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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
We binne alwer in pear wike op stap yn in gloednij jier, as ik
mij te skriuwen set foar it

en

nijs. Mar earst noch

efkes werom nei 29 desimber fan ferline jier. Wytmarsum 2018
slút harren kulturele jier ôf mei muzyk fan Smûk. Dit allegear
yn gearwurking mei Fairsound dy’t it ôfrûne jier it ljocht en
lûd fersoarge hat bij de tentoanstelling Menno Simons Groen,
kabaretfoarstelling Spuit 12 en de teaterfoarstelling Wy jouwe
gjin krimp. Tagelyk wie dit feest in housewarming foar Fairsound om harren nije pân op de Tunen yn gebrûk te nimmen.
Lokwinske en in protte sukses fierder!
Ald en Nij yn Wytmarsum is neffens mij frij rêstich ferrûn, mar
as je dan de bylden op de tillevyzje sjogge yn dy grutte stêden,
mei al it geweld nei ús helpferliners, skandalich!
En doe wie dêr it nije jier 2019, mei de Nijjiersdûk bij de iisbaan,
15 bikkels doarden it oan om yn it iiskâlde wetter te springen.
Ik doch it jimme net nei!
In dei letter grut alarm, 30 containers oer board slein, it Waddendrama is in feit! Komplete ynhâld fan warenhuzen, mar ek
skealike stoffen spielden oan op it strân. In ramp foar it miljeu, fisken en fûgels. Massaal komme de minsken helpen om de
strannen op te romjen, sels it leger wurdt ynset.
En sa sjogge je de krêft fan de mienskip.
Dat is ek dêr’t ús boargemaster Jannewietske de Vries har oer
útspruts, sy is grutsk op ús mienskip! De krêft fan de mienskip
is net allinne foar ús gemeente wichtich, mar foar hiel Nederlân
en de wrâld. “Meiinoar it lânskip fan’e takomst meitsje”; binne
har wurden.
Nei in lange tyd fan siikwêzen kaam der in ein oan it libben fan
PIET HUISMAN, leave man fan Alie Huisman-Zuidema en
heit fan Catharina, Lea, José en Eddie. Loslitte yn jim libben,
fêsthâlde yn jim hert! In protte sterkte foar jimme en alle pakesizzers foar no en de kommende tiid.
3
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Dat it libben soms únearlik is en net altyd te begripen, moasten Diana, André en Fenna Dijkstra-Zuidema ûnderfine. Mei
yntins fertriet moasten sy ôfskied nimme fan harren leave dochter en suske INES. In net te befetsjen ferlies. Je bliuwe sykjen
nei wurden fan treast…Ek foar jimme en de pake’s en beppe’s
in protte krêft om dit grutte ferlies in plakje te jaan.
Hjoed mis ik dy
It is wer sa’n dei
Net hurder dan juster
Mar it is wer sa’n dei
Fan tinken oan doe
En hoe as it begong
De kjeld fan it missen
En ûnwennigens nei de sinne
Ik mis dy yn alles
Dyn skater, dyn laits
Net hurder dan oars
Mar it is wer sa’n dei…
(oerset nei it frysk, bron: Marian van Til)
Oant de oare kear,
Betty
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Jaarvergadering
Donderdag 21 maart 2019 hopen we je te verwelkomen op
de jaarvergadering. Het is dit jaar in de Roskam, aanvang om
19:45u. Na de presentatie over wat Dorpsbelang het afgelopen
jaar heeft gedaan en het doornemen van het financieel jaarverslag, gaan we een informatieavond organiseren over Dementie. Er komen steeds meer mensen met dementie. Ook hier in
Witmarsum. We willen informatie geven over wat dementie
is, hoe je het kunt herkennen en hoe je mantelzorgers en mensen met dementie een handje kunt helpen. De gedetailleerde
agenda komt in de volgende koepel.
Bestuursleden
Eerder is al gemeld dat Harmen de Boer gestopt is als
bestuurslid van Dorpsbelang Witmarsum. In maart treed ook
Jeannette Hebly, na zich een aantal jaren te hebben ingezet
voor het dorpsbelang, af als bestuurslid. Wij zijn nu op zoek
naar mensen uit het dorp die ons bestuur willen versterken.
Het bestuur komt 1x in de maand bij elkaar om de lopende
zaken binnen het dorp te bespreken. Een ieder van ons heeft
zo zijn/haar taken binnen het bestuur. Schuif anders eens een
keer aan bij een vergadering om te ervaren of het iets voor je
is. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het secretariaat, dbwitmarsum@outlook.com
Koningsdag
Zijn er ook mensen, verenigingen, projectgroepen en/of
bedrijven die een invulling kunnen/willen geven aan Koningsdag? Het WOK, die voorheen Koningsdag organiseerde, heeft
op dit moment nog geen leden. Dorpsbelang Witmarsum doet
nu een oproep voor diegene die hier ideeën over heeft. Samen
zouden we kunnen kijken hoe we Koningsdag kunnen orga5
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niseren en ervoor zorgen dat ook dit jaar Koningsdag in ons
dorp gevierd wordt.
Mail

bestuur

dorpsbelang:

dbwitmarsum@hotmail.com

Website: www.witmarsum.com

K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier
Kaartmiddag
Zaterdag 12 januari 2019 werd er de jaarlijkse kaartmiddag van
KV Pim Mulier gehouden. Verrassend was het aantal tafels (5
stuks) met klaverjassers alsmede de nieuwe gezichten die deze
middag om de vleesprijzen streden. De prijswinnaars kregen
een hele kip of kippenpoten mee naar huis.
Bij het schutjassen was de wisseltrofee voor Jacobus Jorna en
bij het klaverjassen mocht Frits Sieperda de houten telegraaf in
ontvangst nemen.
De prijswinnaars:
Schutjassen
1e prijs Jacobus Jorna 59 pnt
2e prijs Jan Sijtsma 57 pnt
Poedel: Sjoerd Nicolai 44 pnt
Klaverjassen
1e prijs Frits Sieperda 5335 pnt
2e prijs Anke Bruggenkamp 5033 pnt
3e prijs Jari Visser 4992 ptn
4e prijs Myriam de Ruiter 4988 ptn
5e prijs Pier Reitsma 4798 ptn
6e prijs Bauke van Abbema 4793 ptn
7e prijs Cees Visser 4791 ptn
Poedel: Hanny Visser 4086 pnt
6
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Wallball in Witmarsum
Samen met enkele initiatiefnemers is er een Wallball
muur in de gymzaal in Witmarsum gerealiseerd. De
realisatie is mede mogelijk gemaakt door giften van
de gemeente Súdwest Fryslân, Sportdorp Witmarsum,
Stichting Witmarsum 2018, Stichting tot Nut, Stichting
Haye Rijpmafonds, Rabobank en vele uren vrijwilligerswerk. Het bestuur dankt de sponsors en vrijwilligers voor hun medewerking.
Wat is Wallball?
Wallball is eenvoudig gezegd squash op een baan met
alleen een frontmuur, waarbij de bal in plaats van met
een racket, met de hand of de vuist wordt geslagen.
Het kan één-tegen-één of twee-tegen-twee worden
gespeeld.
Kennismaken met Wallball
Afgelopen maanden hebben vele belangstellenden de
kans gepakt om kennis te maken met Wallball door de
clinics die vrijblijvend werden aangeboden. Iedereen
kon op een leuke manier kennis maken met Wallball
met de volgende onderdelen: basistechnieken, (internationale)spelregels en een partijvorm.
Vervolg op de clinics
Als vervolg op de clinics starten we per 1 februari 2019
voor senioren, dames en heren met het wekelijks spelen van Wallball in competitie verband. De opzet van
Wallball (qua training) voor jeugd blijft onveranderd.
Wanneer?
De senioren kunnen op maandagavond en vrijdagavond van 20.30 tot 21.30 uur spelen.
De trainingen voor jeugd zijn in eerste instantie don7
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derdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. Mocht er voldoende belangstelling zijn van de jeugd (minimaal 6-8 kinderen) om op vrijdagmiddag te trainen, dan trainen we ook op vrijdagmiddag.
Jeugd vanaf 10 jaar of na één jaar kaatsen met een echte bal is
van harte welkom om deel te nemen. Mogelijk dat er op basis
van animo van de deelnemers en beschikbaarheid van de gymzaal hier nog andere dagen en tijdstippen bij komen.
Voor wie?
Iedereen die in of rondom het dorp woont en belangstelling heeft kan zich aanmelden per mail via HYPERLINK
“mailto:wallballwitmarsum@gmail.com”

\hwallballwitmar-

sum@gmail.com. In verband met de beperkte zaalgrootte kunnen er per keer maximaal 10 personen meedoen.
Je hoeft niet per sé lid te zijn van de kaatsvereniging Pim Mulier.
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen! Mocht jouw
vader| moeder | broer | zus | buurman/-vrouw | vriend of vriendin belangstelling hebben, dan is hij/zij van harte welkom.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze
website www.kvpimmulier.nl/wallball-2019
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering staat gepland voor woensdag 6
maart 2019 om 20.00 uur in de kantine. De agenda zullen wij in
de maart koepel bekend maken.
Namens het bestuur,
Simon Lemstra
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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

w

-

B etanke
Hartelijk dank voor de bezoekjes, kaarten en bloemen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Bloemkamp.
Het was geweldig!
Loek Bruinsma

9
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Y nstjoerd
Huite Zijlstra
(skreaun yn 1948 troch Roel Bergsma, âld skoalmaster yn Wytmarum)
Huite Zijlstra is no in ferneamd persoan
Mei syn moaie wite broek fan master Bergsma oan
Siet hij dêr sa smûk yn it Olympysk stadion
Master dreamt fan goun blikjes oan syn pantalon
Mar dy Huite is no nûmer ien op Fryske grûn
Huite tusken Nel van Vliet en Fanny Blankers-Koen
Refrein:
Us junioares wûnen de Jong-Nederlân partij
In grutte sulveren bal, mar wat kaam der noch bij?
Ta eare fan de keninginne wie der in defilee
En Ane, Aent en Huite stien’ fuort foar de keatsbûn ree
Yn Amsterdam in moaie dei
Mar wat bysûnders brocht dy mei?
Mei Broer en Meile en fansels it jeepke fan boer Smid
De boer siet sels oan it stjoer en sa begong de rit
Wat hja belibben dêr yn Mokum fertel ik net
Mar yn it stadion waard Huite op syn nûmer set
Hy sei tsjin Fanny en tsjin Nel:
“Kan jullie Huite Zijlstra wel?”
Refrein:
Gjin Fries siet ea sa ticht bij sa folle Olympysk goud
En Huite is sa grutsk mar kriget it aanst benaud
Reporters fan’e krante, fan de film en radio
Dy freegje him aanst alles, hy komt yn de studio
Dan klinkt der troch de mikrofoan
10
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De nijste mop op fleurige toan.
Refrein:
De Huite plaat foar de RONO, in ekstra Frysk en Frij
In Fryske Huite film, in stânbyld bouwe wij!
Dat komt te stean op’t Keatsplein, dan sjocht Huite op ús del
Mei it opskrift: ‘Dizze man siet ienris tusken Fanny en Nel!’
En yn it Fryske skiednisboek
Komt Master Bergsma’s wite broek.
Refrein:
(mei tank oan Evie Brouwer – de Boer)

De Kinderen van September in het pand aan de Arumerweg 53.
Er is nu nog ruimte dus mocht u opvang

nodig hebben. Informeer naar wat we voor
u en uw kind(eren kunnen betekenen.

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

ningstijden 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 € 6,89 B.S.O. en € 8,02 Kinderopvang.
Meer informatie vind u op onze website.
De Kinderen van September

Arumerweg 53, 8748 AB Witmarsum 0517-210003
www.kinderenvanseptember.nl

info@kinderenvanseptember.nl

11
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K inderen van September
Goedendag Witmarsum en omstreken. Nu we bij de Kinderen
van September aan de Arumerweg 53 een 3-tal maanden bezig
zijn willen we ons team even voorstellen en vind u onderstaand
een verslag van de activiteiten die we hebben georganiseerd in
de kerstvakantie.
Wij zijn:
Yvonne van der Marel,
De meeste mensen in het dorp
kennen mij wel. Voorheen had
ik een gastouderopvang in Witmarsum. Ik woon samen met
Mark en ik heb een dochtertje
Lois.
Sinds augustus 2018 ben ik met
de opvang gestopt en heb ik de
studie weer opgepakt.
Naast mijn studie werk ik op
de maandag en eventueel op
de dinsdag op het kinderdagverblijf en de BSO.
En Lisanne van Hes, 30 jaar oud. Ik woon in Bolsward samen
met mijn vriend Brandt en onze 3 kinderen, Damian, Fayèn
en Jayda. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met ons
gezin, familie en vrienden. Voorheen ben ik bijna 8 jaar werkzaam geweest als gastouder in Bolsward. Werken met kinderen
is echt mijn passie! Kinderen zijn zo puur en zorgeloos. Ik kan
erg om ze lachen en vind het heerlijk om samen met de kinderen activiteiten uit te voeren waaraan zij plezier en waarbij
ze tegelijkertijd nieuwe vaardigheden verwerven die ze nodig
hebben.
12
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Wij zorgen samen met Ariane vanaf de start van de Kinderen
van September met veel plezier voor jullie kinderen. Vooral
omdat je dicht bij de ontwikkeling staat, ze ziet groeien en je ze
daarin kan helpen en stimuleren. De overdracht en afspraken
met ouders zijn heel belangrijk, zodat wij ons best kunnen doen
om uw kinderen een beetje ‘‘thuis’’ te laten zijn bij ons.

n

n

Activteiten kerstvakantie
Op 24 december hebben we een kerstbrunch georganiseerd
voor alle kinderen van September. Dit was een groot succes.
Er was een grote opkomst. Bijna alle jongere en oudere ingeschreven kinderen waren aanwezig. Bij binnenkomst stond er
een heerlijke brunch klaar met heel veel verschillende hapjes
waar iedereen naar hartelust kon kiezen welke lekkernijen er
op het bord werden gelegd. De kinderen en wij als personeel
hebben enorm genoten.
Op 3 januari hebben we een kinderbingo georganiseerd voor
alle kinderen uit Witmarsum en omgeving op onze locatie aan
de Arumerweg van het KdV/BSO. De opkomst was prima.
Bingo spelen met 30 kinderen. Voor ieder kind was er een
prijs, maar de hoofdprijs winnen was toch wel een uitdaging!
In de pauze was er voor iedereen een bekertje limonade en een
koekje, even bijkomen van de spanning en lekker kletsen met
je mede bingo spelers. Het was een fantastische ochtend voor
de kinderen maar ook zeker voor ons, we hebben genoten van
alle blije koppies.

s

n

-
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g
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P rot. gem. Trijeris-ien
Bijzondere Top2000-kerkdienst op 17 februari in de Koepelkerk te Witmarsum
Op zondag 17 februari aanstaande vindt er een Top2000-kerkdienst plaats in de Koepelkerk te Witmarsum.
Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om hun favoriete
nummers in te zenden, bedankt hiervoor.
Uit de inzendingen heeft de band een aantal nummers geselecteerd en verder aangevuld met favoriete nummers van de
bandleden. Het zijn nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen.
De nummers worden gespeeld door de uit 5 muzikanten en 3
zangers bestaande band.
Ds. Peter Wattel gaat uitleg geven over de te zingen teksten.
Wat is er dan mooier dan in een kerkdienst samen te luisteren
en mee te zingen met mooie nummers uit de popgeschiedenis.
Praktische gegevens
Top2000-kerkdienst op 17 februari in de Koepelkerk (Kerkplein 2) te Witmarsum.
Medewerking wordt verleend door een gelegenheidsband
bestaande uit 5 muzikanten en 3 zangers.
Aanvang 11.00 uur. De koffie staat klaar om 10.30 uur.
De toegang van deze Top2000-kerkdienst is gratis. Er zal gecollecteerd worden voor de onkosten van deze dienst.
Voor meer informatie: www.pknwitmarsum.nl.
Op de website, Top2000kerkdienst.nl, vind je een overzicht van
alle diensten door het hele land.
Contactpersoon voor deze dienst is Tjittie Koopmans,
Mailadres: tjittiekoopmans@hotmail.com. Telefoon:
0652118776.
14
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Bliid binne wy dat ús leave heit en mem, pake en beppe

-

Dirk Hilarides en Aafke Minke Hofstra

-

opʻe dei fan de leafde, 14 febrewaris no 50 jier lyn, troud binne.
Wy ﬁere it yn famyljerûnte.
Bern, skoansoannen, pake- en beppesizzers.
Helmhout 171, 8502 BP Joure

3
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n

Comfortabel wonen
zonder energiekosten!
Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen,
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning.
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.
“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl
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S PUIT12-kabaret
Nei suksesfolle optredens yn Wytmarsum en Ried, spilet
SPUIT12 nochris, op 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
en komysk programma. Jo kinne kaarten à 10 euro bestelle op
spuit12cabaret@gmail.com en betelje oan ‘e seal....
NET STINNE....HINNE

F an de Redaksje
Freonen fan de Koepel
Hjirbij in reminder foar al ús koepelfreonen om ynkoarten de
jierliks taseine bydrage oer te meitsjen. It soe hiel moai wêze as
jimme dat yn febrewaris dwaan wolle. Us bankrekkennûmer is:
NL23RABO 03715 56 201 û.f.f. it freonennûmer dat stiet op de
tastjoerde mail / brief.
Tank oan de minsken dy’t it al oermakke hawwe.
Wy hoopje sa mei jimme stipe 2019 dan ek wer goed ôfslúte te
kinnen!
Alfêst tige tank.
Feikje
16
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• Belastingzaken
• Administratieve dienstverlening
• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed
Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488 fax. 0517-532815
e-mail: info@sprikkeurs.nl
sprikkeurs@online.nl
17
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T rekkerdei
Beste Historische Tractorvriend Witmarsum,
Op 13 april 2019 organiseren wij alweer voor de 6e keer onze
“Trekkerdei”. Na de wintermaanden het eerste “ trekker evenement ” in onze omgeving!“Trekkerdei” wordt gehouden op
het erf van mechanisatiebedrijf LMBW aan de Pingjumerstraat
te Witmarsum. Wij starten om 10:30 uur en het is rond 15.30 uur
afgelopen.
Deelnemers kunnen zich, bij voorkeur, aanmelden via de
e-mail. U ontvangt daarna een digitaal aanmeldingsformulier
waarop u uw gegevens kunt invullen. Dit ingevulde formulier
stuurt u vervolgens naar de organisatie terug om uw deelname
te bevestigen. Mocht u geen e-mail gebruiken, dan kunt u zich
ook telefonisch aanmelden bij de organisatie. U geeft dan uw
gegevens telefonisch door aan de organisatie.
Ook dit jaar staan er niet alleen klassieke tractoren, maar ook
weer klassieke vrachtwagens, brommers en motoren van voor
1980. Daarnaast willen we de deelnemers gelegenheid geven
iets te koop aan te bieden. De betreffende artikelen dienen wel
relatie te hebben met klassieke tractoren, vrachtwagens, brommers en motoren.
Uiteraard organiseren wij ook weer een rondrit voor degene
die dit leuk vind. De rit zal ongeveer 10 kilometer lang zijn.
Voor deelname voor de rondrit kunt u zich aanmelden bij de
tent op het terrein. Deelname hieraan is echter niet verplicht.
Verder hopen we, net als voorgaande jaren, op een gezellige
zaterdag!
Mailadres:

jacob-heeringa @hotmail.com

Telefoon: 0517 531738
U bent van harte welkom op 13 april!
18
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Z onnebloem
Maandag 10 december 2018 waren wij weer te gast bij het
Groencentrum Witmarsum voor een gezellige koffieochtend in
Kerstsfeer.
De kerstshow was opgesteld op een station en de mooi gedecoreerde wagons stonden te stralen op het perron.
De gasten werden ontvangen met koffie/thee en gebak dat werd
aangeboden door Aylvastate en daarna ging de wandeling door
de kerstshow.
De gasten werden gehaald en gebracht door vrijwilligers.
Het was een zeer geslaagde ochtend en dat mede door de inzet
van vrijwilligers en de gastvrijheid van het Groencentrum.
Zonnebloem Witmarsum wil iedereen bedanken die hier aan
meegewerkt heeft.

B etankte
Safolle minsken dy’t meilibbe hawwe nei it ferstjerren
fan myn man, ús heit en pake
PIET HUISMAN
Hertlik tank dêr foar, it hat ús tige goed dien.
A. Huisman-Zuidema
Bern en pakesizzers
19
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Y n’t ferline
It wie ûnder de triatlon, dat der immen nei ús ta kaam en frege
oft wy even mei komme woene nei de ‘’Gekroonde Roskam’’.
Wy nimme oan dat de measte Wytmarsumers witte wêr Yn’t
ferline foar stiet. Of it no foto’s binne of filmkes, ynformaasje
oer it doarp is foar ús altyd wichtich. Dus sa nijsgjirrich as wy
binne, geane we mei nei de linker keamer, dêr ‘ t in grutte loftfoto fan it doarp stiet. Hy is yn 1977 makke fan de east kant fan
it doarp en is 99 sm breed en 74 sm heech. Dizze foto is ôfkomstich fan de famylje Tjeerdsma, dêr ‘ t de bern der gjin plak foar
hiene, en doch mei de gedachte dat de foto by it doarp hearde.
Pieter Tjeerdsma wie fan 16 maart 1971 oant 1 july 1981 boargemaster fan de gemeente Wûnseradiel, en lid fan de earste
keamer. Hy is berne op 7 juny 1916 yn Garyp en ferstoar op 13
july 2010 te Beetstersweach. Of wy belang by de foto hiene, en
dat ha wy fansels. Mar as wy him ynnimme, dan komt er wol by
ús yn it argyf, en dat is skande fan sa’n moaie grutte foto. Doe
hat Jac Koning it inisjatyf nommen, en de foto meinommen en
opknapt. Hat der foar soarge dat der in list op kommen is, sa
dat er better op te hingjen is. Hy hat in ôfspraak mei Aylva
State makke foar in plakje foar de foto. Sûnt mits novimber
hinget er no yn it aldereintehûs te pronkjen. Wy hiene de foto
hjirby toane kinne, mar wy binne fan betinken dat it gjin rjocht
docht oan de foto. As jo him sjen wolle moatte jo even del by
Aylva State, dan kinne jo sjen wat der allegearre al wer feroare
is yn it doarp .
Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte.
Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje
Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra
(532047) e-mail: evertzwier@outlook.com
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De groepslessen zijn weer begonnen
geef je snel op en doe mee!
Maandag

20.00 – 21.00

Fit-dance

Dinsdag

19.30 – 20.15

Spinning

Woensdag

15.30 – 16.00

Peuter-en kleuterdans 3 t/m 5 jaar

r

16.00 – 16.45

Streetdance 4 kids 6 t/m 9 jaar (gevorderden)

.

16.45 – 17.30

Streetdance 4 kids 6 t/m 9 jaar (beginners)

-

17.30 – 18.30

Streetdance 4 teens vanaf 10 jaar

19.00 – 19.45

Bodyfit

n

-
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Donderdag

n

Houd onze website en facebookpagina in de gaten voor de actuele informatie.
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A genda
3 februari

Kabaret SPUIT12
16.00 uur, De Gekroonde Roskam

4 februari

Filmavond Vogelwacht Witmarsum
20.00 uur, De Gekroonde Roskam

5 februari

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

13 februari Aylva State
15.00 uur, Jeu de Boules
13 februari KBO/ PCOB
14.00 uur, Het Anker, Makkum. Lezing over
Marijke Muoi door de heer B. Bilker. Presentatie
jaarcijfers 2018.
14 februari Aylva State
15.00 uur, Bingo
17 februari Top2000-kerkdienst
11.00 uur, Koepelkerk. Koffie klaar vanaf 10.30
uur.
19 februari Vrouwen van Nu
19.45 uur, De Gekroonde Roskam. Jaarvergadering en ‘ondergoedlezing’ door Wietse van Houten.
19 februari Kaartclub Elk Wat Wils
19.45 uur, Maatkaarten
27 februari Aylva State
15.00 uur, Jeu de Boules
28 februari Aylva State
15.00 uur, Dia’s Fryske Marrengebiet
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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 maart Koepel moat uterlik 15 febrewaris 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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laat iedereen meedoen!
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