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K at en Harke
Ek tusken        en   is de fakânsjetiid wer oanbrutsen. Mar dy is 
dit jier oars as oars. Wy libje noch altyd mei de Koroanaregels. 
Oardeheal meter ôfstân oanhâlde is wichtich by it moetsjen fan 
elkoar. De gesellichheid en it sosiale kontakt stiet sa op in sêft 
pitsje. En dat skept in ôfstân dy’t wy eins net wolle. Spontanens 
giet sa fuort, ferlies fan waarmte dêr’t sa’n ferlet fan wêze kin. 
Wolle wy mei elkoar sûn bliuwe dan sille wy hjir noch wol efkes 
rekken mei hâlde moatte. Dêrom is dizze Koepel net de Mer-
kekoepel dy’t oare jierren by ús yn de bus falt. Gjin Merke dit 
jier. It is stil yn de buorren. Regels skeppe harren beperkingen. 
It kin net!

Der is yn july ek wer ferromming kaam. Dit skept moochlikhe-
den by it fakânsjehâlden yn eigen lân. Yn Europa binne ek wer 
lângrinzen iepenstelt. By it ôfreizgjen hjirhinne is it risiko dat 
dit meibringe kin en de konsekwinsjes dêrfan foar josels. 
Gesellich meiinoar nei it swimbad is no ek in oar ferhaal. Ek 
hjir binne de Koroanaregels mei ôfstân hâlde. It tal besikers is 
beheind. Stie oare jierren mei waarm simmerwaar it doarp fol 
mei parkearde auto’s, dit sil no fêst minder oerlêst jaan. Spi-
tich fansels foar dyjingen dy’t graach nei it swimbad wolle. It 
personiel hat it no ek tige drok mei it skjinhâlden fan alles wat 
minsken oanreitsje.

Sporten kin ek wer begjinne. It kompetysjekeatsen is wer útein 
set. Mar roppe en jûchheie mei net! Op eigen krêften moat der 
spile wurde, sûnder de stypjende stimmen út it publyk. Dan de 
earmen mar omheech en efkes oerein komme. Lichemstaal hat 
it no foar it sizzen. Dizze regels binne ek fan tapassing by fuot-
bal en oare eveneminten. 
De koaren meie wer begjinne te oefenjen, mar yn de tsjerken is 
sjongen noch ferbean. Krekt sa’t  eartiids Gysbert Japicx foar-
sjonger wie, kin men no wer gebrûk meitsje fan dizze sjongers 
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fûn hy wichtich. Sy sille dit misse, want harren nije wenplak 
is Grins. Doch wolle sy de bân mei Wytmarsum net hielendal 
ferbrekke. Us doarpskrante De Koepel wolle sy graach lêzen 
bliuwe. En dat kin! En op de Landalcamping binne sy fêst ek 
fan herte wolkom! Wy winskje jimme in noflike tiid ta yn Grins. 
It is by ús net : “út it each, út it hert”. Kom noch mar ris del soe 
ik sizze. Wolkom!

De takomst leit foar ZOË noch iepen. Sy is op 16 juny 2020 berne 
en de dochter fan HAYE HAITSMA en FROUKJE REYEN-
GA. Grutte sus Liz skarrelt fêst gauris om de widze hinne.Wol 
sy letter ek fan de natoer rûnom Wytmarsum hinne genietsje, 
dan binne der hannen genôch om har en Liz mei te nimmen. 
Pake Freddy en beppe Geartsje Reijenga stean foar harren leave 
bernsbern klear. Mar ek pake Jacob en beppe Janke Haitsme 
stean yn de rige om mei harren te kuierjen. Wat in seine om te 
genietsjen fan dizze famkes. Wy winskje har âlders, suske, pakes 
en beppes lok ta mei de berte fan Zoë. Wy hoopje dat sy yn 
sûnens opgroeie sil mei jimme as genietsjende famylje om har 
hinne. 

Spitigernôch kin GRIETJE  DE VRIES-ANEMA net mear 
genietsje fan moaie fiersichten. Op 26 maaie is sy ferstoarn yn 
de âldens fan krapoan 94 jier. Grietje Anema is berne yn Kims-
wert op 17 july 1926. Sy wie de âldste fan trije famkes. Nei de 
legere skoalle gong sy nei de MULO en letter noch in jier op 
naailes by de nonnen, beide yn Harns. Sy koe goed leare en woe 
graach apothekersassistinte wurde. Mar hoe gie dat eartiids! 
Har mem hie in hertkwaal en Griet moast nei de MULO thús 
mem helpe, mar ek har heit yn’e molksaak.
Sy moete Lieuwe de Vries nei syn Indië-tiid by harren thús en 
de fonk sprong oer.
Yn 1952 smieten sy de lapen gear en hawwe sy de molksaak oan 
de Penjumerstrjitte kocht.
Trije famkes krigen sy, fiif bernsbern en fjouwer oerbeppesiz-
zers. Yn 1970 is de saak ferkocht en krige Griet de Vries it in stik 
makliker. Lang om let setten sy har nei wenjen yn de Easterstrjit-
te, in moai plakje mei it útsicht oan Wommels ta. Der kaam tiid 

op ôfstân. Hjiryn  kin mei koarten feroaring komme.
Blazers kinne ek wer útein sette. Mar flibe op’e flier kin en mei 
net. In lekbakje bringt útkomst. Eartiids prûmke myn buor-
man pake Joeke. Mei in bôgje kaam it prûmke tabak yn de 
kwispeldoar[spuwpot] telâne. It gie nea mis. As bern fregen wy 
pake om efkes in show te jaan. Dat wie in keunst op alle boe-
gen. Jimme kinne as gebrûkers ek ris in skot weagje!
Tiden hawwe tiden sjogge wy mar wer. 

Yn bus, fleantúch en trein is it mûlkapke ferplichte. Is ôfstân 
net moochlik, dan moat dit beskerming jaan. Mar om dit no 
oeren efterien te brûken liket my ek net sa noflik ta. Doch skept 
it sa wer mear frijheid. Men kin wer gebrûk meitsje fan busrei-
zen en iepenbier ferfier.

Mar wy hoege straks net mear fier fuort om nei in fakânsjepark 
ôf te reizgjen. By Wytmarsum wurdt in nij Landalpark oanlein, 
it saneamde “Elfstedenhart”. De lizzing is yn de  trijehoek fan 
Boalsert, Harns en Makkum. 59 lúkse en duorsume wenningen 
wurde hjir boud. 
In gasmeter is net nedich, de waarmtepomp docht syn wurk. 
Der is hast gjin nee te keap. It sille faak net de goedkeapste 
wenningen wêze, dy’t straks yn Wytmarsum te keap oanbean 
wurde. It bliuwe fansels twadde wenningen. Mar dy kinne gery-
fliker en moaier wêze as by jo thús! Alvestêdetochtwinners 
Angenent, Van Benthem en Paping wurde ferneamd yn de fer-
skate types bungalows. In blomke keapje is mar in hoannestap 
foar de gasten. Wy sille yn de takomst fêst fakânsjegongers yn 
en bûten ús doarp moetsje. Der is oer wetter, boulân, greiden 
en doarpen rom sicht om fan te genietsjen. 

Dit is foar de FAMYLJE LEEMHUIS net mear weilein. As 
húsdokter hawwe sy ek in protte minsken moete út Wytmar-
sum en de doarpen dêromhinne. Der wienen goeie kontak-
ten. Leemhuis kaam nei syn pensjonearring gauris mei in stok 
yn’e hân de Kamperdyk del foar in kuierke yn de natoer. Ek 
pakesizzers wienen soms fan de partij. Soks wie yn in stêd net 
te finen, wie syn betinkst. En genietsje fan planten en bisten 
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om der op út te gean, te breidzjen en te puzzeljen. It ferstjerren 
fan har man op 12 desimber 2008 wie in grut fertriet, mar dochs 
hat sy it libben wer knap oppakt. Mar stadichoan gie har sûnens 
efterút en waard it wenjen dêr te beswierlik. Krapoan 5 jier hat 
sy noch mei in soad nocht oan de Hertekampsreed wenne. Mar 
de lêste Koroanamoannen wienen swier. Alle aktiviteiten foelen 
fuort en de dagen wienen dêrtroch lang en dreech. In plakje yn 
Ayva State wie net oan de oarder. Dan mocht der gjin besite 
mear komme en se koe net sûnder har bern. 
Nei in falpartij en in brutsen foet kaam der in ein oan in lang 
libben. . 
Op de roukaart stiet in tekst, dy’t Griet skreaun hat yn de oar-
loch, doe’t sy 17 jier wie.
De wil ta it goede dy’t ferlamme waard troch de somberens

libbet wer op troch de sinne.

Allegearre drage wy dochs in lyts sintsje yn ús eigen hert,
dat wy foar oaren skine litte sels yn de tsjusterste dagen.      
Wy winskje har bern, bernsbern en oerbeppesizzers in soad 
sterkte ta om dit ferlies in plakje te jaan. Wy hoopje dat ek 
jimme dizze sinne wer ris útdrage kinne.

Op 13 juny 2020 is tige hommels ferstoarn RIENTS BAKKER, 
80 jier âld. Ek hy hie in rom útsicht fanút syn hûs oer it fjild. 
Rients Bakker is berne op 21 july 1939 en groeide op oan de 
Ottenbuursterlaan yn Surch op in pleats. De earste 7 jier wie 
hy iennichst bern. Doe waard syn bruorke Pieter berne. Nei 
de legere skoalle holp hy heit op’e pleats en learde sa it boe-
refak. Hy kaam yn’e kunde mei Wietske Wiersma. Sy krigen 
in relaasje. Rients Bakker gie oan it wurk by ferskate boeren 
dy’t help nedich hienen. Yn Wytmarsum setten sy harren letter 
nei wenjen. Hjir fielde hy him thús. Hy mocht ek graach efkes 
op it bankje by de Koepeltsjerke sitte by de manlju. Tegearre 
hienen sy it sa tige nei it sin. De Veluwe wie harren favorite 
fakânsjestek. Nei in swiere operaasje gie it wat syn sûnens oan-
belanget wer de goede kant op. Syn ferstjerren wie dan ek tige 
ûnferwacht. Boppe de roukaart stiet:
 Alle dagen sil de wyn wer waaie,

 Fleane fûgels op’e nij.
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 Nea sil wer itselde wêze

 Want do, do bist net mear by my.

Allinne moat syn partner no fierder sûnder har Rients. Syn stoel 
bliuwt leech. Dat docht sear. Wy winskje Wietske Wiersma en 
fierdere famylje krêft ta by it ferwurkjen fan dit ferlies.

Wy fleane net dizze simmer, wy bliuwe ticht by it eigen hiem.

Dat fielt eins hiel logys, myn âlden foarhinne ha it net oars dien. 

 

Wy winske jimme nettsjinsteande de Koroanatiid mei syn regels 
dochs in noflike fakânsjetiid ta.

Oant de oare kear, Jelly.

S immer yn Fryslân
Omrop Fryslân komt 28 juli a.s naar Witmarsum!

Deze zomer maakt Omrop Fryslân een roadtrip naar al het 

moois in Friesland. Ze bezoeken diverse dorpen en komen daar 

de sfeer opsnuiven! Ze bekijken het dorp door de ogen van de 

bewoners, gaan met markante dorpsgenoten in gesprek, onder-

zoeken de historie van het dorp en kijken wat er in de zomer te 

beleven is in Witmarsum en wat voor speciale dingen het dorp 

kenmerkt.

Een mooie kans voor ons dorp om onze kwaliteiten op de Frie-

se kaart te zetten!

Op dinsdag 28 juli Witmarsum komen ze naar Witmarsum. Ze 

gaan diverse plekjes en mensen ontmoeten om ons dorp goed 

te leren kennen. Maar ze gaan ook spontane gesprekjes aan 

met mensen die ze op hun route tegenkomen! Wees dus alert 

op hun komst op dinsdag 28 juli a.s. Voor het radio programma 

zijn ze er al vroeg in de ochtend. Om 17.15 uur komt de uitzen-

ding op TV. 
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N ij Libben
“Nij Libben” nieuws.

Als gevolg van het coronavirus wordt er al weken geen repeti-

tie gehouden. Ook stonden er diverse optredens t/m de zomer 

gepland zoals: spelen bij de elfstedentochtwandelaars, het 

geven van een locatieconcert in het dorp, deelnemen aan een 

festival in Diever, het spelen bij doorgang van de Drakenvloot 

bij molen De Onderneming en niet te vergeten ons jaarlijkse 

optreden bij het hoofdklasse kaatsen tijdens de Merke. Het niet 

konden en kunnen doorlaten gaan van deze activiteiten is niet 

alleen een onverwachte teleurstelling voor het dorp maar ook 

voor ons korps. Ook is het u waarschijnlijk opgevallen dat het 

innen van de donatiegelden dit jaar op verzoek digitaal hebben 

plaats gevonden. Ook dit was een gevolg van het virus. Maar 

gelukkig heeft iedereen hieraan volop gehoor gegeven.   We 

willen u hartelijk dank zeggen voor de moeite die u hiervoor 

hebt genomen.. Mocht u dit als niet donateur nu lezen, maar 

bedenkt u zich alsnog een jaarlijkse financiële bijdrage te wil-

len leveren, dan kunt u contact opnemen met Houkje Deelstra, 

tel. 531635. 

Ondanks de stilte binnen het korps, gaat de muziekstudie van 

enkele leerlingen gewoon door. Zo hebben onlangs met succes 

Hindrik Joustra en Jetske Leijendekker hun diploma A en Ger-

ben Joustra zijn diploma B behaald. Gerben zit al ruim een jaar 

zijn partij in het korps mee te spelen. Maar de diploma’s stop-

pen niet bij A en B. Zo hebben Jeltje Joustra en Ayolt Yntema 

hun muzikale talenten verder uitgebreid met als gevolg  dat zij 

nu het diploma D in hun bezit hebben. Hiermee verrijkt “Nij 

Libben” weer haar kwaliteit waardoor we weer mooie werken 

kunnen spelen. Uiteraard hebben we allemaal weer zin om 

onze mooie hobby met elkaar uit te kunnen voeren. In de afge-

lopen maanden kwamen er regelmatig berichten binnen van 
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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 

de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) die 

ons op de hoogte hield over de corona maatregelen. Maar nu 

is het gelukkig weer toegestaan om op gepaste afstand met in 

achtneming van de hygienische regels, te starten. En met deze 

wetenschap start “Nij Libben” weer op donderdag 3 septem-

ber. En zoals   filosoof Confucius sprak:

“Muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke 

natuur niet buiten kan”.              

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,
 flexibel 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 fijne, 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
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L oop je fit
In het voorjaar konden we niet starten met de cursus hardlopen 

voor beginners. Nu de RIVM maatregelen zijn versoepeld, zien 

we weer mogelijkheden om opnieuw te starten met bewegen. 

Loopgroep Witmarsum begint op woensdag 19 augustus om 

19.00 uur een nieuwe cursus Loop je fit. In 10 weken bouw je 

op van 1 naar zo’n 30 minuten hardlopen en je leert ook alle 

beginnertrucs. Enthousiaste trainers en gezellige loopmaatjes 

wachten je elke woensdagavond op voor een energieke training 

in het dorp, het bos of omgeving.

Ik ben niet sportief en/of heb nog nooit hardgelopen. Kan ik 

meedoen?

Ja, natuurlijk, Loop je fit is een loopprogramma voor iedereen. 

Mannen en vrouwen, totaal ongetraind en sportievelingen. De 

trainers zorgen dat iedereen op eigen niveau traint. Je conditie 

verbetert en dat voel je: je wordt steeds fitter! Elke kilome-

ter verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid calorieën. Wie 

heeft er nog een excuus om op de bank te blijven zitten? Ga 

mee naar buiten! 

Twijfel je nog? Doe dan mee aan de eerste les om te zien of het 

wat voor je is. Ben jij niet degene die mee wil doen, maar ken je 

wel iemand die interesse heeft, deel dan dit bericht. 

Kosten: 10 lessen voor 50 euro

Voor meer informatie: Janny Yntema

Telefoon: 06-12328305

Aanmelden (proeftraining en cursus): jannyyntema@gmail.com
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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.
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D e Romkes 14
“De skuld fan Swarte Pyt”

Lytse Romke syn heit hat it lanlike nijs helle, mar dat is net 

sûnder gefolgen bleaun.

Aan: pakeromke@hemelpoort.hl

Van: readeromke@gmail.com

Hoi Pakeromke

Nou Pakeromke, het gaat niet zo goed hier. Heit slaapt weer 

op de zolder en mem is heel veel vaak weg. Mem is hartstikke 

boos op heit. Maar het is ook wel een beetje de schuld van heit 

zelf hoor. Want hij is laatst naar Leeuwarden geweest. En niet 

zomaar maar hij was vermomd als zwarte piet. Maar mem had 

dat niet gezien want die was in Sneek te boodschappers alweer 

met zus. Maar toen kwam heit op de tv en zei buurvrouw dat 

dat heit was. Nou werd mem zo boos dat ze weg ging met Aleid 

en naar opa en oma is gegaan. en ik heb een paar nachten bij 

pake en beppe geslaapt. Samen met tuffie maar die moest op 

de bank slapen van beppe Yfke. En weet u wat pake toen deed. 

Hij heeft tuffie mee naar de kroeg genomen. Maar en toen was 

hij dronken en heeft tuffie de hele nacht in de kroeg geslapen. 

Maar en dat was niet leuk want toen ik wakker werd was tuf-

fie er niet. En beppe kon pake niet wakker krijgen maar toen 

belde Piet pils dat de hond bij hun was. En heeft beppe hem 

opgehaald. En toen was beppe boos op pake want ze moest 

eerst een rekening betalen. 

En nou is pake ook boos op heit want door heit kan hij Gijp 

niet meer zien op de tv en pake zegt dat het heit zijn schuld is.  

Nou zo vind ik het niet leuk meer Pakeromke. En ik denk dat 

Piet pils ook boos op mij is maar pake zei dat het Piet zijn eigen 

schuld was dat hij gekotst heeft want hij gaf hem allemaal sjips 

en worst en zo. 

Maar Pakeromke ik wil niet met mem mee naar holland want 

heit zei dat we naar Appelscha gaan in de vakantie. Maar nou 

zei mem dat we naar de Efteling gaan maar dan mag Juhannus 

niet mee. Heit zei dat mem een nieuw vriendje heeft. Nou weet 

ik het ook niet meer wat ik moet. Wat moet ik nou Pakeromke 

want tuffie mag niet mee naar de Efteling. 

Nou doei Pakeromke. Prettige vakantie hoor en een poot van 

tuffie. 

Aan: readeromke@gmail.com

Van: pakeromke@hemelpoort.hl

Hoi reade.

Blikstienders it wurdt dy ek net makkelik makke. En ús alle-

gear net. Want hjirboppe mochten wy ek graach nei VI sjen. 

Dat der no krekt ien fan myn neiteam san grap út helje moast 

fernúvert my no ek wer net. Mar dat dyn heit tot sokssawat yn 

steat wy hie ik nea tocht. Oan de oare kant, it is al in moaie rel 

wurden, en kin ik stikem ek wol wer grutsk op him wêze. 

Eartiids doarde hy de bek net iens iepen te dwaan as hy in 

frjemden tsjinkaam. Hy wie wat in skrútel mantsje sis mar. It 

wie dat jimme mem him der foar setten hat, oars hie hy noch yn 

“hotel mem” wenne. Mar no hy tsjin de 40 rint sil it dus noch 

wêze mar is hy wol yn tsjok waar belâne.

Mar lykwols sjocht it der nei út dat de leafde tusken dyn alden 

wol oer is. No bin ik nea in fan fan hjim mem west, mar hie 

it mar oan te nimmen dat it syn kar wie. Datsto der net folle 

ferdivedaasje yn hast om nei Hollân te gean kin ik my wol in 

foarstelling fan meitsje. It is no ien kear in oar slach folk dêr, 

mei oare wisânsjes en gewoanten. 

Mar as ik dy wie soe ik efkes tûk wêze. Want asto lykwols 

graach nei Appelskea wolst en ek nei de Efteling, dan soe ik 

2020 | 7 Merke Koepel.indd   12 14-07-20   09:14



13

D e Romkes 14
“De skuld fan Swarte Pyt”

Lytse Romke syn heit hat it lanlike nijs helle, mar dat is net 

sûnder gefolgen bleaun.

Aan: pakeromke@hemelpoort.hl

Van: readeromke@gmail.com

Hoi Pakeromke

Nou Pakeromke, het gaat niet zo goed hier. Heit slaapt weer 

op de zolder en mem is heel veel vaak weg. Mem is hartstikke 

boos op heit. Maar het is ook wel een beetje de schuld van heit 

zelf hoor. Want hij is laatst naar Leeuwarden geweest. En niet 

zomaar maar hij was vermomd als zwarte piet. Maar mem had 

dat niet gezien want die was in Sneek te boodschappers alweer 

met zus. Maar toen kwam heit op de tv en zei buurvrouw dat 

dat heit was. Nou werd mem zo boos dat ze weg ging met Aleid 

en naar opa en oma is gegaan. en ik heb een paar nachten bij 

pake en beppe geslaapt. Samen met tuffie maar die moest op 

de bank slapen van beppe Yfke. En weet u wat pake toen deed. 

Hij heeft tuffie mee naar de kroeg genomen. Maar en toen was 

hij dronken en heeft tuffie de hele nacht in de kroeg geslapen. 

Maar en dat was niet leuk want toen ik wakker werd was tuf-

fie er niet. En beppe kon pake niet wakker krijgen maar toen 

belde Piet pils dat de hond bij hun was. En heeft beppe hem 

opgehaald. En toen was beppe boos op pake want ze moest 

eerst een rekening betalen. 

En nou is pake ook boos op heit want door heit kan hij Gijp 

niet meer zien op de tv en pake zegt dat het heit zijn schuld is.  

Nou zo vind ik het niet leuk meer Pakeromke. En ik denk dat 

Piet pils ook boos op mij is maar pake zei dat het Piet zijn eigen 

schuld was dat hij gekotst heeft want hij gaf hem allemaal sjips 

en worst en zo. 

Maar Pakeromke ik wil niet met mem mee naar holland want 

heit zei dat we naar Appelscha gaan in de vakantie. Maar nou 

zei mem dat we naar de Efteling gaan maar dan mag Juhannus 

niet mee. Heit zei dat mem een nieuw vriendje heeft. Nou weet 

ik het ook niet meer wat ik moet. Wat moet ik nou Pakeromke 

want tuffie mag niet mee naar de Efteling. 

Nou doei Pakeromke. Prettige vakantie hoor en een poot van 

tuffie. 

Aan: readeromke@gmail.com

Van: pakeromke@hemelpoort.hl

Hoi reade.

Blikstienders it wurdt dy ek net makkelik makke. En ús alle-

gear net. Want hjirboppe mochten wy ek graach nei VI sjen. 

Dat der no krekt ien fan myn neiteam san grap út helje moast 

fernúvert my no ek wer net. Mar dat dyn heit tot sokssawat yn 

steat wy hie ik nea tocht. Oan de oare kant, it is al in moaie rel 

wurden, en kin ik stikem ek wol wer grutsk op him wêze. 

Eartiids doarde hy de bek net iens iepen te dwaan as hy in 

frjemden tsjinkaam. Hy wie wat in skrútel mantsje sis mar. It 

wie dat jimme mem him der foar setten hat, oars hie hy noch yn 

“hotel mem” wenne. Mar no hy tsjin de 40 rint sil it dus noch 

wêze mar is hy wol yn tsjok waar belâne.

Mar lykwols sjocht it der nei út dat de leafde tusken dyn alden 

wol oer is. No bin ik nea in fan fan hjim mem west, mar hie 

it mar oan te nimmen dat it syn kar wie. Datsto der net folle 

ferdivedaasje yn hast om nei Hollân te gean kin ik my wol in 

foarstelling fan meitsje. It is no ien kear in oar slach folk dêr, 

mei oare wisânsjes en gewoanten. 

Mar as ik dy wie soe ik efkes tûk wêze. Want asto lykwols 

graach nei Appelskea wolst en ek nei de Efteling, dan soe ik 

2020 | 7 Merke Koepel.indd   13 14-07-20   09:14



14

it ris besykje as it beiden net te dwaan is. Moast it in bytsje 

útrûpelje. Se wolle dy beiden graach ta wille wêze. Dus der 

meist bêst wol in bytsje misbrûk fan meitsje.  Dy’t net oplûkt as 

it byt, rekket grif syn bearske kwyt! En asto nei de Efteling giest 

wol Pake Ronnie bêst wol in dei op Tuffie passe. 

It ferhaal fan dy dat Pake mei syn dronkene harses de hûn fer-

getten is, dat wol der by ny net yn. It sil fêst min waar west ha en 

dat hy tocht hat dat it better foar it hûntsje is om mar ûnderdak 

te bliuwen. 

Hawar…..it bistke hie sels it paad ek wol werom fûn, sit dêr mar 

net oer yn. Oan de oare kant, it hûntsje is foar in part grut wur-

den ûnder de taap, dus it sil him net frjemd oankommen wêze.

Nettsjinsteande alles winskje ik dy in noflike fakânsje ta en in 

poat foar dyn bêste freon. 

T ige tank!
Fan ôf jannewaris ha ik trije kear yn it sikehûs lein. It 

wiene spannende en soarchlike wiken foar mij, myn frou 

en bern. Gelokkich hâld de sykte him oant no ta rêstich ; 

sadwaande kin ik no oansterkje en fitter wurde.

By dizze wolle wy elkenien tank sizze foar it 

omtinken,besite, kaarten, blommen, fruit, telefoantsjes, 

mailtsjes en app-kes. 

Tige tank foar safolle meilibjen!

Jan en Hieke de Jong
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T ige tank!
S chrijfwedstrijd 

Versla Grutte Pier… met woorden

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de Friese vrijheidsstrijder 

Pier Gerlofs Donia, beter bekend als Grutte Pier, overleed. De 

geboorteplaats van Pier is Kimswerd en hier ontstond het ini-

tiatief om dorpsgenoot Pier te herdenken met een schrijfwed-

strijd. 

Grutte Pier daagt je uit 

Schrijf een essay, verhaal, beschouwing, column of gedicht over 

wat voor Pier het enige was wat telde: VRIJHEID. 

Hoe je dat thema uitdiept, is aan jou; daarin ben je helemaal 

vrij. Vragen die je op weg zouden kunnen helpen zijn bijvoor-

beeld: Rechtvaardigde Piers drang naar vrijheid de manier 

waarop hij de strijd aanging? Is het terecht dat de Friese krijgs-

heer, vrijheidsstrijder, kaper en zeerover vereerd wordt als een 

volksheld? Hoe is vrijheid beleefd door de eeuwen heen? Hoe 

ziet vrijheid eruit? Zijn we in 2020 nog wel vrij, als individu of 

als groep? Hoe is dat in Friesland, in Nederland en wereldwijd? 

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 

T huiszorg Patyna
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Spelregels

•	 Je	tekst	is	maximaal	1500	woorden	lang.

•	 Je	mag	schrijven	in	het	Fries	of	Nederlands.

•	 De	inzendingen	worden	anoniem	beoordeeld.

•	 Alle	inzendingen	worden	gebundeld	in	een	boek.

De jury bestaat uit:

-  Willem Schoorstra, schrijver, o.a. van het boek over Grutte 

Pier;  Pier-de profesij fan bline Simen.

- Meindert Bylsma, schrijver, oud-onderwijzer en Kimswerder.

Voor de winnaars

De prijsuitreiking vindt plaats rond 28 oktober, de sterfdatum 

van Pier, in Hotel Grutte Pier te Kimswerd.

Eerste prijs: Tegeltableau bestaande uit 28 tegels van Pier, 

gemaakt door Sjoukje Tijssen van FRIEStile te Kimswerd.

Tweede prijs: Overnachting in Hotel Grutte Pier in Kimwerd 

voor twee personen.

Stuur je inzending uiterlijk 1 september 2020 in naar  

info@friestile.nl

Wat yn it hert sit, reitsje je nea wer kwyt

Tige tank foar alle bliken fan meilibjen
nei it ferstjerren fan myn leave freondinne

 
Hellen Oudenhooven

 
It hat my goed dien.

Tjerk Goslinga

B etanke
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M ounewetter
Letters van Mounewetter

Wel open, niet open, maar gelukkig besloot het kabinet op 11 

mei dat de zwembaden weer open mochten. 

In een kort tijdsbestek hebben we als bestuur veel beslissingen 

moeten nemen om het zwembad “corona proof” te krijgen.

Regels van de zwembadbranche toepassen, looproutes beden-

ken, extra schoonmaak rondes

in plannen, daardoor extra personeel inzetten, werken met tijd-

sloten enz. enz…. 

Met inzet van personeel en vrijwilligers is het gelukt om alles 

in en rondom het bad op orde te krijgen, zodat we op 2 juni de 

deuren konden openen.

Als zwembad hebben we geprobeerd om met de openingstijden 

met alle doelgroepen rekening te houden. Het is voor iedereen 

aanpassen en wennen aan de nieuwe situatie en niet alle maat-

regelen en regels leuk zijn, maar het is momenteel de enige 

manier om als zwembad open te kunnen. Gelukkig kunnen we 

zeggen dat de eerst weken goed zijn verlopen.

We zijn begonnen met 30 personen per tijdslot naar binnen, dit 

mocht halverwege juni uitgebreid worden naar 100 personen 

per tijdslot. En ook dit gaat goed. 

Per 4 juli hebben we groen licht gekregen om het aantal bezoe-

kers per tijdslot te verhogen naar 250. Ook de tijden van de 

tijdsloten zijn verruimd. Kijk hiervoor op de website.

Op 23 juni hebben we onze 3.000-ste bezoeker mogen verwel-

komen. Dit was Sem Vis uit Witmarsum. Van onze  bedrijfs-

leidster Joke van der Vliet ontving hij een badhanddoek.

In de mei Koepel stond een woordzwemmer. 

De oplossing van deze puzzel was: in zwembad Mounewetter 

altijd vrolijk gespetter. 

De prijswinnaars zijn geworden: Jitse Jan Kroondijk en Christa 

Bruggenkamp. Beiden ontvingen een zwem tas van Mounewet-

ter.

Wilt u ons helpen ons mooie zwembad te ondersteunen dan 

kan dit door een bijdrage te storten op: rek nr.: NL 48 RABO 

0371504244 t.n.v. St. Zwembad Mounewetter.

Hartelijk dank hiervoor.

Tot ziens in Zwembad Mounewetter

Bestuur stichting zwembad Mounewetter
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Bestuur stichting zwembad Mounewetter
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H art voor de Elfsteden
Sander, Jelko, Sijmon en Reinder van keet “De Âld Haven” 

uit Schettens voltooiden onlangs vijf elfstedentochten: schaats, 

fiets, step, wandel en zeilboot. Reden voor ELFSTEDEN-

HART BV om een cheque aan de mannen te doneren. De 

vrienden zamelen geld in voor het FOPPE-fonds. De teller 

staat inmiddels op ELF-

duizend euro. 

ELFSTEDENHART 

ontwikkelt vlakbij Schet-

tens het recreatieterrein 

LANDAL-Elfstedenhart

Y n’t ferline 
Wy freegje noch altyd de help fan alle Koepel lêzers, freonen 

en bekenden, foar byldmateriaal, ferhalen, deiboek, gedichten, 

stikjes, persoansbewiis,  ensafuorthinne, út de tiid fan 1940–

1945. Wy moatte it noch hawwe oer de lêste militêr dy ‘ t yn 

it fleantúch siet, want it wie in besetting fan sân persoanen. It 

giet om Joseph Bolderson, berne yn 1912, en hy hie de rang fan 

piloat luitenant, en hy tsjinne by de R.A.F.. Syn taak under de 

flecht wie markonist. De markonist stjoert alle berjochten fan 

en nei de grûn en it fleantúch. Hy hie minder taken as de oare 

bemanningsleden om ‘t de operaasjes meastal yn stilte útfierd 

waarden. Hy wie lykwols ek as reserve-skutter en rjochte him 

op lytse needsituaasje yn in part fan it fleantúch. As it fleantúch 

yn swierrichheden kaam, moast er sinjalen útstjoere oangeande 
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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.nl

H art voor de Elfsteden
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en bekenden, foar byldmateriaal, ferhalen, deiboek, gedichten, 

stikjes, persoansbewiis,  ensafuorthinne, út de tiid fan 1940–

1945. Wy moatte it noch hawwe oer de lêste militêr dy ‘ t yn 

it fleantúch siet, want it wie in besetting fan sân persoanen. It 

giet om Joseph Bolderson, berne yn 1912, en hy hie de rang fan 

piloat luitenant, en hy tsjinne by de R.A.F.. Syn taak under de 

flecht wie markonist. De markonist stjoert alle berjochten fan 

en nei de grûn en it fleantúch. Hy hie minder taken as de oare 

bemanningsleden om ‘t de operaasjes meastal yn stilte útfierd 

waarden. Hy wie lykwols ek as reserve-skutter en rjochte him 

op lytse needsituaasje yn in part fan it fleantúch. As it fleantúch 

yn swierrichheden kaam, moast er sinjalen útstjoere oangeande 

de posysje. As it fleantúch yn ‘e see telâne kaam, moast er op 

syn post bliuwe om in needsinjaal út te stjoeren om lokalisearje 

te wurden en de kâns om de bemanning te rêden te fergrutsjen. 

Joseph Bolderson is de iennige dy ‘ t sûn en wol út it fleantúch 

komt. Hy hat by syn omswerving om it doarp ek noch kontakt 

hân mei Leijendekker. Nei ‘ t er oppakt is, wurdt er oerpleatst 

nei Stalag Luft III, dit wie in Dútske oarlog finzene kamp yn de 

twadde Wrâldoarloch, wêr ‘t finzen nommen loftmachtmins-

ken fêstset waard. It leit flak by Sagan, yn de Dútske provinsje 

Neder-Silezië, 160 km súdeast fan Berlyn. Dat plak wie benam-

men útkeazen om ‘t it graven fan tunnels foar ûntsnappen hjir 

dreech wêze soe. Dochs is it hjir ek slagge om in tunnel te grave 

en te ûntkommen, yn 1963 is der in film oer makke, The Great 

Escape. Joseph Bolderson hat de oarloch oerlibbe en komt te 

ferstjerren op 12 maaie 2009. 

Minsken as jimme ek sokssawat ha, kom nei ús ta.

Evert Zwier Verlengde Oostend 17    8748AP (532147), Geer-

tje Verhoeve (531392),  Titia Banga (531572) of Wietske Sierk-

stra (532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de septimber Koepel moat uterlik 21 augustus ynle-
vere 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 2020 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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PKN Wytmarsum
St. Koepelconcerten
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Popkoar Wytmarsum
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Muziekver. ”Nij Libben”
Toneelver. ”Surprise”
Perm. Commissie”
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E.H.B.O.
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”De Koepeldûnsers”
K.V. “Pim Mulier”
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Ondernemersvereniging Witmarsum
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IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”
Zangver. ”Scheppingsgave”
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Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”
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Triatlon Witmarsum
Aylva State
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MFC It Fliet
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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

2020 | 7 Merke Koepel.indd   24 14-07-20   09:14


