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K at en Harke
De simmer foarby…mar wat ha wy in prachtige neisimmer, mei 

simmerske temperatueren, alhoewol de hjerst mei syn prach-

tich kleurepalet al sjen lit dat er der oan komt. Sa hat elts sei-

zoen syn bekoarlikheden.

En wat fljocht de tyd hurd en wat barre der moaie dingen yn ús 

moaie en brûzende Wytmarsum.

Op 9 septimber lêstlyn wie alwer de 6e triatlon fan Wytmarsum, 

in skitterend sportyf skouspul foar jong en âld yn en rûnom 

Wytmarsum, it waar wurke goed mei en alwer mear dielnim-

mers as ferline jier. 

En sa ha wy genietsje kinnen fan de prachtige eksposysje 

‘Hobbe Smit thuisgebracht’ mei werklik skitterende skilderijen 

fan Hobbe Smith en Gert Jan Veenstra.

Us moaie swimbad Mounewetter hat wer de 1e priis wûn foar  

it bêste iepenloft  en klantfreonlike swimbad. Dat is in lokwinsk 

wurdich!

En doe wie it tyd foar it Oktoberfest Wytmarsum dat útein sette 

op freedtejûn mei It Paad fan de Leafde; in belibbingstocht 

dwers troch Wytmarsum. Fan alles kamen je tsjin, strippende 

brânwarmannen, wiersizzers, de pastoar yn’e molen en Wyt-

marsum hie sels in huorrebuert ‘it Rosse End, it naaide derút! 

In prachtige tocht mei ljochtsjes en leafdefolle fersierings. Nei 

ôfrin wie der muzyk fan Zachte Berm. Sneontemiddei wie der 

foar de jongerein miniquad race en bernedisko. De jûns wie 

it feest mei Super Sundays en de Heegemer Dekdweilers, hjir 

komt altyd in protte folk op ôf. Sneintemoarn de tsjerketsjinst 

en sneintemiddei wie it tyd foar stimmingsorkest Flinter (But-

terfly) en in spraakmeitsjend optreden fan twa doarpsgenoaten 
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Hjerst

Betsjoene troch kleurjend blêd

Stean ik stil tusken de beammen

Sjoch ik tsjin se op

Feest fan goud en brûns

Se fiele de hjerst yn harren liif

Dogge mei oan it spul

Fan waar en wyn

Tapyt fan twjirjende blêden

Stilte streaket myn ear

En mei myn holle fol dreamen

Belibje ik op’e nij

De sirkelgong fan de seizoenen

Oersetten nei it Frysk, bron: Groen, natuurlijk platform voor 

natuurliefhebbers

Oant de oare kear!

Betty

dy’t ús ôfhelpe moasten fan it ‘Jan en Annie’ syndroom. Ik tink 

dat Oktoberfest werom sjen kin op wer in prachtich wykein!

As jimme de Koepel lêze binne de earste foarstellings al west 

fan it teaterprojekt ‘Wy jouwe gjin krimp’ by de pleats fan Rey-

nold en Margreet Ypma. In teaterstik wêr’t sa’n 90 doarpsgeno-

aten oan mei dogge, dit meie wy eins net misse! In protte sukses 

foar de restearjende foarstellings!

Al dizze aktiviteiten binne mei mooglik makke troch in protte 

frijwilligers, sûnder harren kinne wy net! Hulde!

Ut Middenmeer krigen wy in roubrief fan MARIEKE HUIS-

MAN-BERGSMA, ferstoarn op 2 oktober lêstlyn, se is 77 jier 

wurden. Samar op in tiisdei kaam der in ein oan har laits en 

waard it stil. Unferwachts moasten de bern en beppesizzers 

ôfskied nimme fan harren leave mem en beppe. Mefrou Huis-

man is berne yn Eksmoarre, mar hat eartyds ek yn Wytmarsum 

wenne mar al jierren lyn ferhuze nei Middenmeer. Marieke wie 

ien út in grutte húshalding (famylje Bergsma; Wiebe, Hendrik, 

Dominicus, ‘Pum’, Johan, Klaske, Melis, Ida Suzanna, Sjoerd 

en Sipke). Wy winskje harren bern en beppesizzers en fierdere 

famylje in protte sterkte ta.

Op 15 oktober lêstlyn moast JAN TJEERDEMA ( Van Ayl-

vawei) it libben loslitte. Jan is 73 jier wurden. Op de roukaart 

stiet “Ik ha in prachtich libben hân, it wie net altyd maklik, mar 

mear as de muoite wurdich. It is goed sa.” Syn frou Riemy, de 

bern en pakesizzers moatte no sûnder him fierder. Wy winskje 

harren in protte sterkte ta foar no en de kommende tyd. 

Gean litte, los litte, los litte yn jim libben, dochs fêsthâlde yn jim 

hert. Harkje nei myn fuotstappen yn jim hert, ik bin net fuort, 

mar gewoan by jim…”
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D ORPSBELANG
Verslag eerste gebiedsbijeenkomst  masterplan 

Gulden Lân -Gouden Land

Op woensdagavond 12 september was de eerste gebiedsbijeen-

komst en werd het plan voor de toekomst van het Marneslenk-

gebied toegelicht in Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum. De 

opkomst was groot: met meer dan 50 inwoners van de deelne-

mende dorpen hebben we genoten van twee indrukwekkende 

lezingen. De aanwezigen toonden een grote betrokkenheid bij 

ons gebied en er heerste een positieve drive om nu echt aan de 

slag te gaan. Na afloop van lezingen en gespreksronde bogen de 

aanwezige deelnemers zich nog lang over de gebiedskaarten om 

samen de nog missende wandel, fiets en tramroutes in te tekenen.

Landschapsarchitect Peter de Ruyter besprak het doel van het 

masterplan. Het streven is om de weerbaarheid en de leefbaar-

heid van het Marneslenkgebied in de loop van de komende 

tien jaar te verbeteren. Hij presenteerde het eerste deel van 

het masterplan over het ontstaan van het gebied en hoe dat in 

huidige landschap nog terug te zien is en gaf aan voor welke 

uitdagingen we staan op het gebied van klimaatverandering, 

biodiversiteit en toerisme.

Sinds de dijken op deltahoogte zijn gebracht, hebben we de 

oude strijd met het water volledig uit ons geheugen gewist. 

Geen angst meer voor overstromingen en de bestrijding van 

wateroverlast laten we graag over aan het Wetterskip. Maar 

we kunnen ons niet langer blijven afkeren van de kust. De ver-

wachte zeespiegelstijging, de toenemende kans op wolkbreu-

ken en de voortdurende daling (inklinking) van het bestaande 

land dwingen ons om op zoek te gaan naar een nieuwe land-

schapsinrichting waarin we zoet en zout water in onze 

omgeving toelaten. 

Prof. Dr. Pier Vellinga van de Waddenacademie ver-

telde ons over de gevolgen van klimaatverandering 

voor boeren, de waterhuishouding en biodiversiteit. 

Daar waar in het landelijk nieuws vooral vragen gesteld 

worden, kregen wij die avond de primeur over vernieu-

wende methodes waarop we met zeespiegelstijging om 

kunnen gaan.

“Alleen door het verleden te kennen, kunnen we iets 

voorspellen over de toekomst.”  In dat verleden was 

die wisselwerking tussen mens en de dynamische Wad-

denkust in het Marneslenkgebied sterker te beleven 

dan waar ook in het noorden. Gouden Land onder-

zoekt in de oude verhalen hoe het mogelijk was dat 

dit Wadden- landschap zo uitzonderlijk veel pioniers 

heeft opgeleverd. Niet alleen Grutte Pier, Menno 

Simons, Domela Nieuwenhuis en Jan Timmer, maar 

ook de eerste Friese bewoner die verre zeeën bevoer, 

de monnik die bouwde aan de Pingjumer Gouden 

Halsband, Gysbert Japiks, Lammert Scheltes Hilarides 

en Pim Mulier, hebben bijgedragen aan de identiteit 

van dit gebied. Wat was hun relatie met dit landschap 

van overstromingen, rijke grond en tegelijkertijd arme 

arbeiders?

In het ontwikkelen van kunstprojecten – zes Landart 

projecten in het landschap die onderdeel uitmaken van 

Sense of Place van Joop Mulder – en tentoonstellin-

gen in ieder dorp over dit landschap en zijn bewoners 

worden de bewoners betrokken. Dat geldt ook voor 

de tentoonstelling over tramverbindingen in voormalig 

tramstation de Gekroonde Leeuw (Arum) het kunst-

project Dijkstoel met een verhalen -database over het 

behoud van het Zuricher oord.
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Ook al willen de meeste mensen hier er nog niet aan: we zul-

len ons weer naar zowel het zoete als het zoute water moeten 

wenden. Daarom is het zo belangrijk dat wij als bewoners van 

het kustgebied ons weer bewust worden van onze historie en 

deze herkenbaar maken. Misschien zijn wij wel de pioniers van 

de toekomst? 

Uitnodiging tweede gebiedsbijeenkomst masterplan Gulden 

Lân -Gouden Land

Op woensdagavond 14 november willen we je uitnodigen voor 

een tweede informatiebijeenkomst zijn over het masterplan 

‘Gouden land’. Landschapsarchitect Peter de Ruyter zal die 

avond het concept van het masterplan presenteren. In het plan 

voor het gebied van de Marneslenk worden de grote maatschap-

pelijke opgaven die op ons afkomen (klimaatverandering, bio-

diversiteit en cultuurtoerisme) gekoppeld aan de inspirerende 

initiatieven uit het gebied zelf. Aan welke opgaven en initiatie-

ven geven we prioriteit?

Een vertegenwoordiger van It Wetterskip (o.v.) neemt ons die 

avond mee in de gevolgen van de zeespiegelstijging. De komen-

de 10 jaar zullen Wetterskip Fryslân en het Rijk samen voor 

400 miljoen euro investeren in de verbetering van de wadden-

zeedijk.

De vijf Marneslenkdorpen Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmar-

sum en Zurich hebben de ambitie opgevat om in gezamenlijk-

heid na te denken over de toekomst van de streek; het eigenzin-

nige ‘Gouden Land’. Hoe kunnen we lopende en nieuwe initi-

atieven op een goede wijze laten landen in een ‘weerbaar, (be)

leefbaar en veelkleurig’ landschap in 2030? 

Oprichting stichting Gouden land

Om slagvaardig met de ontwikkeling van ons gebied aan de 

slag te kunnen hebben we een orgaan nodig waarin alle 5 dor-

pen vertegenwoordigd zijn. Deze avond willen we een voorstel 

doen hoe dit er uit zou kunnen zien en met je van gedachten 

wisselen over de precieze invulling.

Wees welkom!!

Plaats: Kimswerd

Locatie: Laurentiuskerk, Greate Pierwei 11

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com

Website: www.witmarsum.com

2018 | 10 Koepel.indd   8 31-10-18   09:31



9

Ook al willen de meeste mensen hier er nog niet aan: we zul-

len ons weer naar zowel het zoete als het zoute water moeten 

wenden. Daarom is het zo belangrijk dat wij als bewoners van 

het kustgebied ons weer bewust worden van onze historie en 

deze herkenbaar maken. Misschien zijn wij wel de pioniers van 

de toekomst? 

Uitnodiging tweede gebiedsbijeenkomst masterplan Gulden 

Lân -Gouden Land

Op woensdagavond 14 november willen we je uitnodigen voor 

een tweede informatiebijeenkomst zijn over het masterplan 

‘Gouden land’. Landschapsarchitect Peter de Ruyter zal die 

avond het concept van het masterplan presenteren. In het plan 

voor het gebied van de Marneslenk worden de grote maatschap-

pelijke opgaven die op ons afkomen (klimaatverandering, bio-

diversiteit en cultuurtoerisme) gekoppeld aan de inspirerende 

initiatieven uit het gebied zelf. Aan welke opgaven en initiatie-

ven geven we prioriteit?

Een vertegenwoordiger van It Wetterskip (o.v.) neemt ons die 

avond mee in de gevolgen van de zeespiegelstijging. De komen-

de 10 jaar zullen Wetterskip Fryslân en het Rijk samen voor 

400 miljoen euro investeren in de verbetering van de wadden-

zeedijk.

De vijf Marneslenkdorpen Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmar-

sum en Zurich hebben de ambitie opgevat om in gezamenlijk-

heid na te denken over de toekomst van de streek; het eigenzin-

nige ‘Gouden Land’. Hoe kunnen we lopende en nieuwe initi-

atieven op een goede wijze laten landen in een ‘weerbaar, (be)

leefbaar en veelkleurig’ landschap in 2030? 

Oprichting stichting Gouden land

Om slagvaardig met de ontwikkeling van ons gebied aan de 

slag te kunnen hebben we een orgaan nodig waarin alle 5 dor-
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Plaats: Kimswerd
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Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Mail bestuur dorpsbelang: dbwitmarsum@outlook.com

Website: www.witmarsum.com
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V en O
Gymnastiekvereniging V. en O. Witmarsum

Opgericht 16 juni 1925

Algemene ledenvergadering op maandag 19 november 2018,

20.00 uur in de Gekroonde Roskam

AGENDA

Opening

Notulen en jaarverslag

Financiële verslagen Gymnastiekvereniging en Volleybalafde-

ling

Ingekomen stukken en mededelingen

Toekomst Gymnastiekvereniging

Bestuursverkiezingen 

Aftredend en niet herkiesbaar: Marianne Posthuma

     Sabine Westra

     Tamara Ouderkerken

Kandidaat:Er zijn nog geen kandidaten aangemeld

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de 

ledenvergadering melden bij Tamara Ouderkerken

Bespreking programma en activiteiten

Rondvraag

Sluiting

Het bestuur:

Tamara Ouderkerken (secretariaat)

Anneke de Valk (penningmeester)

Marga Spijksma (ledenadministratie)

Saloni Nicolai (lid)

Marianne Posthuma (lid)

Sabine Westra (lid)

Y nstjoerd
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds

De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in Wit-

marsum euro 838,37 en in Schettens euro 159,60 opgebracht, 

totaal euro 997,97.

Mede door Uw bijdrage/donatie kan het spierfonds doorgaan 

met het onderzoek naar spierziekten, dankzij een groot aantal 

vrijwilligers die in hun vrije tijd collecteren voor het fonds. Dit 

is van onbetaalbare waarde. Iedereen hartelijk bedankt voor 

zijn/haar donatie en ook heel hartelijk dank aan alle collectan-

ten. Ik hoop ook volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.  
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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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Z WO-commissie
Bericht van de ZWO-commissie                                                                                                                                    

Dorcas Voedselactie vrijdag 9 november en zaterdag ochtend 10 

november . Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie.

Wij als ZWO-commissie, met een aantal vrijwilligers, zijn tij-

dens de bovenstaande dagen in de supermarkt van Poiesz aan-

wezig om u te helpen een keus te maken uit de producten die 

voor de voedsel pakketten geschikt zijn omdat ze lang houd-

baar zijn. Er is bovendien gekeken naar de prijs van verschillen-

de producten om het ook als pakket betaalbaar te houden. Ook 

de voedingswaarde van de verschillende producten is in over-

weging genomen.Er zitten vooral producten bij die lokaal voor 

de bevolking moeilijk te verkrijgen zijn. De voedsel pakketten 

gaan allemaal naar de allerarmsten in Oost-Europa om er voor 

te zorgen dat het leven, en deze winter dragelijker wordt. 

Een pakket wordt samen gesteld uit de volgende producten : 

Artikel  Aantal per pakket Opmerkingen

Zonnebloem olie 2 ( plastic fles van 1 liter )                   

Limonadesiroop 1 ( geen plastic fles )                                             

Groenten  2 ( blik van ± 800 gram )                              

Witte/bruine bonen 2 ( blik van ± 800 gram )                             

Fruitcocktail 1 ( blik van ± 800 gram )                                               

Rijst   3 ( 1-kiloverpakking )                                                 

Macaroni of 

spaghetti  3 500 gram                                                                

Suiker  1 ( 1-kilo verpakking)

Liga   1 ( geen Milkbreak )                                              

Theebiscuit  1                                                                                                                            

Jam   2                                                                                                                                             

Thee   2                                                                                                              

Tandenborstel 2                                                                                                                            

Tandpasta  2  

DOE MEE: KOOP EEN EXTRA PRODUCT                                                                                       

Samen stropen we de mouwen op voor duizenden men-

sen in Oost-Europa. Een voedselpakket van Dorcas is 

erg belangrijk voor de komende koude wintermaanden.

Geef jij ook ? Lever je extra aankoop in bij de vrijwilliger.                                                                                          

Bent u niet in de gelegenheid tijdens de Dorcas voedselactie 

boodschappen te doen, en heeft u wel producten voor deze 

actie gekocht, dan kunt u deze tijdens de Dankdienst op 7 

november inleveren in de daarvoor bestemde doos die in de 

kerk aanwezig is. Ook is het mogelijk een bijdrage te doen 

voor deze actie in de collecte bus.

DANKJEWEL !

E redienst Anders 2018
Op zondag 11 november a.s. komt het Kwartettekoar onder lei-

ding van Hindrik van der Meer in de Koepelkerk te Witmarsum. 

Deze dienst is één in het kader van het afscheidstournee van het 

Kwartettekoor voor hun dirigent Hendrik van der Meer. Hij is, 

al meer dan 10 jaar,  met een aantal tekstdichters en componisten 

de grote inspirator en dirigent van het koor, maar is inmiddels 

80 jaar en wil een stapje terug doen. Daarom is besloten onder 

de naam “Net mei stille trom”, een afscheidstournee voor hem 

te organiseren voor alle kerken die het Kwartettekoor al eens 

op bezoek hebben gehad. Inmiddels zijn er al vijftig aanvragen 

voor een optreden. Wij zijn als werkgroep Eredienst Anders  dan 

ook heel blij dat wij ze weer mogen ontvangen. Ze verzorgen de 

gehele dienst, met het thema  “ ’t Goede is sterker as it kweade”. 

De dienst is friestalig. Neem vooral uw kinderen mee, want die 

zullen in de Kindernevendienst een paar liedjes instuderen, die 

ze daarna in de dienst, als kinderkoor, ten gehore zullen brengen. 

De dienst begint om 10 uur en vanaf 9.30 uur is er koffie/thee en 

limonade. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang.
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F loraliafeest
Basisschool De Utskoat

Op vrijdag 12 oktober vierde De Utskoat haar jaarlijkse Flora-

liafeest. Dit keer stond de avond in het teken van het thema van 

de Kinderboekenweek “Kom Erbij!” De opening van het feest 

vond plaats op het plein. Muziekvereniging Nij Libben haalde 

de bezoekers met haar muzikale klanken binnen, waarna alle 

kinderen onder leiding van Esther Metzlar de openingsdans lie-

ten zien op het nummer “Kom Erbij” van Kinderen voor Kin-

deren.

Vervolgens werd iedereen door locatieleidster Ingrid Kram 

welkom geheten en uitgenodigd om het feest in school verder 

te vieren.

Binnen waren alle ruimtes feestelijk versierd. In de lokalen 

waren verschillende spelletjes te doen, waaronder touwtje-

trek en grabbelen. Kinderen konden hun nagels laten lakken 

door oud-leerlingen van de school of zich laten schminken. 

Verder waren alle verenigingen in Witmarsum uitgenodigd om 

hun vereniging onder de aandacht te brengen. Janny Yntema 

van Loopgroep Witmarsum en Esther Metzlar van Fysio Wit-

marsum waren aanwezig en gaven loop- en dansclinics. De 

kaatsvereniging had een wedstrijdje darten georganiseerd en 

de voetbalvereniging had een quiz samengesteld, waarbij men 

op oude archieffoto’s  voetballers moest herkennen, dit waren 

voornamelijk ouders van kinderen op school.

Daarnaast hebben alle kinderen met hun klas een voorstelling 

laten zien. Complimenten voor alle kinderen en hun juffen, 

hoe zij er weer  voor gezorgd hebben het publiek iets bijzon-

ders te laten zien. Alle voorstellingen hadden als thema “Kom 

Erbij”en elke groep heeft dit weer op zijn eigen manier in de 

voorstelling verwerkt, zoals d.m.v. speeddates een speelvriend-

je zoeken bij de jongere groepen, tot ruzie op het plein oplossen 

bij de oudere groepen. In elke voorstelling kwam het thema 

goed naar voren en werd de nadruk gelegd op het samen zijn 

en iedereen mag meedoen.

Dit jaar was het ook weer tijd voor de Floralia Ontwerpwed-

strijd. Kinderen mochten thuis iets ontwerpen, bouwen, teke-

nen, knutselen, een gedicht schrijven of bijvoorbeeld een hobby 

laten zien d.m.v. foto’s. Vele kinderen zijn thuis druk bezig 

geweest! De ontwerpen werden beoordeeld door een jury, Titia 

Banga en Tjittie Koopmans. Per combinatiegroep kregen de 

drie mooiste ontwerpen een medaille. Alle kunstwerken waren 

tijdens het feest tentoongesteld in de Patio. Ook voor de jongen 

en het meisje die het mooist verkleed waren, was er een prijs. 

Tijdens het feest werd er een verloting gehouden, waarbij er 

weer spectaculaire prijzen werden weggegeven! Dit varieerde 

van decoratieve prijzen voor volwassenen, speelgoed en spel-

letjes voor kinderen en een aantal prijzen in de vorm van een 

tegoedbon, workshop of clinic. Alle prijzen zijn aangeboden 

door bedrijven in Witmarsum en omstreken. Ook hiervoor 

weer hartelijk bedankt! 

Een bijzonder moment deze avond was de onthulling van het 

Mozaïek. Een prachtig kunstwerk samengesteld uit alle schil-

derijtjes die de leerlingen hadden gemaakt onder begeleiding 

van Tjittie Koopmans. Een schilderworkshop aangeboden aan 

beide scholen door Witmarsum 2018 in het kader van de expo-

sitie ‘Hobbe Smith thuisgebracht’. Naast de inspirerende schil-

derworkshop zijn de leerlingen ook naar de expositie geweest. 

Ze waren erg onder de indruk, vooral van een schilderij van 

Gert-Jan Veenstra. Dit kunstwerk is dan ook gekozen voor het 

Mozaïek. Tjittie Koopmans heeft de onthulling verricht.
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In het eetcafé konden bezoekers genieten van een hapje en 

een drankje, zoals lekkere zelfgemaakte taarten, soep, snert, 

broodjes en verschillende zelfgemaakte zoete en hartige crea-

ties. We willen alle ouders ook weer bedanken voor de verras-

sende lekkernijen dit jaar! 

Rond zeven uur werd het feest afgerond. We willen het hele 

team van De Utskoat, alle vrijwilligers en de aanwezige vereni-

gingen bedanken voor hun inzet vóór en tijdens het gezellige 

feest! We hopen dat u volgend jaar ook weer aanwezig zult zijn 

tijdens de Floralia!

De Floraliacommissie

E xpositie
Hobbe Smith echt thuisgebracht

Expositie in Witmarsum. Het  ‘Hobbe Smith thuis gebracht’ 

project met een duo expositie van voormalige dorpsgenoten 

Hobbe Smith en Gert-Jan Veenstra is inmiddels afgerond. Het 

bracht ons in de Doopsgezinde kerk in vier weekeinden tussen 

de 700 en 800 bezoekers! Ongeveer de helft van de bezoekers 

kwam uit Witmarsum en omgeving, een kwart uit Friesland en 

een kwart, vooral kunstliefhebbers, vanuit Groningen, Flevo-

land, Noord-Holland, Gelderland, Brabant, België, Canada 

tot Australië!  Reacties uit het gastenboek waren stimulerend 

voor de organisatoren en de kunstenaars. Een paar voorbeel-

den daaruit:

‘Erg mooi. Heimwee naar het verleden met de vissersboten op 

de Zuiderzee.’

‘Water, wind en zeilen word ik helemaal blij van.’

‘De schilderijen van Gert-Jan zuigen me a.h.w. naar binnen, het 

water op, de lucht in. Dat voelt goed.’

‘Prachtige combinatie van oud en nieuw. Genoten.’

‘Samen met de virtuele rondleiding in de 3D bril terug in 

Amsterdam. Heel bijzonder!

‘Dat dit in Witmarsum mogelijk is gemaakt, bijzonder!’

Boekwerk. Met de productie van een prachtig boek 

‘Hobbe Smith Friese chroniqueur van Amsterdam’, is  

Hobbe Smith weer op de kaart gezet als ‘cultureel erf-

goed’. Het boek laat in tekeningen van Gert-Jan Veenstra 

het leven van Hobbe zien, de jeugdtijd in Witmarsum en 

zijn latere leven in Amsterdam (1864-1942). In het tweede 

deel schrijft Bob Hardus over Hobbe’s leven gespiegeld 

aan het leven van Vincent van Gogh en Hobbe’s ontwik-

keling in het kader van schilders gerekend tot de Haagse 

school. Het rijk geïllustreerde boek is te koop in de boek-

winkel, via internet of bij de organisatoren.

Schoolschilderen. 138 basisschoolleerlingen uit Witmar-

sum, beleefden in 9 groepen een ‘Hobbe Smith school-

dag’, voor het ontdekken van de schilderkunst en de eigen 

schildertalenten. Een dag die met de eigen leerkracht van 

de groep begon met een les over Hobbe, gevolgd door een 

schilderworkshop o.l.v. Tjittie Koopmans. Na de middag-

pauze bracht de groep een bezoek aan de expositie, met 

de opdracht de aanwezige schilderijen aan de hand van 

foto’s met details van de schilderijen te herkennen. De 

leerlingen werden daardoor bijna een uur lang een geïnte-

resseerde expositiebezoeker. Het favoriete schilderij van 

de leerlingen bleek een kleurig gezicht op het Sneeker-

meer van Gert-Jan Veenstra te zijn. Als afronding heb-

ben de organisatoren een foto-mozaïek van dit schilderij 

gemaakt met de door de leerlingen gemaakte schildercan-

vasjes . Deze mozaïeken zijn als blijvend aandenken in de 

scholen te bezichtigen. Tot slot heeft de ervaring met de 

schilderworkshop een leuk starters initiatief opgeleverd, 
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namelijk Tjittie Koopmans gaat verder met <schoolschilderen> 

voor andere scholen!

Hobbe Smith thuis gebracht is een  LF2018/Witmarsum 2018 

project, georganiseerd door Bob Hardus, Jac Konig, Gert-Jan 

en Silvia Veenstra, Tjittie Koopmans, Sabine Hardus en Gerrit 

Tol. Het project is mede mogelijk gemaakt door Streekwurk 

Zuidwest Friesland, Nijman Biermasz 17 dorpen fonds, P.W. 

Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Bolsward Dronrijp 1993, 

Stichting Ekspedysje Wytmarsum, bedrijfssponsoren en vrij-

willigers. Al met al een prachtige Mienskip verbinding voor 

Witmarsum en een Iepen Mienskip impuls van Witmarsum met 

de buitenwereld.

T op 2000 2018
Over een paar maanden kunnen we weer genieten van de Top 

2000 op radio 2. 

Elk jaar weer is dat het resultaat van wat we samen de mooiste 

liedjes vinden. 

Een aantal van die liedjes zijn niet alleen mooi om naar te luis-

teren, maar hebben ook nog een mooie boodschap. 

Zoals in de vorige Koepel gemeld, hebben we onze Top-2000-

dienst gepland op 17 februari 2019 in de Koepelkerk. Noteer 

de datum vast! De band heeft natuurlijk tijd nodig om de num-

mers in te studeren, maar we willen jou ook de gelegenheid 

geven om jouw favoriete top-5-lijstje in te leveren. Daarom 

hebben we de inlevertermijn verlengd. We willen graag vóór 

10 november jouw favoriete top-5-lijstje hebben!

Ze kunt dit lijstje mailen naar tjittiekoopmans@hotmail.com of 

bij haar in de brievenbus doen: Schoolplein 1. Ik ben benieuwd!

PeterWattèl

18
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De Kinderen van September in het pand aan de Arumerweg 53 is van 
start.

Na een succesvolle open dag waar veel mensen zijn langs geweest om onze 
prachtige locatie te bekijken zijn de eerste aanmeldingen een feit en heb-
ben we vanaf 16 oktober onze deuren geopend en is de opvang gestart.

Waarom kiezen voor de Kinderen van September:
Wij zijn kleinschalig met vaste pedagogische medewerkers, flexibel door 
onze openingstijden van 06.00 uur tot 18.30 en goedkoop doordat wij 
 alleen de afgenomen uren factureren. 
Bij ons geef je een maand van tevoren de opvanguren door en die worden 
uiteindelijk berekend. (Ruilen en wijzigingen zijn in overleg mogelijk). 
Onze uurtarieven sluiten aan op wat de belastingdienst vergoed en zijn  
€ 6,95 B.S.O. en € 7,45 Kinderopvang.
Meer informatie vind u op onze websitewww.kinderenvanseptember.nl

Bellen mag ook altijd 0517-210003
De Kinderen van September
Arumerweg 53, 8748 AB Witmarsum
0517-210003
www.kinderenvanseptember.nl
info@kinderenvanseptember.nl
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Witmarsum 2018
Groot feest voor iedereen die meegewerkt heeft aan het succes 

van Witmarsum 2018

Wanneer de laatste activiteit van Witmarsum 2018 voorbij is 

-de theatervoorstelling Wy Jouwe Gjin Krimp!- is er een groot 

feest op zaterdag 17 november voor iedereen die meegewerkt 

heeft aan het succes van Witmarsum 2018. Alleen dankzij hun 

enthousiasme en tomeloze inzet konden al die mooie activitei-

ten worden georganiseerd. Iedereen waarvan wij weten dat hij 

of zij een bijdrage aan Witmarsum 2018 heeft geleverd, heeft 

een uitnodiging voor het feest gekregen. Mocht je ten onrechte 

die mail niet hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar-

info@witmarsum2018.frl. 

Datum:  17 november 2018

Aanvang:  18.30 uur

Buffet:  19.00 – 20.00 uur

Live muziek: 20.30 uur – 22.00 uur

Locatie:  Grote zaal van De Gekroonde Roskam

Om 22.00 uur eindigt de officiële feestavond. Vanaf dat moment 

gaan de deuren van de zaal open voor iedereen die wil genieten 

van de band Moonshark. De entree is gratis.

F anfare “Nij Libben”
Koffie concert

Op zondag 18 november bent u van harte welkom in De 

Gekroonde Roskam om te genieten van een uur fijne fanfa-

remuziek. Er is weer een mooi programma samengesteld voor 

jong en oud.

We beginnen om 16.00 uur. 

Noteer ook alvast in de agenda.

Ons kerstconcert is op zondag16 december om 16.00 uur in de 

Koepelkerk. Meer informatie in de Koepel van december

Wilt u/jij meer informatie over onze vereniging ga dan naar  

www.nijlibben.nl 

Wilt u/jij  komen spelen of starten met muzieklessen, neem dan 

contact op via telefoonnummer 0517-531635 of mailen naar  

info@nijlibben.nl 

P atyna
Waar kunt u bij Aylva State en thuiszorg Patyna terecht voor:

Huishoudelijke hulp (WMO): 

Wendy Livsey, Teamleider 06 57872986

Zorg en ondersteuning thuis: 

Joukje Spijksma, wijkverpleegkundige  06 83606917

Activiteiten:

Femke Epema, activiteitenbegeleider 0517 531456

Dagbesteding:

Femke Epema / Esther Douma, activiteitenbegeleider  

0517 531456

Maaltijdservice:

Fokke Boschma / Daphne Walstra, Kok  0517 531456
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Wonen in Aylva State:

Wendy Livsey, Teamleider 06 57872986

 

Met vriendelijke groet,

Joukje Spijksma Reitsma

Wijkverpleegkundige thuiszorg Witmarsum e.o.

S CHEPPINGSGAVE
Het koor is al weer enkele maanden bezig met repeteren; de 

eerste zes weken hebben we in de Koepelkerk geoefend van-

wege de Hobbe Smith tetoonstelling, die in de Doopsgezinde 

kerk werd gehouden. De eerste paar repetities zijn we bezig 

geweest met de liederen voor “Wy jouwe gjin krimp”,welke 

begin november zes keer opgevoerd wordt. Het popkoar was 

dan ook van de partij en we werden begeleid door Tjittie Koop-

mans en Esther Metzlar. Daarbij komt ook , dat een deel van de 

koren figurant is bij het theaterstuk, dus tijdens het zingen ook 

nog bewegen en spelen, wat niet meevalt; maar al doende leert 

men en door steeds te herhalen werd het almaar vertrouwder.

Maar de “gewone” liederen gaan ook door, want Scheppings-

gave doet zaterdag 17 november mee aan het Femuza Festival, 

dat dit jaar in de Gasthuiskerk te Bolsward gehouden wordt. 

Daar moet ieder koor ongeveer 20 minuten een programma 

verzorgen en een vakjury zal het muzikale gedeelte beoordelen 

maar er is ook een publieksjury die naar de presentatie kijkt. 

Het koor is van plan goed voor de dag te komen, want er zijn 

ook prijzen aan verbonden.

En daarna moeten we aan de slag met de kerstliederen omdat 

Scheppingssgave meewerkt aan de Kerstnachtdienst op 24 

december in de Koepelkerk. Dan is het alweer bijna 2019!                

We hopen dan een wat rustiger jaar te krijgen, want de afgelo-

pen twee jaren waren vrij hectisch. Tot wederhoren!
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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.
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S urprise
Ook dit jaar komen wij weer met onze dropactie langs en wel 

op dinsdag 6 november tussen 18.00 en 21.00 uur.

Als er mensen zijn die ons hier mee willen helpen kunnen die 

zich melden bij Henriëtte van der Vlugt telefoon: 532125

Graag voor 3 november

Verder staat gepland dat wij in november het donateursgeld 

ophalen. En wij  verzoeken onze leden om het lidmaatschaps-

geld over te maken.

Surprise pakt weer uit met locatietoneel.

Het bestuur van Surprise heeft de handschoen opgepakt toen 

de organisatie van het Oktoberfest de vraag stelde: kunnen jul-

lie vrijdagavond een avondvullend programma maken?

Zij hebben het gedurfd, na het succes van het openluchtspel, 

om van het traditionele pad af te wijken. Er is deze keer geko-

zen voor locatietoneel in de vorm van een belevingstocht door 

Witmarsum. 

De tocht, met als thema “IT PAAD FAN LEAFDE”, startte in 

de tent en via 10 verschillende locaties in het dorp  eindigde de 

tocht ook weer in de tent. 

Bij aankomst in de tent werden de deelnemers per groep inge-

deeld, waarbij de mensen werden gescheiden van de partner en/

of vriend/vriendin. In sommige gevallen viel dit goed en vonden 

de mensen na de tocht dat dit een extra dimensie toevoegde aan 

de tocht. Maar in andere gevallen viel het wat minder goed uit 

en was de samensmelting op weg naar het dorp al een feit.

Tijdens de tocht werden 10 verschillende locaties bezocht met 

zeer uiteen lopende activiteiten. De versierde route werd aan-

gegeven met lichtjes en fakkels. De 10 groepen kwamen op hun 

tocht door het sfeervolle dorp bij de 10 onderstaande activitei-

ten langs.
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In de file in de Mr de Vriesstraat; Er moesten verschillende 

opdrachten in en om de auto worden uitgevoerd. Waarbij 

de ene opdracht gemakkelijker kon worden uitgevoerd dan 

de andere. Dit leidde tot bijzondere situaties in en rond de 

auto’s in de file. Dan Speeddate in de Roskam;  Een hilarisch 

gebeuren met zo nu en dan een pikant vraagje tussen door 

om de ander beter te leren kennen. Uiteindelijk is het gelukt 

om in elke groep een match te krijgen! Op de landtong was 

een camping waar het kampvuur voor het echte camping-

gevoel zorgde. Dan was er een activiteit in de molen; Een 

prachtige en sfeervolle locatie, waar in een sneltreinvaart 

op humoristische wijze de biecht werd afgenomen door de 

pastoor. In de kantine van de camping was het groot feest en 

kon de polonaise worden gelopen en ook kon er gezongen 

worden tijdens de karaoke. Op het ‘griene plak’ werden de 

deelnemers op onverhulde wijze de waarheid verteld door 

twee zigeuner waarzegsters.  Daarna ging de tocht door het 

rosse end. Hier hing het echte rosse buurt sfeertje. Alles in 

de straat was aangepast om deze sfeer te creëren. De hoeren 

rolden bijna over elkaar heen, de auto’s met klanten reden 

af en aan en er konden zelfs nog biertjes worden gedron-

ken in de tijdelijke kroeg. Er was enige bezinning tijdens de 

tocht mogelijk in het doopsgezinde kerkje. Hier kon wor-

den geluisterd naar mooie gedichten en stemmige muziek 

en  zang. Ook werd de kans geboden om intiem te schuife-

len. De brandweer kazerne was omgedoopt tot een groot 

podium voor mannelijke strippers. Op deze locatie zorgden 

de plaatselijke brandweermannen voor een prachtige show. 

Uitgedost als ware Chippendales zorgden ze voor een spec-

taculaire act. Menig deelnemer van deze tocht zal ook nu 

nog even naar de grote schuifdeur van de kazerne kijken en 

hopen dat deze omhoog gaat en er een Chippendale is ach-

ter gebleven.  En dan was er nog in Fysio Witmarsum een 

zwangerschapsgymnastiek les, waarbij je na een paar minu-

ten werd omgetoverd tot een zwangere vrouw door middel 

van een opgeblazen ballon. En tussen al deze acts fietste, 
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D e Laatste Eer
Begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer”.

Veel mooie herinneringen, kunnen het verdriet verzachten….

Na een overlijden zijn er veel beslissingen te nemen. Voor ons 

gevoel lijkt daarvoor soms weinig tijd en ruimte te zijn.

De bodes, mevr. J. Koehoorn-Hoitsma (tel. 0517-531654/06-

30953146) en dhr. C. van Veen (0517-851909/06-46351620), 

kunnen u met raad en daad terzijde staan om een afscheid te 

regelen zoals het bij uw familielid past.

Ook voor niet-leden zijn zij bereid, om samen met u, een waar-

dig afscheid te organiseren. Voor niet-leden worden de kos-

ten met 10% verhoogd tot een maximum van € 275,-. Tevens 

wordt er huur berekend voor het gebruik van materialen zoals: 

de rijdende baar, kleed en rokje om de kist en het gebruik van 

het daaltoestel. Deze extra kosten kunnen uitkomen rond de 

€ 400,- per begrafenis. 

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

den van begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer”. 

De contributie voor alleenstaanden is € 15,- per jaar. Voor een 

gezin betaalt u € 30,- , hierbij zijn kinderen, mits ze zijn aange-

meld, tot hun 18e jaar meeverzekerd.

U kunt vrijblijvend informatie opvragen bij dhr. K. Kroontje 

(tel.0517-531963), of neem eens een kijkje op de website van de 

vereniging:  www.uitvaartverenigingwitmarsum.nl 

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma voorzitter (tel.0517-532551)

Dhr. K. Kroontje penningmeester (tel.0517-531963)

Mevr.J. Joustra-Giliam secretaris

Mevr.M. Brandsma-Leijendekker  lid

Dhr. J. Brouwer     lid

letterlijk en figuurlijk, het pas getrouwde stelletje door. 

Een tocht met sfeervolle, spectaculaire, humoristische, hilari-

sche en spannende acts. Surprise heeft aan de spelers de rode 

draad en het motto aangegeven en daarna moesten de spelers 

zelf de 10 minuten invullen. Dit loslaten was voor het bestuur 

een zeer geslaagd experiment. Geen regisseur kwam er aan te 

pas. De spelers hebben de verantwoordelijkheid genomen door 

een grote portie creativiteit en inspiratie te gebruiken. Hier-

door werden alle acts met zeer veel enthousiasme gebracht en 

ontvangen. Zowel de spelers als de deelnemers hebben genoten 

van deze eerste belevingstocht van Surprise. Dit was na afloop 

in de tent ook duidelijk te merken. Er werd nog veel over de 

tocht na gesproken en er werd veel nagelachen. 

Maar er waren meer mensen die hebben gezorgd dat het een 

succes is geworden. Ook het belangeloos ter beschikking stel-

len van de locaties was hartverwarmend. Het enthousiasme 

van buurtbewoners om mee te doen was geweldig om te zien. 

Vooral in het Verl. Oostend is de hele straat losgegaan en werd 

de straat omgetoverd tot een ware rosse buurt. Het gevoel om 

er met z’n allen een succes van te maken was erg groot. Een 

spontane 2018 “mienskip”actie!

Conclusie: door van de traditionele weg af te stappen kun je 

toch, low budget, met een enorm enthousiasme een verrassend 

en verfrissend toneelspektakel maken. 

Namens Surprise, twee deelnemende mystery journalisten �
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Z ONNEBLOEM
Activiteit Zonnebloem Witmarsum/Bolsward

Maandag 10 DECEMBER 2018 is er weer een gezellige och-

tend in het kerst versierde Groencentrum van Witmarsum van 

9.45 tot 11.30.

Het Groencentrum Witmarsum is ook dit jaar weer gastlocatie 

voor de Zonnebloemgasten van Witmarsum.

Onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers is het 

gezellig om wat bij te praten.

Ook is er gelegenheid om door het Groencentrum te wandelen 

en ideeën op te doen voor de komende kerstdagen.

Opgave tot 4 december.

Informatie bij: Fokje Bouma  tel. 0517-532244

                          Jelly Fokkema tel. 0517-531830

M ounewetter
Letters van Mounewetter

Zwembad Mounewetter: beste buitenbad van het jaar 2018

Na een geweldig zomerseizoen met 70.000 bezoekers was Zwem-

bad Mounewetter genomineerd voor de verkiezing  “zwembad 

van het jaar 2018”. Op 9 oktober werd bekend gemaakt dat 

wij deze verkiezing hebben gewonnen. De prijs voor beste 

openluchtzwembad werd voor de tweede achtereenvolgende 

keer behaald met een score van 8,3. Tevens werd een 2e plaats 

gehaald op het onderdeel “klantvriendelijkste zwembad” met 

een score van 9,1. Als personeel, vrijwilligers en bestuur zijn wij 

hier bijzonder trots op.

M ouneboulers
Verrassingstoernooi Jeu de Boules 

vereniging de Mouneboulers

13 oktober jl. organiseerden de 

Mouneboulers een verrassings-

toernooi. En het was met recht 

een verrassingstoernooi, met soep, 

gehaktballen en lekkere salades. 

Met een knipoog naar het Okto-

berfest Witmarsum was er duitse 

schlagermuziek en verklede jeu de 

boulers.

Onder werkelijk prachtige weers-

omstandigheden is er onderling 

weer sportief gestreden voor leuke 

prijzen en een extra prijs werd beschikbaar gesteld door Wiepie 

Oenema; een Amaretsje fan muoike Tetsje. 

We kunnen terugkijken op weer een gezellige middag. Nu op 

naar het laatste toernooi dit jaar het Snerttoernooi, mis het niet!
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Wy jouwe gjin krimp!
As jimme dit leze dan is der yn elk gefal al ien foarstelling west 

fan ‘Wy jouwe gjin krimp!’ yn de pleats fan Reynold en Mar-

greet Ypma.

It teaterstik ‘Wy jouwe gjin krimp!’,  wer sa’n 90 Wytmarsum-

mers oan meiwurkje, giet oer in lyts doarp dat langsum mar 

wis leechrint en wêr de  leefberens ôfnimt. Oerheden ha beslet-

ten net mear te ynvestearen yn dit lytse doarp. De ynwenners 

moatte harsels mar rêde. Der ûntstiet in twadieling tus-

ken ynwenners dy’t it sinkende skip ferlitte wolle en sy 

dy’t de skouders der ûnder sette wolle om der mei syn 

allen wat fan te meitsjen.

Dit meie jimme net misse! Miskien binne der noch 

kaarten te krijen!  Sjoch foar mear ynformaasje  en it 

bestellen fan kaarten (15 euro it stik)  op  www.wyjou-

wegjinkrimp.nl
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direksje fan de Wieringermar wie de foarrinner fan de Ryks-

tsjinst foar de Iselmarpolders. 

Fan jannewaris 1938 oant 1941 wie Smeding lândrost fan it 

Iepenbier Lichem “ De Wieringermar “.Oanslutend wie er oant 

31 july 1941 waarnimmend boargemaster fan de nije gemeente 

Wieringermar. Fan 1942 oant 1954 wie Smeding ek lândrost 

fan it Iepenbier Lichem “De Noardeastlike Polder.” Hy wurdt 

beneamd ta ridder yn de oarder fan de Nederlânske Liuw en 

as kroan op syn wurk krige hy yn maart 1948 in Earedoktoraat 

yn ‘ e lânboukunde fan de Lânbouhegeskoalle te Wageningen. 

Syn frou komt te ferstjerren yn 1962, Smeding stjerre op 6-12-

1967 yn Lunteren, dêr ‘ t er de lêste jierren wenne, oant syn dea 

ferdjippe er him yn ‘ e tastjoerd rapporten en nota’s oer it wurk 

yn de Flevopolders. As jo in kear troch de polders gean, tink 

dan ris oan dy bysûndere doarpsgenoat.

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

A genda
1,2,3,7,9,10 november  Tonielstik ‘Wy Jouwe Gjin Krimp’

     20.00 ûre, pleats Reinold en Mar-

greet IJpma

6 november   Dropactie Surprise Vanaf 18.00 uur.

9, 10 november  Dorcas Voedselactie

    Supermarkt Poeisz

10 november   Aylva State 15.00 uur, Zingen met 

Gerrit en Piet

Y n’t ferline
As wy Hobbe 

Smith sjogge as in 

bekend persoan 

út Wytmarsum, 

dan moatte wy 

Sikke Smeding 

der grif ek ûnder 

ferstean. Wa is 

dizze man: berne 

op 6-2-1889 te 

Wytmarsum, 

soan fan Dooitze 

Smeding, amtner 

fan de boarger-

like stân, en fan 

Geertje Bangma. 

Sikke Smeding 

gie nei de legere 

skoalle nei de 

HBS te Ljouwert 

en de Ryks Hege-

re Lân-,Tún-, en 

Boskbou skoalle te Wageningen, dêr ‘ t er yn 1914 ôfstudearre. 

Hy trout op 17 septimber 1918 mei Anna Catharina de Veer, 2 

bern krije se, in famke en in jonge. Op 1 april 1917 wurdt er oan-

steld ta Rykslânboukonsulint en as direkteur fan de Rijkslân-

bouskoalle te Schagen. Hy spile in wichtige rol by de tarieding 

en útfiering fan de drûchlizzing fan de Sudersee. 

Fan 1935 oant 1954 wie er haad fan de Direksje fan de Wie-

ringermar. Dy hie as taak om de drûchleine lannen yn kultuer 

te bringen, pleatsen te bouwen, pachters oan te wizen en de 

kolonisaasje fan de Wieringermeerpolder te befoarderjen. De 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 16 novimber 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

11 november Eredienst Anders

   Vanaf 9.30 uur, Koepelkerk

13 november  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De 

Gekroonde Roskam, Competitie

14 november  Bijeenkomst Gulden Lân – Gouden Land

   19.30 uur, Laurentiuskerk, Kinswerd

14 november Aylva State 10.00 uur, Rollatorkeuring

15 november Aylva State 14.30 uur, De Roze Loper

16 november Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur

17 november De Mouneboulers, Snerttoernooi

17 november Feest voor medewerkers Witmarsum2018

   Zie het bericht in deze Koepel

18 november Koffieconcert Nij Libben 

   16.00 uur, De Gekroonde Roskam

18 november Aylva State

   14.30 uur, Middagdienst PKN

19 november Algemene ledenvergadering V&O

   20.00 uur, De Gekroonde Roskam

20 november Vrouwen van Nu

    19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Lezing 

politieman Doede de Boer over het milieu.

24 november Sinterklaas in Aylva State

   Ongeveer 14.45 uur

27 november Kaartclub Elk Wat Wils, competitie

    19.45 uur, De Gekroonde Roskam, 34
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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

11 november Eredienst Anders

   Vanaf 9.30 uur, Koepelkerk

13 november  Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De 

Gekroonde Roskam, Competitie

14 november  Bijeenkomst Gulden Lân – Gouden Land

   19.30 uur, Laurentiuskerk, Kinswerd

14 november Aylva State 10.00 uur, Rollatorkeuring

15 november Aylva State 14.30 uur, De Roze Loper

16 november Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur

17 november De Mouneboulers, Snerttoernooi

17 november Feest voor medewerkers Witmarsum2018

   Zie het bericht in deze Koepel

18 november Koffieconcert Nij Libben 

   16.00 uur, De Gekroonde Roskam

18 november Aylva State

   14.30 uur, Middagdienst PKN

19 november Algemene ledenvergadering V&O

   20.00 uur, De Gekroonde Roskam

20 november Vrouwen van Nu

    19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Lezing 

politieman Doede de Boer over het milieu.

24 november Sinterklaas in Aylva State

   Ongeveer 14.45 uur

27 november Kaartclub Elk Wat Wils, competitie

    19.45 uur, De Gekroonde Roskam, 35
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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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