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K at en Harke
Ja ek tusken           en        kinne wy net om Corona hinne. De GGD en 

ús húsdokters bin drok dwaande om in elk in ynjeksje te jaan sadat 

wij mei syn allen wer wat mear mooglikheden ha om op fakânsje, 

nei feesten en festivals te gean. Mar it wichtichste is en bliuwt fansels 

om net siik te wurden. Want de bylden fan de IC’s wiene hertfers-

kuorrend! Minsken dy’t sochten om lucht en fochten foar harren 

libben. En dan wiene der dochs noch guon dy’t bewearden dat it om 

in gewoan grypke gong. No net dus!

Mar lit wy posityf bliuwe en der ris fan útgean dat ús in moaie sim-

mer stiet te wachtsjen mei hearlike, betiden tropyske, temperatue-

ren werbij wy wer tal fan bewegingsfrijheden werom krije, sadat fer-

skate ferieningen ek wer los kinne. Want lit we earlik wêze it hiele 

sosjale libben hat sawat oardel jier stillein en we bin mei syn allen 

alris ta oan in fersetsje, of net dan!

En al is it dan in nuvere tiid, it libben giet gewoan syn gong. Sa 

stie ‘Loslitte yn ús libben, fêsthâlde yn ús hert’ op de roukaart fan 

 SIJTSKE WATERLANDER-BRAAKSMA dy’t op 24 april fer-

stoar. Sijtske wie in warbere en fleurige frou. Se waard berne op 2 

augustus 1930 yn Haarlemmermeer. Hja boaske mei Roelof Water-

lander en hja krigen twa bern, Aagje en Henk. Ik ha Roel en Sijtske 

kinnen leart yn de tiid dat se noch yn de Penjumerstrjitte wennen. 

Gesellichheid en muzyk wiene fêste wearden binnen it gesin, wer 

de kofje (of wat sterkers) altyd foar jin klear stie. Mei namme de 

muzyk en kabaret wiene foar Roel en foar Sijtske oe sa wichtich. 

Oan mannich revu en kabaret foarstelling ha beiden meidien. Beide 

ha ek jierren aktyf west as tearders fan De Koepel doe’t dy noch 

net automatysk teard waard, wêrby it gesellichheid troef wie. Wat 

hat Sijtske noch geniete en meisongen mei de Gitaarakademy wer 

Henk en Aagje beiden yn spilen. Roel en Sytske wiene in begryp yn 

Wytmarsum en om dy reden wie it ferstjerren fan Roel yn 2015 in 

hiel grut ferlies foar har. Op 24 april ferstoar hja op 90 jierrige leef-

tyd. Wy winskje Aagje & Rudi, Henk & Clarie en de bernsbern alle 
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D orpsbelang 
We willen u wat vragen!

Ondanks het feit dat we ook dit jaar geen nieuwe leden verga-

dering uit kunnen schrijven om de welbekende reden, betekent 

het niet dat DB niet in beweging is. 

Zo heeft de kascommissie het bestuur gedechargeerd inzake 

de financiële huishouding van de penningmeester. Hiervoor 

bedanken we de tijdelijk penningmeester, Paul van Steijn en 

de kascommissie bestaande uit Pieter van der Zee en Coby 

Yntema.  

Omdat ook volgend jaar de kas weer gecontroleerd moet wor-

den zoeken we onder de leden 3 mensen die hiervoor volgend 

jaar 2 uurtjes vrij zouden willen vrijmaken. Aanmelden kan via 

de website van DB of via de secretaris.

Voorts willen wij een ieder die heeft meegewerkt aan aan de 

jaarlijkse 4 mei herdenking vriendelijk dank toezeggen. Omdat 

we niet net als andere jaren dit gezamenlijk konden doen, had-

den we de hulp ingeroepen van Henk Waterlander, die op 

zijn beurt een prachtige videoregistratie heeft gemaakt en die 

u terug kunt kijken op Youtube, dbwitmarsum.nl en op onze 

Facebookpagina. Enig minpuntje was; de kransen op de graven 

van de omgekomen bemanningsleden waren geplaatst zoals de 

kaatskransen worden omgehangen. U zult begrijpen dat hier 

geen opzet in het spel was, maar dat onwetendheid dan wel 

door emotionele omstandigheden de kransen ondersteboven 

geplaatst zijn. Hiervoor bieden we onze oprechte excuses aan, 

met de belofte dat dit nooit meer zal gebeuren. 

Al enige tijd zijn we aan het steggelen geweest om een info-

bord te plaatsen met daarop informatie van de Lancaster en 

zijn bemanning die tegen het einde van de oorlog is neergestort 

krêft ta om dit ferlies te ferwurkjen en in plakje te jaan.

Op 29 maaie kaam JAN DE JONG te ferstjerren. Jan dy’t tegearre 

mei syn Hieke wenne oan de Skoalstrjitte krigen trije bern, Michel, 

Lian en Chris. Jan waard berne op 15 desimber 1951 yn California 

in Amearika, wer syn âlders doetiids wennen. Jan rekke oan it wurk 

bij syn broer Sjerp, dy’t yn de kazerne in leanbedriuw hie. Jierren-

lang hat hij dêr wurke en doe’t Sjerp stoppe, rekke Jan bij de fa. 

Westra oan it wurk oant syn pensjonearring. Jan wie in oegryslik 

warbere man dy’t him fûleindich ynsetten hat foar de Mienskip. Sa 

wie hij û.o. koster fan de tsjerke tegearre mei Hieke en wie hij mei 

ferantwurdlik foar it ûnderhâld fan de fuotbalfjilden.  Neat wie him 

tefolle, want as men in berop op him die kaam it wurd ‘ nee’ net yn 

syn wurdboek foar. Ik trof Jan begjin jannewaris foar it lêst doe’t hij 

mij fertelde fan syn sykte. In sykte dy’t nimmen befjochtsje kin, in 

sykte dy’t as in faaie fijân ûnmeilydsum syn gong giet. In tige warber 

en waarm persoan is stoarn. Wy winskje Hieke, Michel, Lian, Chris 

en de oare famylje oegryslik folle sterkte ta dit grutte ferlies te dra-

gen en te ferwurkjen.

Yn de foarige ôflevering Fan HOI! kamen wy yn de kunde mei Trij-

nie Kuipers en har man Gorrit Haintje Kuipers. Leafdefol en fol 

fjoer fertelden hja beiden oer harren feestapel en de produkten dy’t 

men sa al makke. Grut wie de skrik doe’t men op in moarnsskoft in 

deade jong raam yn it wetter fûn. De skrik sloech om yn ûntsetting, 

want it die bliken dat it bistje smoard wie. De plysje hat de saak yn 

ûndersyk, mar je freegje je wol ôf hoe’t immen dit yn syn holle hellet 

of sa as Trijnie it sei: ‘Dit is ziek, gewoon ziek!’ En dêr slút ik mij bij 

oan. Trouwens ast it oer nuver nijs hast. Sels Poiesz boadskiptas-

sen bin tsjintwurdich al tige fertocht. Alteast yn Antwerpen wêr in 

dame oanholden waard mei ferskate wapens yn in tas fan……just 

ja! Wiene it eartiids rêchpûden, tsjintwurdich dus tassen fan Poiesz, 

bin jimme efkes op de hichte. O ja in lêste tip, okkerdeis hiene wy 

better blomkoal ite kinnen as broccoli

Hooplik gean wij mei syn allen in prachtsimmer yn’e mjitte, wêrby 

fan alles en noch wat wer mooglik is. De tiid sil it útwize.

Oant de folgjende Koepel, Wim
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op “Pannekoeken”. In eerste instantie werd het idee geopperd 

om om ook daar het infobord te plaatsen. Bij nader inzien is dit 

plan terzijde geschoven, en is besloten een plek te zoeken in de 

nabijheid van de graven van de bemanning die begraven zijn op 

het kerkhof bij de Koepelkerk. Tevens heeft de gemeente toe-

gezegd de graven een opknapbeurt te geven. Zo zal het grind op 

de graven vervangen worden door lage bloeiende beplanting.

Met de verkoop van de pastorie aan het Kerkplein zal binnen-

kort ook de fietsenstalling t.b.v. de buspassagiers daar komen 

te vervallen. Binnen afzienbare tijd zal er een nieuwe fietsen-

stalling worden gecreëerd in de Mr. de Vriesstraat op 2 par-

keerplaatsen achter Nice Flavour. Graag willen we beklemto-

nen dat het niet toegestaan is en blijft om de tweewielers tegen 

het hekwerk van de kerk te zetten. 

Zoals u wellicht hebt gezien, is de landtong met aanleghavens 

flink onder handen genomen. Alhoewel dit al op ons verlang-

lijstje stond, waren we blij verrast dat er plotseling alles over-

hoop gehaald werd. Even waren we als bestuur in de 7e hemel 

en dachten we dat de gemeente een helderziende ambtenaar in 

dienst had weten te nemen met helderziende gaven. Bij navraag 

bleek het hier te gaan om “regulier onderhoud” wat niet weg-

neemt dat we zeer ingenomen zijn met deze opknapbeurt. Het 

ligt er weer bij als een plaatje en kan er weer jaren tegen. 

Over opknappen gesproken en geschreven; de aanlegsteiger 

aan de Arumerweg begint ook last te krijgen van ouderdom. 

Ook hieraan zal binnenkort met herstelwerkzaamheden wor-

den begonnen. 

Vanuit de dorpsgemeenschap is het verzoek gekomen of DB 

mee zou willen denken om in het Flietsterbosk iets te creëren 

naar het voorbeeld van het Kabouterbos zoals dat is ontstaan 

in het “Kimswerder Bosk”. Het bestuur wil dit leuke idee graag 

omarmen en wil graag van u weten wat voor ideeën er bij u op 

dit moment opborrelen. Klim op uw toetsenbord laat het ons 
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Tot slot! Ondanks de corona en het niet kunnen uitschrijven 

van een ledenvergadering hebben en zullen er evenwel doch 

bestuurswisselingen plaatsvinden. Het spul moet wel door-

draaien, immers?  In onderling overleg zijn we tot de volgende 

indeling gekomen:

Voorzitter - Paul van Steijn

Secretaris - Eppie Otter

Penningmeesteres - Femke Epema

Leden - Pieter van der Zee, Remko Boonstra en Roeland 

Waterlander. 

Voor bezwaren, op- en aanmerkingen en indienen van tegen-

kandidaten kunt u tot uiterlijk 9 juni 2021 18.00 uur, doen 

via onze mail: dbwitmarsum@outlook.com of via de app op 

06.53.97.97.89 (Eppie) of per post; Pingjumerstraat 20, 8748 BN 

Witmarsum.  

H oi! 5
Nog een paar weken en dan breekt voor velen van ons de 

zomervakantie aan. Hoi! gaat er ook even tussenuit en komt 

na de zomer weer terug in een ‘nieuw jasje’. 

De zomervakantie is ook in zicht voor de scholieren. Het was 
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wijs. Best spannend! We spreken groep 8 over hun nieuwe 

school en de toekomst. In het kaatsmuseum in Franeker treffen 

we Janny Yntema, voorvechtster van het dameskaatsen en eer-

der winnares van de frouljes PC. Vervolgens brengt een bezoek 

aan de voormalige smederij bij Sietze Menage ons terug in de 

tijd. 

Of er nog meer opnames in Hoi!5 voorbijkomen? Wie weet. 

Het wordt in ieder geval weer een superleuke aflevering. Een 

mooie afsluiting voor de zomer. Hoi! is te zien op ons YouTube 

kanaal ‘Wytmarsum in beeld’.

Tips of vragen?

Mail ons via hoi-wytmarsum@hotmail.com

Oant sjen, tot Hoi!

Productieteam ‘Hoi!’: Gerke Terpstra, Jannita van der Veer, 

Wim Beckers en Anja Feenstra

K V Pim Mulier
Nieuws van kaatsvereniging Pim Mulier

Start kaatsseizoen.

Door het Coronavirus blijft het onzeker wanneer we einde-

lijk weer kaatswedstrijden mogen organiseren. Voorlopig zijn 

wedstrijden tot 9 juni niet mogelijk. We hopen dat er vanaf 9 

juni 2021 door versoepeling van de regels weer gekaatst kan 

worden. Zodra er meer bekend is worden de leden per mail 

geïnformeerd.

Nachtkaatsen.

Als het mogelijk is wil het bestuur op vrijdag 11 juni 2021 op 

het sportveld nachtkaatsen organiseren, bestemd voor leden en 

niet leden uit Witmarsum. Inwoners die geen lid zijn kunnen 

dus gewoon meedoen. Het nachtkaatsen begint om 20.00 uur. 

Opgave bij het bestuur , via de mail (kvpimmulier@gmail.com) 

of via de 06 83669551 (het nummer in je contacten zetten en 

voor- en achternaam doorgeven). 

Straatkaatsen. 

Het straatkaatsen is gepland in de week van 21-25 juni 2021. 

Op maandag en dinsdag kaatst de jeugd. De senioren (dames 

en heren) zijn actief op woensdag tot en met vrijdag. De opzet 

is gelijk aan vorig jaar. Dus geen buurten tegen elkaar maar 

vrije formatie en/of individuele opgave. Dit betekent dat je 

zelf een partuur mag samenstellen en als dat niet lukt geef je je 

gewoon op en zorgen wij voor een partuur. De deelname staat 

open voor leden en niet leden uit Witmarsum. Het straatkaat-

sen begint om 18.30 uur. Opgave bij het bestuur , via de mail 

(kvpimmulier@gmail.com) of via de 06 83669551 (het nummer 

in je contacten plaatsen en voor- en achternaam sturen). 
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Willem Boersma Cup

In 1963 bestond schildersbedrijf Boersma 100 jaar . Eigenaar 

Willem Boersma was een kaatsliefhebber en stelde toen een 

wisselbeker beschikbaar voor de ledenkaatser die de meeste 

punten had behaald tijdens de ledenpartijen. Wiebe Bergsma 

was in 1963 de eerste winnaar. In 2020 werd Sandra Wagenaar 

winnares van de Willem Boersma Cup. Ze won maar liefst vier 

keer de eerste prijs. Een unieke prestatie. Sandra ontving bloe-

men en de wisselbeker heeft inmiddels een plekje bij haar thuis.  

Het bestuur. 

T riatlon Witmarsum 2021
De jaarlijkse triatlon in Witmarsum kon in 2020 niet doorgaan, 

maar gaat in 2021 -onder voorbehoud- wél door! Niet in oor-

spronkelijke vorm en grootte, maar het comité heeft een alter-

natieve vorm in gedachten.

Zoals het nu staat, zal de triatlon georganiseerd worden op 

zondag 19 september. Het zwemmen zal daarbij uitsluitend 

worden gedaan in de Witmarsumervaart, omdat het zwembad 

dan gesloten is. De inschrijving opent binnenkort op www.tri-

atlonwitmarsum.nl. Geef daarbij aan of je deelneemt aan de 

competitie van triatlons in Workum, Wommels en Witmarsum 

of alleen in Witmarsum.

We zijn ook weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 

ons willen helpen bij de organisatie. Stuur daarvoor een mail 

naar info@triatlonwitmarsum.nl. Alle hulp is welkom om het 

evenement weer tot een succes te maken!

We blijven de komende periode afhankelijk van de geldende 

maatregelen. Niets is nog zeker maar we hopen dat de triatlon 

dit jaar wél door kan gaan.

Hou voor alle informatie onze website en facebookpagina in de 

gaten, en graag tot 19 september!
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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

Het zit erop. Een bijzonder bewogen seizoen voor ons als gym-

vereniging, wel les, geen les, buiten les en dan ineens mogen 

we weer binnen. Als bestuur hadden we reeds besloten om het 

gymseizoen op het formele moment te stoppen. En dan mogen 

we na lange tijd ineens weer in de gymzaal.

Een deel van onze leiding heeft besloten om een afsluitende 

les te verzorgen in de gymzaal, om het seizoen toch nog op de 

juiste wijze af te sluiten. 

Voor de keurgroep is het nieuws van wezenlijk belang. Ze kun-

nen en mogen weer de attributen gebruiken op de plek waar ze 

gebruikt horen te worden. De keurgroep gaat zoals gewoonlijk 

langer door dan de ander gymnastiekgroepen.

Ook positief en zeer blij verrast waren wij met de donaties van 

u bij de Jeugd Sponsor Actie.

Mogelijk heeft onze mooi vormgegeven flyer (Zeedesign) hier 

een bijdrage aan geleverd.

Momenteel zijn wij als bestuur druk bezig om alles voor het 

volgende seizoen gereed te maken.

Gymzaal, materiaal, leden en uiteraard leiding.

Voor wat betreft de leiding wil ik hierbij nog een oproep doen.

Wij zijn nog op zoek naar een leider of leidster voor de Freerun-

ning.

Deze groep enthousiaste kinderen die wel van een uitdaging 

houden zitten momenteel zonder leiding. Mocht jij nou denken 

dat is wat voor mij of ken je iemand die dat wel op zich kan en 

wil nemen. Neem eens contact met ons op via: gymnastiekver-

enigingveno@gmail.com
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Voorafgaand aan het ter perse gaan van de Koepel hebben wij 

onze jaarvergadering gehouden.

Deze is door de huidige maatregelen uiteraard digitaal gehou-

den.

Hierover zal ik u in de volgende Koepel meer vertellen.

Bij deze geven we het stokje over aan de zomerverenigingen, 

waarbij wij hopen dat ook voor hen het normaal snel weer terug 

zal zijn.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra 

K oepel Freonen
Bêste freon fan de Koepel,

Op ien of oare wize is de mail oer de bydrage “freon fan de 

Koepel” op’e nij ferstjoerd.

Dit wie fansels net de bedoeling.

Dêrom freegje wy jimme dizze mail as net ferstjoerd te beskôgj-

en. Us oprjochte eksús hjirfoar. Freonen dy’t nei oanlieding fan 

dizze mail op’e nij betelle ha, krije de bydrage werom stoarten.

Mei freonlike groetnis,

De Koepelredaksje

2021 | 6 Koepel.indd   13 01-06-21   09:05



14

lang mogelijk betrokken kan houden. Meer dan 2700 muzikan-

ten vulden in januari 2021 haar vragenlijst in. Onder hen 1160 

vijftigers en zestigers en maar liefst 959 zeventigplussers. 

Top 10

Het onderzoek begint bij de basis. De vraag ‘wat betekent 

muziek maken of de muziekvereniging voor u?’ is beantwoord 

aan de hand van maar liefst 7045 steekwoorden. In de top 10, 

samen goed voor bijna de helft van alle genoemde woorden, 

kwam ‘gezelligheid’ als nummer 1 uit de bus. 

De volledige top 10 luidt als volgt: Gezelligheid, 2. Ontspan-

ning, 3. Plezier, 4. Sociale contacten, 5 Samen, 6. Verbinding, 7. 

Sociaal, 8. Uitdaging, 9. Hobby, 10. Saamhorigheid

De muziekvereniging onderscheidt zich als een plek waar men-

sen van alle leeftijden samenwerken met een gezamenlijk doel. 

Actief muziek maken heeft positieve effecten op onze geeste-

lijke en fysieke gezondheid en er zijn maar weinig hobby’s waar 

mensen zo lang trouw aan blijven.”

Kwaliteiten

Dat veel eigenschappen ook bij andere verenigingen voorko-

men, kan volgens Mariëtte een verklaring zijn voor het feit dat 

veel muziekverenigingen aangeven dat het lastig is om (jeugd)

leden te werven. “Er is tegenwoordig veel concurrentie van 

andere vrijetijdsbestedingen. Een muziekvereniging moet 

gebruikmaken van haar kwaliteiten om zich te blijven onder-

scheiden”, adviseert ze. “Zinvolle tijdsbesteding en beteke-

nisvolle contacten zijn precies wat mensen tot op hoge leeftijd 

nodig hebben en waar de muziekvereniging in uitblinkt. Dit 

komt vaak terug in de onderzoeksresultaten. Daarnaast kan 

een muziekvereniging haar maatschappelijk belang benadruk-

ken door de ook oudste leden actief te blijven betrekken.” 

Bron: KNMO Klankwijzer. 

Wilt u meer weten over onze vereniging of hebt u vragen neem 

dan contact op met de voorzitter van de vereniging Willem 

Veninga 0517-531635.

N ij Libben Nieuws
Onze donateurs hebben eind mei een verzoek gekregen om het 

donateurs bedrag over te maken. Nog steeds kunnen wij niet 

repeteren maar we rekenen er op na de zomervakantie weer los 

te kunnen. Ons kerstconcert is al gepland en ook de voorberei-

dingen voor seizoen 2021/2022 zijn in volle gang.

Wij zijn dan ook blij met de financiële steun van onze donateurs. 

Kunnen ook dit jaar weer op u rekenen. Nieuwe donateurs zijn 

ook van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met  

Willem Veninga 0517-531635. Hartelijk bedankt

Zaterdag 19 juni - Oud IJzer Aktie – Oud IJzer Aktie – Oud 

IJzer Actie

Op zaterdag 19juni is onze jaarlijkse oudijzer actie. Vanaf 09.00 

uur kunt u het oudijzer op de stoep zetten. Liefst niet eerder 

want er zijn meerdere kapers op de kust. In de loop van de mor-

gen komen we langs om het op te halen. Alvast bedankt voor 

het sparen en vergaren. Heeft u erg veel oud ijzer, stuur dan een 

e-mail naar Foppe v.d.Velde. Mail adres: f.v.d.velde@ziggo.nl

Wij willen met u delen de resultaten van een onderzoek naar 

muziekbeoefening bij ouderen. De onderstane tekst is gepubli-

ceerd in het bondsblad KNMO Klankwijzer op 4 maart  

Muziekvereniging ideale tijdsbesteding voor ouderen

Oudere muzikanten zien het lidmaatschap van een muziekver-

eniging als een perfecte vrijetijdsbesteding. 

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek dat 

Mariëtte van Raalte, studente aan Hogeschool Windesheim in 

Zwolle, doet naar de actieve muziekbeoefening bij ouderen.

Amateur orkesten kunnen door vergrijzing een toename ver-

wachten in het aantal 60-, 70- en zelfs 80-plussers dat iedere week 

trouw op de repetitie verschijnt. Mariëtte onderzoekt daarom 

voor de KNMO hoe je als muziekvereniging de oudste leden zo 
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trouw op de repetitie verschijnt. Mariëtte onderzoekt daarom 

voor de KNMO hoe je als muziekvereniging de oudste leden zo 
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L etters van Mounewetter
Op 3 mei heeft het zwembad zijn deuren weer geopend voor 

het nieuwe seizoen. Helaas was de groep bezoekers i.v.m. de 

RIVM-regels nog beperkt tot de kinderen t/m 12 jaar.

En wat is het mooi om te zien dat die weer volop gebruik maken 

van het zwembad.

Geen stuivertje duiken bij de opening, wel weer heerlijke appels 

voor elke gast, gesponsord door Poiesz supermarkt. Heel erg 

bedankt.

Hoera, we mogen weer samen zwemmen!!

De gemeente heeft ons groen licht gegeven om vanaf woens-

dag 19 mei weer samen te gaan zwemmen. Wel zijn er enkele 

voorwaarden.

We werken, net als vorig jaar, weer met tijdsloten

Het aantal personen dat tegelijk kan zwemmen is beperkt. Voor 

gasten van 27 jaar en ouder is dit vastgesteld op 30 personen 

per tijdslot. Voor gasten jonger dan 27 jaar is dit vastgesteld op 

80 personen per tijdslot.

Reserveren en registratie is verplicht.

Gasten van 27 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden 

van andere gasten. Dit geldt niet voor personen uit één huis-

houding.

U dient zelf de gezondheidstest van de RIVM te doen.

Vanaf 19.00 uur kunt u een kaartje reserveren. De tijdsloten 

staan aangegeven bij de openingstijden. 

Tijdens de openingstijden is er ook gelegenheid tot het kopen 

van een abonnement

U komt toch ook zwemmen!!!

Het kabinet heeft op 9 juni de volgende versoepelingen gepland 

en gaan we fase 3 in. Nu maar hopen dat het aantal corona 

besmettingen blijft dalen en dat het kabinet hier groen licht 

voor gaat geven. Volg ons op facebook en houd onze website 

in de gaten voor de nieuwste wijzigingen www.zwembadmou-

newetter.nl . 

Op de foto wordt de hoge duikplank in gereedheid gebracht 

voor het nieuwe seizoen.

Van links naar rechts: Wiggele v.d. Witte, Sietse Menage, Pau-

lus Cuperus en Henk Posthumus. Niet op de foto: Willem de 

Boer.
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D e Romkes
De Romkes 22 -  Alles op ‘e harses.

Foarôf: Reade Romke syn heit, Ronald en pake Ronnie binne 

mei in sike-auto fourtbrocht nei it sikehûs. Se hawwe in nacht 

trochbrocht yn in tunnel yn de frieskjeld. Ien fan de beide wei-

nen hat in spesjale passazjier……

It is noch healtsjuster as de beide sike-auto’s by it hospitaal 

oankomme. De auto’s ride ûnderdak en de efterdoarren 

swaaie iepen. Der steane wol in stik as acht wite jassen klear. 

De brankaars wurde mei gang nei in keamer njonken de earste 

help riden en dan lizze de heit en soan side oan side op in sike-

hûsbed en komme by pake stadig oan de eagskelpen omheech. 

De ferpleger fan de auto wêr as pake útkommen is skrikt him 

dea as hy de doar ticht dwaan wol, want ynienen komt de hûn, 

Tuffie, foar it ljocht. Mei in linige sprong ferdwynt hy yn it sike-

hûs. Syn kollega sjocht it barren mei niget oan. Lit mar, ropt er, 

dizze rêdt him wol.

Mei de noas fan it bist is neat oan de hân. Yn in sucht en in skeet 

leit hy ûnder pake syn bêd. Mar, hja kinne der op wachtsje, 

hy wurdt opmurken fansels. It frommeske dat drok dwaande 

is mei slankjes, pûdsjes en fleskes sjocht de stut fan de hûn yn 

har eachhoeken hinnewer slaan en fan skrik begjint se sa hurdt 

te balten dat der 2 tellen letter wol in man as tsien opdrafen 

komme. Mar net allinne de suster skrok, ek Tuffie gie de grize 

oer de grauwe en set op in rinnen. Mar ja, wêr moatte jo as hûn 

hinne op in plak wêr as je net bekend binne. Drafe dan mar 

tinkt hy, en mar sjen wêr as ik útkom. No, dat wie yn de lift, mar 

noch foar immen fan syn achterfolgers him gripe kin, skowe de 

doarren ticht. 

18

Fan al dat kabaal geane by Ronald de eagen ek iepen. Fer-

dwaasd sjocht hy om hinne en dan falle syn eachen op syn heit. 

“Wat moatte jo hjir, wer bin ik, oeoeoehh, myn kop” Krimme-

nearet ‘r. ‘Myn holle doocht ek net’ seit pake en mei in djippe 

sucht lit hy syn holle wer yn it kessen folle. 

Yntusken yn de lift; Tuffie krijt wat in raer gefoel yn syn gestel 

as de lift omheech giet. As hy fan siden sjocht ûntdekt hy twa 

skoun en as hy de kop stadig omheech tilt sjocht hy in frou 

yn in fûlread mantelpakje en ûnder har rjochter earm har tas. 

It minske har him ek ûntdutsen en fan skrik lûkt se har taske 

omheech oant har skouders en besiket om wat heger op de tea-

nen stean te gean, mar dat mislêdet want troch har hege hak-

ken wol dat net mear. ‘W w waaaat moet jij hier?’ gûlt se, mar 

Tuffie, dy ommeraak wol yn e smizen hat dat er hjir net op syn 

plak is besyket te rêden wat der te rêden is, en sjocht de frou 

oan mei in skeef kopke, de earen in bytsje oplutsen, oan. Dan 

makket hy mei syn foarpoaten lytse stapkes en leit syn kop op 

in skoech fan de frou. Júst op it moment dat se swichte wol foar 

de hûn syn slymerij geane de doarren iepen en sjocht de frou 

wol 10 - 12 man ferpleechjend personiel stean 

Se hawwe it swit dik op e kop, en de as doarren hielendal iepen 

binne, hawwe it swit sels op de tosken. Wat blykt? Tuffie sit 

tusken de fouten fan de frou dy troch de minsken tsjinoer har 

werkent wurdt as de direksje. “Mag ik vragen…………(en dan 

wachted se efkes, om dernei noch lûder te praten) ……...WAT 

DIT HIER IN HEMELSNAAM TE BETEKENEN HEEFT?. 

It douret in skofke, oant ien fan de mannen stammert; “Dat is 

en lang verh…….Mar fierder komt hy net as de frou har mûle 

der yn slacht; ”Mooi, doe me dan maar het uitreksel! En als de 

sodemieter dat beest naar buiten, NU!”. Ien fan de mannen 

nimt de hûn op de earm, stapt de lift wer yn. Efkes letter komt 

hy mei Tuffie en al de keamer fan de beide manlju yn en seit 

strang; “Komt dit bist hjimme ek bekend foar?” Mar op it ant-

wurd hoecht hy net te wachtsjen want Tuffie slacht sa hurd mei 

syn poaten dat de man him net hâlde kin en sa springt hy sa by 
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pake op it bed. Yntusken binne beppe Yfke en lytse Romke ek 

oanskouwt by de bêden. De hûn is út de skroeven by it werken-

nen fan it stel. 

“Allebeide mar neist it bed, NO!!” brult de broeder. Pake en 

soan hawwe net it lef om lizzen te bliuwen en mei wetteriche 

eagen en riljend fan de kjeld steane se yn harren smoarge klean 

tusken de bêden. “No is it sisa hearren” begjint de broeder, “as 

jimme miene dat jimme it nedig fyne om jimsels fol te jitten mei 

reade wyn, nim dan krekt in pear slokken minder! En no as de 

soademieter nei hûs en ûnder de pomp! 

Reade Romke sjocht syn pake op en del oan en dan syn heit. 

“Hawwe jimme oan de flessen yn de tunnel…………………..

Oare kear mear.

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

 

 
 
Wie kunt u bij Patyna benaderen voor vragen over: 
 

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

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

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

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

 

Kennis door ervaring, efficiënt en doordacht. 
 

Korte lijnen, eigen personeel en duidelijke 
afspraken. 
 

Bel voor vrijblijvende informatie;  
0517-533080 
 

Levering van zand en tuinaarde
Verhuur van graafmachines (groot en klein)
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Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 
Ook op zaterdag geopend!  www.haitsmawitmarsum.nl
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Wat is it dat my ropt

Wat is it dat my ropt,

dat ik skuon ferwikselje tsjin

klompen en mei bleate hannen

yn swarte grûn omwrot?

Is it fernuvering yn ’t earst,

as de siedkerl feroaret ta blom,

leaflik en tear.

Binne it de ayttablomkes

of it snieklokje en titelroas.

Sy fertelle my de winter

is hast foarby.

Is it by’t simmer myn noas,

te gast yn eigen tún.

Of faaks is it de bûnte skildering

fan blommen en blêden,

of it weevjen fan klimmer en gerzen,

alle jierren krekt oars.

Kinne it de tsjilpende myskes wêze,

se binne oan ’t útfleanen ta.

By ’t losmeitsjen fan de grûn

hipt it readboarstje om my hinne.

Hy sjocht my oan, it kopke skeef,

as soe er prate kinne.

Dêrom... ik besykje it net iens

de útlis fan ’t langjen nei de tún.

Yn ien wurd net te fangen!

Janke Nicolai

út ‘Ynspiraasje’
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Y n’t ferline
Wy hawwe it yn HOI! hân oer it hûs op ‘ e hoeke fan Aylvaweg 

en Schoolplein, dêr ‘ t foar 1902 noch in pleats stie. Dêr sille wy 

no wat fierder op yngean, wy begjinne mei in artikel wat op 25 

septimber yn de Ljouwerter Krante stie. 

Witmarsum, 23 Sept. Hedenmiddag 12 uur ontstond brand in de 

voor weinig jaren nieuw gestichte boerderij van de Heer K. S. 

de Vries, in eigendom behoorende aan de Algemeene arm- en 

weesvoogdij te Harlingen, onmiddellijk aan de bebouwde kom 

gelegen. Er woei een krachtige wind, gelukkig van dien kant, 

dat de vonk en vuur het vrije veld invlogen. De boerderij was 

met landbouwgewassen vol gepropt. Alles werd een prooi der 

vlammen. Geholpen door de met grooten spoed van Arum aan-

gerukte brandspuit, mocht onze brandweer er in slagen de aan-

grenzende gebouwen te beveiligen. Men beweert, dat het rieten 

dak in brand is geraakt door vonken uit de locomotief van een 

extra tram, die kort te voren rakelings langs het gebouw was 

heengereden. De tram dienst moest tengevolge van den brand 

eenigen tijd gestaakt worden. 

Dan stiet der op 2 oktober in betankje yn de krante fan de trof-

fen famylje de Vries as ek troch de buorlju Kremer, dy ‘ t wen-

nen op ‘ e pleats dy tsjin de skoalle oan stiet. 

DANKBETUIGING: Ondergeteekenden betuigen hunnen 

hartelijke dan aan allen , die hen bij den brand van Dinsdag j.l. 

zoo dienstvaardig en flink hebben geholpen; inzonderheid aan 

hen die ons en onze Huisgezinnen zoo gastvrij hebben opge-

nomen. Witmarsum, 30 Sept. 1902. K. S. de Vries, IJ. de Vries-

Rijpma, Dr. H. J. Kremer en A. Kremer-Buwalda.Wa binne 

dizze minsken en hoe sitte dizze famyljes yn inoar, dêr wolle wy 

in oare kear oer fierder gean. Op de foto lofts de pleats fan dok-

ter Kremer, en rjochts de efterkant fan de pleats dy ôfbrând is.
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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

A genda juni 2021
4 juni

Ekspedysje Wytmarsum

Hoi! 5 op YouTube-kanaal ‘Witmarsum in Beeld’

5 juni tot en met 3 juli

Kunst Achter Dijken – Kunst Kuier

Pingjum

11 juni

KV Pim Mulier

Nachtkaatsen 

19 juni 

Nij Libben- Oud IJzer Actie 

Graach earst om 9.00 ûre op de stoep sette

21 tot 25 juni

KV Pim Mulier

Straatkaatsen 
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Kunst Achter Dijken – Kunst Kuier

Pingjum

11 juni

KV Pim Mulier

Nachtkaatsen 

19 juni 

Nij Libben- Oud IJzer Actie 

Graach earst om 9.00 ûre op de stoep sette

21 tot 25 juni

KV Pim Mulier

Straatkaatsen 

25
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K olofon
Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: 

De kopij foar de Merke Koepel moat uterlik 3 july 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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K olofon
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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
ZorgcentrumAylva 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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