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K at en Harke
‘Maart roert zijn staart’ ek tusken     en       kaam de earste 

stoarm ‘Evert’ fan 2021 koart mar krêftich foarby razen. Fer-

neamd nei Evert van Benthem. In stoarm krijt pas offisjeel in 

namme as der sprake is fan koade oranje of read.

Mar sa njonkelytsen lit it him dochs oansjen dat it foarjier der 

oankomt, mei harren prachtige maarteblomkes en de yn aller-

hanne kleuren krookjes en fansels nij libben. Sa is it op dit stuit 

in drokte fan kom sa mei de lytse lamkes.

Us buorlju Gorrit en Trijnie Kuipers hâlde skiep en sa waard 

dêr op 3 maart l.l. in prachtige twaling berne, in ramlaam en in 

eilaam. Doe krige ik de fraach of’t se it eilaam nei my ferneame 

mochten, no dêr hoegde ik fansels net sa lang oer nei te tinken, 

dat no dideldeintset dêr samar in lytse Beitske yn it hok om mei 

oare lamkes. Hoe leuk is dat? Prachtich dochs yn dizze ‘rare’ 

tiid.

Sa binne we alwer in jier fierder en net ien hie betinke kinnen 

dat de Corona sa lang oanhâlde soe. In swiere tiid foar ûnder-

nimmers, zzp’ers, soarchmeiwurkers, mar ek foar de ferienings, 

mar der ûntstean wol moaie aksjes lykas de fioeltsjes fan Nij 

Libben, en lekkere sûkelade fan V&O. Sa moatte we meiinoar 

mar wat troch de tiid. En hoopje dat der as it mooglik is wat fer-

soepelingen komme en dan tink ik bygelyks ek oan ús swimbad 

en de ferienings. Sy wolle sa graach wer los!

Sa fytsten de ferkiezings der ek noch efkes tusken troch, mei 

wol 37 partijen op de list! Wer in hiel spektakel en ik neam it 

ek wolris út de gek in hiele poppekast. Der wurdt fan alles út 

de kast helle om de kiezers mar te paaien, mar it wier meitsjen 

fan al dy beloftes slagget net altiid.
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Wat wol hiel goed slagge is, it prachtige Krystferhaal fan Wim 

Beckers. Dit prachtige ferhaal hat de earste priis wûn by it bêste 

frysktalige redaksjestik fan doarps- wyk- en stedskranten fan de 

gemeente Súdwest-Fryslân. Lokwinsken foar Wim en in moaie 

opstekker foar ús doarpskrante de Koepel.

Leaf foarjier,

Wêr bleafsto sa lang?

Ik wie al bang datsto net mear komme soest.

Wêr soene de blommen dan wêze yn it gers

De bern boartsjend sûnder jas

Kealtsjes en lamkes yn de greide

Flinters en eintsjes, in gûnzjende bij?

Leaf foarjier,

Dêr bisto dochs wer en mei dyn sinneskyn

Litsto it gewoan wer folop foarjier wêze

(Bron: Knipoog/Irma Moekstorm), oerset nei it Frysk

Oant de oare kear,

Betty Jou huid, mijn passie
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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: sprikkeurs@online.nlinfo@sprikkeurs.nl

Jou huid, mijn passie
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N ij Libben Nieuws
Van muziek en bloemen word je vrolijk. Muziek kunnen we 

nog niet maken maar violen bezorgen kunnen we wel.

U hebt massaal violen besteld en daar zijn we heel blij mee. 

Omdat de violen dit jaar een beetje kleiner zijn waardoor er 10 

in een tray zitten en geen 12 zoals vorig jaar heeft iedereen een 

extra tray ontvangen. 

Woensdag 10 maart zijn ze bezorgd. Zo kunnen wij onze ver-

eniging  financi-eel in stand houden. Wij willen u hiervoor dan 

ook hartelijk bedanken. Straks als de lente komt geven ze kleur 

in tuin en bloembak. En wie weet kunnen we ook weer muziek 

maken want ja ook daar wordt je ook weer vrolijk van.

Bij de federatie van muziek en zangverenigingen in  Sudwest-

fryslân, Femuza, zijn 28 fanfare, harmonie en brassbands aange-

sloten. Op de ledenlijst van vele van deze verenigingen komen 

namen voor van hele gezinnen en families die een instrument 

bespelen. Bij Nij Libben is dat niet anders. Zo lezen we ook in 

het verhaal van Tine v.d.Velde

Opgroeid op in pleats yn Wûns. De 4de fan acht bern en alle 

acht giene we op muzykles. Gewoan omdat dat yn ús doarpke 

koe. Us âlden riden net mei ús nei Makkum, Boalsert of Wyt-

marsum foar wat oars. It wie gewoan muzykles yn it do-arpshûs. 

As 9 jierrich famke begûn ik op de althoorn en krige les fan 

Jouke Hoekstra. Nei it beheljen fan it A-diploma mocht ik bij it 

korps. Wat fûn ik dat spannend en wat koenen dy oaren dochs 

goed blaze.

Mar op de althoorn yn in fanfare wie net safolle oan, wat ik 

bedoel is dat de partijen net útdaagjend wienen. De grutte trom 

op de 1ste tel en de althoorn op de 2de tel, of wol de “hoem en 

de paa” en soms in lange noat.

Nei myn A-en B diploma op de althoorn bin ik oerstapt op 
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Ik spylje al 31 jier bij Nij Libben en wat haw ik it dêr nei myn 

sin. Meiïnoar muzyk meitsje, safolle leeftiden trochinoar en 

meastentiids gesellich. Mar foar ús allegearre jildt: “Oefening 

baart Kunst”. It makket net út wat je dogge, sporte, skake of 

blaze, je moatte der wat foar oer hawwe. 

As we ús repetysje hân hawwe is der fansels in tredde helte mei 

gasthear Jorrit. Der wurdt ûnder it genot fan in bierke, wyntsje 

of rivella fan alles besprutsen. Dat giet fansels net allinne oer 

de muzyk, mar ek oer de deistige perikelen. En ik mei fan Jorrit 

faaks it ljocht útdwaan. 

No hawwe we hast in jier net meiïnoar repetearre en dat mis 

ik. Ik hoopje dat wannear it allegear wer kin, we mei Nij Lib-

ben wer moaie muzyk ynstudearje kinne en dat we dit wer oan 

jimmme hearre litte meie.

We moatte nog efkes geduld hawwe, wat elts ek dwaan wol, 

sporte, sjonge of spylje. 

Foar alle muzikanten dy dit lêze 

efkes in tip: sykje op Youtube it 

praatsje fan Tymen Botma efkes 

op, “musitalk 12”.

Ofwol: Ynstrument út ‘e koffer en 

Blaze Bliksem!

Oan’t Nij Libben / oant’t sjen

Groetnis fan Tine
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T huiszorg Patyna
Beste dorpsbewoners van Witmarsum,

U heeft het al een tijdje kunnen zien maar nu is het een feit, 

sinds maandag 15 maart hebben wij als Thuiszorg Patyna intrek 

genomen in het pand aan de van Aylvaweg 3.

Patyna is in 2015 gestart met het leveren van Thuiszorg en in 

juni 2017 is team Witmarsum eo. opgezet om zich volledig te 

richten op thuiszorg. We gaan letterlijk én figuurlijk van klein 

naar groot qua team en kantoor. We zijn klein begonnen in de 

dokterskamer en toen naar een aanleunwoning in de Herte-

kampsreed en dan nu een mooi ruim kantoor in het dorp. 

Ons team bestaat uit een wijkverpleegkundige, drie verpleeg-

kundigen en tien zorgkundigen. Mocht u hulp nodig hebben 

schroom dan niet en neem contact met ons op, de wijkverpleeg-

kundige kijkt samen met u naar uw wensen en behoeften en 

zet zorg in wanneer u dit wenst. Wij werken nauw samen met 

alle disciplines van de gezondheidszorg bij u in de buurt, zoals 

de huisarts, de apotheek, het ziekenhuis en de gemeente. Ook 

voor personenalarmering kunt u bij ons terecht.

Als de maatregelen het toestaan bent u van harte welkom op 

van Aylvaweg 3 of maak 

een afspraak.

Oant sjen.

Thuiszorg Patyna 

team Witmarsum eo

0683606917

K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier

Financiële bijdrage Windpark A7 B.V. 

Windmolenpark A7 bestaat uit 4 windmolens in lijnopstelling 

langs de A7. Met een deel van de opbrengst uit het windmolen-

park stimuleert de B.V. sociale activiteiten in de omliggende 

dorpen. De kaatsvereniging heeft onlangs een bijdrage van  

€ 500 ontvangen voor het aanschaffen van kaatsballen voor de 

jeugd. Een mooie financiële meevaller. Het bestuur bedankt 

Windpark A7 B.V. voor de steun aan onze vereniging.

Algemene Ledenvergadering.

Het organiseren van een Algemene Ledenvergadering in coro-

natijd blijft lastig. Het is mogelijk om via livestream, video 

of audio een ledenvergadering te houden. Het bestuur heeft 

besloten hier niet voor te kiezen. Daarnaast is het mogelijk om 

het jaarverslag en de jaarrekening uiterlijk in oktober voor te 

leggen aan de leden. Het bestuur wacht de verdere ontwikke-

lingen eerst af. Mocht het mogelijk zijn om fysiek te vergaderen 

dan wordt overwogen om de ledenvergadering in april of mei te 

houden. Als die mogelijkheden er niet zijn dan wordt de jaar-

vergadering uitgesteld tot na het seizoen, uiterlijk in oktober. 

Uitstel van de ledenvergadering is bestuurlijk geen probleem. 

De agenda wordt zo mogelijk in de Koepel gepubliceerd. Alle 

leden ontvangen per mail een uitnodiging voor de algemene 

ledenvergadering. 

Start kaatsseizoen.

Het blijft onzeker wanneer we de kaatswant weer aan kunnen 

trekken. Onder voorbehoud is de  eerste ledenpartij gepland 

op zondag 2 mei 2021. We hopen natuurlijk dat de perken en 

telegrafen dan weer op het veld aanwezig zijn en we gezellig en 
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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/Benjamin Bartsma 

0517-531456 Keuken.aylvastate@patyna.nl

Thuiszorg Patyna Marina Rustenburg Wijkverpleegkundige 06 83606917

Marina.Rustenburg@patyna.nl 
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op zondag 2 mei 2021. We hopen natuurlijk dat de perken en 

telegrafen dan weer op het veld aanwezig zijn en we gezellig en 
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sportief een balletje kunnen slaan. Het programmaboekje met 

alle wedstrijden wordt in april huis aan huis verspreid. In het 

programmaboekje zijn ook de keurmeesters opgenomen voor 

hulp tijdens de wedstrijden.

Namens het bestuur,

Simon Lemstra

T CW
Tennisclub Witmarsum  – Pak aan 

Graag praten we jullie bij over de activiteiten op onze tennis-

club.

Wist u datje? 

Tennis werd al in de late middeleeuwen gespeeld. De vorm die 

wij nu spelen komt uit Frankrijk. De naam is afgeleid van het 

Franse woord “tenez!” – wat zoveel betekent als “pak aan!”.

Tennis is een sport die zowel jong als oud veilig met veel plezier 

kan spelen. We hebben allerlei mogelijkheden bij onze vereni-

ging om zowel vrij te spelen als om te lessen. Dus ben je al meer 

ervaren of nog een beginner? Je bent welkom! Pak jij ook aan? 

Informatie over onze vereniging en lidmaatschap en lessen is te 

vinden op www.tennisclubwitmarsum.nl

Ben je benieuwd of tennis een leuke sport voor jou is?

We bieden naast de gewone lessen dit jaar ook kennismakings-

pakketten aan.

Maak Kennis Met Tennis (MKMT) is voor mensen die nog 

nooit getennist hebben, of juist ooit wel eens gespeeld hebben, 

maar weer willen starten met een opfrisser. Deze lessen bieden 

we in ieder geval in de maand april aan. Het MKMT-pakket 
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bent welkom!    

Middag voor jeugd tot 12 jaar

Op donderdagmiddag 8 april organiseren we op de club een 

vriendjes en vriendinnen les. De kinderen van groep 3 tot en 

met 8 zijn welkom. Helemaal vrijblijvend, zonder lid te worden. 

Het is wel belangrijk dat je je vooraf aanmeldt. Na deze middag 

beslis je of je de nieuwe clubkampioen wilt worden en training 

neemt. Op onze website is alle informatie te vinden.

We zijn heel blij met de Bijdrage Windmolenpark A7!

We hebben een bijdrage van €500 ontvangen om de kosten 

te dekken van onze verwarmde overkapping. Op deze manier 

kunnen we voor en na het spelen veilig en comfortabel met 

elkaar in contact komen waarbij we de juiste afstand kunnen 

houden. Super bedankt Windmolenpark A7!!

Spaart u ook mee met je jeugd sponsoractie van de Poiesz ?

In de winkel in het dorp staat ook een koker van onze tennis-

club. Alle muntjes zijn welkom! De opbrengst komt ten goede 

aan onze jeugd.

Wil je meer informatie of heb je een vraag?

Laat het ons gerust weten. Mail naar info@tennisclubwitmar-

sum.nl met je vragen of kijk op onze website voor meer infor-

matie.

Hartelijke groet en tot ziens op de baan!

Bestuur TCW

Fenneke, Aimee, Willemien, Piet en Jacqueline

2021 | 4 Koepel.indd   11 30-03-21   09:42



12

H oi! gaat door
Eind december kwam het plan voor een pilot van 3 uitzendin-

gen van ‘Hoi!’; een digitaal treffen voor en door onze Witmar-

sumer Mienskip. En het aantal views maakt duidelijk dat onze 

Mienskip ‘Hoi!’ waardeert. Begin maart scoorde onze eerste 

uitzending van ‘Hoi!’ 1.000 op de teller. De twee uitzendingen 

en ‘Hoi!Extra’, klimmen ondertussen naar de 3.000 views. Voor 

ons als productieteam een flinke boost.

Dat vraagt om een vervolg. Daarom hebben wij besloten om 

onze pilot van 3x Hoi! voort te zetten met nog 2 uitzendingen 

tot de zomer.

Opnames 3de Hoi!

In de 3de Hoi! maken we een uitstapje naar Ferwoude bij de 

boerderij van de familie Van der Valk – De Jong. Daar treffen 

we Ilse en Britt Koster over hun grote passie voor paarden. We 

spreken Jelmer de Vries over zijn examenjaar in coronatijd. We 

kijken bij Tjerk Goslinga met diamant painting. De gitaaraca-

demie met Wim Beckers en Jan Ottevanger bestaat bijna 10 

jaar. En onze vaste gast Evert Zwier over het Merkelân.

Tips of vragen?

We krijgen al leuke tips binnen, dat is hartstikke mooi, maar 

heb jij nog een leuk idee? Laat het ons weten via hoi-wytmar-

sum@hotmail.com

Oant sjen, tot Hoi!

Productieteam ‘Hoi!’: 

Anja Feenstra, Gerke 

Terpstra, Jannita van 

der Veer en Wim Bec-

kers

 

 
 
Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over: 
 

 Wonen in Aylvastate - Josina vd Schaaf, teamleider 06-46460136  
josina.vanderschaaf@patyna.nl 

 Zorg in Aylvastate - Esmé Baarda, locatieverpleegkundige 06-21334903 
esme.baarda@patyna.nl 

 Maaltijdvoorziening Aylvastate - Fokke Boschma/Benjamin Bartsma, kok 0517-531456 
keuken.aylvastate@patyna.nl 

 Thuiszorg Patyna Witmarsum en omgeving - Marina Rustenburg, wijkverpleegkundige  
06-83606917 marina.rustenburg@patyna.nl 
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Wij (ver) bouwen geheel naar uw wens. 
Onder praktische begeleiding, van het 
initiatief tot het ontwerp, bij de 
aanvraag van uw vergunningen en de 
technische realisatie. 
 

 

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht. 
 

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke 
afspraken. 
 

Bel voor vrijblijvende informatie;  
0517-533080 
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D e Koepel Stypje
Bêste Koepelêzers,

Yn dizze frjemde coronatiid binne der foar de koepelfinânsjes 

lokkich gjin soargen. Ek 2020 hawwe wy finansjeel wer ôfslúte 

kinnen mei in positief saldo.

En dat ha wy te tanken oan ûs freonen, stipers, advertearders 

en ferienings…

Moai dat sa folle freonen oan it begjin fan ’t jier harren frywil-

lige bydrage al wer oermakke hawwe. Mocht it noch fergetten 

wêze, dan kin de bydrage oermakke wurde nei rekkennûmmer: 

NL23 RABO 03715 56 201 û.f.f.” Freon fan de Koepel”.

Alfêst tige tank, Feikje

De Tunen 17 | 8748 EG Witmarsum | 0517 533 080 | info@bouwbedrijf-heeringa.nl | www.bouwbedrijf-heeringa.nl

Comfortabel wonen 
zonder energiekosten!

“Kijk op www.geenenergiekosten.nl en laat u informeren 
over het besparen van uw energiekosten”

geenenergiekosten.nl is een initiatief van:

Geen energiekosten. Wie wil dat nou niet? Het zal u misschien verbazen, 
maar energieneutraal wonen is niet alleen mogelijk voor een nieuwbouwwoning. 
Ook uw bestaande woning kan een energierekening van NUL opleveren.

Y n’t ferline
Wy sitte noch altyd yn it jier 1921, hûndert jier lyn, en wat barde 

der doe allegear. 

Yn de keatssport wurde wer in soad prizen wûn troch keatsers 

út ús doarp. Mar op 22 maaie barre der dingen dêr ‘t it keatsen 

mei op ‘e kop komt te stean. Yn de Ljouwerter Krante fan 23 

maaie 1921 stiet, dat der op ‘ e keatspartij te St. Anne 13 par-

toeren meidien hiene. De priis fan ƒ90 is wûn troch N. Straal-

stra fan Frjentsjer, I. Roukema fan Wommels en J. Reitsma fan 

Wytmarsum. De earste preemje fan ƒ45 troch T. Zijlstra fan 

Wytmarsum, I. Roukema fan Harns en P. Helfrich fan Winaam. 

Dêrnei wurde de winners fan de tredde en fjirde priis neamd, 

mar dan it lêste stikje fan it artikel. Dêr stiet: Het publiek was 

2021 | 4 Koepel.indd   14 30-03-21   09:42



15

D e Koepel Stypje
Bêste Koepelêzers,

Yn dizze frjemde coronatiid binne der foar de koepelfinânsjes 

lokkich gjin soargen. Ek 2020 hawwe wy finansjeel wer ôfslúte 

kinnen mei in positief saldo.

En dat ha wy te tanken oan ûs freonen, stipers, advertearders 

en ferienings…

Moai dat sa folle freonen oan it begjin fan ’t jier harren frywil-

lige bydrage al wer oermakke hawwe. Mocht it noch fergetten 

wêze, dan kin de bydrage oermakke wurde nei rekkennûmmer: 

NL23 RABO 03715 56 201 û.f.f.” Freon fan de Koepel”.

Alfêst tige tank, Feikje

Y n’t ferline
Wy sitte noch altyd yn it jier 1921, hûndert jier lyn, en wat barde 

der doe allegear. 

Yn de keatssport wurde wer in soad prizen wûn troch keatsers 

út ús doarp. Mar op 22 maaie barre der dingen dêr ‘t it keatsen 

mei op ‘e kop komt te stean. Yn de Ljouwerter Krante fan 23 

maaie 1921 stiet, dat der op ‘ e keatspartij te St. Anne 13 par-

toeren meidien hiene. De priis fan ƒ90 is wûn troch N. Straal-

stra fan Frjentsjer, I. Roukema fan Wommels en J. Reitsma fan 

Wytmarsum. De earste preemje fan ƒ45 troch T. Zijlstra fan 

Wytmarsum, I. Roukema fan Harns en P. Helfrich fan Winaam. 

Dêrnei wurde de winners fan de tredde en fjirde priis neamd, 

mar dan it lêste stikje fan it artikel. Dêr stiet: Het publiek was 

2021 | 4 Koepel.indd   15 30-03-21   09:42



16

niet bijzonder voldaan. De indruk toch werd gewekt, dat enkele 

deelnemers het spel niet op zodanige hoogte hielden, dat het 

karakter van de wedstrijd bewaard bleef. Dat lêste stikje oms-

kriuwt sa likernôch wat de miening fan in elk wie, en dat krige 

noch in sturtsje. De KNKB giet yn oerlis, en komt ta de folgj-

ende beslút. De Ljouwerter Krante fan 26 maaie seit it hjiroer: 

Bestraffing van Kaatsers. Bij den eindwedstrijd van j.l. Zon-

dag in St. Annaparochie gehouden kaatspartij schijnt het niet 

eerlijk te zijn toegegaan. Tusschen de beide parturen, althans 

voor het grootste deel, moet vooraf reeds overeenstemming 

hebben  bestaan omtrent den uitslag, zelfs heeft een der spelers 

vooraf aan meerderen dit ,,geheim” toevertrouwd. Het verloop 

der partij gaf den scheidsrechter aanleiding, de kaatsers voor 

eventueele gevolgen te waarschuwen, terwijl het bestuur te St. 

Annaparochie de beide hoofdprijzen heeft ingehouden, en een 

beslissing van ’t hoofdbestuur van den Nederlandschen Kaats-

bond heeft gevraagd. Dit hoofdbestuur heeft beslist, dat de prij-

zen zeer terecht zijn ingehouden, en 

heeft een vijftal spelers gedisqualifi-

ceerd voor de maanden mei, juni en 

juli, n.l. de kaatsers T. Zijlstra en J.A. 

Reitsma te Witmarsum, I. Roukema 

te Harlingen, I. Roukema te Wom-

mels en N. Staalstra te Franeker. Bli-

uwt it dêrby, wy geane hjiroer fierder 

yn de maaie Koepel. 

Op de foto Teade Zylstra op 23 - jier-

rige leeftiid mei in boarst fol medal-

jes. It wie doe noch net sa dat by elke 

priis in medalje hearde.

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

 
 

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving.  

We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar met: 

• Verpleging en verzorging 

• 24-uurs alarmering 

 

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een passende oplossing,  

dan denken wij graag met u mee! 

U kunt contact opnemen met onze wijkverpleegkundige  

op telefoonnummer 06-83606917 of via ons mailadres 

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl 
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maaie Koepel moat uterlik 16 april ynlevere wurde 
fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri 
de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe steand adres of 
fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2021 
Meidielings/advertinsjes 1 bledside    e50,-
Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside  e30,-
Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-
Bertekaartsjes e15,-
De Koepel komt 11 kear yn it jier út.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oanslet-
ten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsum-
mers 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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wurdt troch ús tige op priis steld! 
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Homepage: www.dekoepel.frl
E-mail adres: redactie@dekoepel.frl
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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.
Bejaardensoos
”De Koepeldûnsers”
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
Trekkerdei Witmarsum
Til. nr sekretariaat:  0517-531205
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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 madan 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.

3D model 

Zorgeloos (ver)bouwen

www.hofstrabouw.nl

Nieuwbouw   Verbouw  Renovatie  Modernisering
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