 

Triatlon Cup: een competitie over de triatlons van Workum, 

Witmarsum en Wommels.

Na het succes van vorig jaar kan er dit jaar zowel in de vaart 
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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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voorstel toe, waarvan de voornaamste punten waren: Het ont-

vangstation te Achlum zal moeten kosten 30 duizend gulden, 

het net 90 duizend of 45 duizend meer dan in normale omstan-

digheden. De kosten zijn berekend naar een steenkolenprijs 

van ƒ54 per ton. Wordt die prijs hooger, dan stijgen de kosten. 

Die zullen zeer zeker 1/3 meer bedragen dan thans. Volgens die 

berekening zal de leening, die moet aangegaan worden over 45 

duizend gulden, in acht jaar worden afgelost. Er zal dan vol-

doende licht worden verstrekt. De minderheid van het bestuur 

bestreed het voorstel tot aansluiting. Zij stelde voor zuiggasmo-

toren aan te schaffen, waardoor men een aanzienlijke besparing 

zou krijgen in vergelijking bij een aansluiting bij de provinci-

ale. Zij berekende, dat de provinciale geen voldoende licht zou 

kunnen verschaffen, niet meer dan voor 1pit van 32 en 1 van 16 

per afnemer. Ook zouden de kosten hooger worden. Na vele en 

warme discussies werd eindelijk een voorstel aangenomen, dat 

het bestuur eerst een deskundige, b.v. die bij de oprichting ook 

van advies heeft gediend, zal raadplegen en adviseert deze, dat 

er voldoende licht zal kunnen verstrekt worden voor niet meer 

dan ½ hooger dan den tegenwoordigen prijs, dat alleen dan het 

bestuur gemachtigd wordt de aansluiting bij de provinciale cen-

trale te bewerkstellingen.

Sa kin men sjen dat alle begjin net maklik is, mar de feroaringen 

geane troch. Op de foto de Van Aylvaweg mei de Koepel op ‘ 

e eftergrûn, links de pleats fan Abele Kooistra .

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

Evert Zwier Ver-

lengde Oostend 17    

8748AP (532147), 

Geertje Verhoeve 

(531392),  Titia Banga 

(531572) of Wietske 

Sierkstra (532047)  

e-mail: evertzwier@

outlook.com

als het zwembad worden gezwommen. Het fietsparcours gaat 

wederom via Arum naar Kimswerd en Pingjum weer terug naar 

Witmarsum, waarbij de wisselzone op het terrein van Demmink 

Mechanisatie is (voorheen Hogenhuis). Vanaf daar wordt de 

triatlon afgesloten met een hardloopronde van 5 km door stra-

ten en bos. De finish is aan de voet van de Koepelkerk.

Woont u in de Mr. de Vriesstraat, van Aylvaweg van centrum 

tot aan de kruising de Dôle, School- en Kaatsplein of de Ping-

jumerstraat? Houd er rekening mee dat deze straten (deels) 

worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer! Wilt u toch bij 

uw woning komen? Volg dan de instructies van de verkeersre-

gelaars en parkeer uw auto bij voorkeur aan de rondweg (vent-

weg) of in de nieuwbouw. De Poiesz is via de Arumerweg te 

bereiken.

De organisatie hoopt, samen met alle inwoners van Witmar-

sum, de vrijwilligers en deelnemers uit het hele land, er weer 

een onvergetelijke dag van te maken. U komt de deelnemers 

toch ook even aanmoedigen?

Graag tot 9 september bij Triatlon Witmarsum!

Y n’t ferline
De merke is wer west, en de fakânsje sit der foar de measte 

minsken wer op.It leit yn de bedoeling dat der gjin gas mear 

levere wurdt yn de takomst. Hûndert jier lyn siet men noch mei 

it begjin fan de stroom levering, dêr stie it folgjende fan yn de 

Ljouwerter krante fan 1918 .

“Witmarsum, 22 juli. Het bestuur der Electrische Centrale 

,,Witmarsum e.o.” had de leden opgeroepen ter vergadering 

ten einde te beraadslagen en zoo mogelijk te besluiten over een 

voorstel van de meerderheid van het bestuur, om aansluiting te 

verkrijgen bij de provinciale centrale te Leeuwarden. De zaal 

bij wed. Meijer was eivol. De voorzitter lichtte het bestuurs-
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de oktober Koepel moat uterlik 21 septimber 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 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

A genda
8 september  Zwembad Mounewetter

    14.00 uur, Feestelijke seizoensafsluiting 

met ‘Glij ‘em er in’ 

9 september  Triatlon Witmarsum 12.30 uur, Kidsrun

   14.00 uur, start Triatlon

9 september  Aylva State

   12.30 uur, Kidsrun door de centrale hal

12 september   Dorpsbelang 19.30 uur, De Gekroonde 

Leeuw, Arum: bijeenkomst masterplan 

Gulden Lân

13 september Aylva State 19.00 uur, Muziek in Huis

15 september ‘Hobbe Smith thuisgebracht’ 

    Duo-expositie Hobbe Smith en Gert Jan 

Veenstra Tot en met 7 oktober op zaterdag 

en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, Doops-

gezinde Kerk Witmarsum

15 september De Mouneboulers “Wûnseradiel toernooi”

18 september  Vrouwen van Nu 19.45 uur, De Gekroonde 

Roskam, lezing Bearn Bilker over ‘Maria 

Louise van Oranje en Nassau - Marijke 

Meu’

22 september  Aylva State 15.00 uur, Burendag (Oudhol-

landse spelmiddag)

23 september ‘Hobbe Smith thuisgebracht’ 

   13.00 uur, Doopsgezinde kerk.

    Lezing ‘Gezicht op het IJ - Hobbe Smith en 

de Amsterdamse haven in 1913’.

25 september Kaartclub Elk wat wils

   19.30 uur, De Gekroonde Roskam.

   Vergadering en schut- en klaverjassen

26 september Aylva State Bingo
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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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