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K at en Harke
Tusken      en      sitte wy yn in saneamde lockdown. Besite is 

beheind ta ien persoan, sawol by it gean as ek it ûntfangen. It is 

stil om ús hinne. Eveneminten geane net troch, winkels binne 

ticht útsein essinsjele winkels, sa as bygelyks de supermerken 

en de drogisterijen. Ferskate minsken sizze dat harren iennich-

ste útstapke nei de supermerk is.  Mei it mûlkapke op, de han-

nen en de karre skjin, docht men stilswijend de boadskippen. 

Ek dêr is gesellichheid somtiden fier te sykjen. Jûns moatte wy 

it thús gesellich meitsje. Of in hûn oanskaffe. Dan kin men nei 

njoggen oere jûns doch noch nei bûten ta. Sa binne der fêst twa 

tige bliid! Fansels binne der útsûnderingen wat berop en soarch 

oanbelanget.                                                                                                            

Mar yn de wide wrâld om ús hinne is it net stil. De bylden dêrfan 

komme ûnder oaren fia de media op’e tillevyzje, de krante, de 

radio en oare mooglikheden by ús binnen. Tink allinnich mar 

oan Amearika. De wrâld stiet dêr hast op syn kop. Presidint 

Biden kriget der noch in swiere dobber oan om de rêst werom te 

krijen ta ienigens.  Foargonger Trump hat yn syn jongere jierren 

fêst net in protte spultsjes dien mei famylje en freonen. Dan soe 

hy ek wolris ferlern ha en dêrtroch leard om te gean mei ferlies.                                                                                 

Sa is yn ús lân it kabinet ôfgien nei in swiere misslach.  In 

tige soad âlders mei harren bern is tekoart dien troch har-

ren optreden by de taslachaffêre fan de belestingtsjinst.                                                                                                                        

Ferkiezingen roppe yn ferskate lannen op ta aksje. Dat wurdt 

dan wer folge troch reaksje. Dit is ek te fernimmen oan de pan-

demie. It opstekken fan in nije mutaasje ropt wer nije needsaak-

like regels op. Wy moatte inoar beskermje tsjin dizze besmet-

like sykte. Rûnom binne der besmettingen mei gefaar foar ús 

sûnens. Wy moatte op skerp stean! De tredde golf komt der 

oan neffens de Rykstsjinst foar Folkssûnens en Miljeu. Lokkich 

kin men hjoed de dei in soad saken online lêze en regelje. Wy 

kinne der al net mear sûnder. Underwiis, wurkjen, boadskip-
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bedriuwslibben hat hy in soad betsjutte yn ús lân. In markant en 

somtiden eigensinnich persoan is tige hastich by ús weirekke. 

Hy hat ea sein: “Ik kom uit Friesland en daar komen niet veel 

diplomaten vandaan.” Dit hie te krijen mei syn direktheid. Men 

wist wêr’t men oan ta wie! Mei humor, passy en belutsenheid 

sette hy him yn foar in better Nederlân. Wy binne him hjir tige 

tankber foar. Wy winskje syn famylje, mar ek syn neiste kunde, 

in soad sterkte ta by it ferwurkjen fan dit grutte ferlies. 

Us wrâld is beheind yn dizze tiid, mar:

De grutte freugde                                                                                                                  

om de lytse dingen                                                                                                                 

is it lytse geheim                                                                                                                 

fan it grutte lok.

Besykje dêr foaral yn dizze tiid fan te genietsjen.

Oant de oare kear, Jelly.

N ij Libben
“Kultuer is de humuslaach fan de maatskippij’’, It soarget foar 

soerstof foar de geast. Elkenien hat langstme nei ús iepen-

loftspullen, konserten en nei it skûtsjesilen en musea.” Aldus 

Commissaris van de Koning Arno Brok in zijn nieuwjaarsbood-

schap. Ja ook wij, muzikanten van Nij Libben, verlangen om 

weer los te gaan.

In deze Koepel een bijdrage van twee leden van het korps over 

het niet kunnen spelen en een bericht over onze violen actie

Hoop

Zoals veel activiteiten, verdween ook de muzikale avond met 

het korps uit mijn agenda. Dat is jammer en ik mis de gezellig-

pen, oare bestellingen, ôfspraken, ûntspanning, ynformaasje, 

ensafuorthinne, it komt allegearre fia ynternet ta stân. De wide 

wrâld giet sa foar ús iepen. Wy libje der middenyn! Dit lit ek 

de winter koart sjen. De bern kinne harren efkes útlibje troch 

mei snie te boartsjen. Sniepoppen pronkje yn harren tún. Spi-

tigernôch is de wite wrâld al gau wer grien. Mar wa wit wat der 

noch komt...

Oankrûpe is hast in smoarch wurd. Ofstân hâlde is de hjoed-

deiske regel. Mar lokkich binne der útsûnderingen. Bygelyks 

jildt dit foar MART JURRE ALGRA. Hy is berne op 27 

desimber 2020 yn Frentsjer. Syn heit Eelke, Mem Mirjam en 

bruorke Jort kinne dêr net genôch fan krije. Krûpkes kriget hy 

omraak. Dit strielet leafde út. Dêr hawwe wy ferlet fan. Krekt 

as lytse Mart. Wy sjogge mei-inoar út nei oanreitsjen fan elko-

ar. Pake en beppe kinne no net tagelyk op besite komme. Der 

mei mar ien nei binnen. Spul dêrom kinne wy net brûke, dus sil 

it om bar moatte. De tiid fan kreambesite duorret sa folle lan-

ger. Genietsje der mar fan, sels al is dit oars as oars. Ek hjir sil 

nei de faksinaasjes en hooplik ôfnimmende besmettingen wer 

in ein oankomme. Wy sjogge der nei út. Wy winskje heit Eelke, 

mem Mirjam, broer Jort, pake en beppe Algra lok mei de berte 

fan dit lytse wûnder. Wy hoopje dat hy opgroeie sil ta in fikse 

jongfeint. 

Tige skrokken binne wy troch it berjocht dat HANS DE BOER 

yn de âldens fan 66 jier ferstoarn is. Hy hat syn jonge jierren yn 

Wytmarsum trochbrocht. Op in filmke is fia Omrop Fryslân te 

sjen hoe’t hy mei buorjonge Doekele Terpstra troch ús doarp 

rint. Beide manlju sprekke har wurdearring út oer it meilibjen 

mei inoar as bewenners fan ús doarp. Foaral yn drege tiden 

docht dat jin goed. Bygelyks by it ferstjerren fan harren eigen 

heit. Dit hawwe sy nea fergetten, al wenje sy hjir al lang net 

mear. Dizze beide jonges geane wol út ús doarp, mar men kin 

ús doarp net út de jonges helje! Der foar inoar wêze yn goede 

en minne tiden is tige wichtich. Dit hat altyd it motto fan Hans 

de Boer west. Hy hie each foar de maatskippij en wist sa ferbi-

ning te sykjen en inoar op’e helte temjitte te kommen.  Foar it 
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heid van het samenspelen. Toch blijft de hoorn niet in de koffer 

zitten. 

Ik vermaak me met mijn eigen muziek of speel een duet met een 

familielid. Het is leuk om muziek te maken, maar met elkaar 

muziek maken is nog leuker. Ik hoop dat we met het korps snel 

weer los kunnen! 

Hoedzje en noedzje troch Lieuwe Meekma 

Wat in ûntgûcheling dizze lêste 10 moannen. Altiid wiene we 

earne mei oan de gong om ús musykklanken oan it doarp hear-

re te litten.

En wiene we yntensief oan it rippetearjen om ús muzykcondy-

sje op peil te bringen.  En no is it hartstikkene dea fallen. Mei 

Peaske, gjin jierlikse útfiering . Keningsdei op de buorren: neat 

der fan. Sitte we thús mar wat yn je uppie. 

En dan de betinking op 4 maaie. 75 jier nei W.O. 2.

Neat gjin klanken fan fanfare Nij Libben oer it hôf bij de Koe-

peltsjerke. Alle minsken in rûnte oer it paad om it hôf.

2 minúten stil, mei in swarte klyster der trochhinne te sjongen 

mei syn helder lûd : neat dêrfan.

Last post, Engels folksliet en Wilhelmus, gedragen klanken fan 

ynstrumenten, hearre litten troch leden dy’t de emoasje fiele 

fan it moment.

En bij it fuortgean de Eveningsong, nr 29, “Hear bliuw bij mij, 

want de jûn komt neier.”

Wat misse wij dat. Ja elk mist it. Eins misse we alles wat muzyk 

oangiet: kuier 11stêden, swim fjouwerdaagse, Merke, St. Mar-

ten, St.Klaas en noch de oare aktiviteiten dy’t op priemen stie-

ne. 

Sprankje hoop wie der yn septimber doe’t we op paslike ôfstân 

fan elkoar wer foarsichtich rippetearje koene. 1.5 meter út 

elkoar, rúten iepen en de doar iepen, dweil mei foar it kon-

denswetter. Skrutel om elkoar hinne draaie om

mar net te ticht bij inoar te kommen. Inkelen wiene der net om 

besmetting foar te kommen.
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ACTIE.. ACTIE

Ook dit jaar wil Nij Libben langs de deur met violen. Omdat 

verkoop aan de deur waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn, krijgt 

u in de loop van februari een brief van ons. U kunt dan een 

bedrag overmaken naar de rekening van Nij Libben met ver-

melding van adres en hoeveel violen nodig zijn. Begin maart 
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marsum deze actie net als vorig jaar wil ondersteunen.

’’Wilt u meer weten of 

hebt u vragen neem dan 

contact op met de voor-

zitter van de vereniging 

Willem Veninga 0517-

531635.
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K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier

Terugblik op het kaatsseizoen 2020.

Door het Corona virus kon er vanaf maart niet worden gekaatst. 

Aanvankelijk waren kaatswedstrijden tot 1 september niet 

toegestaan maar gelukkig kwam er een versoepeling per 1 juli 

2020.  We zijn toen gestart met de Molkepartij op 18 juli 2020 

en het seizoen werd beëindigd met het straatkaatsen in de week 

van 31 augustus tot en met 4 september 2020.  Iedere keer met 

in achtneming van de veiligheidsvoorschriften. We hebben in 

ruim 8 weken georganiseerd:

-3 ledenpartijen

- pearkekeatsen

- 1 KNKB jongenspartij

- Federatiepartij voor de jeugd

- Verwende vrouwenpartij

- Straatkaatsen.

Doelstelling van het bestuur was om zo veel mogelijk te orga-

niseren voor de leden. KNKB-wedstrijden hadden minder pri-

oriteit. Naast de bovengenoemde wedstrijden konden de leden 

ook training volgen en kompetitiekaatsen. Al met al een sei-

zoen met een beperkt aantal wedstrijden maar we vinden dat 

onze doelstelling is gehaald. Natuurlijk was het bijzonder dat 

onze sponsors ons in deze moeilijke tijd zijn blijven steunen. 

Hartelijk dank daarvoor. 

Algemene Ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op 

woensdag 10 maart 2021, om 20.00 uur.

Indien mogelijk wordt de vergadering fysiek gehouden in de 

kantine. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zullen we een alter-

natief moeten zoeken, bijvoorbeeld online of schriftelijk.

De agenda wordt in de Koepel van Maart gepubliceerd. Leden 

ontvangen per mail een uitnodiging.

Ruwvoerhandel S.A de Vries opnieuw sponsor.

Dorpsgenoot  Siebren de Vries sponsort met zijn bedrijf in 

ruwvoerhandel al jaren onze vereniging. Het bestuur is erg blij 

met de steun van Siebren, mede hierdoor kunnen we financieel 

gezond blijven. Ook voor 2021 steunt Ruwvoerhandel S.A. de 

Vries onze vereniging weer. Het bestuur bedankt Siebren voor 

de sponsoring. 

Namens het bestuur,

Simon Lemstra

O PROP 
Beste dorpsbewoners

Ik heb de collecte Epilepsie. Daar wil ik dit jaar mee stoppen.

Zou er iemand zijn die de collecte van mij over wil nemen?

In Witmarsum wordt ieder jaar een mooi bedrag opgehaald.

  

“Je zult maar Epilepsie hebben”

Graag uw reactie naar mij toe sturen, tel.nr.532620

of een e-mail naar corriedriebergen@kpnmail.nl.

Hartelijke dank,

Corrie Driebergen
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T rijeris ien
Van de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Trij-

eris ien.

Strooiveldje bij de Koepelkerk.

Zoals u misschien in het artikeltje van de familie Althof in “De 

Koepel” hebt gelezen is de as van hun vader verstrooid op het 

strooiveldje van het kerkhof bij de Koepelkerk. Dit strooi-

veldje is een speciaal voor dit doel aangewezen plek ten westen 

van de kerk. Er komt nog een gedenkzuil te staan waarop een 

plaatje met daarop de naam van degene die daar is verstrooid 

aangebracht kan worden. 

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden kwam het verzoek 

naar de mogelijkheid om de as van een overledene te verstrooi-

en in het eigen dorp steeds vaker bij ons binnen. We hebben 

gemeend hier op deze wijze gehoor aan te moeten geven.

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
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Maaltijdvoorziening Aylva State Fokke Boschma/Benjamin Bartsma 
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Thuiszorg Patyna Marina Rustenburg Wijkverpleegkundige 06 83606917

Marina.Rustenburg@patyna.nl 

P atyna
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P atyna Bijzondere grafstenen op het kerkhof.

Op het kerkhof rond de Koepelkerk bevinden zich een aan-

tal bijzondere grafstenen. Het betreft o.a. graven van personen 

met een historische betekenis voor het dorp en graven met een 

opvallend grafmonument. Een aantal vrijwilligers uit onze ker-

kelijke gemeente is momenteel bezig deze bijzondere stenen 

in kaart te brengen. Om deze stenen ook voor het nageslacht 

te behouden is het belangrijk te kijken hoe het onderhoud van 

deze stenen gewaarborgd blijft wanneer er geen rechthebbende 

meer is. De kerkrentmeesters zullen de mogelijkheden hier-

voor verder onderzoeken.

S t. Ekspedysje Wytmarsum
Witmarsum treft elkaar met ‘Hoi’

‘Hoi’ hoe gaat het met jou? Even een sociaal praatje op straat. 

Anders zo normaal, maar sinds corona verleden tijd. Terwijl ons 

dorp in andere tijden bruist van activiteiten op het gebied van 

sport, cultuur, kunst en taal. Daarom is de Stichting Ekspedysje 

Wytmarsum gestart met het programma Hoi!, dat vanaf 5 febru-

ari is te bekijken op het nieuwe YouTube-kanaal ‘Witmarsum in 

Beeld’.  Het programma ‘Hoi’ komt eerst met drie uitzendingen 

in de maanden februari, maart en april. Op het kanaal zijn nu al 

het theaterstuk ‘Wy jouwe gjin Krimp’ en de clip ‘De Gekroon-

de Roskam’ van Wim Beckers te zien. Na drie maanden wordt 

bekeken of ‘Hoi!’ pilot aanslaat en een vervolg krijgt. ‘Hoi’ wil 

in deze bijzondere periode weer verbinding in de Mienskip van 

Witmarsum; een digitaal treffen voor jong en oud.  

Digitaal treffen foar de mienskip

Eind 2020 zochten een aantal bestuursleden van de Stichting 

Ekspedysje Wytmarsum elkaar digitaal op. ‘De Krystdagen 
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wiene yn oantocht, in tiid fan bij elkoar wèze, waarmte en 

famylje. Wy woene as bestjoer graach wat dwaan foar ús doarp. 

Us doel as Stichting is der om de Mienskip yn Wytmarsum en 

omjouwing te fersterkjen. It bin drege tiiden foar jong en âld, 

der is een protte iensumens. Al pratende kamen wy op it idee 

foar ‘Hoi’. In digitaal moetsjen foar en mei de minsken út ús 

doarp, aldus Anja Feenstra 

Mix voor jong en oud

Met ‘Hoi’ worden korte filmpjes gemaakt van dorpsbewoners of 

mensen die een band hebben met Witmarsum. Een kort inter-

view, het kan over van alles en nog wat gaan. ‘Hoi’ brengt een 

gevarieerde mix van mensen en onderwerpen op gebied van 

kunst, cultuur, taal en sport. Op deze manier wil het bestuur 

jong en oud verbinden en inspireren. 

Filmopnames

De eerste opnames waren in januari. Als eerste met Hayo Boots-

ma, journalist bij Omrop Fryslân. Geboren en getogen in Wit-

marsum. Een boeiend interview over zijn jeugd in Witmarsum en 

zijn journalistieke carrière. Er zijn opnames van Piet Brouwer, 

vrijwilliger bij voetbalvereniging Mulier, jonge onderneemster 

fotografie Jannietta van der Veer en Esther Metzlar met street-

dance bij September. Terugkerende gast is Evert Zwier met een 

korte anekdote over de historie van ons dorp. 

Eigen productie

De opnames en interviews doet het bestuur zelf met smart-

phone of camera. Om het voor elkaar te krijgen is vooral crea-

tiviteit, enthousiasme en tijd nodig. De initiatiefnemers hopen 

met de eerste uitzendingen van ‘Hoi’ verbinding te maken met 

de mienskip in het dorp. ‘Nu een praatje op straat niet meer 

kan, gaan we voor een digitaal treffen’. 

Tips?

Heb je tips of vragen over ‘Hoi’? 

Mail naar  info@stichtingekspedysjewytmarsum.frl
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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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G raach Dien
Hulp/vervoer voor inwoners van Witmarsum die geen beroep 

kunnen doen op familie, kennissen of buren.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. op telefoon-

nummer 06-52046445
 

Voor  meer informatie kunt u bellen naar Ale Kuperus, tel.nr. 

0517-531292

G eboren
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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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V &O
V&O Gymnastiekvereniging

Begin december waren we als bestuur zeer verheugd. 

We hadden weer meegedaan met de Grote Clubactie. Achter-

af hadden we misschien tezamen met de overige deelnemende 

verengingen wel meer loten kunnen verkopen. Niettemin heb-

ben we er een leuk bedrag aan over gehouden, om deze in de 

toekomst te investeren in de gymnastiek.

Niet alleen De Grote Clubactie heeft ons geholpen, ook de 

jaarlijkse actie. Het was iets anders dan voorgaande jaren en in 

plaats van waxinelichtjes was het deze keer chocola van Klafa. 

Het bestuur heeft het er druk mee gehad. Briefjes uitdelen, 

bestellingen opnemen, financiën controleren en uiteindelijk 

alles rondbrengen.

Waar wij als bestuur ook zeer verheugd om waren was het feit 

dat de springgroep was gevuld met maar liefst 14 leden. Hierbij 

waren er 9 nieuwe leden toegetreden tot de vereniging.

Op 3 december hebben wij als bestuur nog een vergadering 

gehad waarin wij afscheid hebben genomen van Marga Spijks-

ma. Wij willen ook via deze weg Marga bedanken voor al het 

werk wat zij heeft verzet voor de vereniging. Marga zal opge-

volgd worden door Marijke Spoor.

Tijdens deze vergadering zijn ook de financiën besproken. De 

kascommissie is akkoord met het financieel jaarverslag.

In een gezonde en normale omgeving zal het afscheid en het 

toetreden van een bestuurslid plaatsvinden in een jaarvergade-

ring net als de financiële zaken. Wegen de huidige omstandig-

heden is dit allemaal niet mogelijk. Wij vragen u dan ook om 

ons een e-mail te sturen als u vragen heeft over het financieel 

jaarverslag of ander op- en/of aanmerkingen.

Helaas moesten ook wij onze activiteiten staken per 15 decem-

ber jongstleden. Alle accommodaties werden per direct geslo-

ten vanwege het Coronavirus. 

Als kleine vereniging had het jaar 2020 ons wel in de greep. Als 

vereniging in een dorp stimuleer je niet alleen de sport maar 

ook het sociale. Zo hebben wij het afgelopen jaar onze leiding 

doorbetaald, deze werden ook de dupe van de ingrijpende 

maatregelen. Tegelijkertijd hebben we onze leden gevraagd 

wat te doen met de contributie over de laatste 4 maanden van 

2020.

Hierbij hadden we het voorstel naar de leden om een drietal 

keuzes voorgelegd.

100% restitutie. 50% restitutie of geen restitutie maar doneren 

aan de vereniging.

Onze leden hebben massaal gekozen om de vereniging momen-

teel te steunen. 

Namens het bestuur onze dank hiervoor, het geeft tegelijkertijd 

aan de sociale verbondenheid tussen leden en verenging. Dit 

zal niet alleen gelden voor de gymnastiekvereniging, maar ook 

voor de overige. Vooralsnog zijn er geen gymlessen. Zodra dit 

weer toegelaten zal worden zullen wij een ieder op de hoogte 

stellen.

Nu ik dit voorgaande allemaal eens heb opgesomd, besef ik dat 

ondanks de strenge lock-down waar we nu inzitten wij met zijn 

allen een bijzonder jaar hebben gehad over 2020.

Zodra het weer is toegestaan zal voor een ieder de sport weer 

losbarsten; van klein naar groot, jong en oud. 

Laten we dan maar zo zeggen; Volhard en Overwin en op naar 

betere tijden.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra 
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Winterweelde
De iisgravueres

op it garaazjerút

ús klinkerpaad

besaaid mei

tûzenen briljantsjes

en oan it reidtek

hingje pylken

fan kristal

Janke Nicolai

18

Gastouderbureau Voel je Thuis, Bolsward

Het is al spannend genoeg om 
de zorg van uw kind aan een 
ander over te dragen en u wilt 
daarbij natuurlijk verzekerd 
zijn van veiligheid, professiona-
liteit en liefdevolle aandacht. 
Gastouderopvang is een flexi-
bele en huiselijke vorm van 

kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. De opvang kan plaats vinden bij de 
gastouder of bij de ouder thuis. Bij gastouderopvang gaat het om buitenschoolse 
opvang, dagopvang, avond opvang en weekend opvang.
Bent u op zoek naar een plek waar u kind veilig is en persoonlijke aandacht 
krijgt, plezier kan maken, en kiest u daarnaast voor opvang die het beste bij uw 
eigen gezinsleven past. Kies dan voor gastouderopvang via Gastouderbureau 
Voel Je Thuis.
www.gobvoeljethuis.nl - 0515-579080 - info@gobvoeljethuis.nl
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Winterweelde
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op it garaazjerút

ús klinkerpaad

besaaid mei

tûzenen briljantsjes

en oan it reidtek

hingje pylken

fan kristal

Janke Nicolai
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I t Stikeltsje
Klaas en Fetse rinne beide mei harren hûntsje

troch de buorren harren deistich rûntsje

en fansels is it dan ek gjin wûnder dat je oan de praat reitsje

En sa fertelde Fetse ris: ‘Ik sil foar Melle in nij ûleboerd meits-

je!’

mar tusken it sizzen en it dwaan siet frijwat tiid

dus Klaas hie alris pinfiske wannear it no op de aginda stie

Mar lang om let gong Fetse mei ien fan syn soannen oan de 

slach

en waard it ûleboerd pleatst op Melle syn dak

Mei skroeven, spikers, hammer en in boarmasine

en twa potten ferve mei wat wat terpentine

kaam it ûleboerd kreas te plak

sa’k al sei, op Melle syn dak.

It resultaat wie fakwurk wer jo grutsk op wêze kinne.

mar in pear dagen letter (Klaas en Fetse wiene wer oan it rin-

nen)

sei Fetse: ‘Ik kin myn boarmasine nearne fine!’

‘En sa’n apparaat kin net samar ferdwine!’

Mar ynienen gong er bij him in ljochtsje op

ientsje wer er wol wat fan skrok!

It hurde wurkjen op Melle syn dak easke syn tol

want wat wie no  it gefal!

Om it te pleatsen moast er de boarmasine brûke

en om alles te plak te krijen moasten se wat skowe en lûke

dus lei er de boarmasine efkes op in plak

en der siet wol in ynham oan de foarkant fan it dak.

En sa ferdwûn de boarmasine, ja hoe koe’t

sûnder erch efter it ûleboerd.

Ja dan binne jo dus de klos,

want  it ûleboerd moast wer los

(de ienigste manier om de boarma-

sine te pakken)

it wie hiel wat gewrot, mar dat slagge!

Mar ja neffens de Stikel  sit der neat 

oars op dan

hjir struktureel wat oan te dwaan.

Der moat ien mei mei in listje wêr it 

ark op stiet

en dat dan tsjekt foardat hy nei in 

karweikje nei hûs ta giet

Dus,  Fetse nim in assistint, dat liket 

mij de baas!

Miskien in moai klussy foar Klaas?

Y nstjoerd
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Y nstjoerd
Beste redactie van De Koepel,

Het moet in 1949 zijn geweest dat mijn zusje Anneke en ik 

(Kees) werden afgeleverd bij oom Appie en Tante Frauk in 

Witmarsum. Wij zijn daar zeker meer dan een half jaar geweest. 

Ik moet ruim drie, misschien vier jaar zijn geweest. Mijn zusje 

Anneke was drie jaar ouder. Wij zijn daar heel liefdevol ont-

vangen en ik herinner me dat nog steeds als een zeer fijne peri-

ode in mijn leven.

Ik was nog jong, maar heb daar, hoe vreemd is dat eigenlijk, 

nog steeds herinneringen aan. Dat ik bij de smid stond die paar-

den aan het beslaan was. Dat ik bij een boer op de kar kroop 

en met hem mee de weilanden ging bezoeken. Het hele dorp 

wist wel waar ik was, dus ik maakte me nooit zorgen dat tante 

Frauk niet wist waar ik uithing. Dat we kruisbessen plukten bij 

de buren, wij dachten dat we  ondeugend waren, oom Appie en 

tante Frauk wisten dit en vermaakten zich daarom.

Ongeveer tien jaar geleden sprak ik mijn zus. Zij zei toen dat ze 

het erg jammer vond dat we later tante Frauk en oom Appie niet 

hebben opgezocht. Dat knaagt nog steeds aan me. Dus vorige 

week zijn we naar Witmarsum gegaan. Ik had niet de illusie dat 

ik na ruim 70 jaar het huis nog zou kunnen terugvinden. We 

stopten bij een bakker uit het dorp. Na lang aandringen van 

mijn partner ben ik bij de bakker naar binnen gegaan. Ik heb 

natuurlijk niet gevraagd of ze oom Appie en Tante Frauk ken-

den, maar of ze wisten waar de smederij vroeger was. Die wist 

me niet te helpen maar wees naar een man die buiten stond en 

vertelde dat hij het misschien zou weten. Ik vroeg hem dus of 

hij wist of er vroeger een smederij was en zo ja waar. Hij ver-

wees mij schuin naar de overkant van de straat. Ik belde aan, 

maar dat bleek de zus te zijn van de smid. De smid zelf woonde 

een deur verder. Toen ik daar aanbelde kwam hij naar buiten. 

Dat bleek de zoon (Sytze Menage) te zijn van de smid waar 
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ik 72 jaar geleden regelmatig naar ging kijken als hij paarden 

besloeg. Overigens was dat ook weer de zoon van de smid.

Sytze wees mij aan waar Appie en Frauk hadden gewoond. Dat 

huis stond toendertijd naast een kerk. Die is nu afgebroken, 

ervoor in de plaats staat nu de huidige vermaning. Nu weet ik 

dat het Albert Bierma en Fraukje Terluin waren die ons met 

veel liefde opvingen. Weer terug bij de smid werden we harte-

lijk uitgenodigd om binnen te komen. Hoe mooi was het weer 

in die smederij te staan. De oude blaasbalg hing nog aan de 

muur.

Ik begreep ook dat Appie verhalen in De Koepel schreef. Een 

maandblad dat nu nog steeds wordt uitgegeven. Graag wil ik 

weten of jullie nog meer informatie hebben over Albert Bier-

ma, en eventueel zelfs foto’s. De vraag die in me opkomt is of 

hij vroeger ook geschreven heeft over de twee kindjes die ze 

hebben opgevangen.

 

Met vriendelijke groet,

Kees van Mourik 

Mail: kees.van.mourik@cjvm.nl; 

D e Romkes 19 
Toch dwaan!

Van: readeromke@gmail.com

Aan: pakeromke@hemelpoort.hl

Hoi âlde Pake.

Nou Pake Romke mooi boel hier hoor. Mogen niet naar school, 

nog steeds maar dat vindt ik niet zo erg hoor. Maar nou mogen 

heit en pake ook niet meer de straat op na 9 uur. Maar Pake 

Ronnie zei dat dat niet zo erg was want er liep hier toch geen 

een op straat om die tijd. 
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Al mei al moat dat ding wol hast twa kilometer lang wêze, en 

dan moat hy ek noch streekrjocht rinne! 

Der geane ferskate ferhalen de rûnte, mar ien derfan is dat as 

jo der oan de ferkearde kant yn geane dat je der net libbend 

út komme kinne. Fan hearren en sizzen wit ik dat der yndied 

minsken yn ferdwûn binne. Mar dan haw ik it oer in tiid dat ik 

ek noch mar san bûkemantsje wie. En dat is hast in ieuw ferlyn. 

As ik jimme wie dan bleaun ik mar efkes ôfwachtjen oant de 

simmer. Dan stiet it wetter net sa heech en kinst miskien ek 

wol rinnende der troch hinne. Mar goed, fertel dat mar net oan 

jimme heit of oan beppe. Is de hûn ek siik west fan jimme stra-

patsen. Foarearst mar efkes teuke teuke hie’k sa tocht. En dat 

is mei de skoalle krekt gelyk. Dyn heit hat oer de legere skoalle 

ek twa jier langer dien as de oaren, en sjoch no, is hy dochs noch 

goed terjochte kommen. Dat wol sizze, op skoalle friet er neat 

út en no’t hy ambtner is hoecht hy neat. Hahahahaaaa. Siz dat 

mar net tjin him want dan begjint ‘r te sieren.

No je, foarsichtig wêze en goed útsjen. Poat foar Tuffie. 

Y n’t ferline
Wy wiene bleaun yn it jier 1921, hûndert jier lyn, en wat spile 

der doe. Yn dat jier nimt dokter Engelhardt ôfskied, en dan 

komt de nije dokter Augustus Kroon yn ‘e ‘Noordhoeck’, njon-

ken it gemeentehûs te wenjen en hâld dêr sprekoere tusken 1 

en 2 oere. Mar dan hâlde ek op it selde stuit de dokter H. Ris-

selada sprekoere, mar docht dat út it Hotel “De Harmonie” 

fan Harmen Hiemstra. Dat is it gebou oan de Arumerdyk wêr 

‘t Ruurd Menage syn winkel hie. Dit is ek it lêste jier dat de 

boppemaster hjir oan de iepenbiere legere  skoalle stiet, hy giet 

op 1 jannewaris 1922 mei pensjoen. Beene Luxwolda is hjir al 

En dat vindt heit wel erg, want die zit wel gauw eens met zijn 

vrienden te zuipen. En dan vergeet hij de tijd. Nou, vorige week 

ook dus en werd hij aangehouden door de handen haversing 

en kreeg hij 95 euro boete. Pake Ronnie moest hem heel hard 

uitlachen en Beppe was heel boos. 

Maar dat les op de computer is niks hoor. Soms klik ik hem 

even uit of weg en dan wordt de juf boos jonge. En dan belt ze 

later heit en is die ook nog boos. 

Johannes heeft huisarrest. Dat komt omdat we Dalie in de boot 

weer naar de skriemersbeam zijn gegaan. Maar de boot paste 

niet door het gat bij de boom, dus hadden we een opblaasboot 

van jehannes zijn vader mee gegapt. En toen hebben we die 

door het gat gegooid en wij ons er achteraan en toen de boot 

opgeblaast. Nou dat duurde nog lang hoor, en toen zijn we in de 

tunnel gaan varen. We kwamen in de tunnel op een 2 sprong en 

we af wouden slaan ging de opblaasboot om en ging Jehannes 

helemaal kopje onder. We waren allemaal nat maar Jehannes 

helemaal en Tuffie ook. Toen zijn we maar terug gegaan. Maar 

Jehannes had het zo koud dat hij er over trilde. En nou is hij 

ziek. Zo ziek dat hij de hele dag in bed moet liggen. 

Maar Pake Romke, het leek wel een hele lange tunnel. Ook de 

andere kant op. Als Jehannes beter is gaan we weer op ontdek-

kingsreis hoor. Want we zagen nog wat in de tunnel, maar dat 

is nu ons geheim.

Nou doei Pake Romke.

Van: pakeromke@hemelpoort.hl

Aan: readeromke@gmail.com

Soa, kweajongens.

Moat tajaan dat jimme wol kreatief binne. Mar fiene jim it 

frjemd as hja mei dat kalde waar ûnder wetter strûpe, dat je 

dan siik wurde kinne. Mar hawar, jimme hawwe dus dy tunnel 

ûntdutsen. Ik wol jimme net wizer meitsje as jimme al binne, 

mar út de ferhalen dy’t sûnt jier en dei de rûnte geane, rint der 

in tunnel tusken de âld pleats fan Striesma en it alde kleaster. 
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mei yngong fan 1 july 1884, hy kaam fan Rottum en ferhuzet nei 

syn pensjoen nei It Hearrenfean. Ek fan dy skoalle giet juf Hil-

legonda Bolt, dy ‘ t op 28 jannewaris 1919 fan Grins kommen 

wie, ôfskied nimme. Sy giet net mei pensjoen, mar hat in baan 

yn Mexico City oannommen, en hja emigrearre op 9 juny 1921. 

Foar it tastiene subsydzje foar de roomske lânbouskoalle, te 

stichtsjen yn Wytmarsum, wurd by riedsbeslút as betingst steld 

dat 25 learlingen yn it jier út Wûnseradiel de foarkar hat. Op de 

ien of oare manier ha se dat doe net hielendal rûn krigen. Op 

tiisdei 27 septimber is der middeis om twa oere, nei ôfrin fan 

de  feekeuring, keuring fan tugehynders. It is in frije meidwaan, 

hynsten útsletten, mei prizen fan ƒ50, ƒ30, ƒ15, en ƒ10 gûne. Ek 

wurde der yn dat jier in pear pleatsen ferkocht, der stiet gjin 

adres by, mar as jo dy advertinsje lêze, kin it mar ien wêze.

In part fan de advertinsje: Op woansdei 2 novimber 1921 yn de 

Harmonie te Wytmarsum, de finale ferkeap. In tige fruchtbere 

Sate en lân, yn haadsaak greidepleats, de kavel leit geunstich 

oan de Skraaderfeart en oan de grint- en tramwei tsjinoer it 

tramstasjon, op Harkesyl. De pleats is oant 12 maaie ferhierd 

oan A. J. Bangma. It heechste bod wat er op dien is, leit krekt 

ûnder ƒ99.000 gûne. 

Hjirby in advertinsje út it jier 1921.

Minsken as jimme no 

ek mei sa wat sitte, lit 

it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Ver-

lengde Oostend 17    

8748AP (532147), 

Geertje Verhoe-

ve (531392),  Titia 

Banga (531572) of 

Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maart Koepel moat uterlik 19 febrewaris ynlevere 
wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek 
byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan 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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hynsten útsletten, mei prizen fan ƒ50, ƒ30, ƒ15, en ƒ10 gûne. Ek 

wurde der yn dat jier in pear pleatsen ferkocht, der stiet gjin 

adres by, mar as jo dy advertinsje lêze, kin it mar ien wêze.

In part fan de advertinsje: Op woansdei 2 novimber 1921 yn de 

Harmonie te Wytmarsum, de finale ferkeap. In tige fruchtbere 

Sate en lân, yn haadsaak greidepleats, de kavel leit geunstich 

oan de Skraaderfeart en oan de grint- en tramwei tsjinoer it 

tramstasjon, op Harkesyl. De pleats is oant 12 maaie ferhierd 

oan A. J. Bangma. It heechste bod wat er op dien is, leit krekt 

ûnder ƒ99.000 gûne. 

Hjirby in advertinsje út it jier 1921.

Minsken as jimme no 

ek mei sa wat sitte, lit 

it ús dan efkes witte.

Evert Zwier Ver-

lengde Oostend 17    

8748AP (532147), 

Geertje Verhoe-

ve (531392),  Titia 

Banga (531572) of 

Wietske Sierkstra 

(532047)  e-mail: evertzwier@outlook.com

K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de maart Koepel moat uterlik 19 febrewaris ynlevere 
wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek 
byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan 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

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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