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24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan
voor u klaar!
Thuis als het kan, in het ziekenhuis
als het moet. Welke zorg u ook nodig
heeft, wij zijn er voor u. Antonius,
voorheen Thuiszorg Zuidwest
Friesland, biedt alle soorten
zorg aan huis, zoals verpleging,
persoonlijke verzorging, nachtzorg
én gespecialiseerde zorg.
Dankzij de korte lijnen met ons
ziekenhuis kan er thuis heel veel.
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen
we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis
kunt blijven wonen óf eerder uit het
ziekenhuis weer naar huis kunt.
Annemarie Hannema is
wijkverpleegkundige in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw
naasten. Annemarie komt graag bij u
langs voor een vrijblijvend gesprek.
Want ook u verdient optimale zorg,
precies op maat.

0515 - 46 18 81
TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl
mijnantonius.nl/thuiszorg
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K at en Harke
Ek tusken

en

koenen wij best lang fan de neisimmer

genietsje. Mooglik is dat in gefolch fan de opwaarming fan ús
ierde? As dit it gefal is, is dat fansels net in goed teken, mar
it komt ús oan de oare kant ek wol wer goed út. De gasprizen dy rize fansels de panne út en mannichien kin hjir en troch
ynflaasje amper de eintsjes oan mekoar knope. Waarmer waar
betsjut minder gasferbrûk. Mar op it waar en de gaspriis hawwe
wy hielendal gjin ynfloed. “Il quonto pardi tula!” sa as de âlde
Grykse filosoof Pilatus ea alris sei. Dat betsjut sawat as “ik kin
der dochs neat oan dwaan, dus ik pas.”
Wêr je wol wat oan dwaan kinne is sels it heft yn hannen te nimmen as immen bygelyks prebieret jins baas syn jild te stellen. Sa
stiet Eppie Otter manhaftich syn mantsje op syn wurk yn Snits.
“Snotbongels!”, je hearre him dat sizzen. Bin benijd as de dieders Eppie syn advys ek opfolgje om
op atletyk te gean.
In skoftke lyn stie der ek in nijsgjirrich berjocht yn ‘e krante oer in, foar
my folslein ûnbekende, Wytmarsummer: Rinze Hofstra. Hofstra waard
op 5 septimber 1890 yn Wytmarsum
berne. Hy hie altyd al ynteresse yn
fleanen en sa waard hij ek piloat.
En hij soe skiednis skriuwe, want
hij waard yn 1921 de earste Nederlânske ferkearspiloat ea. Mar ek wie
hy de útfiner fan de earste (provisoaryske) automatyske piloat yn in fleantúch. Tidens in lange flecht bûn er
de stjoerkneppel mei in ilestykje oan
3
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de rutewisker fêst, sadat er net hieltyd de kneppel hoegde fêst
hoegde te hâlden. Eilaas soe Hofstra net sa lang fleane, want hy
krige yn 1924 lêst fan nachtblinens. Mar hy bleaun de fleanerij
trou en waard sjef ferkearstsjinst op de Schipholtoer. Yn 1960
ferstoar Rinze Hofstra. Op Schiphol binne twa diken nei him
ferneamd.
Nei in koart siikbêd kaam op 18 augustus TJALLING
WIERSMA te ferstjerren. Wiersma wie en bleaun foar fierwei
de measte Wytmarsu
mers Bakker Wiersma. Jierrenlang hienen hij en syn frou Marrigje in bakkerij oan de Arumerdyk. It wienen jierren fan hurd
wurkjen. Bakker Wiersma waard berne op 18 july 1929 yn
Skearnegoutum en boaske mei syn grutte leafde Marrigje, hja
wienen 68 jier troud. Hja krigen trije bern, Ida, Cor en Sietse.
Nei syn pensjonearring bleaun Wiersma aktyf, sa wie er û.o.
lid fan de jeu de boules feriening yn ús doarp, hy wie ien fan de
âldste leden. Wy winskje Marrigje, Ida, Cor en Sietse en pakesizzerssterkte ta dit grutte ferlies te ferwurkjen.
We hienen it al efkes oer de gaspriis, mar wat my ek opfoel wie
in berjocht oer in mooglik tekoart oan frikandellen. Dit lekkere
snekje hat hiel wat fans, dus ik tocht ik moat myn efterneef Jan
Beckers, jimme wit wol fan de frikandellen en kroketten, marris efkes belje. Neffens him foel it allegear wol wat ta. De firma
Beckers soe der yn elts gefal alles oan dwaan om gjin tekoart
te krijen.
Mei dizze gerêststellende gedachte slút ik dit Kat en Harke nijs
ôf. In protte wille bij de Ljochtkuier en it Oktoberfest en oant
de folgjende Koepel.
Wim
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O ktoberfest
Op het moment dat deze koepel bij u in de bus glijdt hebt u
natuurlijk al vernomen dat de feesttent van het Oktoberfest
aan de Mulierlaan er al weer staat. Dit keer iets dichter bij het
dorp. Na 2 jaar wachten om de u bekende reden kunnen we
eindelijk ons 10e feest houden.
Met de eerste Ljochtkuier (2019) nog vers in ons geheugen

d

heeft ook deze weer een vervolg gekregen. Na de wandeling

n

wordt u opgewacht door Joop Obama en de Presidents. Mocht

.

e

a

u niet meewandelen, dan bent u vanzelfsprekend ook van harte
welkom bij deze Fryske band.
Zaterdagmiddag is er voor de jongste jeugd. Het jeugdbestuur
heeft weer kosten nog moeite gespaard en heeft Circus Salto
weten te strikken voor een optreden in de feesttent. Na afloop
is er een kinderdisco met DJ Krollie.
De zaterdagavond heeft een ‘upgrade’ gekregen. In plaats van
1 staan er deze keer 2 bands op het podium. De ‘Super Sundays’
trappen af. Deze band speelde al eerder op het Oktoberfeest en
van diverse kanten kregen we het verzoek om deze nog eens te
contracteren. De feestavond wordt afgesloten door de roemruchte band, ‘The Party-Animals.’
Zoals gewoonlijk is er op zondagmorgen de gebruikelijke kerkdienst met koffie en koek.
Zondagmiddag is altijd weer afwachten wat er uit de hoed komt,
maar de insteek is, It moat OarsAsOars! En volgens eigen zeggen is dat ook deze keer weer gelukt.
Rond 15.00 uur beginnen we met een nu al legendarische
FOUTE BINGO. Hierover gaan we hier niks uit de doeken
5
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doen, daar moet je gewoon bij zijn. Na de bingo is er een optreden van de eveneens al legendarische zangeres, Gré Parelmoer.
Zij wordt afgelost door de muzikanten van “Bandje Voor De
Sfeer”.
Intussen zijn we ook alweer aan het nadenken over het feest
van volgend jaar. Mocht u suggesties hebben, dan zullen we het
bijzonder op prijs stellen als u die met ons wilt delen.
Namens het hele Oktoberfest team wensen wij jullie een onvergetelijk weekend toe.
Cees, Anneke, Eppie, Leslie, Jan, Egbert, Niels en Egbert-Jan.

www.debiosalon.nl
'Een geluksmoment!'

Ayurvedische massages
Shirodhara opgieting
Gezichtsbehandelingen
Acne specialisatie
Klankschalen massage
Een stiltesalon voor innerlijke rust en uiterlijke
schoonheid. Verlengde Oostend 20 8748AR
Witmarsum//0630396694//info@debiosalon.nl
6
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De groepslessen starten weer vanaf 20 september!
Je kunt je nu weer inschrijven.
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
N.n.t.b.

19.30 – 20.15 uur
vanaf 16.00 uur
vanaf 18.30 uur
vanaf 19.30 uur

Spinning
Streetdance 4 Kids (6-9 jaar)
Streetdance Teens beginners
Streetdance Teens gevorderd
Peuter- & kleuterdans

Bovenstaand schema is onder voorbehoud en wordt definitief bij
voldoende deelname.
Kijk voor het rooster en inschrijven op www.fysiowitmarsum.nl of bel
0517 – 53 19 01
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Bouwbedrijf Heeringa ontwikkelt, bouwt en onderhoudt. Bij ons gaat kwaliteit
hand in hand met échte betrokkenheid, volledige ontzorging en een nuchtere,
no-nonsense mentaliteit. Vakmanschap, korte lijnen en net die stap extra die
u wenst bij de realisatie van uw bouwactiviteiten.
Wij beschikken over grote kennis en ervaring en energie neutraal wonen.
Maak gerust een afspraak om onze
Modelwoning, bouwjaar 1977 en
energie neutraal, te bekijken.

Samen bouwen aan een duurzame
en energieke toekomst
De Tunen 17, 8748 EG Witmarsum
0517-533080, info@bouwbedrijf-heeringa.nl

www.bouwbedrijf-heeringa.nl

Levering van zand en tuinaarde
Verhuur van graafmachines (groot en klein)
Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur
van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388
Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl
8
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B oekpresentatie
Nieuw boek: Van Oergraan tot Mennobrood
Vrijdag 9 september nam Jannewietske de Vries, burgemeester
van de gemeente Súdwest-Fryslân, het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Van Oergraan tot Mennobrood. Akkerbouwer Menno de Vries presenteerde het boek aan Jannewietske de Vries en Christa Bruggenkamp van Mevrouw de Molenaar overhandigde het eerste exemplaar. Vele wethouders en
raadsleden waren meegekomen naar de boekpresentatie, die
samenviel met hun werkbezoek aan Witmarsum.
Jannewietske de Vries: “Dit is één van de prachtige verhalen die
onze gemeente rijk is. Een mooi voorbeeld van: leven van het
land waarop je woont. Produceren en consumeren op één plek
moeten we niet alleen doen, dat verhaal moet de hele wereld
over. Ik koop met regelmaat Mennobôle in de molenwinkel en
je proeft het verhaal in het brood. Mennobôle verbindt ons met
de geschiedenis van de mennonieten.”
In 2018 organiseerde Stichting Ekspedysje Wytmarsum in het
kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018 de
tentoonstelling Menno Simons Groen. In de aanloop naar die
tentoonstelling kreeg mennoniet en akkerbouwer Menno de
Vries contact met Amerikaan Edward Hill. Deze verbouwde
Turkey Red Wheat, graan dat mennonieten al eeuwen verbouwen. De geschiedenis van mennonieten bestaat uit steeds maar
weer vluchten voor machthebbers en telkens een nieuw bestaan
opbouwen in een ander land op onbekende grond. Daarvoor
smokkelden zij Turkey Red Wheat mee om zich in leven te
houden. Vlak voor de opening van de tentoonstelling ontving
Menno de Vries een aantal zakken Turkey Red Wheat van
Edward Hill.
Hij zaaide dat graan in op eigen grond in Witmarsum. Een bijzondere gebeurtenis, want nu groeide dit oergraan op de grond
van Menno Simons’ geboortedorp. Het graan blijkt wonderwel
9
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goed te groeien op Menno’s grond. Molenaar Christa Bruggenkamp maalde het graan en bakte er samen met bakker Jippe
Braaksma broden van: Mennobrood. Malen deed ze op pure
windkracht in haar molen De Onderneming en met toewijding,
voldoende tijd en de juiste temperatuur ontwikkelden ze een
recept voor het bakken van deze smakelijke broden.
Nog steeds verbouwt Menno de Vries het graan en bakken
Christa en Jippe er Mennobôle van. Vele klanten weten het
pad naar de molen te vinden en een grote schare vaste klanten
koopt elke week het heerlijke en voedzame brood in de winkel
bij de molen.
Dit mooie verhaal verdiende het om vastgelegd te worden. Volgens burgemeester Jannewietske de Vries is dit een prachtig
voorbeeld van legacy, nalatenschap van Culturele Hoofdstad
Leeuwarden Friesland 2018. Auteur Klaas Smit en vormgever
Pieter van der Zee hebben er een mooie en toegankelijke uitgave van gemaakt. Klaas sprak met Menno de Vries, Christa
Bruggenkamp en doopsgezind predikant Flora Visser. Turkey
Red Wheat groeit in Menno Simons’ geboortedorp en Flora
Visser vertelt hoe de historie en levensovertuiging van mennonieten samenhangt met het graan. Het boek vertelt ook het verhaal over produceren en consumeren op één plek en over korte
ketens. Daarmee is het ook een actueel verhaal over duurzaam
leven van de grond waarop je woont.
Het boek ‘Van Oergraan tot Mennobrood’ was zaterdag 10
september verkrijgbaar op de Streekmarkt in Witmarsum bij
de doopsgezinde kerk, daarna op mevrouwdemolenaar.nl,
in de winkel van Mevrouw de Molenaar, in de doopsgezinde
kerk in Witmarsum, in het schuilkerkje in Pingjum, en via
dg.delytsestreek@outlook.com. Het boek kost 10 euro. Voor
boeken die verstuurd moeten worden, worden verzendkosten
in rekening gebracht. Engelse en Duitse vertalingen zijn in
voorbereiding.
10
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Akkerbouwer Menno de Vries en burg. Jannewietske de Vries
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L etters van Mounewetter
Stond in de vorige Koepel dat we naar de 40.000-ste bezoeker
gingen, ondertussen hebben we op 25 augustus de 45.000-ste
bezoeker mogen ontvangen en op de slotdag, 10 september de
50.000-ste bezoeker.
De 45.000-ste bezoeker was Imara Paans, zij ontving van
bedrijfsleidster Joke van der Vliet een abonnement voor het
volgende seizoen.
De 50.000-ste bezoeker was Rixt Menage. Zij ontving van voorzitter Roel Bijlsma ook een abonnement voor het volgend seizoen.
Wij, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur van het zwembad zijn erg blij met dit resultaat na 2 jaren van corona.
In de laatste week dat het zwembad open was hebben nog veel
kinderen een diploma gehaald.
Voor diploma A zijn geslaagd:
Susan Herrema, Benny Meekma, Jilke Hoekstra, Rubin de
Valk, Thijs de Boer, Myrthe Kuiper, Bois ten Boer, Famke Visser, Boas Beenen, Ezra van Kordelaar.
Voor diploma B zijn geslaagd:
Elane Dieke Schotanus, Maud Elgersma, Jorrit Jeen de Jong,
Evert Groeneveld, Jan Haije Bonekamp, Tjebbe Bonekamp,
Fenna Terpstra, Berber Piersma en Jildou Reinsma.
Voor diploma C zijn geslaagd:
Benthe Rinia, Sikke Hoekstra en Evert Groeneveld.
Allemaal van harte gefeliciteerd!!
Op donderdag 8 september was het Adri de Vries haar laatste
werkdag voor het zwembad. Adri gaat met pensioen. Jarenlang is ze een vast en betrouwbaar gezicht geweest bij de kassa
van het zwembad. Adri, ontzettend bedankt voor je jaren lange
inzet. Gelukkig heeft ze aangeboden nog wel vrijwilliger te wil13
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len blijven voor het zwembad. Hier zijn we erg blij mee.
Na een gezellige middag en met mooi weer werden op zaterdag
10 september om 17.00 uur de deuren van het zwembad voor
dit seizoen gesloten.
Ondertussen wordt alweer hard gewerkt door onze vrijwilligers
om het zwembad winterklaar te maken. Er wordt gekeken wat
er aan onderhoudt gedaan moet worden en een plan van aanpak gemaakt.
Misschien al wat in de wandelgangen gehoord. Het doel is om
het zwembad van het gas af te krijgen. Dit project loopt al bijna
2 jaar en gaat steeds meer vorm krijgen.
En dan bestaat het zwembad volgend jaar 50 jaar. Er wordt
druk nagedacht over hoe dit te gaan vieren.
Al met al, genoeg te doen deze winter.
Bestuur stichting zwembad Mounewetter
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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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M ouneboulers
Nieuws van de Mouneboulers
Onder zeer warme omstandigheden is er op zaterdag 20 augustus jl. het Verrassingstoernooi gespeeld. Na een gezellige nazit
was er als verrassing voor elke deelnemer een zonnebloem.
De uitslag was als volgt:
Heren:				Dames:
1. Gerard Hovener + 20 		

1. Grietje de Witte + 10

2. Melle de Witte + 10		

2. Reinette Nooitgedagt + 5

3. Sjoerd Nooitgedagt + 9		

3. Jellie Joustra + 4

4. Rudy Nauta + 8			

4. Antje Kuperus + 3

5. Klaas Haitsma + 5		

5. Truida de Jong - 5

I n Memoriam
‘bakker’ Tjalling Wiersma
Eén van onze oudste leden, 93 jaar, is overleden op 18 augustus
j.l.
Een mensen-mens en een kundige gooier bij onze jeu de boules
vereniging ‘de Mouneboulers.’
Hij was er bijna altijd op de maandagavond/competitie. Tijdens
de toernooien viel Tjalling vaak in de prijzen.
De traktatie wanneer de bakker jarig was, de alom bekende
eigen gemaakte roze koeken/driehoekjes/dakjes, zullen wij
helaas niet meer proeven.
Wij wensen zijn vrouw Marrigje, de kinderen en (oer) pakesizzers heel veel sterkte toe met dit grote verlies.
Ook wij zullen bakker Wiersma missen op de maandagavond
en bij de toernooien.
Rust zacht…
Bestuur en leden ‘de Mouneboulers’
16
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P r. Beatrix spierfonds
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In week 37 is de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds
weer gehouden.
Ik wil namens het Prinses Beatrix Spierfonds iedere gulle gever
en alle collectanten heel hartelijk bedanken voor hun inzet.
Er is in deze regio in 4 dorpen gecollecteerd: Longerhouw,
Schettens, Schraard en Witmarsum.
De totale opbrengst, inclusief QR-code, is € 1190,65
In Longerhouw is € 42,60 gedoneerd, in Schettens € 185,55, in
Schraard € 71,10 en in Witmarsum € 891,40
Met de opbrengst kan er verder onderzoek gedaan worden
naar verschillende spierziektes.
Nogmaals hartelijk dank voor een ieders inzet.
Griet Bosch
17
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E HBO
EHBO vereniging Witmarsum e.o.,
start bij voldoende aanmeldingen een Basis EHBO cursus.
Deze opleiding is incl. Reanimatie en AED, EHBO aan kinderen en Verbandleer.
Wanneer: Najaar 2022 / Voorjaar 2023
U wilt toch ook kunnen helpen? Niemand wil met lege handen
staan bij een ongeval.
Door te weten wat u kunt doen, kunt u snel iemand helpen. Met
het officiële diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis, weet u
zeker dat u Eerste Hulp kunt verlenen.
Mogelijk vergoed uw zorgverzekeraar (geheel of een deel) de
kosten van de basiscursus, afhankelijk van uw polis.
Voor informatie en aanmelden neem contact op met ons secretariaat: ehbowitmarsumeo@outlook.com

T riatlon Witmarsum
9e editie Triatlon Witmarsum groot succes!
Na twee coronajaren kon Triatlon Witmarsum weer als vanouds worden georganiseerd. Afgelopen zondag was het weer
zover en al weer voor de 9e keer.
De deelnemers begonnen klokslag twee uur aan het zwemgedeelte in de Witmarsumervaart of zwembad Mounewetter.
Een kleine 90 deelnemers maakten de keuze om de triatlon
recreatief af te leggen, alleen of in estafettevorm. Voor de ove18
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rige 30 deelnemers was dit de tweede triatlon voor de Súdwest
Fryslân Triatlon Cup. Dit is een competitie van drie triatlons in
Workum, Witmarsum en Wommels. Vorige week zondag werd
de eerste 1/8e triatlon afgewerkt in Workum en gisteren was
dezelfde afstand af te leggen in en rond Witmarsum
Via een nieuw fiets- en loopparcours bereikten uiteindelijk 108
deelnemers de finish. Bij de heren was Daniël Nagel uit Gauw
de snelste in 57:32, gevolgd door Tsjomme Ozinga uit Heerenveen in 57:55 en Annefloris Bottema uit Nijland in 58:20. Bij
de dames was Annemarie Rustenburg uit Biddinghuizen de
snelste in 1:03:32, gevolgd door Serina Schouwenaar uit Den
Helder in 1:05:13. Theresia Offringa uit Nijland werd 3e dame
in 1:08:08.
Bij de teams ging de overwinning naar Team Gym Pastorie uit
Heerenveen, zij legden in estafette de triatlon af in 1:06:46.
De competitiedeelnemers maken zich na vandaag op voor de
laatste wedstrijd, aanstaande zaterdag in Wommels. Daar kan
dit jaar de keuze worden gemaakt uit een 1/8e of een 1/2e triatlon. Wie kroont zich de nieuwe Cupwinnaar?
Na afloop van de triatlon werd er nog gezellig nagezeten, waar
de belevenissen van de dag werden gedeeld.
Ook voor deze editie dankt de organisatie alle vrijwilligers,
sponsoren en deelnemers voor hun geweldige bijdrage en sportieve inzet! Triatlon Witmarsum 2022 was zeer geslaagd!
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Y n’t ferline
Wy geane wer hûndert jier werom yn de tiid om te sjen wat der
doe barde yn it doarp.
Dit is gjin maklik ferhaal mar wy hawwe it dizze kear oer Hendrik Lemstra, ek wie hy op de keatsfjilden bekend as Mukkes.
Hy wie de soan fan Douwe Lemstra en Hinke Mulder, dizze
trouden op 19 novimber 1892. Sy krigen 6 bern, en wennen yn
Wytmarsum. It earste bern wie in Hindrik berne yn 1893, mar
dy mocht mar 19 dagen yn libben bliuwe. Pietje waard yn 1894
berne en yn 1896 kaam Arjen, Hendrik “ mukkes “ waard op 3
july 1898 berne. Dêrnei kamen der noch 2 bern Anna yn 1900
en Jenna seach it libbensljocht yn 1909. Wy witte fansels net
hoe‘t Hendrik krekt opgroeide, mar hij moat dochs wol in fjildman west hawwe, want op 28 maart 1915 fynt er it earste ljipaai.
Dêrnei brekke tsjustere tiden foar de famylje oan. Heit Douwe
Lemstra komt op 47 - jierrige âlderdom te stjerren op 14 maaie
1917. Pietje dy ‘t op 20 maaie 1916 trout mei Sjerp de Jong wenjend te Tsjerkwert, komt te ferstjerren op 1 july 1919. Hindrik
hie yn dy jierren namme makke op de keatsfjilden. Hy wie in
bekwaam keatser, mar in útslagger by útstek. Yn 1921 sil Hendrik nei Dútslân te wurkjen, dêr wurdt yn dy jierren foar it boerewurk in soad minsken frege. Dus is dêr mei kost en ynwenning in bêst stik brea te fertsjinjen.
Mar dan yn de maitiid fan 1922 slacht ek hjir it needlot ta.
Hindrik wurdt siik en der wurdt tuberkuloaze fêststeld en komt
er yn it sanatoarium te Creveld yn Dútslân te lizzen. Dêr wurdt
er net better en giet er hieltyd mear efterút. Yn need skriuwt
er in brief nei in keatsfreon yn Wytmarsum. Dizze set in stik yn
de ‘Franeker Courant’ en ropt de help yn fan alle keatsers en
keatsfreonen. Hy fertelt hjir oer de swiermoedige toan, dêr ‘t de
brief yn skreaun is, en dat men Hindrik iets lekkers stjoere wol,
omdat it iten dêr net sa goed is en hy honger hat. De redaksje
fan de krante heakket hjir op yn en skriuwt: “Wij vertrouwen,
20
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dat velen aan zijn roerende smeekbede gehoor zullen geven en
hem via de heer Vlietstra een “Liebesgabe” zullen doen toekomen.” Dêr komt sels yn Amearika in emosjonele oprop yn
de krante om hjir wat oan te dwaan, mar dat foar de folgjende
Koepel.
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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A genda

.
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t

7,8,9 oktober
Oktoberfest
Meer informatie in deze Koepel
7 oktober
Ljochtkuier. Inschrijving via www.surprisewitmarsum.nl of via
de link op de f.b. pagina Ljochtkuierwytmarsum
Start 18.30 uur
18 oktober
Vrouwen van Nu
19.45 uur, kantine MFC It Fliet, lezing over brandpreventie

t
5 november

n

Zangworkshop Scheppingsgave en Popkoar

e

10.00 uur, Koepelkerk o.l.v. Froukje de Wit

,

e

,
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:
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
ZorgcentrumAylva State
Stichting Ekspedysje Wytmarsum
Vrouwen van Nu Witmarsum e.o.
MFC It Fliet
Loopgroep Witmarsum
Trekkerdei Witmarsum
Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de novimber Koepel moat uterlik 21 oktober 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 2022
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, it earste wykein fan de nije moanne.
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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