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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.

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

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!

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

K at en Harke
Ek tusken

en

rint it kulturele haadstêd jier 2018 op syn

ein. En wat foar jier! Rûnom yn Fryslân koene wy genietsje
fan alderhanne kulturele aktiviteiten. Guon hiele grutte, lykas
de Reuzen yn Ljouwert en soms hiele lytse lykas de kuier yn
Nijhuzum. Ik tink dat Wytmarsum him sels goed sjen litten hat
yn 2018 mei alderhanne saken. Net allinnich op it gebiet fan
kultuer, mar likegoed op it mêd fan sport, keunst, ûnderwiis en
bewege. Ik wol fansels net opskeppe, mar as der ien doarp is dat
in goeie ynfolling jûn hat oan it begryp ‘Mienskip’en ‘Mienskipssin’, dan is it ús doarp wol. Soks moat wy net allinnich koesterje, mar wy moatte der ek fierder mei fansels! Mei in djoer
wurd neame se dat yn Ljouwert de Legacy, wat eins neat oars
betsjut as de erfenis. En dat wij fierder gean mei dy erfenis, dêr
sit ik eins net oer yn, wy jouwe ommers gjin krimp!
Sa moatte jimme wis in besite bringen oan de krystmerk yn ús
eigen Groencentrum. Wat hat men dat wer prachtich opboud
en delsetten. Men waant him yn de wûndere wrâld fan de
Krystman, dy’t mei de slide mei syn rindieren der foar, syn folsleine kolleksje delset hat yn Wytmarsum. Oerdreaun? Tocht
ik net, want men moetet dêr minsken dy’t rûnom út Fryslân
wei komme. Oer it generaal binne in tal fan myn Snitser kollega’s wat bagatelisearend oer ús doarp, mar as it op de Kryst
show oankomt, dan is Wytmarsum top of the bill!
Ja en dan stiet 2019 foar de doar. Want de moanne desimber
is net allinnich dé tiid fan it jier om werom te sjen, mar ek om
foarút te sjen. Wat sil sa’n nij jier ús allegearre bringe? Gjin
idee en dat is tink ik ek mar goed, want jo sille alles mar yn it
foar witte! Ik moat der net oan tinke! It libben bestiet út ferrassingen en dat heart der bij.
Soms bin it sinnige ferrassingen, mar betiden binne se drôf.
3
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Sa ferstoar op 20 novimber yn Aylva State MARIJKE VEENSTRA –Dijkstra. Marijke wie widdo fan Wiebe Veenstra.
Hja hawwe jierren yn de boadewenning bij it gemeentehûs
wenne. In leave en kreative frou. Doe’t ik noch mar krekt bij
de gemeente Wûnseradiel wurke wie it gewoante dat de boade,
har man Wiebe, moarns de kofje en middeis de tee rûnbrocht.
Benamme moarns duorre it mij altyd fiersto lang foardat wij in
bakje krigen. Ik wie dan ek hartstikke wiis mei Marijke, want as
Wiebe moarns betiid bij de skoallen de post rûnbrocht (dat wie
doe noch sa) rôp Marijke mij efkes om yn de keuken in bakje
te drinken. Eat wat Wiebe fansels net witte mocht. Dat wie ús
geheimke en dat is it (oant no ta) ek altyd bleaun. Mar hja wie
ek kreatyf, want tegearre mei har dochter Marijke skreaun sij
it liet ‘It Lot’, wat jierrenlang op de wurklist fan ús band stie.
Wiebe en Marijke krigen 3 bern, Marijke, Gert-Jan en Marina.
Marijke is 95 jier wurden. Wy winskje de famylje de krêft ta om
dit grutte ferlies in plakje te jaan.
Mar it libben hat twa siden, in skaadkant en in sinnige kant.
Want op 17 novimber waarden CORNELIS BOERSMA en
JANTINA BOERSMA-FOKKEMA de grutske âlders fan
FEMKE Boersma. ‘Wat ha wy nei dy útsjoen, no bist hjir en
hearst by ús: berne om altyd fan te hâlden’ Hja wenje yn Oudega. De grutske pake en beppe binne Abe en Jelly Fokkema en
oerpake en beppe binne Klaas en Jelly Reinsma.
Mar de earrebarre kaam nochris del. Want sa waard op 30
novimber GERBRIG TRIJNTSJE HUITEMA berne. Gerbrig wennet mei har grutske âlders JARING en TINEKE en
har like grutske suske en broer Elisa Gerard op Harkesyl. Mar
like grutsk binne de pake en beppe’s, Gerard en Tiny Huitema
en Sjoerd en Lieske Meekma. Allegearre fan herte lokwinske!!
Ta beslút in part ut it earder neamde liet ‘It Lot’:
Sa sit ik faak genôch te tinken oan al dat geweld om ús hinne
Wêrom kin deselde sinne net skine oer de hiele wrâld?
En ik bliuw tsjin better witten oer it eigene o sa hoedzjen
mar myn fertriet by al dat noedzjen is as in drip yn in see fan leed.
4
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It folseine liet is te beharkjen fia in link op facebook fan De

.

Koepel www.facebook.com/dekoepel/ of fia youtube: https://

,

youtu.be/IbwOVd6FqJg
Goeie krystdagen en in lokkich en sûn 2019 tawinske!
Oant de folgjende Koepel!
Wim

s

-

-

D orpsbelang
Presentatie masterplan
Gulden Lân -Gouden Land
Vijf dorpen in het Marneslenkgebied: Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich presenteerden op woensdag 28
november het masterplan Gouden Land in de Victoriuskerk
in Pingjum. Samen met Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur, hebben zij de krachten gebundeld om een gemeenschappelijke visie op te stellen als leidraad voor de toekomstige
ontwikkeling van het Marneslenkgebied aan de Waddenkust.

n

r

Peter de Ruyter presenteerde het masterplan Gouden Land,

a

waarin hij beschrijft hoe de dorpen hebben gekeken naar de

.

ontwikkelingen van het landschap die op hen afkomen. Erik
Faber, wethouder duurzaamheid en lokale democratie SWF,
nam het masterplan in ontvangst en toonde zich zeer enthousiast over het resultaat. Raymond Klaassen van de RUG vertelde over de ruigpootbuizerd en hoe - door hem in het gebied
terug te brengen - biodiversiteit, cultuurhistorie en beleving
van het landschap kunnen worden vergroot. Bob Driessen en
5
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Oeds Bouwsma musiceerden op het gedicht “Oer Fryslân” van
Albertina Soepboer.
Masterplan Gouden Land koppelt grote maatschappelijke
opgaven van ‘bovenaf’ aan allerlei ideeën en initiatieven van
‘onderop’, uit het gebied zelf. Gericht op een toekomst waarbij integraal en gezamenlijk naar het gebied wordt gekeken.
Hierbij wordt inspiratie gezocht in oude verhalen. Pioniers als
Grutte Pier en Menno Simons staan voor een bepaalde mentaliteit, een zelfbewuste houding die ook richting de toekomst
een bron van inspiratie kan zijn. Hun verhalen komen terug in
verhalenroutes en een reeks van tentoonstellingen in de dorpen. In het project MarneArt worden landschapskunstprojecten in samenwerking met Sense of Place ingezet om mensen uit
te nodigen tot reflectie over de toekomst van het landschap,
gekoppeld aan de grote opgaven.
Het masterplan is een voorbeeld van Gebiedsontwikkeling 2.0
: grote maatschappelijke opgaven (klimaatverandering, biodiversiteit, cultuurtoerisme) worden gecombineerd met inspirerende initiatieven om de leefbaarheid te vergroten (b.v. betere
wandelroutes over oude dijken). Draagvlak en daadkracht
kunnen elkaar op deze wijze versterken.
Het masterplan is te vinden op de dorpsbelangsite: http://www.
witmarsum.com/wp-content/uploads/2018/12/GOUDENLANDMASTERPLANDEFINITIEFLR20181105-1.pdf

6
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E WW
We zijn dit seizoen op 25 september weer begonnen
met onze kaartavonden. Gelijk de eerste avond konden we vier nieuwe leden begroeten. Na een korte vergadering zijn we begonnen met kaarten. We waren nog
maar net met de competitie bezig of er werden twee
leden langdurig ziek. Dit zijn de leden Paul v. Steyn en
Durk Hiemstra. Langs deze weg wensen wij ze beter-

-

schap toe en we hopen dat we ze gauw weer op onze

-

kaartavonden zien. Het is nu bijna kerst en we zijn
alweer halverwege het seizoen. Ook kunnen we wel
wat nieuwe schutjassers erbij hebben. Dinsdag is onze
kaartavond.
Hierbij de prijswinnaars van de eerste helft seizoen
2018/2019.
Schutjassen

Klaverjassen

e

25 september

t

1e prijs Paul Nota 59 pnt

Joh Adema 5269 pnt

2e prijs

Jan Sytsma 5055 pnt

3e prijs

Eade Schippers 4915 pnt

4e prijs

Sjoukje Wind 4881 pnt

.

2 oktober
1e pr. Henk Anema 60 pntTruus Bergsma 5263 pnt
2e prijs

Emmy Hofma 5171 pnt

3e prijs

Klaas Kroontje 5059 pnt

16 oktober
1e prijs Paul Nota 62 pnt

Piet Kronemeyer 5442 pnt

2e prijs

Jan Sytsma 5119 pnt

3e prijs

Piet Feenstra 5040 pnt
7
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30 oktober Maatkaarten
Schutjassen
1e prijs H. Anema/J. Kuperus 56 pnt
Klaverjassen
T. Bergsma/I. Bruinsma 5577
Schutjassen
2e prijs P. Nota/H. Bergsma 52 pnt
Klaverjassen
B. Keuning/W. de Valk 4569
3e prijs
J. Adema/J. Bouma 4480
13 november
H. Anema 56 pnt

I.Bruinsma 5377 pnt
J. Bouma 5241 pnt
A de Roos 5039 pnt

27 november
1e prijs Sj. Nicolai 63 pnt J. Sytsma 5710 pnt
2e prijs

C. Visser 5395 pnt

3e prijs

Kl. Kroontje 5272 pnt

11 december maatkaarten
Schutjassen
1e prijs P. Nota/H. Bergsma 65 pnt
2e prijs Sj. Nicolai/J. Jorna 52 pnt
Klaverjassen
1e prijs Tr. Bergsma/I. Bruinsma 5463
2e prijs C. Visser/P. Kronemeyer 5426
3e prijs K. Kroontje/E. Schippers 5006
4e prijs E. Hofma/J. Sytsma 4611
8
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I t Stikeltsje
Jo sille it leauwe as net, mar bij Foppe en Tine
kin krystkaarten as snie foar de sinne ferdwine
mar se komme letter wol wer werom.
Hoe dat kin? In fersin? En wêrom?
Foarich jier Kryst skreaun Tine ferskate kaarten
postsegel der op en se koene fuort
Mar ja in minsk nimt him wolris wat foar,
mar dan komt it net altyd sa as it moat
Want it wie yn july 2018 doe’t Foppe
syn jas fan de kapstok pakke soe
seach er op it kapstok plankje
eat wat er net lizze litte koe
It wie in stapeltsje skreane Krystkaarten
No ja gjin probleem, sa oplost,
want ûnder it mom fan ‘better let as net’
tocht Foppe ik doch se dochs mar op de post.
Harren freonen fûnen it hiel bysûnder
mar hienen like goed in protte plesyr,
want de grutte frage wie fansels:
In Krystkaart, mar foar hokker jier???
Wie hij foar dit jier as al foar it nije?
Of soe men dit jier noch ientsje krije?
Op dy fraach kin de Stikel gjin antwurd jaan,
mar wol tocht ik: is dit net folle better?
Ien kaart foar twa jier tagelyk!
Foppe en Tine binne in nije trendsetter!
10
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It sparret beamen foar it papier
mar fine jo dizze trend dochs mar neat
dan soe ik as ik jo wie de kapstokplankjes
dochs ris wat faker ôfstofjen gean.
De Stikel

K abaret Spuit 12
Nei suksesfolle optredens yn Wytmarsum en Ried, spilet
SPUIT12 nochris op spesjaal fersyk yn de Roskam yn Wytmarsum op snein 3 febrewaris o.s. om 16:00 oere.
Dit kabaretprogramma wurdt spile

troch Aagje en Henk

Waterlander, Coby Yntema en Fred Reijenga. Sy bringe in
fleurich, komysk programma.
Jo kinne kaarten bestelle à 10 euro op: spuit12cabaret@gmail.
com en betelje oan ‘e seal. FOL is FOL .....NET STINNE.....
HINNE!!

11
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K V Pim Mulier
Kaartmiddag.
De jaarlijkse kaartmiddag vindt plaats op zaterdag 12 januari
2019 om 13.30 uur in de kantine op het sportcomplex. Iedereen
kan meedoen. Opgave bij Harm Jilderda (06 52395469) of op
de kaartmiddag vanaf 13.00 uur.
Voor de winnaars zijn er vleesprijzen.
Algemene ledenvergadering
Het duurt nog even maar de algemene ledenvergadering staat
gepland voor woensdag 6 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine. Leden kunnen deze datum alvast in hun agenda noteren.
Wall Ball
Iedereen die een keer wil muurkaatsen is van harte welkom in
de gymzaal van Witmarsum, maandags van 20.30 - 22.00 uur.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website:
www.kvpimmulier.nl.
Namens het bestuur van kaatsvereniging Pim Mulier,
Simon Lemstra

12
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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.

t

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht.
Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke
afspraken.
Bel voor vrijblijvende informatie;
0517-533080

.

:
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V ogelwacht Witmarsum
Voor onze leden en donateurs reeds lang een traditie. Een
traditie die we graag in stand houden. Daarom organiseert de
vogelwacht Witmarsum e.o. ook dit jaar weer een filmavond.
Deze avond is ook vrij te bezoeken door belangstellende niet
leden en donateurs.
En, zoals we ook gewend zijn, vind voor de leden de jaarlijkse
ledenvergadering een maand later plaats. U bent uitgenodigd!
Filmavond.
Op maandag 4 februari 2019 in De Roskam aanvang 20.00 uur.
In de pauze zal er een verloting gehouden worden.
Er worden deze avond 2 films vertoond.
We willen u deze keer verrassen met mooie beelden van de
“Weidevogels in het binnenland”. De opnamen voor deze film
hebben plaats gevonden in het rivierengebied in Gelderland/
Utrecht. Daarbij staan de Ljip, de Skries, de Tjirk, de Stranljip
en de Wylp centraal. Het geheel wordt omzoomd door prachtige muziek van o.a. Peer Gynt en Sieb van der Ploeg.
De tweede film heeft als titel “Genietsje van het Fryske Gea”.
Een film die ons de schoonheid van de natuur in onze eigen
provincie laat zien. Velen van ons kennen de terreinen van het
Fryske Gea wel, maar het is altijd weer verrassend hoe een filmer dit vast kan leggen.
Jaarvergadering.
Op maandag 4 maart 2019 is de jaarvergadering eveneens in
De Roskam.
De aanvang van deze vergadering is eveneens om 20.00 uur. De
leden krijgen hiervoor nog een agenda toegestuurd.
Het bestuur
14
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De Kinderen van September in
het pand aan de Arumerweg 53.
De eerste opvangmaand is achter de rug

en de reacties van de ouders en kinderen zijn positief. Kinderen zijn enthousiast en aan
einde van de dag vrolijk en moeilijk naar huis te krijgen.

Er is nu nog volop ruimte dus mocht u opvang nodig hebben. Informeer naar wat we voor u
en uw kind(eren kunnen betekenen.
Activiteiten december:

Inmiddels heeft Sinterklaas zijn intrede weer gedaan en is ook onze ruimte mooi versierd.

In de kerstvakantie willen we voor de kinderen van September en alle andere kinderen uit
Witmarsum en omgeving nog een aantal activiteiten organiseren waaronder een kinderbingo en een koffieochtend voor ouders en belangstellenden. Houdt hiervoor website en
facebook in de gaten.

Waarom kiezen voor de Kinderen van September:
Wij zijn kleinschalig met vaste pedagogische medewerkers, flexibel door onze openingstij-

den 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. De tarieven per 1 januari 2019 worden € 6,89 B.S.O en
€ 8,02 Kinderopvang.

Meer informatie vind u op onze website www.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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P atyna
Mei elkoar! om eenzaamheid te bestrijden
Landelijk wordt er veel bekendheid gegeven aan eenzaamheid
en dat is niet voor niks. Cijfers wijzen uit dat eenzaamheid met
name bij het ouder worden schrikbarend stijgen. Verklaringen hiervoor zijn dat na het 75-ste levensjaar de kans op eenzaamheid toeneemt door een opeenstapeling van verschillende
gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner, verlies van
mobiliteit en zelfstandigheid door afnemend lichamelijk, geestelijk en sensorisch functioneren.
Maar wat is eenzaamheid nou eigenlijk?
Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort aan verbinding met anderen. Fysiek betekent dat het een lichamelijk iets
is. Dat komt omdat je eenzaamheid ervaart in de hersenen.
Opvallend is dat eenzaamheid in precies hetzelfde deel van de
hersenen te zien is als lichamelijke pijn. Eenzaamheid doet pijn,
letterlijk!
Aylva State en thuiszorg Patyna hebben de handen ineen geslagen om te kijken naar mogelijkheden waarbij we de eenzaamheid terug willen dringen. Aylva State leent zich als centraal
gebouw goed om bewoners vanuit Witmarsum, maar ook vanuit
de omringende dorpen uit te nodigen om elkaar te ontmoeten.
Met enkele medewerkers is gekeken hoe we verbinding kunnen maken. Het idee is dat we ieder kwartaal een evenement/
bijeenkomst organiseren met iedere keer een ander thema.
Daarbij hebben we de hulp van bedrijven en organisaties in de
omgeving hard nodig. U kunt een uitnodiging voor een evenement vinden in uw dorpskrantje en tevens wordt er door middel
van flyers bekendheid aan gegeven. Vervoer hoeft geen probleem te zijn, ook daar kunnen wij voor zorgen.
18
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Samen kunnen we de eenzaamheid aan! Mei elkoar!
Mocht u vragen hebben (ook als bedrijf of organisatie in de
buurt!), dan kunt u contact opnemen met Aylva State op 0517
531456 en vragen naar Femke Epema (activiteiten) of op mobiel
nummer Joukje Spijksma (wijkverpleegkundige) 06 83606917.

B etanke
Wy tankje elkenien foar de hertverwaarmende belangstelling,
moaie wurden, prachtige blommen, fijne brieven en kaarten dy
wy ûntfongen ha nei it ferstjerren fan us leave mem

Marijke Veenstra-Dijkstra
20 juni 1923 - 20 november 2018
Yn it hert libje minsken
dy ‘t der hielendal thûs heare
en dy ‘t der wenje bliuwe
ek as se hjir net mear binne.
Marijke en Peter
Gert-Jan en Silvia
Marina en Peter
19
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S urprise
It nije jier stiet al wer foar de doar. It belooft in ynspirearjend jier te wurden.
No hawwe wy it ofrûne jier ek net stil sitten. We hawwe opslach fûn by
Stichting September, wer we tige wiis mei binne; tank dêrfoar.
Dêrneist hawwe wy it gelok dat wy twa jeugdbestjoersleden yn ús midden hawwe dy’t harren aktyf richtsje sille op de bern. Fierder binne we
drok dwaande mei tariedingen fan in foarstelling dy’t jo yn juny bewûnderje kinne op kemping Mounewetter. Underwilens is der in start makke
om tegearre mei it Oktoberfest in Ljochtkuier te organisearjen.
Yn juny 2020 stiet der wer wat gruts op it programma. Yn de folgjende
Koepels hâlde wy jo op de hichte fan de foarderingen.

Lokkich en sûn 2019

20

2019 | 1 Koepel.indd 20

18-12-18 12:11

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

21
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K roegconcert
Ruuge Rockerts presenteert een uniek kroegconcert:
De band Powertrip, pure muziekervaring die beleefd wordt
vanuit de jaren ‘60 en ‘70.
O.a. Jimi Hendrix, The Doors, Eric Clapton en Santana spelen
de hoofdrol in deze muzikale belevenis.
Zondagmiddag 27 januari vanaf 16.30 uur in de Gekroonde
Roskam Witmarsum.
Entree gratis

Y n’t ferline
Wy kamen noch in bekende Hobbe tsjin al is dy bekender
yn Maastricht dan yn Wytmarsum.Hobbe Esaias , baron van
Aylva ( Wytmarsum , 1696 - Maastricht, 15 desimber 1772) wie
in foaroansteand militêr yn de noardlike Nederlannen . Hy wie
ûnder oare kolonel fan de ‘ Steaten ynfantery fan it leger en
gûverneur fan Maastricht. Hobbe Esaias van Aylva wie, in telch
út it Fryske aadlik laach van Aylva en waard yn 1696 te Wytmarsum berne as soan fan Tjaard baron van Aylva, grytman fan
Wûnseradiel en Margaretha fan Gent.
Op 1 novimber 1740 waard Aylva beneamd ta kommandant
fan Maastricht, dêr ‘ t op dat stuit Willem VIII fan HessenKassel gûverneur wie, mar dy wie der meastal as hielendal net
om ‘ t er ek generaal fan de Steaten kavalery yn it leger wie.
Yn wêzen wie Aylva befelhawwer fan it Maastrichts garnizoen
yn de Eastenrykse suksesje-oarloch (1740 - ‘48) . Maastricht
wie der yn dy oarloch in wichtich stipepunt fan de alliearde
troepen (tsjin Frankryk) ûnder lieding fan de Britske hartoch
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fan Cumberland. Yn 1746 wiene yn en om Maastricht troepen
legere út Eastenryk, Beieren, Saksen, Gotha, Hannover, Hessen, Hongarije en Ingelân, njonken it fêste Steaten garnizoen.
Ein 1747 bruts de striid los yn de slach by Lafelt, even te westen fan Maastricht. De stêd sels waard yn april 1748 troch de
Frânsen belegere en wie al hast wûn, doe ‘ t op 3 maaie it berjocht kaam dat yn Aken in fredes akkoart berikt wie (Frede fan
Aken, 1748) . Twa dagen letter beneamde Willem IV Aylva ta
gûverneur fan Maastricht. Baron van Aylva bleau gûverneur
fan Maastricht oant syn dea yn 1772.
By de beïerdiging op 28 desimber 1772 kaam der in skeel oangeande omgongsfoarmen en hoflikheid. Van Aylva wie net troud
en lit gjin bern nei. Yn Wytmarsum ha wy de van Aylvaweg, mar yn Maastricht
hawwe se in Aylvalaan.
Minsken as jimme no ek
mei sa wat sitte, lit it ús dan
efkes witte.

r
Evert Zwier Verlengde

e

Oostend 17

e

(532147), Geertje Verhoeve

-

8748AP

(531392), Titia Banga
(531572) of Wietske
Sierkstra (532047)
e-mail:
evertzwier@outlook.com

-

t

.

n

t
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K opydata 2019:
Febrewaris : 18 jannewaris
Maart

: 15 febrewaris

April

: 22 maart

Maaie

: 19 april

Juni

: 17 maaie

Merke

: 5 july

Septimber

: 23 augustus

Oktober

: 20 septimber

Novimber

: 18 oktober

Desimber

: 22 novimber

Jannewaris : 13 desimber
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A genda januari 2019
1 januari

Nieuwjaarsduik IJsvereniging
14.00 uur, IJsbaan Witmarsum

2 en 16 januari

Aylva State 15.00 uur, Jeu de Boules

3 januari

Vrouwen van Nu
15.30

uur,

De

Gekroonde

Roskam.

Nieuwjaarsborrel en Age Veldboom over
‘Schaatshistorie en Elfstedentochten’
4 januari

Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam. Club 5

8 januari

Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam. Competitie
25
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10 en 24 januari

Aylva State 15.00 uur, Kleurmiddag

12 januari

Kaartmiddag KV Pim Mulier
13.30 uur, MFC It Fliet

15 januari

Vrouwen van Nu 19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Lezing ‘Lopen op hout’ door
Frans Meek van het Internationale Klompenmuseum.

17 januari

Aylva State 15.00 uur, Bingo

18 januari

Aylva State 14.30 uur, Soosmiddag

19 januari

Winterfair Aylva State
16.00 – 20.00 uur, openbare ruimtes

22 januari

Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam. Competitie

25 januari

Ald papier foar Nij Libben
Vanaf 07.00 uur.

3 februari

SPUIT12
16.00 uur, De Gekroonde Roskam

4 februari

Filmavond Vogelwacht Witmarsum
20.00 uur, De Gekroonde Roskam
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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 febrewaris Koepel moat uterlik 18 jannewaris 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 2019
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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