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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
In minske kin net sûnder wetter. Drinken is hiel wichtich foar
ús. Mar as it fêst waar is mei hast alle dagen tusken

en

reinich wurdt men dêr net fleuriger fan. Te droech is net goed.
Dat ha wy dizze simmer ûnderfine kinnen. Mar te wiet kin ek
in ramp wurde.
Doch is “De Ljochtkuier” mei al syn rein net yn it wetter fallen.
In hiel soad minsken ha nettsjinsteande it minne waar genietsje
kinnen fan alle kreativiteit oer it tema”Wetter”.
It hiele doarp hat yn it spier west. Wat der te sjen is tsjûget fan
ynset en ienigens. Tige tank foar jimme ynset allegearre! Dit
smakket nei mear mei moai waar de twadde kear.Wytmarsum
is yn beweging, sawol yn gearwurking as ek sportyf.
Oan dat lêste wol gemeente Súdwest Fryslân net mear meiwurkje. Sy ha op it aljemint brocht dat de gymnastykseal mar
ticht moat. Dy wurdt neffens harren te min brûkt en is sa te
djoer yn ûnderhâld. Der moat besunige wurde. De gemeente
hat in grut tekoart! Mar wy as doarpsbewenners krije op dizze
wize in tekoart oan kondysje troch te min te bewegen. En dat
feroarsaket wer sykte en oar gebrek. Wy sille yn beweging
komme moatte om sjen te litten dat dit net ferantwurde is en
samar net kin! Op nei Snits! De boeren wolle ús miskien wol
mei trekkers bringe. Dy binne ek drok yn beweging om tsjin it
stikstofbelied te protestearjen.Twa miggen yn ien flap!
Yn swimbad “Mounewetter” is it net oeral droech. Ek hjir is in
protte beweging yn en rûnom it wetter. It personiel en de frijwilligers spylje fansels ek net swak by. Alles draait as in tierelier
en it sjocht der tige himmel en goed ûnderhâlden út. En dat
docht fertuten! Foar de tredde kear op rige is ús swimbad troch
de Swimbadbrânzje útroppen ta it bêste bûtenbad fan it jier.
Yn Utert is yn “De Fabrique”de award útrikt. Dit is fertsjinne!
3
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Us lokwinsken foar alle meiwurkers, op hokker mêd dan ek.
“Trije kear is skippersrjocht” is in siswize. Mar wy meitsje ús
klear foar simmer 2020 mei as motto: Net stinne mar der hinne.
Yn ús túnsintrum stiet men ek net stil. Der is altyd drokte en
beweging. It oanbod is breed. Men kin efkes lins hâlde en drink
gesellich in bakje kofje mei wat lekkers derby. De lunch hoecht
men ek net oer te slaan. En dertuskentroch is der gelegenheid
om de kassen troch te rinnen mei al dy ferskate moaie blommen en planten. Thea van der Ploeg út Ried jout oan tank
sij “Minsken Winsken”dat sy graach nochris in besite bringe
wol oan in túnsintrum. Dy winsk wurdt honorearre en tegearre mei wethâlder Boukje Tol hat sy fan har rolstoel útwei
mannich plant besjoen en sels wat moais oanbean krige om mei
werom nei hûs te nimmen. Ek it bakje kofje fan de saak falt
der goed yn. “No, no, it kin hjoed net op” is har reaksje op dit
ûnferwachte útstapke. “Groencentrum” set mei harren oanbod
mannichien yn beweging nei Wytmarsum.
Rom 65 jier lyn lieten Tjalling Wiersma en Marrigje
Adema harren ferfiere troch de bus. Sy wiene op reis nei in
kringgearkomste fan de jonges- en famkesferiening en kamen
neist inoar yn de bus te sitten. De fonk slacht oer! Wiersma komt
yn beweging. Hy giet op sneintejûn op’e fyts fan Skearnegoutum
út wei yn in stoarm alhiel nei Ferwert ta. Kom dêr no noch mar
ris om! It docht fertuten. Nei in jier geane sy de lange hier oan en
sette harren yn Wytmarsum nei wenjen. Mei al 6 bakkers yn ús
doarp keapje sy ek noch in bakkerij oan’e Arumerdyk.Tegearre
wurkje sy yn de saak, Wiersma as bakker en frou Wiersma stiet
yn’e winkel. Noch altyd binne sy yn beweging, nei in houlik fan
65 jier. Wiersma mei en kin noch autoride. Mar ek it fytsen hat hy
goed ûnderhâlden. Hast elke moarn sit Wiersma op’e hometrainer en men sjocht him noch gauris op ‘e fyts. Tegearre nei jeu de
boules en gean samar troch. As in hecht team piele sy yn hús om.
Stilsitte is der noch net by. Fan Herte Lokwinske mei dit heuchlike barren! Tegearre begûn en no feestfiere mei bern, bernsbern
4
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en ek al 6 efterbernsbern. Dit is in grut foarrjocht.
Yn Boazum is ek allegearre beweging rûnom de widze fan
NILS. Grutske heit ARJAN ZEEGERS en mem ANNEMARIE KROONTJE sjogge harren de eagen út nei harren lytse,

n

prachtige en sa bysûndere soantsje. Grutte broer Jort is fansels

k

ek net by de widze wei te slaan. Op 18 septimber is hy berne.
Pake Klaas en beppe Hanny Kroontje ha al hast in hân fol pakeen beppesizzers. It is de 4e al wer. Wer bliuwt de tiid! Foar harren brekt in nije tiid oan, in tiid mei de bern it hús út en no dizze
tiid trochbringe mei harren bernsbern. Heit en mem, bruorke

e

Jort en net te ferjitten grutske pake Klaas en beppe Hannie, fan

-

herte lokwinske mei dit nije libben.
It is by ús om it krúspunt hinne folle drokker wurden. Dat komt

t

troch de berte fan LEVI POPMA. Hy is op 28 septimber mid-

t

dernacht, om krekt te wêzen 00.00 oere, berne. Foar syn âlders,

d

heit VINCENT POPMA en mem CYNTHIA HULSKES,

arrigje

n

begjint in nije dei wol hiel bysûnder. Sy neame him dan ek net
om ‘e nocht harren masterstik. De fytsen fan pake Anne en
Betty Popma kinne it paad fêst wol fine. De widze fan Levi stiet
yn it hûs fan syn âlde pake en âlde beppe Van Olst, de âlders
fan beppe Betty. Geslachten gean en geslachten komme. De
tiid hâldt gjin skoft. Mar ek dat is hiel bysûnder en weardefol.
Wy sille de grutske âlders, pake Anne en beppe Betty, straks
mei droech waar fêst wolris mei de bernewein op’en paad sjen.

n

Ek jimme allegearre wolle wy lokwinske mei de berte fan Levi.

e

Wy winskje beide famyljes ta dat Nils en Levi yn sûnens opgroeie

-

sille ta in pear fikse jongfeinten.
Krekt op’e wrâld en net mear fuort te tinken.
Noch o sa lyts, mar mei jimme derby
meie wij ûnderfine wat echte rykdom is.

-

n

Oant de oare kear, Jelly.
5
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D orcas Voedselactie
Omdat we om hen geven
Van 3totenmet10november2019wordtvoordevierentwintigstekeer
de landelijke Dorcas Voedselactie gehouden. Deze actie is in Witmarsumopvrijdag 8 en zaterdagochtend 9novemberindesupermarktvan
Poiesz.
Vele vrijwilligers en consumenten dragen hier een steentje aan
bij door producten en geld in te zamelen voor de allerarmsten in
Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.

Dor-

cas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel
van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak
alleen voor en komen, van wege gezondheidsproblemen of
ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter
komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt
nauwelijks de deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw
heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij
verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of
brandhout voor de kachel of een zak aardappelen. Met een
voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden
dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk
steuntje in de rug. We laten (door enkele producten te kopen)
zien dat er hier in Witmarsum en omgeving heel veel mensen
zijn die om mensen zoals Adrian geven. Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de actiedagen van vrijdag 8 en zaterdag 9
november wat boodschappen te doen bij de supermarkt van
Poiesz voor deze actie? Dan kunt u de producten die u eerder
hebt gekocht ,in leveren op woensdag 6 november `s avonds
in ” De Hoekstien”(Dankstond 19.30 uur) waar dan een doos
voor Dorcas staat. Ook staat daar dan een collecte bus waarin
u uw bijdrage kan doen voor deze actie. We hopen dat we na
6
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-

t

afloop van de actie weer heel wat gevulde dozen kunnen weg
brengen en heel wat mensen zoals Adrian kunnen helpen de
winter door te komen. De producten die in een voedsel pakket
komen zijn : zonnebloemolie, limonadesiroop, groenten in blik,
witte/bruine bonen in blik, fruitcocktail in blik, rijst, macaroni
of spaghetti, suiker, liga, theebiscuit, jam, thee, tandenborstel
en tandpasta.
Alvast bedankt namens de ZWO-commissie Protestantse
Gemeente te Witmarsum-Pingjum-Zurich

B uurtuitje
Zaterdag 5 oktober zijn 25 leden van de buurtvereniging De
Hikkesluters op pad geweest.
Met elkaar hebben wij de Koepelkerk kunnen bezichtigen en
de toren kunnen beklimmen, eveneens kregen wij een uitleg
over de geschiedenis van de Koepelkerk.

w

Daarna samen naar de molen waar wij werden ontvangen met

j

koffie/thee en appeltaart met uitleg en rondleiding door de

n

molen.
Vervolgens naar Fair-Sound waar een drankje en een hapje
klaarstond met daarna soep en broodjes.
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

)

n

s
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D e Romkes (diel 6)
Skiep.
It ferhaal fan lytse Romke dy ‘t e-post kontakt hat mei syn ferstoarne oerpake. Yn it echt is it syn pake Ronny dy antwurdet út namme fan syn heit. Mar pake Ronnie is yn it sikehûs
bedarre en jout dêrom gjin antwurd op Romke’s lêste berjocht.
AAN: pakeromke@hemelpoort.hl
VAN: readeromke@gmail.com
HOI pakeromke
is pakeromke nog boos op mij omdat van tuffie want ik sit al
3 weeken te wachten maar krijg geen meel van pakeromke.
mAar met tuffie gaat het alweer heel goed hoor pakeromke.
want er komt alweer haartjes op zun kont dus pakeromke hoeft
niet meer boos te zijn
we heben het oktooberfeest gehat en dat was best wel kool
want ik mogt meedoen met peentbalen en maar we kreegen
mar twee 20 koogels per pursoon.
mar toen sein ik en johanus en ik der op sondagmorgen heeeel
froeg naar toe gegaan. se haden wel bewakers in de tent maar
die laagen nog te slaapen en we hadden tegen onse heiten en
memen gesegd dat we froeg wouden om gelt te soeken. mar dat
was niet so hoor want we haden gesien waar se de buksen en
koogels verstopten gehadden want die lagen agter de tent bij de
stroomoter in een bak
nou en toen lagen de koogels er ook bij heben we ale roode
koogels mee genoomen in de broeksak. nou en toen sein we op
de skapen van muneer de out gaan skieten want omdat anderun
dat ook al gedaan hadden omdat somige al een rode flek op de
rug hadden
maar dat deet de skapen geen pein hoor want eerst loopten
8
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se weg maar laater kwaamen se van sigself turug. aleen tuffie
moest heel hart blavven maar die heben we fastgeset aan de
hekkepaal. en toen hadden ale skapen roode flekken op hun.
Middags ben ik met heitie nog weer naar het sprinkusen geweest
en toen sei boer ieme dat de raam van muneer out ook dronken
geweest was want: ale skapen waaren niet root op de rug maar
op de buikseikant ..
Nou pakeromke gau weer turug meelen hoor. ook un tuut van
tuffie
AAN: readeromke@gmail.com
VAN: pakeromke@hemelpoort.hl
Ferdomme bûkemantsje wat hast no wer útfretten? Grutte
sûch dys do bist, ik haw dy noch sa warskôge om net op bisten
te sjitten. Dat spul hat ek gefoel. Wat tinkst wol net?
Mar it docht my goed dat it mei it hûntsje wer de goeie kant
opgiet. Pake koe efkes gjin e-post ferstjoere want der wie in
UFO troch de kabels hinne flein. Mar lokkicherwiis sitte hjir
wol minsken dy’t froeger by de PTT wurke hawwe dus alles
docht it wer.
Mar do moatst der wol om tinke want Sinterklaes is ek ûnderweis, en dat mantsje ûntgiet neat. Aanst nimme se dy mei nei
Spanje yn in jutesek en leauw mar net dat Swarte Pyt der snob-

n

berij of pipernuten in sitte lit.

t

Mar no noch wat oars, is pake Ronnie al wer thús út it sikehûs?

e

n

Hie der wat te djip yn it glês sjoen as is der troch it tsjuster yn
in put fallen?
Groetnis en in poat foar Tuffie fan pake Romke en winskje
pake Ronnie betterskip.
Oerpake.
Wurdt ferfolge…
9
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W y jouwe gjin krimp!!
Het is alweer een jaar geleden dat het theaterstuk ‘Wy jouwe
gjin krimp’ in Witmarsum in premiere ging. En dat de medewerkers ‘Gjin krimp jouwe’ blijkt wel uit het feit dat het gelukt
is om een videoclip te maken van het lied ‘De lêste jûn’
Tijdens de vrijwilligersavond van ‘Wy jouwe gjin krimp’ is het
idee ontstaan om een videoclip te maken van het lied ‘De lêste
jûn’. Maar ja als je zoiets doet, dan moet het ook goed! En
zoiets kost nu eenmaal geld.
Nadat er meerdere prijsopgaven waren opgevraagd, begon het
aanvragen van subsidies en het vinden van sponsoren. Dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. De kosten van het maken
van een kwalitatief goede videoclip, waarin ook de acteurs,
koorleden en dansers kunnen figureren is een kostbare aangelegenheid. In juni waren wij er nog niet, maar onder het mom
van ‘Wy jouwe gjin krimp!’, zijn wij stug doorgegaan en het is
ons gelukt om het financieel rond te krijgen. Kortom: we gaan
een videoclip maken van “De lêste jûn”!
Het productieteam van ‘Wy jouwe gjin krimp!’ (Anja, Gerbrig,
Klaas en Wim) is inmiddels al gestart met de eerste voorbereidingen, want er moet heel wat gebeuren voordat de videoclip
klaar is!
- de band en Yvonne moeten het nummer opnemen in de studio
- de zangpartijen van het koor moeten opgenomen worden
- onze danseressen moeten de dans weer inoefenen, want deze
talenten mogen natuurlijk niet ontbreken in de clip
-
we moeten uitzoeken of iedereen die achter de schermen
actief is geweest, beschikbaar is
- En, we hebben een draaiboek nodig voor de clip.
Het draaiboek is er nog niet, maar de locatie van de opnames
10
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hebben we al wel gekozen, namelijk Heeg. We willen de Palingaak uit Heeg en andere boten inzetten en daarom zullen we in
ieder geval opnames maken op de boten op de Heegemer Mar.
We nemen de clip op in het voorjaar van 2020. Er is dus nog
tijd genoeg om alles goed voor te bereiden. Wij houden jullie
op de hoogte!!!
Het productieteam
Anja, Gerbrig, Klaas en Wim

n

n

I ntocht Sinterklaas
Sinterklaas (wil niet) met de tijd mee.

m

n

Aan de stoomboot zal het niet liggen, beste kinderen, want die
vindt de weg blindelings wel, zo vaak is hij van Spanje naar
Nederland en vise-versa gevaren. Maar de wegen op het land
veranderen nog wel eens en daarom hebben de Pieten al meer-

,

dere keren aangedrongen dat Sint zich eens gaat verdiepen in

-

een TomTom of iets dergelijks.
Als alles goed gaat dan komt de Sint aan op de landtong op
zaterdag 23 november om 13.00 uur. Of de Sint met een boot
of de schimmel of met een moderner vervoersmiddel aankomt
zal voor ons ook een verrassing zijn.
Wat we wel weten is dat de Burgemeester samen met Aart
Praat Staartjes op de landtong zullen staan om hem een warm
welkom te heten in Witmarsum. En het is natuurlijk ook de
bedoeling dat alle kinderen van Witmarsum e.o. er ook zullen
staan.
Van de landtong gaan we in optocht naar “De Hoekstien”
omdat “de Roskam” under construction is.
11
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Blijft het natuurlijk de vraag of Sinterklaas het sjokkeboek
heeft ingeruild voor een laptop en met Google-maps de weg
weet te vinden. En gaan gaat Sint gamen of ganzeborden?
Zaterdag 23 nov. kun je het te weten komen.
Oh ja, houd Facebook ook goed in de gaten want het schijnt
dat de Muziekpiet en de Sint en veel andere zwarte Pieten weer
bezig zijn geweest met een videoclip.
De yntochtkommisje.

M ouneboulers
Palingtoernooi 2019 Mouneboulers
Ondanks wat spatjes regen weer een super gezellige middag met
spannende partijen. Heerlijke prijzen deze keer, paling gerookt
door Johannes Adema. En de poedelprijs was een heerlijke
chocoladelikeur aangeboden door de Stiekeme stoker, die nog
meer prijzen beschikbaar stelde voor ons laatste toernooi, nl.
het Snerttoernooi. Na een gezellige nazit kreeg elke speler nog
een paar palingen mee naar huis!

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.

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

t
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P kn eredienst Anders
Zondag 17 november om 10.00 uur verzorgt gospelkoor “SJAMMASJ” de eredienst anders in de Hoekstien
Sjammasj is een enthousiast gospelkoor uit Leeuwarden met
een eigen combo. Het koor is in 1974 opgericht en bestaat
momenteel uit 20 koorzangers onder leiding van dirigent Piet
Marinus; het repertoire bestaat uit Engels- en Nederlandstalige
gospelliederen.
De naam Sjammasj komt van het Hebreeuwse woord voor dienaar. Tevens is het de benaming van de voorste arm van de
Chanoekia, de 8-armige Joodse kandelaar. Met de Sjammasj
worden de andere kaarsen van de Chanoekia aangestoken. Het
koor wil ook een dienaar zijn om bij anderen het licht te ontsteken.
Het thema van de dienst is “Lopen op het water”; uitgangspunt
Matteüs 14: 22-33 . Dit bekende verhaal, over de storm op het
meer, zal voorzien worden van een verrassende twist!
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan naar de Hoekstien op
17 november; vanaf 9.30 uur is er koffie en koek.

N ij Libben Nieuws
Uitnodiging
Wij nodigen u uit voor het bijwonen van ons koffie concert
op Zondag 10 november om 11.00 uur in “De Hoekstien” te
Witmarsum. Vanaf half elf kunt u binnenlopen en een kopje
koffie drinken. Het beloofd een geweldig concert te worden
van twee fanfare orkesten n.l. De Algemene Muziekvereniging
Zeewolde o.l.v. Jan Schoonhoven en fanfare Nij Libben o.l.v.
Andrie Kramer
14
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Zaterdag16 november hebben we weer onze oudijzeractie.
Vanaf 08.00 uur kunt u het oudijzer buiten zetten en komen we
langs. Hebt u een grote hoeveelheid bel dan even naar Foppe
v.d.Velde 0517532283

-

j

t

-

Alvast voor uw agenda
Zondag 15 december bent u welkom op ons jaarlijkse kerstconcert met medewerking van zangvereniging Scheppingsgave.
Meer weten van onze vereniging, neem dan contact op via telefoonnummer 0517-531635 of mailen naar info@nijlibben.nl

V erhalenavond
Hoe leuk was het als kind om voorgelezen te worden door je
ouders, grootouders, juf of meester? En hoe leuk is het om een
verhaal te vertellen? Beleef het mee op 29 november in Witmarsum!!! Woonvorm September is die avond onze gastvrouw
en een aantal mensen uit Witmarsum en omgeving vertellen
een spannend, verdrietig of persoonlijk verhaal. U hoeft niets
anders te doen dan luisteren en achterover leunen. Ook er is
er ruimte voor muziek. Dat wordt toch een fantastisch avondje
uit?
De avond begint half 8 en de entree is gratis. Een kopje koffie, thee of een glaasje fris kunt u tegen een kleine vergoeding
kopen.

e
Komt u ook?
Christa Bruggenkamp, Tjittie Koopmans, Margriet Faber en
Coby Yntema

15
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K oepelconcert
Stichting Koepelconcerten Witmarsum
Amerikaanse zangeres Hannah Aldridge in Witmarsum
Op vrijdag 22 november zal de uit Alabama afkomstige zangeres Hannah Aldridge een concert verzorgen in de Koepelkerk
in Witmarsum. Het optreden begint om 20.00 uur en de entree
bedraagt € 10,-- (inclusief 1 bakje koffie of thee).
Muziek zit Hannah Aldridge in de genen. Ze is de dochter van
songwriter, muzikant en producer Walt Aldridge. Haar optredens zijn bijzonder energiek en met haar doorleefde stemgeluid
neemt ze je mee langs sfeervolle ballads en slepende southern
rock.
Als twintiger begon Hannah songs te schrijven en met hulp
van singer-songwriter Jason Isbell bracht ze haar debuutalbum
Razor Wire uit. Dit album kreeg lovende kritieken en bevat
een mix van stevige nummers en ballads. Hanna schrijft prachtige songs met sterke teksten en pakkende melodieën. De songs
worden gekenmerkt door een zekere eenvoud, maar dat versterkt alleen maar de kracht die
ervan uitgaat. Haar stem heeft
een rauw randje, zodat het geheel
doorleefd klinkt.
In mei 2019 maakte zij al een
tournee door Nederland, maar
in november komt ze wederom
naar Nederland en dan doet zij
ook Witmarsum aan.
Haar live-optredens zijn bijzonder energiek en ook al speelt
ze solo, heb je niet het idee, dat
je iets mist. Hannah Aldridge
wordt op 22 november aanstaande in Witmarsum begeleid door
16
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de Zweedse gitarist/zanger Gustav (Gus) Sjôdin. Gus is zanger/
bassist bij de Zweedse formatie Jetbone en heeft ook bij een
tour van Hannah in 2018 als begeleider opgetreden.
In 2017 kwam haar album Gold Rush uit. Ook dit album bevat
stevige nummers, mooie sfeervolle ballads en slepende southern rock. Het album bereikte zelfs de prestigieuze Americana
Music Association Charts.
Kaarten zijn te koop aan de zaal of in de voorverkoop via mailadres: henj.dejong@ziggo.nl; Vol = vol!

M ounewetter
Letters van Mounewetter

m
Afgelopen 8 oktober was de 6e editie van de ZwembadBranche

-

Dag in Utrecht. Aan het eind van deze dag worden de Zwem-

s

badBranche Awards uitgereikt.

-

Ook zwembad Mounewetter was genomineerd. En wel in 2
categorieën, te weten openlucht zwembad van het jaar en klantvriendelijkheid. We mochten een Gouden Zeepaardje mee
nemen voor openluchtzwembad van het jaar met een cijfer 9,1.
Voor klantvriendelijkheid eindigden we op de derde plaats,
ook met een cijfer 9,1.
We zijn er bijzonder

trots

op dat we weer
beste

open-

luchtzwembad
zijn

geworden.

Alle
mers

stemheel

erg

bedankt.
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D e Koepelklokken
Sa út en troch komme der Wytmarsumer juwieltsjes foar it
ljocht. De iene kear in foto en, lykas no, in tekst oer de Koepelklokken. Mei tank oan Melle van de Witte.
Mocht ien witte wa’t de skriuwer is fan dizze tekst, dan hearre
wij dat graach.
Dêr de Waadsee weagen spiele tsjin it strân
Dêr’t de Ofslútdyk berikt it Fryske lân
Dêr tusken Harns en Boalsert
Op dat stikje grûn,
Dêr ha wy ús moai doarpke } 2x
’t âld Wytmarsum, fûn
}
Dêr’t yn’t foarjier blommen bloeie yn it lân
Dy’t natuer ús jout mei golle hân
Ja, dêr’t de Bottefeart streamt
ieuwen op de grûn
Dêr ha wy ús moai doarpke } 2x
’t âld Wytmarsum, fûn
}
Dêr’t sa simmers nôten klinke op it lân
Mei har giele pracht as wie it Waadseesträn
De tûken weagjende reiden
Dêr op âldfaersgrûn
Dêr ha wy ús moai doarpke } 2x
’t âld Wytmarsum, fûn
}
Dêr’t de Koepelklokken klinke fier yn it rûn
Op dat moai âld stikje Fryslâns grûn
Ja dêr is it fredich wenjen
Dêr no libje wij
Dêr ha wy ús moai doarpke } 2x
’t âld Wytmarsum, fûn
}
Wim
18
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S cheppingsgave
Het koor is op 25 augustus weer begonnen aan een nieuw seizoen. De eerste drie repetities stonden in het teken van het
oefenen van de liederen die we op zondagmiddag 15 september
in Woudsend ten gehore zouden brengen. Dit optreden was
georganiseerd door Femuza en Promotion Woudsend; verschillende korpsen, koren en muziekgroepen konden buiten of binnen hun muzikale kunsten laten horen. Scheppingsgave moest
twee keer een optreden van twintig minuten verzorgen in de
Karmelkerk te Woudsend. Het waren geslaagde optredens met
vrij veel publiek. Vanwege het mooie weer gingen sommige
leden nog even nazitten op een terrasje.
Daarna repeteerden enkele leden van het koor samen met
koorleden van de Halsbânsjongers uit Pingjum 2 dinsdagavonden vanaf half acht de liederen voor de theatervoorstelling
Kerk van Klei. Vanaf half negen kwam de rest van het koor
erbij voor de reguliere repetitie.
Vanaf oktober is het koor bezig de liederen voor het kerstconcert van Nij Libben in te studeren. Dit concert wordt op zondagmiddag 15 december gehouden in de Koepelkerk.
Van 28 oktober tot 3 november houden we een chocoladeletter
verkoopactie om weer wat extra geld in het laatje te krijgen. In
ons jubileumjaar 2017 hebben we voor het eerst een chocoladeletter verkoopactie gehouden en dat bleek een groot succes.
Vandaar dat we het nu weer proberen; de letters kosten €2,per stuk of drie voor €5,50 en zijn in de smaken puur en melk.
Steunt u ons deze keer weer?

19
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Z onnebloem
Activiteit Zonnebloem Witmarsum/Bolsward
Maandag 9 DECEMBER 2019 is er weer een gezellige ochtend
in het kerst versierde Groencentrum van Witmarsum van 9.45
tot 11.30 u. 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.
Kosten zijn 5 euro per persoon. Opgave t/m 2 december 2019.
Informatie en opgave bij: Fokje Bouma tel. 0517-532244
Jelly Fokkema tel. 0517-531830

B edankt
		
		
“Wat de toekomst brengen moge
		
mij geleidt des Heren hand.”

Hjirby wolle wy elkenien hertlik tanksizze foar al it
meilibjen, yn hokker foarm dan ek, dat wy krigen
hawwe nei it ferstjerren fan myn soarchsume man,
ús leave heit en pake

Marten Koops
It hat ús treast en krêft jûn.
				Jeltje Koops-Benedictus,
				bern en pakesizzers
Wytmarsum, novimber 2019
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Kinderen van September in het pand aan de Van Aylvaweg 38
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,
�lexibel door onze openingstijden van 06:00 uur tot 18:30

uur en goedkoop, doordat wij alleen de afgenomen uren factureren. Wij vinden het

belangrijk de kinderen een �ijne, huiselijke opvang te bieden waar ze compleet zichzelf
kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Bij ons geeft u een maand van tevoren de

opvanguren door welke uiteindelijk worden berekend (ruilen en wijzigen is in overleg
mogelijk). Onze uurtarieven sluiten aan op wat de belastingdienst vergoed.
Voor de BSO bedraagt het uurtarief €6,89 en voor de kinderopvang €8,02.
Meer informatie is op onze website te vinden.
De Kinderen van September

Van Aylvaweg 38 , 8748 CE Witmarsum 0517-210003

www.kinderenvanseptember.nl info@kinderenvanseptember.nl

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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V &O
Gymnastiekvereniging V & O Witmarsum
Algemene ledenvergadering op dinsdag 12 november 2019,
20.00 uur in de Gekroonde Roskam
AGENDA
1.

Opening

2.

Notulen en jaarverslag

3.

Financiële verslagen Gymnastiekvereniging

4.

Contributieverhoging

5.

Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar:

Saloni Nicolai

Kandidaat:				vacant
6.

Bespreking programma en activiteiten

7.

Toekomst gymzaal

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Namens het bestuur.

T heatervoorstelling
Na de prachtige Ljochtkuier in Witmarsum, belooft Kerk van
Klei het volgende kleurrijke spektakel te worden in ons dorp.
De repetities in de Koepelkerk lopen voorspoedig en in de afgelopen maanden heeft het project steeds meer vorm gekregen.
Theater, elektronische muziek, slagwerkinstrumenten, een dans
van een diepzeewezen in een blauw verlichte kerk, koorzang, en
verhalen over het landschap van de Lytse Bouhoeke; dit alles
22
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maakt

onder-

deel uit van de
voorstelling.
Voor

zangers

en

acteurs

werden

er

workshops
georganiseerd.
De kostuums,
gemaakt door
Elske Klik uit Pingjum, zijn prachtig geworden. Stefan Belderbos maakte videobeelden van het landschap die op 4 meter
hoge schermen in de kerk worden geprojecteerd.
Bijzonder is ook dat iedereen die wil, een bijdrage kan leveren
aan deze voorstelling. Bijvoorbeeld door mee te zingen, mee
te doen met een ritueel, of door te reageren op de verhalen
die worden verteld. Jeannet Bartels uit Pingjum, een van de
acteurs, zei hierover in een interview: ‘Het spannendste aan
Kerk van Klei vind ik dat het publiek heel direct betrokken
wordt bij de voorstelling. Dat betekent dat je als acteur nooit
precies weet wat er staat te gebeuren. Dat is voor mij nieuw. Ik
ben benieuwd hoe wij ons daar op kunnen voorbereiden. Kunnen wij ons daarop wel voorbereiden?’
Wij nodigen u van harte uit om naar deze bijzondere theatervoorstelling te komen op 9, 10, 15 en 16 november in de Koepelkerk van Witmarsum. De voorstelling begint in de Hoekstien, waar iedereen verwelkomd wordt met koffie en thee en
waar een lied ingestudeerd wordt. Vervolgens lopen wij in twee
groepen naar de Koepelkerk.
De kaartverkoop is online. Ga hiervoor naar de pagina van
Kerk van Klei op www.kunstachterdijken.nl.

s
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P atyna

or

Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over:		
Wonen in Aylva State
Josina van der Schaaf Teamleider

0517 531456

Josina.vanderschaaf@patyna.nl
Zorg in Aylva State
Esmé Baarda Locatie verpleegkundige 06 21334903
Esme.Baarda@patyna.nl
Maaltijdvoorziening Aylva State
Fokke Boschma/Daphne Walstra		

0517 531456

Keuken.aylvastate@patyna.nl
Dagbesteding Aylva State
Medewerkers dagbesteding		

0517 531456

Thuiszorg Patyna
Joukje Spijksma Reitsma, Wijkverpleegkundige			
06 83606917
Joukje.reitsma@patyna.nl

g-

C ollecte
De collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft in Witmarsum Euro 837,75 en in Schettens Euro 157,10 opgebracht,
totaal Euro 994,85. 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. Namens
het Spierfonds hartelijk dank voor uw bijdrage/donatie en heel
hartelijk dank aan alle collectanten. Ik hoop ook volgend jaar
weer op jullie te mogen rekenen.
Griet Bosch
24
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L jochtkuier Wytmarsum
Geslaagde beleefwandeling in Witmarsum !
Lekker in beweging zijn, samen wandelend in het donker en
dan genieten van de mooiste creaties, verlichting, muziek en
theater. Hoe mooi is dat? Witmarsum is echt ‘los’ gegaan tijdens de Ljochtkuier die op vrijdag 11 oktober voor het eerst in
ons dorp is gehouden.
De organisatie van de Ljochtkuier is heel ‘grutsk’ en heeft erg
veel waardering voor wat we als mienskip met elkaar hebben
bereikt. Het evenement heeft heel veel mensen in beweging
gezet en het is mooi om te zien dat er zoveel bereidheid en verbondenheid is in ons dorp!
Helaas kunnen in dit stukje niet iedereen met naam en toenaam bedanken maar graag zetten we toch de volgende groepen mensen in het LJOCHT:
• De honderden deelnemers die in weer en wind vanuit de tent
van het Oktoberfest de route van 7 of 13 Km liepen.
• De coördinatoren in de buurten en straten die samen met de
omwonenden op een creatieve manier vorm hebben gegeven
aan het thema water. Dit kon zijn op het water, in het water
of boven het water.
• De scholen, het zwembad, bedrijven en instellingen.
• De muzikanten en toneelspelers langs de route
• De mensen achter de schermen, voorafgaand en tijdens de
route om alles in goede en veilige banen te leiden.
• En natuurlijk ook de fondsen waarvan we een bijdrage hebben ontvangen om dit mogelijk te maken.
Als commissie gaan we nu evalueren en kijken welke verbeteringen we kunnen doorvoeren. Want we kunnen alvast verklappen dat we volgend jaar zeker weer van de partij zijn!!
Foto’s en filmpjes zijn binnenkort te zien op www.surprisewitmarsum.nl of volg Ljochtkuier op Facebook of Instagram.
25
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De projectgroep Loltsje, Gerben, Klaas, Sjoerd Atze, Femke,
Henriëtte, Jacqueline
Ljochtkuier

is

een

gezamenlijk

initiatief

van

Stichting

‘Oarsasoars’ (Oktoberfest) en Toneelvereniging Surprise.
Danke schön!
Het zal u niet ontgaan zijn, maar de tent die er voor zorgde dat
u Pingjum niet meer zag liggen, en de Pingjumers Witmarsum
niet meer is weer verdwenen. En de overkapping was dit jaar
alles behalve een luxe. Ook wij als organisatie van het Oktoberfest hielden nauwlettend de diverse buienradars in het oog,
maar de regen bleek onafwendbaar. Niet dat we bang zijn voor
een beetje regen, maar we waren de laatste jaren wel een beetje
verwend met het mooie oktoberweer.
En dus ging de 1e Wytmarsumer Ljochtkuier in 4 groepen
van start in de stromende regen. Bij terugkomst kregen ze een
warm onthaal van feestband “De Suskes”. Uit de verhalen die
we kregen van de deelnemers konden we maar 1 ding concluderen. De thuisblijvers kregen ongelijk! of met andere woorden;
“Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel”. Een grote blijk
van waardering gaat uit naar Surprise en alle dorpelingen die
spontaan hebben meegewerkt aan de kuiertocht. Chapeau!
De zaterdag was het iets beter gesteld met het weer, maar was
evengoed een natte dag. De kinderactiviteiten konden allemaal
plaatsvinden in de tent, dus hier kon de regen de pret niet drukken. De kindermiddag werd voor de eerste keer georganiseerd
door het jeugdbestuur, en hierin zijn ze met verve geslaagd.
De zaterdagavond bleek de drukste avond te worden in het
bestaan van het Oktoberfest, en samen met de vrijdagavond
werd dit het best bezochte sinds de oprichting. Op zondag was
er de gebruikelijke kerkdienst, de quizmiddag en kon er na
afloop gedanst worden op de 80-er jaren hits van de band “The
Very80’s”.
Omdat we graag een feest organiseren wat zichzelf bedruipt,
gaan we niet allerlei instanties en bedrijven langs om geld bij
26
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elkaar te schooieren. We vinden het dan ook hartverwarmend
als we een beroep doen op wie of wat dan ook nooit teleurgesteld worden en altijd een gewillig oor vinden bij het leveren
van diensten en / of lenen van goederen.
Vandaar onze hele hartelijke dank aan een ieder die op wat
voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het slagen
van het Oktoberfest 2019.

m
Wij maken ons op voor het 2e lustrum in 2020 en hopen dat we
dan weer een beroep op u mogen doen. Nogmaals onze hartelijke dank, en…..altijd tot wederdienst bereid.

r

e

Namens het bestuur en jeugdbestuur van de st. OarsAsOars.

G eboren

k

s

-

t

d

a

e

j
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E xpositie Aylva State
Expositie van Mevr. Y (bewoonster Aylva State, appartement
6)
Met veel genoegen en bijzondere emoties van het echtpaar Y
zijn afgelopen donderdag een aantal zelf geschilderde schilderijen van mevrouw opgehangen in de gangen van Aylva State.
Mevrouw is ontzettend trots en dankbaar. Komt het zien!
Op de 1e en 2e etage hangen werken van Sjoukje Boersma. uit
Kimswerd.
U bent van harte welkom in Aylva State om deze bijzondere
schilderijen te komen bewonderen.

G eboren
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F loralia 2019
Basisschool De Utskoat
Op vrijdag 4 oktober werd het jaarlijkse Floraliafeest op basisschool de Utskoat gevierd met als thema “Beestenbende!”
Niemand minder dan bioloog Freek Vonk -in Witmarsum e.o.
beter bekend als Menno de Vries- opende het feest op het
schoolplein en vervolgens zongen alle kinderen van De Utskoat het lied “Ik en mijn beessie” van Kinderen voor Kinderen.
Binnen waren alle ruimtes feestelijk versierd. In de lokalen
waren verschillende spelletjes te doen, waaronder touwtjetrek, grabbelen, ezeltje prik en eendjes vangen. Kinderen konden hun nagels laten lakken door oud-leerlingen van de school
of zich laten schminken. In de patio was een fototentoonstelling te bewonderen, waarbij kinderen met hun lievelingsdier of
knuffel op de foto stonden. Het speellokaal was omgetoverd
tot het rijk van de dieren. In deze jungle waren vragenspelletjes
te doen, zoals “welke vacht hoort bij welk dier”, “welke poep
hoort bij welk dier” en “Raad het aantal konijnenkeutels in
deze pot”. Buiten konden de jongste kinderen een ritje maken
op een pony en zelf hun eigen drankje “melken” uit een limonadekoe of -geit.
’s Morgens hadden groep 3 tot en met 8 op school bloemstukjes gemaakt. Deze waren tentoongesteld in het handenarbeidlokaal, samen met de planten die alle kinderen thuis hadden
opgekweekt. Deze planten en bloemstukjes zijn beoordeeld
door een jury, Anneke Sinnema en Nynke de Vries. Degenen
die de mooiste bloemstukjes hadden gemaakt en hun planten
het best hadden verzorgd, ontvingen een medaille.
Kinderen mogen altijd verkleed naar het Floraliafeest komen.
Voor de jongen en het meisje die het mooist verkleed waren,
was er een prijs.
29
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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 creaties. We willen alle ouders en sponsors ook weer bedanken
voor alle lekkernijen dit jaar!
Tijdens het feest was er een draaiend rad, waarbij weer prachtige prijzen te winnen waren! Dit waren prijzen voor volwassenen, speelgoed en spelletjes voor kinderen en een aantal prijzen
in de vorm van een tegoedbon, workshop of clinic. Alle prijzen
zijn aangeboden door onderstaande bedrijven en particulieren in Witmarsum en omstreken. Ook hiervoor weer hartelijk
bedankt!
Rond zeven uur werd het feest afgerond. We willen het hele
team van De Utskoat en alle vrijwilligers bedanken voor hun
inzet vóór en tijdens het gezellige feest! Op de website zijn
foto’s van het feest te zien, gemaakt door Truida Sluiman. We
hopen dat u volgend jaar ook weer aanwezig zult zijn tijdens de
Floralia!
De Floraliacommissie
De Floralia van 2019 werd mede mogelijk gemaakt door:
Imker D.J. Zeinstra, Klusbedrijf Chuck Baarda, Elgersma Rijwielen,
Groencentrum Witmarsum, Poiesz, G.J. De Boer Transport, Visboer
Schinkel, Pedicure Griet Sieswerda, Sprikkeurs, Loods 15, Ter Stal, Kapsalon Up To Date, Jeu de Boulesvereniging, Petra Bloemsma, Tennisvereniging Witmarsum, Woon- zorgcentrum Aylvastate, De Gekroonde Roskam,
JPW Handelsonderneming, Camping Mounewetter, JK Atractieverhuur,
Mechanisatiebedrijf D. Kuipers, Intersport de Leeuw, Loopgroep Witmarsum, VOF Melkveehouderij van Balen, Kapsalon Amarant, Zeedesign,
Danny Ross Schilderwerken, Mevrouw de Molenaar, Veenstra Sails, Beuker Events, Smit Publicaties, Aardappelhandel Tolsma, Visgroothandel
Attema, Pier de Hovenier, Hippe Fûgel, Mts. J.A. & M. de Vries, Enno
Hofstra, Bakkerij de Schiffart, VOF LMBW, Shiatsupraktijk Henriëtte,
Marco Menage, Nice Flavour, Vitens, Esther Metzlar, Pollema Zurich,
Kinderen van September, ZWF Ontwerp, Prowin – Esther Bulten, Loon30
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bedrijf Westra Arum, Carla Christina Drawings, Knip&Care-Beauty/Hair,

,

Escaperoom Witmarsum, Wiepie Huisman, Natuurgeneeskundepraktijk

-

Oase, Westfriese kaashandel, Agrifirm.

-

n

e

T huiszorg Patyna
Zoals al veel inwoners

van

Witmar-

sum en omstreken
weten, heeft Patyna
ook thuiszorg. Ons
team

bestaat

verzorgenden
en

uit
IG

verpleegkundi-

gen en wij bieden
u ondersteuning en
zorg zoals u dit graag wilt in uw eigen woonomgeving. Ons

,

werkgebied is vanaf Wons tot aan Kimswerd.

r

We hebben goed contact met de huisartsen in de buurt en bin-

-

nen Patyna met het behandelteam (welke onder andere bestaat

-

uit specialist ouderengeneeskunde, logopedie, ergotherapie,

,

,

geriatrie fysiotherapie). We houden ervan om de lijntjes kort
te houden. Mocht u twijfelen of u wel thuiszorg kunt krijgen
of zijn er met betrekking tot uw gezondheid vragen over het
wonen thuis, dan kunt u contact opnemen met mij. Ik kom vrijblijvend bij u langs voor een gesprek en eventueel advies

Met vriendelijke groet, Joukje Spijksma Reitsma
Wijkverpleegkundige/geriatrie verpleegkundige Patyna
06 83606917
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Y n’t ferline
Wy moatte earst even werom komme op de foto fan de foarige moanne . Yn it foarste plak wolle wy in elk betankje dy ‘ t
reagearre hat, en dat is dizze kear in hiel folle west. Der wiene
in protte dy ‘ t der in bekende yn seagen, mar der wie mar ien
dy ‘ t it krekt wist. De sekje rinners, wiene fan lofts nei rjochts:
Annie Hardenberg mei Rommert Visser en Lucie Witteveen
mei Siemon Lemstra. Dit krigen wy troch fan Annie Hardenberg, dochter fan Jan en Lijsbert Hardenberg dy ‘ t in winkel
hiene oan de Arumerweg nr. 43.
Dizze kear wer in foto mei in fraach , mar dy is nei alle gedachten minder te beantwurdzjen as de foarige kear. Tjerk Algera
kaam mei de folgjende fraach: Yn it nije boek oer de NTM ,
skreaun troch Melle C. van der Goot , kaam ik in foto fan Wytmarsum, (bls. 49) tsjin, mei in NTM bus en in frachtauto. Neffens my is dit it frachtauto fan Schelte Althof. Nûmer B-6658
en is op 27-6-1923 ôfjûn. No is sa, dat de NTM yn 1946, 6 fan
dizze bussen oantúgd hat en Althof in oare auto mei kenteken
B32794, op 19 novimber 1947 krigen. Dus dat is de fraach fan
dizze kear, wa wit of dit de frachtauto fan Schelte Althof is.
Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta.
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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A genda
7 nov.		Aylva State 19.00 uur, De Ontmoeting. In
Memoriam: herdenking voor degenen die
een dierbare zijn verloren in Aylva State.

e

8 en 9 nov.		

Voedselactie Dorcas In supermarkt Poiesz

a

8, 22, 29 nov.

Aylva State 15.00 uur, Koersbal

9 en 10 nov.		

Muziektheater Kerk van Klei

			Start 20.00 uur in de Hoekstien, vervolg in
de Koepelkerk
10 nov.		
Koffieconcert Nij Libben 11.00 uur, De
Hoekstien, concert samen met de Algemene Muziekvereniging Zeewolde
10 nov.		

Aylva State 14.30 uur, PKN-dienst

11 nov.		

Muzikale opening Sint Maarten

			

18.15 uur, Kaatsplein
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11 nov.		Aylva State 10.00 uur, verkoop door H&Amode.
12 nov.		
Jaarvergadering

V&O

20.00

uur,

De

Gekroonde Roskam
12 nov.		
Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam, competitie
KBO/PCOB 14.00 uur , Het Anker, in
13 nov.		
Makkum. Gastspreker de heer Koos Witteveen uit Assen met als onderwerp: ‘Militair
ceremonieel rondom het koningshuis’.
15 en 16 nov.

Muziektheater Kerk van Klei

			Start 20.00 uur in de Hoekstien, vervolg in
de Koepelkerk
15 nov.		

Ald papier foar Nij Libben Vanaf 7.00 uur

15 nov.		

Aylva State Soosmiddag in het restaurant.

16 nov.		

Ald izer foar Nij Libben Vanaf 8.00 uur

17 nov.		Eredienst Anders 10.00 uur, De Hoekstien
met gospelkoor Sjammasj uit Leeuwarden
19 nov.		Vrouwen van Nu 19.45 uur, MFC It Fliet.
Lezing ‘Het huis vol’ door schrijfster Anita
Terpstra
22 nov.		Koepelconcert 20.00 uur, Koepelkerk, concert door de Amerikaanse zangeres Hannah Aldridge.
23 nov.		

Aylva State

			

14.15 tot 15.15 uur, bezoek Sinterklaas.

26 nov.		
Kaartclub Elk Wat Wils 19.45 uur, De
Gekroonde Roskam, competitie
29 nov.		

Verhalenavond

			

19.30 uur in Woonvorm September

2 dec.		

IJsclub Witmarsum, ledenvergadering 		

			

Gekroonde Roskam 20.00 u.

Tip: kijk voordat je een activiteit gaat plannen op www.dekoepel.frl/agenda. Daar staan alle
evenementen die bekend zijn bij De Koepel. Heb je iets voor de agenda voor de komende maanden? Stuur dan een mailtje naar agenda@dekoepel.frl
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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”
Triatlon Witmarsum
Aylva State
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de desimber Koepel moat uterlik 22 novimber 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.

e50,e30,e15,e15,-

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- 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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Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

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,
ma
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.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l
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