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In Memoriam Wilma Haantjes 
 

Op 6 maart kregen we het droeve bericht dat Wilma Haantjes de dag daar-
voor was overleden. 

Het was een schok voor ons, ook al wisten we allemaal dat zij op den duur de 
strijd tegen deze ziekte moest verliezen.  

Met grote bewondering denken we terug aan de wijze waarop zij deze strijd 
heeft gevoerd en hoe zij, ondanks alles, toch steeds tot het laatste toe actief, 
enthousiast en belangstellend voor ons dorpshuis is geweest. Zij zal dan ook 

een groot gemis en een onuitwisbare herinnering bij ons achterlaten. 
Wij wensen Peter-Sjoerd, Lieuwina en Louwrens heel veel steun en sterkte 

toe in de komende tijd. 
Ons dorpshuis draagt in de officiële stukken de naam 

”Gemeenschapscentrum”. Laten wij als gemeenschap van Mûnein en 
Readtsjerk deze naam dan ook handen en voeten geven voor de familie 

Haantjes. 
 

Bestuur dorpshuis “De Mounestien” 



Ut de 2 Doarpen 3 Mûnein/Readtsjerk 

 

Inhoudsopgave Dorpskrant         “Ut de 2 Doarpen”   April 2017 

Redaksjoneel 3 Wat skaft de pot  22 

Yn ‘e kunde komme mei 4 Tsjerkepaad 23 

Groen 7 CCR 24 

Drokte  8 Fan buorskip nei doarp 27 

Túnblog  10 Fan ûnderen op 29 

Monumenten van glas 11 Tinkstien Lytse Sjoerd 29 

It Nije Doarp 14 Jeugdrubriek 30 

Sponsor uitgelicht 17 Mounestien 33 

Swellen yn de Trynwâlden 19 Puzzel 34 

Dorpsfeest 2017 20 Skoallenijs 37 

Aan alle honden en katten bezitters 21 ‘t Komt in de Bus  39 

Haven/recreatieplan 21 Activiteiten  41 

Perma cultuur  21 Colofon  42 

Redaksjoneel 
Piet de Vries 
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De kopij voor de volgende krant dient vóór 20 juni aangeleverd te zijn bij de redactie!! 

Voor u ligt de voorjaarseditie van Ut de 2 Doarpen. Ook deze keer is er weer veel moeite gedaan 
om een leesbare en interessante krant samen te stellen. Voor ieder wat wils is een veel gehoorde 
kreet in reclameland. Dat geldt natuurlijk ook voor de redactieleden die op basis van ervaringen pro-
beren om een gevarieerde krant samen te stellen. En dat gaat niet altijd van een leien dakje. Zo is 
er altijd voorafgaande aan elke krant een redactievergadering waarin besproken wordt welke onder-
werpen in de krant komen, en vervolgens welke personen er voor gevraagd zullen worden. En dan 
begint de carrousel te draaien. Mensen benaderen, interviews afnemen, de aantekeningen verwer-
ken tot een voor iedereen leesbaar stuk, en vooral de deadlines in de gaten houden. Achterin de 
krant in het colofon hebben we opgenomen wanneer de dorpskrant bij de mensen in de brievenbus 
of op de deurmat moet liggen. En dat stuk wordt door meerdere inwoners van de beide dorpen goed 
gelezen, de krant hoeft maar iets later in de bus te zijn en er volgen al telefoontjes, zoals; waar blijft 
de dorpskrant, of kan het zijn dat ik ben overgeslagen. Vandaar dat de krant op tijd bij de drukker 
moet zijn, eerst voorafgegaan door een proefdruk, waarna de definitieve druk volgt. Daarom is het 
nog eens goed om op de uiterste kopijdatum te wijzen, zodat er nog tijd is om alles te verwerken tot 
de krant zoals die nu voor u ligt. 
Natuurlijk moeten we onze gastschrijvers niet vergeten, die voor een groot deel van onze vaste ru-
brieken garant staan. Zonder deze gastschrijvers zouden wij het als vijfkoppige redactie aardig 
moeilijker hebben om de krant te vullen. Dus volgt hierbij een oproep aan mensen uit de beide dor-
pen, die ook wel eens een stukje schrijven of willen schrijven, zich eens te melden bij de redactie. 
Het verplicht u tot niets, en u hoeft ook geen zitting te nemen in de redactie. Interesse? Meldt u zich 
dan vooral bij de redactie. De telefoonnummers vindt u in het colofon op blz. 42.  
Komen we bij de inhoud van deze krant, die u overigens ook kunt lezen in de inhoudsopgave. We 
hebben weer nieuwe bewoners, zaten we in het verleden weleens met een gebrek aan nieuwe in-
woners, deze krant moest er weer gekozen worden. In de rubriek Kunst In Zicht van Gerhild van 
Rooy wordt aandacht besteed aan Jan Hooghiemstra, bij de meesten van de lezers bekend als oud 
“hoofdmeester’ van It Kruirêd. Misschien is minder bij u bekend dat Jan een van de initiatiefnemers 
bij het ontstaan van deze dorpskant was.  
Ook de vaste rubrieken zijn weer volop vertegenwoordigd, met elkaar resulteert dit in een zeer ge-
varieerde krant.  
Rest mij nog om u veel leesplezier toe te wensen! 
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Yn 'e kunde komme mei… kennismaken met…. 
Ankie Galama 

In dit nummer van de dorpskrant maken jul-
lie kennis met Justin de Jong (30 jaar) en 
Willemijn Tolsma (28 jaar). Vanaf december 
wonen zij aan de Kooiwei 3 in Readtsjerk.  
Justin is de zoon van Sietse en Petra de 
Jong, die een paar huizen verderop wonen 
en Willemijn de dochter van Fokko en Wie-
pie Tolsma uit Aldtsjerk. Fokko en Wiepie 
wonen nu in Opende.  
 
Echte Trynwâldsters 
‘We binne hjir berne en opgroeid en we wol-
le hjir net wei’. In de Pro Rege tijd gingen we 
veel met elkaar om, maar ja….toen was er 
nooit ‘die’ klik. Vijf jaar geleden was die er 
ineens wel. ‘Op it doarpsfeest yn Aldtsjerk 
hat Willemijn my fersierd’, seit Justin. ‘No it 
kaam ek fan dyn kant hear’, vult Willemijn 
glimlachend aan. De conclusie is dat het van 
beide kanten kwam.  
In 2007 verhuisde Justin met zijn ouders 
mee van Gytsjerk naar de Kooiweg. Na drie 
jaar vloog hij uit en woonde eerst op de Hof-
wegen.  
Willemijn kwam na een jaartje Leeuwarden 
in 2013 bij hem wonen. Samen kochten ze 
hun eerste huisje aan de Douwelaan. ‘It 
wenne best goed oan de Douweleane, mar 
frij wenje, in grut hok en yn de Trynwâlden 
bliuwe, dat woene we beide graach’. Ze zet-
ten hun huis te koop met een heel groot 
spandoek ervoor: Douwelaan61.nl 
Justin maakt websites. Hij maakte er een 
speciaal voor de verkoop van hun huis en 
binnen 2,5 week was het verkocht zonder 
tussenkomst van een makelaar. Vanaf dat 
moment kunnen ze zich richten op hun toe-
komstige plek, Kooiwei 3. De sleutelover-
dracht is in december en dan hebben ze 
maar twee weken om te klussen en te ver-
huizen. Verven, keuken aanpassen, verhui-
zen. Met hulp van vrienden en hun nieuwe 
buurman Henk gaat dat lukken. Meteen een 
goede kennismaking op de buurt. 
‘Het is een huis met mogelijkheden. We wil-
len op den duur intern muren uitbreken en 
verplaatsen. Er is ruimte genoeg. Ook 
boven’. Justin komt met een oude foto van 
het huis op de proppen. Vroeger waren het 
twee huizen. De indeling van de voorpui is 
echter nog hetzelfde. Hette Wiersma, de vo-
rige bewoner, metselde rondom het hele 

huis een extra muur, waardoor het nu ook 
goed geïsoleerd is. Alleen de schuur is nog 
oud en de vloer wordt nu vervangen, zodat 
Justin hier zijn Volvo-hobby kan botvieren.  
 
Perfetti van Melle en Basticom 
Wie kent niet de bekende Mentos snoepjes? 
Die komen van Perfetti van Melle, smaak-
makers in snoep, zoals ze zich noemen. En 
Willemijn werkt bij dit bedrijf als rayonmana-
ger. Vroeger was dat een vertegenwoordiger 
die langs de winkels ging om een product te 
verkopen. Nu verkoopt Willemijn vooral 
(kartonnen) displays met de producten van 
Perfetti van Melle gekoppeld aan een actie. 
Met als doel uiteraard om de verkoop van 
hun producten te verhogen. ‘Mijn belangrijk-
ste klanten zijn supermarkten, benzinepom-
pen en tabakswinkels’. Hier werkt ze pas 
sinds december. Voorheen werkte ze bij 
Unilever. Een deel van haar klanten is het-
zelfde als die van haar vorige loopbaan. ‘Het 
leuke van dit werk vind ik de klantcontacten, 
klanttevredenheid en natuurlijk goeie resul-
taten halen’. Dit werk sluit goed aan bij haar 
opleiding Retailmanagement, die ze aan 
Stenden Hogeschool volgde. Haar creatieve 
kant kan ze kwijt in het werken met textiel. 
Een stoel bekleden, gepersonaliseerde ca-
deautjes maken voor de baby’s die in hun 
vriendenkring worden geboren, enz. ‘Ik zit 
regelmatig achter de naaimachine’. Ze deed 
de opleiding Modetechniek aan het Fries-
land College na het voortgezet onderwijs en 
werkte daarna een aantal jaren in kledingza-
ken.  
En wie kent Basticom niet, hier in de 
Trynwâlden. Full service internet bureau, zo 
profileert Basticom zich. Justin werkt er nu 4 
dagen als Front-end developer. Zeg maar 
het bouwen en inrichten van websites. Basti-
com zit in de oude zuivelfabriek in Gytsjerk, 
een prachtige plek, samen met Fraai recla-
me en ontwerp. ‘We zijn een heel goed team 
en de sfeer is heel goed. We gaan voor kwa-
liteit en niet voor kwantiteit’, zo weet Justin 
Basticom te typeren. ‘Daarnaast ben ik ook 
zzp-er onder de naam Sleek. Daar ben ik in 
2008 al mee gestart. Sleek staat voor ‘goed 
verzorgd’. 
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Passie 
Zodra het woord Volvo valt veert Justin op. 
‘Dat grote hok heb ik nodig om aan mijn 
Volvo’s te kunnen sleutelen’. Als leek zou ik 
zeggen, als ie rijdt is het toch klaar. Voor 
Justin is dat anders. ‘Ik ben vrijwel elke 
zaterdag en zondag bezig om ze mooier en 
sneller te maken. Om zoveel mogelijk 
vermogen uit de motor te halen en op een 
testbank te testen. Ik heb er twee, een groe-
ne 850 T5-R en een blauwe S70 T5. 
Willemijn haalt enthousiast een Volvoboek 
tevoorschijn en al bladerend krijg ik een 
beeld van wat Justin als zijn grote passie 
ervaart. 
‘Geregeld ga ik naar 
Volvo-meetings, waar 
alleen mijn type Volvo’s 
te bewonderen zijn en 
waar je unieke exem-
plaren ziet’. ‘Het gaat 
om zien en gezien 
worden’, zegt Willemijn. 
‘En de snelheid; in 
Duitsland kan ik die uit-
testen, daar mag je on-
beperkt snel rijden’. 
‘Het begon met scoo-
ters vroeger. Ik deed 
mee met wedstrijden in 
bijv. Jubbega. En van 
het een kwam het an-
der’. 
 
Willemijn groeide op 
met muziek. Ze rijdt we-
kelijks naar Opende in 
Groningen, de tenor-
saxofoon mee. Zij 
speelt in de Bicycle 
Showband Crescendo. 
Wie iets heel bijzonders 
wil zien en horen kan 
googelen op 
www.bicycleband.nl. 
Samen met haar vader, 
tweelingbroer, zus en 
een tante en vele ande-
ren maakt ze deel uit 
van deze showband. Al 
fietsend spelen, in haar 
geval met een aange-
past stuur waar haar 
arm op leunt. Japan, 

Maleisië, Hongkong, Turkije, overal hebben 
ze hun sporen achter gelaten. ‘Je kunt wel 
zeggen dat wij wereldwijd de enige in onze 
soort zijn’, vertelt Willemijn trots.  
 
Hun muziekvoorkeuren lopen wat uiteen. 
Willemijn is onder andere fan van Marco 
Borsato, ofwel zwijmelmuziek. ‘Ik krijg Justin 
niet mee naar zijn concerten’. ‘Ik luister 
overal naar, heel universeel’, zegt Justin. 
We kijken samen wel graag naar series op 
Netflix, vooral thrillers en detectives. Dus 
toch een gezamenlijke passie.  

http://www.bicycleband.nl
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Het andere huis, daar denken we bijna niet 
meer aan. Het bevalt ons hier zo goed. Als 
ik ’s morgens het raam van de badkamer 
openzet dan hoor ik het gezang van de vo-
gels, dat vind ik fantastisch’. Willemijn kan 
er lyrisch over verhalen. Justin: ‘de ruimte is 
wel lekker, het is buiten-uit en toch tussen 
de mensen. Onze buurman Henk Jilderda 
hielp ons met de keuken. De buren aan de 
andere kant wonen er pas, die leren we nog 
wel kennen’.  
En wat zijn jullie wensen, dromen: ‘we willen 
alles naar onze eigen wensen verbouwen, 

te beginnen met de bovenverdieping. Bene-
den is het voorlopig prima zo. Dit jaar staat 
Zweden op ons verlanglijstje. Het Volvomu-
seum is natuurlijk een must, als Volvo-
liefhebber. En naar Australië, maar dat is 
eerst nog een droom. Verder laten we ons 
verrassen wat de toekomst betreft’. Wille-
mijn is zichtbaar trots op wat ze tot nu toe 
samen hebben bereikt. ‘En bedankt voor dit 
interview en dat je ons hiervoor hebt ge-
vraagd. Heel leuk om op deze manier ver-
welkomd te worden in het dorp. Blij dat we 
hier wonen’, besluit ze. 

Als redactie van de Dorpskrant hopen we dat jullie hier een fijne toekomst tegemoet gaan. 
We wensen jullie veel woonplezier in deze prachtige omgeving. 

Groen 

In de winterdorpskrant werd de aandacht 
gevestigd op het hier en daar welig tierende 
groen. 
De gemeente is zeer actief bezig geweest 
om de knelpunten die zich op hun terrein 
bevonden aan te pakken. Een aantal inwo-
ners hebben de boodschap die de gemeen-
te heeft afgegeven, ook aangegrepen om 
hun overhangende takken en groen zodanig 
in te snoeien zodat de dorpen weer ver-
keersveilig en verzorgd zijn. 

Helaas zijn er een nog aantal knelpunten die 
niet of onvoldoende zijn opgepakt door be-
woners waar de verkeersveiligheid in het 
geding komt. 
Deze zullen of hebben, zoals ook in de win-
terdorpskrant door de gemeente is gecom-
municeerd, een aanschrijving ontvangen om 
de nodige maatregelen te nemen. 
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Drokte 
Geert Knobbe 

Website Trynwâlden Online 
Haw jo nijs of samar in moai ferhaal? Dat kin 
ek set wurde op de site www.trynwalden.nl 
Dy is makke foar de doarpen yn de Trynwâl-
den. Elk doarp hat syn eigen minsken dy’t 
nijs, foto’s en aktiviteiten der op sette kinne. 
Minsken út de Mûnein en Readtsjerk kinne 
harren nijs en foto’s stjoere nei het e-mail 
adres: muneinreadtsjerk@trynwalden.nl. Ien 
dringend advys wat foto’s oangiet: stjoer 
allinnich mar lizzende (landscape) byl-
den.  

Mei it Pontsje yn it Ottema Wiersma re-
servaat 
Op in sneintemiddei wiene wy te rinnen yn it 
Ottema Wiersma reservaat. Doe kamen wy 
der efter dat it eilân tsjintwurdich te berikken 
is. Mei in lyts boatsje. Jo lûke josels en it flot 
oan in ketting nei de oare kant. En krekt sa 
ek werom as jo útsjoen binne. Der wurdt ek 
baggere yn de feart. Sjoch it skitterjende 
sleepboatsje op de foto. Hulde foar it Fryske 
Gea dy't it eilân iepen steld hat. 
(Redaksje: Fan 15 maart oant 1 july net ta-
gonklik) 

Trimbaan 
As jo sa op in sneintemiddei efkes troch de 
Mûnein kuierje docht bliken dat der samar in 
trimbaan by kaam is op it gersfjild en boar-
tersplak. It skynt dat it spul noch offisjeel yn 
gebrûk naam wurdt. Mar der wachtsje dizze 
bern net op! Ien fan de jonges hie noch wol 
in oare winsk. Der is ferlet fan in fuotbalkooi! 
Op myn advys oan him dan mar nei de 
“baas” fan it doarp te gean waard sein dat 
der al oer nei tocht wurdt. Net te lang tinke 
minsken. Oer trije moanne set ik graach in 
foto fan it ding yn ús Drokte fan juny!  
 
 

http://www.trynwalden.nl
mailto:muneinreadtsjerk@trynwalden.nl
https://www.trynwalden.nl/wp-admin/post.php?post=7509&action=edit
https://www.trynwalden.nl/wp-admin/post.php?post=7509&action=edit
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Pony’s 
Mûnein-sintrum hat der wat moais by. De 
pony’s fan Margo rinne lekker te weidzjen 
neist de dyk. Sa hat it doarp der samar de 
oanset fan in bistentún by. Tsja, sa is it yn 
Emmen ek begûn…… 
 
 
 
 
 

Boer zoekt vrouw 
Us doarpsynwenner Doede van der Meer 
hat in moai bedriuw. Wurket mei hynders en 
minsken. Minsken dy't troch de omgong mei 
hynders better wurde yn harren wurk. Hjir 
sjoche wy Doede yn aksje foar "Boer zoekt 
vrouw". Wat dat opsmiten hat? In protte fan 
jimme sjoche wis nei dit programma en 
hawwe dizze útstjoering faaks al sjoen. 
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Túnblog maitiid  
Grytsje Dijkstra 

Wylst de sturtmieskes oan de oare kant fan 
it rút oan de pindanetsjes hingje, sit ik ris 
wat te strunen yn de túnblêden om ynspi-
raasje op te dwaan foar in stik tún. In stik 
wat ik in oantal jierren lyn ynsiedde ha om 
der in wylde bije- en flintertún fan te meit-
sjen. It earste jier wie it ek prachtich moai, 
klaproazen, koarnblom en mear fan dat ro-
mantysk spul bloeide skitterjend. It twadde 
jier wie de bloei al wat minder, mar sa stadi-
choan hat gers en túch sawat alles oer 
naam. Spitich mar it is net oars. Wylde 
bjirmen en stikken greide, der moatte mear 
fan komme lêst men faak, dit om de bijen en 
flinters te behâlden foar de takomst. In goed 
stribjen. Mar om dit moai te hâlden falt net 
ta. Twa kear per jier meane is it kredo, no by 
ús slagget dit proses net. Ik tink dat der 
noch fierstentefolle meststoffen yn de 
boaiem sitte, dy't de groei fan it gers oan-
wakkerje. Ik haw it opjûn. Die wylde 
gerspôlen mei hjir en dêr in suterich blomke 
fyn ik neat. 
Undertusken ha we it stik hânmjittich frij fan 
it lange gers- en de fiterrommel. As it wat 
droecher wurdt de mouwen opstrûpe en kin 
de grûn omsmieten mei de skep. Ferline jier 
ha we de linkerkant fan dit diel tún ûnder 
hannen hân en beplante mei fêste planten. 
Sa is der wat mear oarder yn de border. Om 
de fêste planten kin ik de túchboel better 
ûnderskiede en fuorthelje. It risseltaat wie 
nei noeste arbeid in tige slagge blommetún. 
Ik hie planten útsocht dy't flinters en bijen 
oanlûke dat die libbenen hiene we derby. 
Misje slagge. 
No de oare kant fan it gerspaad. Wer foar in 
blommetún gean of dochs mar it gers groeie 
litte en de meanrobot deroer rinne litte. 
Plak foar in swimbad yn de simmer, ek 
net ûnaardich... In frisse dûk sa no en 
dan yn sa'n bak wetter hat ek wol wat 
fansels... 
Dreamen... kin altyd noch, dat swimbad. 
Earst mar ris prakkesearje oer de yndie-
ling fan it stik grûn. Koartlyn haw ik in 
Hamamelis, in toverhazelaar, meinaam 
by in túnsintrum wei. Ik foel foar de mo-
aie sitroengiele kleur... dus yn de auto 
mei dat ding. Hy paste der krekt yn en 
sa hie ik werris in aparte passazjier 
neist my. Ik moast al efkes stofsûgerje 
nei de reis want in protte giele frie-

meltsjes rûchelden derôf... No moat der in 
plakje yn de sinne ha en dan kin ik it oare 
jier hooplik genietsje fan myn eigen strûkje 
wat al hiel ier yn de maitiid bloeit. Wat krook-
jes, snieklokjes en sok spul yn de hjerst 
derûnder plantsje en sa sil der in moai mai-
tiidshoekje ûntstien. Klear, dat haw ik al be-
tocht. Fierder binne tsjintwurdich grutte reid-
pôlen topping. In oantal stean der al, dus 
mar moai stean litte, tink ik sa. Lykas de 
grutte pôlen keninginnekrûd. Sa binne der 
wat fêste punten wêr ik omhinne borduere 
kin. Dizze lêste planten soarchje yn de hjerst 
ek nochris foar in moai sylhûet yn de blom-
metún. 
Ferliene jier ha ik it grientetúntsje mar litten 
foar wat it wie. It is ek net sa myn ding. Mar 
yn it hok stean noch twa fan die fjouwerkan-
temeterbakken. As der no ris in pear poaten 
ûnder timmere wurde kinne, stelde ik foar. 
Moai op tafelhichte de slaplantsjes fersoarg-
je... gjin wjirmen en slakken deryn, lit my it 
noch ien kear probearje. Wat krûdeplantsjes 
en mear fan soks spul yn de bakken sette. 
Net te yngewikkeld túnkje. We sil ris sjen, 
wurdt ferfolge.. 
Sa binne der plannen genôch...in team nije 
hintsjes? In oar hinnehok, it âlde wurdt min-
der en is it plak fan myn twa bejaarde Wyan-
dottes. Die meie neidat we jierren fan de 
aaikes geniete ha har libbentsje rêstich ei-
nigje op ús hiem. Omskarrelje en wjirmke 
pikke, sa ha de dames dochs noch in rol yn 
de tún. 
De oare kear as ik wer oan de slach gean 
mei myn túnblog is it simmer en sille der fêst 
túnharsenspinsles foarm krigen ha, en dy 
hearre jimme de oare kear! Moaie maitiid! 
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Monumenten van glas, Jan Hooghiemstra 1 
Kunst in zicht nr. 15, ©Gerhild van Rooij 

Ruim tien jaar geleden zat ik in de OBO be-
stuurscommissie in Tytsjerksteradiel en 
sprak ik Jan Hooghiemstra bij hem thuis 
over veranderingen in het onderwijs. Nu 
vroeg de redactie me ‘oud-meester Jan’ uit 
Mûnein te interviewen. Ik belde en zag zijn 
glazen objecten en panelen, met soms hout, 
steen of staal, in gedachten voor me, in 
combinatie met glas van zijn mede-
exposanten. Bijvoorbeeld glaskunstenaar 
Frank Biemans die jarenlang in onze Galerie 
Bloemrijk Vertrouwen werk toonde. ‘Kom 
vanmiddag’, zei Jan. Ik herlas mijn summie-
re aantekeningen over de glasbeurzen en 
exposities waaraan hij deelnam. Zijn eerste 
grote opdracht, de millenniumschaal met 
plompeblêden voor de provincie, die toen 
eigen souvenirs uitbracht, had ik gezien. Re-
cent maakte hij schalen voor Friese Para-
lympische en Olympische goudenmedaille-
winnaars. 

Kind 
Met thee en cup cakes erbij vertelt Jan in 
zijn atelier dat hij in 1953 geboren is. Zijn 
vader was meubelmaker en bouwde in Hur-
degaryp een eigen huis. Jan was jong toen 
ze uit Tytsjerk naar Hurdegaryp verhuisden 
en pa onderhoudstimmerman werd op de 
zuivelfabriek. In Hurdegaryp stopte de klom-
pentrein. Die naam stamt uit het stoomtrein-
tijdperk en kreeg in de jaren '60-'70 landelij-
ke bekendheid. Over de nog niet geëlektrifi-
ceerde spoorlijn reed een Trek-Duw-
combinatie, twee dieselloks van serie 
22/2300 (of huurloks van de DB) met daar-
tussen passagiersrijtuigen die de klompen-
dragende arbeiders op hun eigen halte 
‘Achter de Hoven’ bracht, bij de Coöperatie-
ve Condens Fabriek. 
 
Ontdekking 
Jan ging eind jaren negentig op vakantie 
naar Småland in Zuid-Zweden, waar cultuur 
en natuur bijeenkomen. De indrukwekkende 

bossen heeft de daar geboren, in Nederland 
wonende Jan Kok (1947-2016) geabstra-
heerd geschilderd. Zijn prachtige werk hing 
in onze galerie. In Småland ligt het Glasriget 
of ‘Kristallen Koninkrijk’ met de oude glas-
blazerijen Kosta, Boda en Åfors die onder 
merknaam Kosta boda fraaie glazen en kris-
tallen voorwerpen ontwerpen en produce-
ren. De glasblazerijen in Kosta en Åfors ge-
ven rondleidingen en in de musea is nog 
meer kristal en glaswerk. In het Kosta Boda 
Art Hotel is 100 ton glas verwerkt in een 
kristallen zwembad – met wisselende expo-
sities in de bodem –, glazen bar, de 104 sui-
tes, een spa, restaurant en conferentiecen-
trum. Alles ontworpen en gedecoreerd door 
KostaBodakunstenaars Anna Ehrner, Kjell 
Engman, Åsa Jungnelius en anderen. In 
Glasriget (glasdistrict) ontdekte Jan glas en 
wist meteen, dit is het.  
 
Je koos eerder voor het onderwijs? 
‘Ik zie glaskunst misschien wel als spelen 
omdat ik geen kleuterschool heb gehad. 
Mijn lagere school tegenover de kerk is on-
langs afgebroken. Hoofdmeester Zijlstra was 
een mannetje. Op ouderavonden zette hij 
alle cijfers per vak op het bord, zonder na-
men erbij. Ik mocht naar de ulo in Burgum. 
Dat werd de experimentele mavo, proef-
school voor Nederland. Je kon doorstromen 
naar de havo. Wie niet ging leren, kwam na 
de lagere school op de ambachtsschool. Zo 

ging dat. Meneer Brands van de ulo had 
contact met directeur Joustra van de kweek-
school in Drachten. Kunstenaar worden in 
de tijd van BKR of contraprestatie was thuis 
niet gewenst. Onze kweekschool werd Rijks 
pedagogische academie in een nieuw ge-
bouw. Het klonk waarschijnlijk ’geleerd en 
gestudeerd’. Ik werkte eerst op een lagere 
school in Leeuwarden, daarna op Sinnehonk 
in Aldtsjerk.  
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Toen er met personeel geschoven was, 
werd ik hoofd in Aldtsjerk en Mûnein. Die 
titel werd opgeschaald tot directeur, 
‘indrukwekkend’. Later heette die locatielei-
der. In die tijd werden lagere school en kleu-
terschool samen basisschool en ontwikkelde 
ik met een paar anderen een (gesub-
sidieerd) project om kleine scholen in de 
dorpen te behouden, met één meerscholige 
directeur. Ik was ook nog beleidsmedewer-
ker openbaar onderwijs Nederland. Dat re-
gelwerk stond steeds verderaf van zelf wer-
ken met kinderen’. 
 
In je laatste schooljaar verloor een ge-
liefd kind volkomen onverwacht het leven 
bij het spelen na schooltijd. Nu maak je 
grafmonumenten. 
‘Ik herinner het me haarscherp. ‘s Middags 
had ik taakrealisatie, dan ben je vrijgesteld 
van lesgevende taken voor vergadering of 
om thuis te werken. Voor ik wegging, keek ik 
altijd even in de klassen. Ik heb nog met 
Wietse staan praten en zijn tekening beke-
ken. Thuis kreeg ik het telefoontje. Dat blijft 
je bij. Je bent machteloos. Ik ben als de 
dood voor de dood en wil niets voor mezelf 
regelen. Het raakt je. Ik heb één grafmonu-
ment gemaakt zonder de nabestaanden te 
ontmoeten. Ze waren heel tevreden, betaal-
den keurig, maar ik wilde het nooit weer zo. 
Als nabestaanden zeggen ‘maak maar’ is 
het vertrouwen mooi, maar het móet iets van 
samen worden. Toen een Nederlandse fami-
lie in Noorwegen om een grafmonument 
vroeg, hebben zij en ik elkaar filmpjes ge-
stuurd hoe we thuis leefden. Ik had me ook 
met de hond gefilmd en in het atelier. Zij 
stuurden tekeningen van hun kinderen voor 
het overleden zusje. Die tekeningen kwa-
men terug in het monument dat ikzelf ge-
bracht heb, met een betonplaat die ik ge-
maakt had. Ik had alle gereedschap om dit 

grafmonument van glas te plaatsen. Ik wil 
nooit afhankelijk zijn, dan word ik onzeker. 
Op vakantie stonden we vaak in Scandina-
vië met ons kampeerbusje in de vrije natuur. 
Ik zie nu veel te weinig kinderen in de na-
tuur, ze moeten in bomen klimmen, eieren 
uit nesten halen, vissen, om later beter voor 
de natuur te zorgen en te merken wat er ge-
beurt. Dat leer je niet achter een tablet. Toen 
we bij een pas niet verder konden rijden en 
de autodeuren waren vastgevroren, was het 
licht zo fantastisch, dat zie je dan. Later re-
den we achter een sneeuwschuiver. We bel-
den om het monument te plaatsen. De hele 
familie, ook de15-jarige broer die een jaar 
niet naar school was geweest van verdriet, 
kwam mee scheppen. Zijn moeder kreeg 
tranen in de ogen.’ Mooi, dat het weer ging 
stromen. Ja’  
Dat is een mooiere ervaring dan op de web-

site van De Hollandsche zien dat in een 
grafmonument dat jij ontwierp de naam van 
een andere overledene stond. Een inbreuk 
op jouw oorspronkelijke werk.  
De vakvereniging FNV KIEM, die sinds juni 
2016 bestaat uit een Kunstenbond en FNV 
Media & Cultuur heeft voor elkaar gekregen 
dat het van de website werd gehaald. Het 
kán níet dat mijn monument voor één be-
paalde persoon met eigen verhaal zomaar 
misbruikt wordt. 
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Je werkt persoonlijk? 
‘Altijd. De ene keer hoor ik bij een grote 
woonboerderij in een Jacuzzi nippend aan 
een Nobeltje van Ameland (borrel) dat het 
gevraagde herdenkingsmonument in Bergen  
Belsen komt. Een andere keer heeft een fa-
milie een heel oude brief waaruit blijkt dat ze 
recht hebben op een graf op het doden bas-
tion, een beschermd monument in Ou-
deschans in Groningen. Dat werd een mo-
nument van glas en heel oude stenen.  
Zulke monumenten kunnen commerciële 
managers niet aanbieden. En daarom moe-
ten mijn monumenten uniek blijven voor 
unieke personen en plekken’. 
 
Werk je wel eens samen? 
‘De laatste bijeenkomst van veteranen zou 
plaatsvinden in Leeuwarden op het Zaai-
land. Met veel deelnemers en pommeranten 
was er te weinig ruimte bij het monument in 
de Prinsentuin. De gemeente wilde een tij-
delijk monument, dat ik samen met mijn 
zoon Matthijs gemaakt heb. Zijn werk hangt 
in mijn atelier. Hij is in een andere tijd gebo-

ren, studeerde wel aan Academie Minerva 
(deel van de Hanze Hogeschool) en heeft al 
zeven jaar een groot grafisch ontwerpbu-
reau. Het monument zal misschien bij Cultu-
rele Hoofdstad 2018 gebruikt worden. 
Mathhijs en ik hebben voor het kunstwerk 
voor Stichting Epilepsie Instellingen in Ne-
derland (SEIN) in Heemstede nog eens sa-
mengewerkt.’ 
 
Welk monument heb je onder handen? 
‘Gemeente Groningen vroeg me om een 
monument te maken bij een heringericht 
kruispunt. Er kwamen herinneringsbomen en 
een tunnel en busbaan zodat fietsers niet 
meer geschept worden. Ik vroeg of het niet 
hufterbestendig moest zijn, van cortenstaal. 
Ze hadden glas in gedachten. Ik wilde weten 
wie verongelukt was. Toen ik de naam zag, 
bleek dat ik voor dat meisje het grafmonu-
ment had ontworpen. Puur toeval. Het werk 
is op 15 maart onthuld’. 
In Kunst in zicht 16: Jans atelier en vrije 
werk. 

Kunstwerk ‘De Traan’ aan de Eemsgolaan in Groningen. Onthuld 15 maart 2017 
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Toanielferiening ‘'It NIJE DOARP”  
Jinke Stoker 

Toanielferiening It Nije Doarp spile dit jier 
in skitterjende klucht! 

 
Toanielferiening It Nije Doarp út Mûnein spile 
dit jier wer in skitterjende klucht! Sûnt sep-
timber wie de toanielploech drok oan it oefen-
jen foar it stik ‘Famylje Bruinsma yn ’e bocht: 
Oantreklike hear siket frou’ fan Carl Slotboom. 
En dat it in klucht wie, dat wie wol dúdlik. Al-
derhande betizingen en swierrichheden waar-
den rap oplost op it toaniel.  

Wat in opkomst dit jier! Beide jûnen op 3 en 4 
febrewaris siet de seal fan ’t Mounehoekje 
grôtfol! Dêr binne wy fansels tige wiis mei! Wy 
hoopje jimme ek takom jier allegearre wer te 
sjen! 
Sjef Bruinsma (Douwe van der Meulen) hat 
syn nocht derfan dat syn soan mar wat by hûs 
omhinget en fynt it tiid dat er op himsels wen-
jen giet. Mar dat is makliker sein as dien! Hoe 
krije se Boris (Sytze Postma) de doar út? Boris 
prakkesearret der net oer om fuort te gean. Hy 
hat it thús bêst en wurdt goed fersoarge troch 
mem Truus (Sjoukje Oegema). De suster fan 
Truus, Mien (Alie Katsma), har man Jan 
(Oeble Kempenaar) en harren soan Bas 
(Klaas Hiddenga) komme útfanhúzjen. Mien 
wit wol rie, se sette in kontaktadvertinsje foar 
Boris!  
De betizingen kinne fansels net útbliuwe, Sjef 
set ek in advertinsje. Mei dizze advertinsje wol 
hy lykwols in âld motorblok ferkeapje. Der 
komme twa kandidaten op de advertinsjes ôf, 
Jeroen (Annemarc Minnema) en Babette 
(Jinke Stoker). Mar wa komt no foar hokker 
advertinsje? En hokker man wurdt der oanbe-
an yn de kontaktadvertinsje? Jimme begripe 
wol, in soad betizingen. Uteinlik bliuwt Boris 
thús wenjen, naait Babette út mei Bas en Je-
roen mei it motorblok.  
Om mei de wurden fan Kees Westra op Ka-
naal 30 te sprekken: ‘Wylst in diel fan de 
famylje omtinken hat foar Boris en besiket in 
frou foar him te finen, soarget in yn it paad ste-
ande motor foar ronkjende aksje op it poa-
dium. Neat is de spilers fan Mûnein tefolle om 
it publyk te fermeitsjen. In noflike jûn fuort.’  
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Sanne en Jinke krije 
in ekstra boskje blom-
men. Sanne omdat se 
net meidwaan koe, 
Jinke omdat se de rol 

oernaam hat.   

Dêrneist seit Kees: ‘Yn alle typkes sit in protte 
power, mar ynstekker Hedzer de Jong hat sa 
goed as neat te dwaan. Dat sil grif by de repe-
tysjes foar de regy, Loek Stoker, oars west ha. 
Op freed en sneon stie alles as in hûs. Yn in 
kreas dekôr mei plak foar bist en blom, smiet it 
ljocht, Sybren Broersma, de spilers, naturel yn 
de grime (Annie Pietersma en Loek Stoker), 
foar it fuotljocht.’ Dêr kinne wy ús fansels allin-
nich mar by oanslute.  
Wat ha wy dit jier wer in wille hân op de oefen-
jûnen. Fansels binne der ek wolris tsjinslag-
gen. Sa hie ús spylster Sanne Pietersma dit 
jier dûbeld pech. Krekt foar de krystdagen rek-
ke se nei it sikehûs. Lokkich is dat allegearre 
goed beteard, mar se koe har rol sels net 
mear spylje. De rol fan Babette is oernaam 
troch Jinke Stoker. Ik moast de rol yn krap 5 
wike leare. Lokkich is it allegearre wer op syn 

poatsjes telâne kaam. Sa sjogge je mar wer 
wêr’t in lytse feriening yn in lyts doarp grut yn 
wêze kin.  
Foar takom jier binne wy alwer drok dwaande 
mei it útsykjen fan in nij toanielstik. Ek it sykjen 
fan in nije regisseur stiet op it programma. Nei 
4 jier hâldt Loek Stoker der mei op. Sy wol 
sels ek wol wer ris meidwaan, dus faaks treffe 
jimme har takom jier op it poadium, ynstee fan 
derfoar. Tinke jimme no: dat liket my ek wol 
wat? Dat fine wy allinnich mar leuk! Wy binne 
altyd op syk nei nije spilers en spylsters. Wolle 
jimme mear witte? Nim dan kontakt op mei 
Loek Stoker, 058-2562718. Faaks sit der ek 
foar jimme sa’n prachtich typke yn it folgjende 
stik! Wy hoopje jim allegearre takom jier wer te 
sjen op ús útfiering. Takom jier sil dy wat letter 
wêze as jim wend binne, wy ha de útfieringen 
dan begjin maart. 
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Sponsor uitgelicht: 
De Trochreed 

De Trochreed is een verbouwde boerderij, 
die in de jaren ’70 is omgebouwd tot restau-
rant. Eind jaren ’80 hebben Roel en Durkje 
Jullens De Trochreed gekocht en intern ver-
bouwd in een zalencentrum voor feesten, 
bruiloften en partijen. Deze formule, met 
daarbij de mogelijkheid voor à la carte, is 
doorgezet nadat Freerk Kloosterman en 
Gerhard Jullens het restaurant hebben over-
genomen. Helaas moest Freerk na een auto 
ongeluk zich terug trekken. De Trochreed 
biedt plaats voor ruim 150 tot 250 personen.  
De afgelopen weken zijn er veel werkzaam-
heden verricht in de oude zaal. Deze is hele-
maal opgeknapt en een stuk lichter ge-
maakt. Ook het rieten dak is weer bijge-
werkt, zodat we weer fris het zomerseizoen 
ingaan. Ons doel is dat gasten vooral tevre-
den huiswaarts keren en terugkijken op een 
smakelijk en gezellig samenzijn. Dit is de 
grootste motivatie in ons werk. 
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Swellen yn de Trynwâlden 
Pyt fan de Polder 

Der komme yn de Trynwâlden en omkriten 
fjouwer soarten swellen foar. Om te 
begjinnen hawwe wy de grûnswel  
(oeverzwaluw), dizze soarte komt foar by 
Stienendaam yn de bulten sân. Hja wurde 
ringe en de oantallen wurde fêstlein troch 
Harrie de Boer fan Damwâld. Hjir dogge wy 
fan de fûgelwacht Trynwâlden neat mei. 
Dan hawwe wy de wytgatswel  
(huiszwaluw). Dizze soarte sit by de huzen 
mei in geskikte oerstek as dakgoaten. Hja 
plakke harren nêsten fan modder tsjin de 
gevel oan ûnder de oerstek. Guon minsken 
binne der net sa wiis mei want hja kinne wol 
wat oerlêst besoargje troch de stront dy’t 
hja efterlitte. Mar dat kin opfongen wurde 
troch der in planke ûnder de nêsten oan te 
bringen. As de minsken dat net wolle dan 
wurde faaks de nêsten fan de gevel ôf rêge 
en moatte hja oar plak sykje. Hjir hat de 
soarte wol fan te leien. Der wurde ek 
keunstnêsten fan spesy brûkt foar minsken 
dy’t se wol hawwe wolle mar wêr’t se út 
harren sels net komme.  
De boereswel (boerenzwaluw) sit altyd 
binnendoar yn skuorren, hynstestâlen en 
ûnder oerkapingen. Ek dizze soarte makket 
de nêsten fan modder. Mar troch it 
ferdwinen fan de âlde skuorren en de 
opkomst fan de nijmoadrige molkfee 
bedriuwen hawwe hja minder plak krigen 
om harren jongen grut te bringen. 
Gelokkich binne der in protte minsken mei 
hynders en sitte se yn de hynstestâlen. 
As lêste is dêr de toerswel (gierzwaluw) In 
gruttere swel mei hiele koarte poatsjes 
(1 sintimeter) dy’t nea oan 
de grûn komt. As dat al ris 
bart komt hy net wer 
omheech. Dizze soarte 
makket syn nêst dan ek op 
in heech dak ûnder geskikte 
dakpannen en hat te 
meitsjen mei de ûngeskikte 
dakken troch de nijmoadrige 
dakpannen wêr’t gjin romte 
foar de fûgel is. Dêr komt 
noch by dat de isolaasje 
ûnder de pannen te waarm 
is foar de jongen yn de 
simmer as de sinne der op 
stiet te brânen. Hja wolle 
dêrtroch te gau út it nêst wei 

en falle fan de dakken om it net te oerlibjen. 
No binne der ek foar dizze soarte 
keunstnêsten makke om op it dak as tsjin 
de gevel oan te bringen sadat hja wer mear 
nêst gelegenheid hawwe. 
 
Oan’t safier in koarte útlis oer de in de 
Trynwâlden foarkommende soarten. No 
binne der leden fan de Fûgelwacht 
Trynwâlden dwaande om foar elts doarp de 
soarten en oantallen fêst te lizzen mei in 
app op de smartphone of op de kompjûter.  
Fan ôf april oant heal juny kinne jo de 
toerswel waarnimme. Nei heal juny is dizze 
swel al wer op trek rjochting it suden, nei 
Afrika. De oare soarten bliuwe oant 
augustus /septimber. Dan geane hja ek nei 
Afrika om te oerwinterjen. 
Wy dogge fia dit skriuwen in berop op de 
minsken út de Trynwâlden om oandacht 
oan de swellen te jaan en de boppe 
neamde soarten sa folle mooglik fan 
nêstgelegenhied te fersjen sadat de soarten 
minder hurd efterút geane as de lêste tiid 
oan de oarder is. 
 
Wolle jo mear witte oer dizze bysûndere 
fûgels sjoch dan op ús webside: 
fugelwacht-trynwalden.nl 
Hjir kinne jo ek meldingen kwyt foar it gefal 
jo ien as mear soarten witte te sitten by jo 
thús of yn de buert. Meldingen kinne mei de 
mail op  
educatie@fugelwacht –trynwalden.nl 
Wy nimme dan kontakt mei jo op. 
Yn’t foar tige tank foar de meiwurking. 
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NIJS FAN DE DOARPSFEESTKOMMISJE 
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De perma cultuur tuin is op-
gebouwd uit een laag kar-
ton/papier om het gras te 
verstikken. Daarop een laag 
van ongeveer 7 cm compost 
met als afdek laag 8 cm 
houtsnippers. Houtsnippers 
zijn vooral bedoeld om de 
verdamping en onkruid te-
gen te gaan. 
Bedoeling is dat er allerlei 
eetbare groenten en fruit-
struiken opkomen. 
Voor verdere info zie 
www.muneinreadtsjerk.nl 

Haven/recreatieplan 

Het havenplan/recreatieplan, zoals belicht in 
de herfstdorpskrant, is voorlopig in de ijskast 
geplaatst gezien de geringe animo voor het 

project onder de inwoners van de beide dor-
pen. Misschien dat dit op een later tijdstip 
weer eens actueel kan worden.  

Aan alle honden en katten bezitters!!!!!!! 

Regelmatig komt het voor, dat onze kin-
deren voor schooltijd en in de pauzes tijdens 
het spelen in hondenpoep en/of kattenpoep 
stappen. Hoe zou u dit zelf vinden? 

Het schoolterrein rond-
om school is een open-
baar speelterrein, maar 
geen honden ‘uitlaat’ 
plaats. 
Katten vinden hun 
‘eigen’ weg als het gaat 
om behoeftes te doen, 
maar ook hier kan op 

‘gestuurd’ worden. 
Wanneer dit niet gaat verbeteren de komen-
de periode, zijn wij genoodzaakt om in over-
leg met de gemeente maatregelen te treffen.  
Namens ou-
ders, kin-
deren en 
team OBS It 
Kruirêd, 
Froukje  
Olijve 

Perma cultuur 
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Wat skaft de pot 
Grytsje Dijkstra 

De oproep in de vorige dorpskrant om oude 
recepten te publiceren heeft geen reacties 
opgeleverd. Dat is best wel jammer want we 
zouden graag wat meer willen weten wat de 
pot schafte in vroeger tijden. En dan vooral 
wat er op tafel kwam in Mûnein en 
Readtsjerk. Dus nogmaals: oude beppes, 
jonge beppes of pakes pak de pen of IPad, 
schrijf het eens op en doe jullie recept bij 
een van de redactieleden in de bus. Natuur-
lijk staan we ook open voor bijzondere re-
cepten van nu. 
 
Deze keer ben ik in mijn oude Wannée 
kookboek gedoken en heb ik maar weer 
eens een favoriet gerecht van huize Dijkstra 
opgezocht. De huzarensalade, een leuk en 
lekker recept lijkt me ook om met de Paas-
dagen op tafel te zetten.  
Maar eerst over het kookboek: C.J. 
Wannée's Kookboek van de Amsterdamse 
Huishoudschool. Het boek is geschreven in 
1910(!), ik ben in het bezit van de 18e druk. 
Een boek met 474 bladzijden en 1321 re-
cepten! Inmiddels is de 27e druk versche-
nen.  
Mevrouw Wannée was lerares aan de Am-
sterdamse Huishoudschool en op aandrin-
gen van haar leerlingen werd ze aangezet 
tot het schrijven van een kookboek. Het 
boek was bedoeld als handleiding bij het 
onderwijs in koken, maar voldeed en voldoet 
ook prima in het dagelijkse gebruik. Zoals zo 
mooi wordt omschreven in het voorbericht 
uit 1910: “dit boek wil ook tegemoet komen 
aan de moeilijkheden, waarmee zo menig 
huisvrouw te kampen heeft bij het samen-
stellen van het dagelijkse menu. Tevens is 
het bedoeld als raadgever, hoe, naar de 
trant der oud-Hollandse degelijkheid, goede 
grondstoffen tot een goed geheel te verwer-
ken.” Nostalgie, in ons supermarkt kant en 
klaartijdperk.  
Een heerlijk kookboek, om uit te koken, om 
in te bladeren en om eens wat uit te probe-
ren. Hollandse pot staat erin maar ook inter-
nationale recepten ontbreken niet. En..... E-
nummers bestonden toen nog niet, dus ook 
nog eens heerlijk gezond en puur. 

Laten we ouderwets aan de slag met het 
basisrecept van Wannée en een heden-
daagse touch van mij. 
De huzarensalade:  
Je hebt nodig voor 4 personen: 
250 gram koud vlees  
2 goudreinetten  
1 ei 
8 gekookte middelgrote kruimige aardappels 
1 gekookte rode biet uit de groentewinkel 
klein krop sla of zakje kant en klare sla 
zilveruitjes en augurkjes 
3 eetlepels sla- of koolzaadolie 
2 eetlepels azijn, beetje halfvolle mayonaise 
peper en zout 
 
Voor de eitjes: 
4 eieren 
2 eetlepels tomatenketchup 
mini beetje ketjap 
peper en zout 
kerriepoeder 
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Zet alles klaar op je aanrecht, dat werkt ge-
makkelijk en hoef je niet te zoeken naar in-
grediënten onder het klaarmaken. Het is han-
dig om de aardappelen een dag van te voren 
te koken, dan zijn ze koud als je ze moet 
gaan verwerken. Ook het vlees kun je het 
beste eerder klaar te maken. Zelf gebruik ik 
een sukadelap van het opgegeven gewicht 
en laat dit lekker een paar uur sudderen zo-
dat het vlees mooi zacht wordt. 
Aan de slag: Zet alle vijf de eieren op en kook 
ze hard. Schil de appels en snijdt deze in 
kleine stukjes. Maak de aardappelen fijn, was 
en snijd een klein beetje sla fijn. Schil de ge-
kookte biet en snijd deze in kleine dobbel-
steentjes van 1/4 cm. Snijd het vlees klein. 
Doe al deze ingrediënten in een kom en werk 
het door elkaar. 
Giet naar smaak de eetlepels olie en azijn toe 
en voeg voor de smeuïgheid wat mayonaise 
bij, lekker is Zaanse halfvolle mayo uit een 
tube. Deze kun je zo meteen ook mooi ge-
bruiken bij het garneren. Vergeet niet het ge-
heel op smaak te brengen met peper en zout. 
Voeg voor de lekker wat klein gesneden zil-
veruitjes en augurkjes toe. 
Voor het oog is het leuk deze massa in een 
halve bolvormige kom te scheppen. Bekleed 
deze eerst met magnetronfolie en schep het 
mengsel erin. Druk het even goed aan en 
keer het geheel om op een ruime schaal. Als 
het goed is gegaan ligt er na het verwijderen 
van de folie een halve bol op de schaal. Je 

zou hem voor de paastafel ook nog wat in 
een eivorm kunnen 'boetseren'. Smeer het 
geheel in met de halfvolle mayonaise. 
Drapeer op de schaal langs de bol zilverui-
tjes, augurkjes, gehalveerde snoeptomaatjes, 
witte druiven, een heel klein beetje losse sla 
voor de kleur. Pel een van de eieren, haal het 
eigeel eruit, snijd dit fijn evenals het eiwit. 
Wel apart houden, zodat je op de saladebol 
om en om brede strepen van eiwit en eigeel 
kunt maken, wat feestelijk oogt. Garneer de 
saladebol verder met toefjes mayonaise, 
plakjes tomaat, stukjes augurk. Laat je fanta-
sie gaan! 
Naast de salade kun je de rest van de eieren 
verwerken tot gevulde eitjes. Dit kan als 
volgt: pel de eieren en snijd ze door midden. 
Neem het bolletje eigeel eruit en meng dit 
met ketchup, heel klein beetje ketjap, een 
mespuntje kerriepoeder, peper en zout. Zo 
ontstaat een smeuïg geheel. Doe dit in een 
spuitzak en spuit een toefje in het gehalveer-
de ei. Plaats de gevulde eitjes naast de sala-
debol.  
Ik zou zeggen, succes ermee! Helaas duurt 
Pasen bij dit schrijven nog even zodat ik nog 
niet zelf bezig ben geweest, daarom ont-
breekt een lekkere foto. Ben je geen vlees-
eter, maar hou je meer van vis: dan kun je de 
hoeveelheid vlees vervangen door twee zou-
te haringen! Ook om van te watertanden! 
Welke gaan we kiezen?? 

Tsjerkepaad in ’t Readtsjerkje  
Anneke van der Kooi 

Het is al een traditie dat ‘t Readtsjerkje haar 
deur opent op de zaterdagmiddagen in de 
zomerperiode. Op deze wijze doen we mee 
met Tsjerkepaad. Het prachtige kerkje kunt u 
bekijken. Er staat een vrijwilliger klaar om als 
gastheer of gastvrouw iets over de geschie-
denis van de kerk te vertellen.  
Dit jaar zijn er twee exposities. 
In de maand juli is er een foto-expositie van 
Else Maria van der Meulen uit Readtsjerk. 
Fotograferen is voor Else Maria spelen met 
licht, lijnen en diepte. „Kijk en verwonder‟ 
slaat voor Else Maria op hoe ze naar de we-
reld om haar heen kijkt, interpreteert en ont-
dekt: “Het is voor mij een uitdaging om hele 
kleine dingen om ons heen te maken tot iets 
groots, of juist in een landschap te spelen 
met lijnen om zo het hele grote te vatten in 

één beeld.” zo schrijft ze. 
 
In augustus en september is er de reisexpo-
sitie ‘Franciscus in Friesland’. Deze exposi-
tie reist een aantal jaren door Friesland en zij 
doet in augustus ‘t Readtsjerkje aan. In deze 
expositie wordt het bekende Zonnelied van 
Franciscus  uitgebeeld in zeven schilderijen 
en evenzoveel gedichten.  
 
De kerk is open op 10 zaterdagmiddagen:  
8,15, 22, 29 juli  
5,12,19, 26 augustus, 
2 en 9 september  
Elke middag van 13.30 uur tot 17.00 uur.  
Kom langs en geniet van het mooie 
Readtsjerkje en de twee exposities. 
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Kulturele Kommisje Readtsjerkje  
Johan de Lange  

De kommisje fan de Freonen fan it 
Readtsjerkje besiket sa’n fjouwer kear per 
jier in ôfwikseljend programma te bringen; 
fan klassyk oant folk oant foar elk wat wils 
dus. 
Dizze loop treedt de groep Wiltsje fan 
Peazens op. Under welke kategory oft dy 
falt, ik soe it net witte. Ik sjoch harren as in 
selskip fan trije eigensinnige âldere mannen 
mei in jong hert en in protte humor. Promo-
tors fan de Fryske taal. 
En wat in “entertainers!“. Se dogge ek net 
oan P.R. Se wolle harren net fêstlizze en 
sykje sels út wêr oft se spylje. En yndied, se 
ferkeapje harren sels, sa docht bliken, sjoen 
de reaksjes fan it publyk. Mear as tritich jier 
spylje de mannen mei inoar.  
Hylke Tromp, fioele en sang, is de foaroan-
man, dy’t de measte lieten sjongt en sels ek 

gearstalt. Hy is as âld learaar Nederlânsk in 
master yn de taal. Joop de Jong op akkorde-
on bringt ek in stikmannich lieten mei in prot-
te ekspresje. De gitarist, Jan-Willem Bleijs-
wijk bringt in ferskuorrende blues oer it leed 
fan de pûkels (fan de puber). 
Derneist Hylke, dy’t it publyk hast fan de  
stuollen jaget mei syn opteinens. Sa as de 
mannen sels sizze; “meastentiids komt it 
publyk foar de minsken, mar Wiltsje fan 
Peazens komt foar it publyk”. 
Hy hat fan alles by de ein: in werkenber fer-
haal oer de sleur yn it âldereinhûs, in 
ûnsinsankje yn sabeare Spaansk, in moai 
nostalgysk liet oer it Snits fan syn bernejier-
ren. 
Neidat ta beslút “de Maitiid” troch elkenien 
meisongen is, kin it publyk tefreden nei hûs. 

Bjusterbaarlik barren yn it Readtsjerkje op snein 22 jannewaris  
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Kulturele Kommisje Readtsjerkje  
Johan de Lange  

Wat soe it wurde fan ‘e middei? It moaie 
waar lokket nei bûten. Oan de oare kant: 
sa’n bekend artyst sjogge jo net alle dagen 
yn dizze omkriten; dat: derhinne! 
It waard it lêste; in grutte opkomst út de wide 
omkriten; De earste minsken kamen wit hoe 
betiid – fan it Amelân! Mar ek de regio wie 
goed fertsjintwurdige. 
En dan Lenny Kuhr… Ik hie in byld fan de 
bekende sankjes as “Visite, visite” en “De 
troubadour” fan de tiid dat se de bekendste 
sjongeres fan Nederlân wie. 
 
No dat byld hat se goed bysteld! 
Sintraal stie it tema “Heimwee”. As bern fiel-
de se hiel djip in soarte fan ûnwennigens en 
in langstme; nei wat eins? Ut de teksten fan 
har lieten docht bliken dat it giet om in ûnbe-
stimd langstme, it sykjen nei ferbining mei 
de kearn yn jinsels, mei de minsken, mei de 
wrâld. Ek yn minne tiden, dy’t se sels ek 
meimakke hat, bygelyks dat se 7 jier har 
stim kwyt wie en dochs in wize fûn om 

dêrmei om te gean. Se hinget ek in spirituele 
fyzje oan. Wêr'tst neat oan dwaan kinst, 
moast dy net drekst by deljaan, mar mei-
gean yn de stream fan it libben; probearje 
dyn ferlies om te setten yn winst.  
Sintraal dêrby is har optimisme, har fleu-
richheid. Ja, se hat in boadskip út te dragen; 
bliuw (by) dysels en stel dy iepen foar de 
wrâld, of wol lykas in liet seit: ”Als je niet 
luistert naar je ziel, dan ga je dood (van ver-
langen)”. 
Der is noch in hiel protte mear fan te sizzen, 
mar dan wurdt it in hiel lang stik. Nei de 
muzyk dus: Lenny begelaat dy op gitaar en 
hat in prachtige stim (lokkich is dy werom-
kaam). Neist har twa begenedigde muzikan-
ten: Rienier Voet op gitaar en Mischa Kool 
op basgitaar. 
Se wit it publyk goed te bespyljen; har foar-
dracht en har oertsjûging wêrmei’t se it fer-
haal foar it fuotljocht brocht, rekken de 
minsken sichtber.  

Lenny Kuhr yn it Readtsjerkje op snein 26 maart 2017 
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“Fan buorskip nei doarp”  

Yn de hjerstkrante fan 
2016 koene je lêze dat 
de nije ynwenners fan 
Mûnein en Readtsjerk it 
boek “Fan buorskip nei 
doarp” fan Aukje Wijben-
ga as wolkomskado fan 
DB Mûnein/Readtsjerk 
krije.  
Foar elkenien dy dizze 
aksje misrûn is, hat de 
Stichting Cultureel Erf-
goed Trynwâlden in stik-
mannich boeken yn de 
ferkeap. In unyk 
dokumint wat net ûnt-
brekke mei yn de boeke-
kast! Foar de priis fan  € 
5,-- kinne je in eksim-
plaar oanskaffe. 
Ien telefoantsje nei Piet 
de Vries 058-2561382 is 
foldwaande. 
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Fan ûnderen op is ôfrûn 

Graach hiene wy no fierder fertelle wollen 
oer oare aktiviteiten yn it ramt fan Fan 
ûnderen op, mar de stekker is der útlutsen 
troch de Ried fan de Fryske Beweging. De 
reden dêrfoar is dat der gjin subsydzje komt 
foar it projekt dat betocht wie om mei te 
dwaan oan Ljouwert Kulturele Haadstêd 
2018. Der is noch besocht om it te keppeljen 
oan it projekt Lân fan Taal, mar dêr koene 
se ús allinne mar stypje mei advisearjen en 
it jaan fan suggestjes. Mei oare wurden der 

wie gjin sint  foar ús beskikber en dan moat 
je der wol in punt efter sette. Spitich, it is net 
oars. 
Wy tankje elk dy't meidien hat oan ús aktivi-
teiten en oan de enkête foar de nulmjitting. 
Dy gegevens lizze no by de Fryske Akade-
my en dy passe der goed op, mar oft se dêr 
noch wat mei dogge bliuwt ynearsten ûnwis. 
 
Gerbrich Gerbrandy, Anneke Jansma en 
Wys de Jong 

In monumint foar Lytse Sjoerd 

Yn de foarige doarpskrante hawwe wy jim-
me ferteld dat wy as wurkgroep taal 
dwaande wiene mei in doarpsfers en in 
tinkstien foar Lytse Sjoerd. 
Wy diene doe noch in oprop om it neiteam 
fan Lytse Sjoerd op te speuren. Dat is yn-
tusken slagge, fia Eppie Rijpma en eigen 
ûndersyk hawwe wy bern fan de beide 
dochters fan Sjoerd en Sijke opspoare kin-
nen. 
Ek bringe wy in lyts boekje út mei in koarte 
beskriuwing fan syn libben en wurk. Dat hûs 
oan hûs besoarge wurde sil yn 'e Mûnein en 
Readtsjerk. 
 
Op 6 maaie hoopje wy de beskieden tink-
stien mei in pear rigels fan ús doarpsfers en 
de namme fan Lytse Sjoerd op de swerfstien 
by de haven te ûntbleatsjen. 
Wy noegje jimme allegearre út om hjirby te 
wêzen. 
Om 3 ûre ferwachtsje wy jimme by it kafee It 
Mounehoekje. 
 
As wurkgroep hawwe wy ek wat betocht om 
foar dit barren wat jild by inoar te swyljen. 
Wy ferkeapje in setsje fan tsien kaarten mei 
tsjerken en fûgels foar 6 euro. Se binne te 
krijen by Anneke Jansma oan de Mounewei 
23 of by Wys de Jong oan de Dokter Kyl-
strawei 46A. It kin wol wêze dat de folsleine 
setsjes fan tsien kaarten útferkocht binne as 
de doarpskrante útkomt, mar setsjes fan fiif 
tsjerken foar trije euro binne der noch wol te 
krijen. 
 

De wurkgroep taal Tytsjerksteradiel 
Jan Jongsma 
Gerryt Jullens 
Anneke Jansma 
Wys de Jong 
 

Foto’s fan in LP 
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Jeugdrubriek  
Akke Damstra-Hansma 

Dit ben ik  

Deze keer in “dit ben ik” kunnen jullie lezen over Elise Mekkes.  
Het is bijna Pasen en daarom ook wat Paasspelletjes. Alvast een vrolijk Pasen en niet te-
veel chocolade paaseitjes eten. 

Wat voor naam hebben je ouders je bij de 
geboorte gegeven? 
Elise Wiepkje Mekkes 

Hoe noemen ze jou altijd? 
Elise 

Hoe oud ben je? 
4 jaar 

Waar woon je (straat en dorp)? 
Aan de Dokter Kijlstrawei 85 in Mûnein 

Wie wonen er nog meer in jullie gezin? 
Mijn Heit heet René en Mem heet Elske en 
ik heb een zusje: Sascha 

Hebben jullie huisdieren? 
Een hond die heet Myka 

Waar ga je naar school en in wat voor 
klas zit je? 
Naar het Kruirêd en ik zit in groep 1 bij  
meester Bert en juf Lineke 

Wat vind je leuk op school? 
Vrij spelen, tekenen en de poppenhoek 

Wat is je lievelingsvak op school? 
Vrij initiatief 

Wat doe je als je uit school komt? 
Spelen 

Wie zijn je beste vrienden? 
Rikst, Wybe, Anne Marije en Sanne 

Welke hobby's heb je? 
Buiten spelen, knutselen en bootje varen 

Wat is je favoriete voetbalclub, band of 
zanger/zangeres? 
K3 en kinderen voor kinderen 

Welk televisieprogramma vind je leuk en 
kijk je er vaak na? 
Shimmer en Shine, Barbiefilms, prinses So-
phia of Blaze 

Wat is je lievelingsmuziek? 
K3 - Oya lele 
K3 - Alle kleuren van de regenboog 

 

Wat vind je het lekkerste eten? 
Zuurkoolschotel 

Wat lust je niet? 
Tomaat en sla 

Waar ben je trots op?  
Dat ik al goed kan zwemmen 

Wat is je favoriete vakantieplek? 
Italië, want daar is het mooi weer en je kunt 
er zwemmen, naar de speeltuin of naar het 
strand en bootje varen!! 

Wie zou je graag willen ontmoeten? 
Mega Mindy 

Wat wil je later worden? 
Een Elfje 

Wat zijn jouw wensen? 
Dat ik kan vliegen 
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Welke spreekwoorden en gezegde over Pasen horen bij elkaar? 

 Hij is op zijn paasbest gekleed. 
 Men moet op goede vrijdag geen paasei– 
eren eten. 
 Men spreekt zolang van Pasen tot het 
komt. 
 Als Pasen en Pinksteren op één dag val-
len. 
 Bij hem is het Pasen en Pinksteren. 
 Men moet geen halleluja zingen voordat 
het Pasen is.  
 Als Pasen op een vrijdag valt.  
 Hij heeft het zo druk als de kippen voor 
Pasen. 

 Men moet geen feest vieren als de dag 
nog niet daar is. 

 Het gaat hem financieel gezien goed. 
 Nooit. 
 Hij heeft het erg druk. 
 Hij is zeer sjiek gekleed.  
 Als men maar lang genoeg over een be-

paalde zaak praat, komt er wellicht ooit 
nog iets van. 

 Nooit.  
 Men moet niet juichen, voordat de proble-

men overwonnen zijn. 
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Jeugdrubriek  
Akke Damstra-Hansma 

Dizze kear wie ik by de ûnderbou by master Bert. Ik bin dêr woansdeitemiddei 15 maart 
west en ha praat mei de beukers oer fotografy. It tema op skoalle is fotografy en giet oer Dit 
ben ik, dit is mijn droom. Alle bern fan skoalle binne op de foto west mei harren dream en in 
fotograaf hat hjirre foto’s fan makke. De beukers fertelle hjirre oer. 
 
Rikst: allegearre foto’s, de jonkjes en de famkes. Bloemen plukken en de bloemen ferkeap-

je, sûnder Mem. Plastic moast erom sitten bliuwe dat is ek sa yn de winkel. 
Pieter kwam op de foto met een zwembroek aan.  

In het water als een haai op een boot met een kapitein. 
Morris: er was een toren een rode. Zijn droom is: dat ik met Pieter een bakje koffie ging 

drinken. Was een grote koffiepot. Hond en Dino Feradactulis kwam achter mij aan.  
Wybe: op de foto mei in hynder. Pantoffels út en learzens en jas oan, tou fêst en op it hyn-

der. Anke wie der ek by. 
Sara: fûgels wol ik thús ha, dy matte we noch keapje. We matte noch in koai ha.  
Sara is op de foto west mei de breide fûgels fan Tineke. De fleugels gong er ôf en no sitte 

de fleugels wer fêst lime. 
Lotte: hynder in blauwe, sit op de foto op in rôze hynder. De blauwe hynder wie te glêd, 

dus moast sy op in rôze hynder. 
Sanne S: regenboog droom. Der sit in trap. Ik hie in regenboog jurk fan K3 oan dy wie fan 

Rikst. 
Leila: droom was een hele mooie bloem, geleend van Rikst. De grote bloem heeft Mama 

gemaakt. 
Sanne B hat as dream fjoerwurk. Er mocht echt fjoerwurk oan. 
Anouk: droom was een dinosaurus en papa paard en veulen. Dino wou veulen opeten. Als 

papapaard schopte ik de Dino weg van het veulen. 
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 Mounestientsjes 
Tjalf Spanjer 

Activiteiten 

Op 18 november stond een klaverjasavond 
op het programma. Het bestuur had alles 
voor de avond in gereedheid gebracht en 
wachtte geduldig de stroom klaverjassers af.  

Het waren er in totaal welgeteld vier, waarna 
met algemene stemmen werd besloten om 
de wedstrijd maar niet door te laten gaan. 
Veel spanning zou er toch niet in zitten en 
bovendien was het een competitie van niks 
geworden. Helaas en jammer van alle voor-
bereiding. 

Op vrijdag 2 december stond de traditionele 
Sjoelavond op het programma. Ook hier 
was de opkomst niet bijster groot, maar er 
konden toch 3 groepen gevormd worden die 
de schijven vol overgave door de bakken 
lieten knallen. Het werd toch een gezellige 
avond waarbij door een hapje en een drankje 
de stemming nog meer opgevoerd werd. 

De Kerstschikking kon gelukkig ook door-
gang vinden met een beperkte groep, maar 
met  heel mooie resultaten voor alle deelne-
mers. 

De koffieochtenden werden over het alge-
meen goed bezocht met doorgaans 15 – 20 
personen. De ochtend in december had een 
speciaal karakter doordat er een broodmaal-
tijd aan verbonden was in Kerstsfeer. Dit viel 
bij alle aanwezigen bijzonder in de smaak, 
zodat een dergelijke ochtend ze-
ker voor herhaling vatbaar is. 

De Nieuwjaarsochtend was dit 
seizoen ook een nieuw onder-
deel in ons programma. Het was 
even afwachten hoeveel belang-
stellenden er zouden komen en 
de opkomst was iets aan de ma-
gere kant, maar alle begin is 
moeilijk en wellicht is het onder-
deel volgend jaar goed ingebur-
gerd. 

De Bingo- en spelletjesavond 
werd gezien de teleurstellende 
ervaringen met eerdere spelle-
tjesavonden en de tegenvallen-
de klaverjasavond afgeblazen. 
Het is jammer, maar dergelijke 
evenementen leiden alleen 
maar tot nodeloze energiever-
spilling. 

De Snertkuier op 28 januari 
was ook dit jaar weer een suc-
ces. Er werd zelfs weer een re-

cord verbroken: De vorige tocht telde 320 
deelnemers, deze versie bracht het tot 412! 
Het gevolg was dan ook dat het hele dorp 
weer rijk gevuld was met blik. De tocht voer-
de deze keer voor de langste afstand richting 
Burdaard en Wanswert. Een route die welis-
waar vrij kaal was, maar met schilderachtige 
plekjes als de Dokkumer Ee, de kerk en mo-
len van Wanswert en Tichelwurk maakten 
deze route toch bijzonder de moeite waard. 
Opvallend was het grotere aantal deelne-
mers van de andere kant van de Afsluitdijk. 
De verstwegkomenden kwamen uit Schagen 
en Heemskerk. Ook het aantal Gytsjerksters 
was dit jaar opvallend groot. Routeontwerper 
Peter Commijs had n.l. ook een wervend arti-
keltje weten te plaatsen in de dorpskrant van 
Gytsjerk. 

Vermeldenswaard is verder nog dat onze 
kuiers voortaan duidelijk herkenbaar zijn aan 
de routepijlen met een opvallende rode rand 
en logo’s van de wandelbond en ons dorps-
huis. Die hebben we te danken aan een roy-
ale sponsoring door 11 bedrijven in de 
Trynwâlden. Dit zet Mûnein nóg weer meer 
op de kaart!  

Verder staat er nu voorlopig nog maar één 
activiteit op het programma: Een koffieoch-
tend op 16 maart. Maar die is inmiddels al 
geweest als deze dorpskrant bij u in de bus 
valt.   
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Puzelside  
Geert Knobbe 

Beste puzelers, 
Ut de puzel fan de desimber krante kaam it advys: “Stel niet uit tot morgen wat je vandaag 
kunt doen“. It stikje gebak giet dizze kear nei Jetske Anema oan de Kaetsjemuoiwei 27. 
Lokwinske!  
Dit kear haw ik foar jimme in krúswurdpuzel. De oplossing kin wer nei de Dokter Kijlstrawei 24 
(Ankie Galama). Of Hofwegen 125 (Geert Knobbe) yn Oentsjerk is ek goed. Wol graach foar 
20 juny 2017.  
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HORIZONTAAL  
1 vertragend  
7 kruin  
13 landenteken  

Amerika  
14 karaat afk. 
16 soort bier  
18 krijtwit  
20 bijenhouder 
22 endje 
24 nebbeling  
25 vrouw  
26 pas  
28 rivier in Engeland 
29 gebruik  
31 voorportaal  
33 boogbal  
35 rang of regel  
37 duw  
38 bij gissing  
39 domkop  
41 lange rij  
43 bijbelse figuur 
44 hoofddeksel  
45 deel van een  

drukpers  
47 zwaar  
49 dierlijk  

steekwapen  
51 brullen  
53 bedaren  
55 zeer weinig 
56 bladplant  
57 speen  
59 afstandsmaat op  

zee  
60 waffel 
61 zitting voor twee  

personen  
62 snavel  
64 scheepstouw 
66 afkeer  
68 administratie- 

troepen afk.  
69 luchtblaas in  

water  
70 niet net  
72 papegaai  
74 boksterm afk.  
75 koker  
76 pratende vogel  
77 deel van de hals  
79 voorkeur  
81 plezier  
82 bal  
83 soort knaagdier  
84 stap  

85 uiting van liefde  
87 uitgeput  
89 hemdboord  
90 projectieplaatje  
91 rijksgrond afk.  
93 mislukking  
95 aangeboren  
97 soort blouse  
98 onderofficier afk.  
99 klein paardje  
101 muts met klep  
103 stok om te  

biljarten  
104 hiel van de voet  
105 Deense munt  
106 schelle kreet  
108 Roemeense  

munt  
110 vochtmaat  
111 bar  
112 gaap  
114 leesportefeuille  
117 soort dreg  
118 gezicht op iets  
120 inhoudsmaat 
121 vergevorderde  

leeftijd  
122 wigvormig hout  
124 ligplaats voor  

schepen  
126 hengelsnoer  
127 slim dier 
128 zoete drank  
130 uniek in zijn  

soort  
132 roodachtig  
134 zwarte delfstof  
135 korte dracht  
136 chemische  

werkplaats afk.  
138 gezworen  

gelofte  
140 bewaarplaats  

voor vis  
141 blinkend  
142 met eelt bedekt  
144 deel van de  

borst 
146 benepen  
147 melkspijs  
149 inham in muur  
150 afgeladen  
151 druk uitoefenen  
152 de juiste maat.  
 
 
 

VERTIKAAL  
2 elkander  
3 smoel of bek  
4 Europeaan  
5 er niet voor  
6 ent 
8 onder andere afk.  
9 Spaanse uitroep  
10 werkster  
11 vader en moeder  
12 toestand van rust  
14 twist  
15 kippenloop  
17 gist  
19 iets  
20 hakwerktuig  
21 heibel  
23 nieuw  
25 boenmiddel  
27 insekt  
30 luilak  
31 modern  
32 pesten  
34 achterste'  
36 grondig  
38 bitterheid  
39 uiting van  

afkeuring  
40 buitendijks land 
42 muzieknoot  
44 klein paardje  
45 terstond  
46 moed  
48 schoolbehoefte  
50 dol  
51 angstig  
52 andermaal  
54 feestdrank  
56 stakker  
58 dikke zwarte  

vloeistof  
60 avondjapon  
61 laagte  
62 windrichting afk.  
63 vismand  
65 soort boom  
67 uitgeput  
69 achtvormig ge-
bak  
70 soort uil  
71 zwartmaken met  

teer  
73 diergaarde  
75 kledingstuk  
76 oorlogstuig  
78 waardeloos 

graanafval  

80 tijdperk  
86 zeepoplossing  
88 loofboom  
89 afkerig van iets  
90 deel van een 

vaartuig  
92 geschonken  
94 vurig  
96 grappig  
97 varkensbout  
98 orgelspelen  
100 niet deze  
102 kort moment  
104 beet  
105 grote  

zwaardwalvis  
107 bofje  
109 blaadje papier  
110 zekere bloei- 

wijze  
111 eindje  
113 ruim  
115 voorwaarde  
116 moeder  
117 landenteken 

Australië  
119 sleepnet  
121 haver  
122 ketting  
123 lachwekkende 

aangelegenheid  
125 rund  
127 visdeel  
128 plaats in Italië  
129 besluit  
131 uithoek 
133 stel  
134 geefachtig  
135 ze  
137 achterwerk  
139 naaldboom  
140 oud vrouwtje  
141 woedend 
143 motorbrandstof  
145 kuiltje  
146 dot bloemen 
148 per expresse 

afk.  
150 papa 
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Skoallenijs 
(Kruiend Nijs) 

 
Oud papier  
Actie  
It Kruirêd 
  

Donderdag 20 april 2017 
Donderdag 18 mei 2017 
Donderdag 15 juni 2017 
Steeds vanaf 19.00 uur 

Het papier graag goed verpak-
ken in een doos, of vastbinden 
d.m.v. een stuk touw. 
Dit werkt voor iedereen makke-
lijker. 

EGO OBS It Kruirêd op naar Next Level 
school! 
De vraag van vele schoolbesturen, school-
teams en ouders is; 
‘Hoe bereiden wij onze kinderen voor op deze 
snel veranderende maatschappij’. 
Om hier aan te voldoen hebben wij ons aan-
gemeld als deelnemer aan het Next Level 
onderwijs Fryslân. Dit houdt o.a. het volgende 
in: 
 Ieder kind is uniek en is eigenaar van zijn 

of haar eigen leerproces 
(gepersonaliseerd leren), waarbij leer-
krachten hen begeleiden in hun ontwikke-
ling. Met oog voor talent. 

 De motivatie vanuit het kind zelf is de ba-
sis van naaste ontwikkeling, zodat het kind 
zijn of haar next level bereikt. 

 Kinderen, leerkrachten en ouders dragen 
gezamenlijk verantwoordelijkheid en zijn 
zich bewust van hun eigen handelen, en 
het effect daarvan, ook op langere termijn. 

 Kennisvakken, persoonsvorming en goed 
burgerschap. 

 De leer-werkomgeving van de kinderen en 
leerkrachten is; uitdagend, duurzaam en 
inspirerend, veilig, fysiek gezond en de 
mentale ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

 Gouden momenten, jaarfeesten en teleur-
stellingen worden gedeeld. 

 Een plek dichtbij, waar de gemeenschap 
trots op is en onderdeel van uitmaakt. 

 
Onze E (Ervarings) G (Gericht)  
O (Onderwijs) school voldoet nu al ruim aan 
bovenstaande uitgangspunten. Wij vinden het 
belangrijk, dat kinderen de kans krijgen te 
ontdekken waar hun talenten liggen en bie-
den zoveel mogelijk verschillende projecten 
aan. Hieronder vindt u een verslagje van het 
laatste project. 
 
Fotografieproject Dit ben ik, dit is mijn 
droom 
Hoe maak je een mooie foto van jezelf? Wat 
wil je laten zien op zo’n foto? Welke voorwer-
pen kies je daarbij? Wat is je droom? Is dat 
wat je later wil worden? Of vrede op de hele 
wereld? Of is dat vliegen op een eenhoorn? 

Of wat je vannacht in je slaap droomde? Hoe 
lang bestaat fotografie eigenlijk? En hoe de-
den ze dat vroeger, voordat er smartphones 
waren? Waar moet je op letten voordat je op 
de knop drukt? En waar moet je op letten als 
je foto’s bekijkt van beroemde fotografen/
kunstenaars? 
Dit en nog veel meer hebben de kinderen in 
dit project ontdekt. Daarbij hebben ze natuur-
lijk ook zelf veel foto’s gemaakt. Om dit te 
kunnen doen hadden we veel (digitale) foto-
toestellen nodig. Wij hebben daarom alle ou-
ders gevraagd of zij een eenvoudig fototoe-
stel hadden dat hun kind(eren) tijdens het 
project mocht/mochten gebruiken. Wat ook 
gebruikt kon worden was het fototoestel van 
een smartphone. De kinderen die zelf een 
smartphone hadden mochten tijdens het pro-
ject deze als fototoestel gebruiken.  
Heit Anne Boskma is in alle groepen geweest 
om te vertellen over de technische kant van 
foto’s maken.  
Kunstenaar/fotograaf Ida Buijs deed op 14 
maart met alle kinderen een workshop.  
Zij ging Dit ben ik, dit is mijn droom met de 
kinderen verbeelden door de kinderen te foto-
graferen in een mini-decor dat de kinderen 
van zichzelf maakten. Deze foto’s zijn ten-
toongesteld op de laatste dag, waarna de foto 
mee naar huis mocht. Voor de liefhebbers; 
kijk op www.idabuijs.nl 
Het project is gestart op 28 februari en is op 
22 maart, de open dag van OPO Furore, af-
gesloten. 
Team OBS It Kruirêd 
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Skoallenijs  
(Paadwizernijs) 

Wij houden u graag op de hoogte van de acti-
viteiten op en rond onze school. Hierbij weer 
even een korte impressie. 
 
Verkeersveiligheidslabel “SEEF”  

De Paadwizer heeft de 
afgelopen twee jaar 
weer aangetoond dat 
we een verkeersveilige 
school zijn. Dat bete-

kent dat onze school op het gebied van ver-
keersveiligheid en verkeersonderwijs goed 
presteert. Dat werd beloond met het 
‘herijkingsdocument’ van VVN. Natuurlijk 
gaan we met de verkeersouders de komende 
twee jaar weer van alles doen op het gebied 
van verkeersveiligheid. Er heeft al een fiets-
controle plaatsgevonden, waarbij de fietsen 
van alle leerlingen zijn gecontroleerd door 
VVN. De kinderen van groep 5&6 schreven 
brieven naar de gemeente om te pleiten voor 
een veiliger oversteek van de kruising 
Trynwâldsterdyk/Rinia van Nautaweg. We zijn 
benieuwd naar het antwoord van de gemeen-
te op de oplossingen van de kinderen! 
 
Kerstviering met kerstspel “Kinderen van 
goede wil” 

Op woensdag 21 december 2016 deden alle 
kinderen van de Paadwizer mee aan het 
kerstspel in de Ontmoetingskerk in Oentsjerk. 
Familie en vrienden waren uitgenodigd om te 
genieten van het kerstspel, dat zich dit jaar 
afspeelde in de stad ‘Goede Wille’, waar de 
goede wil echter ver was te zoeken. De 
Speelman ging met de speeldoos op zoek 
naar ‘goede wil’ en hij kwam onderweg ver-
schillende mensen tegen. Kerstfeest is het 
feest van de hoop. We kunnen in ons leven 
iets voor anderen betekenen, zolang we de 
hoop vasthouden en er werk van maken. Om 
elkaar te ondersteunen, maar ook om er te 
zijn voor iedereen die op onze weg komt. 
 

Brandweerbezoek groep 5 t/m 8 
Op 10 januari jl. kwam de Brandweer op be-
zoek in de groepen 5 t/m 8. We zijn weer he-
lemaal op de hoogte van brandveiligheid bin-
nen- en buitenshuis. Ook weten we wat we 
kunnen doen als er vlam in de pan is en heb-
ben we geleerd dat een vluchtroute bij brand 
belangrijk is. Verder hebben we geleerd dat 
brand uit 3 elementen bestaat: zuurstof, 
brandstof, warmte. Als één van deze elemen-
ten weggenomen wordt, dan verdwijnt de 
brand. Dat hebben we aan de hand van een 
proefje kunnen zien. Bedankt Dick, voor een 
interessante en leerzame presentatie! 
 
Kanjertraining 
In de vorige editie schreven we al over de 
Kanjertraining. Inmiddels hebben onze leer-
krachten twee trainingsdagen gehad en heeft 
de kick-off van dit project met het team en de 
kinderen plaatsgevonden. Door middel van 
een poppenspel gaven juf Gea en juf Karina 
de aftrap van ons nieuwe project. Een pro-
gramma dat kinderen leert hoe ze met elkaar 
om moeten gaan. We zorgen ervoor dat we 
ons allemaal veilig voelen op school en dat 
we elkaar leren te vertrouwen. In de groepen 
zijn we ook gestart met de Kanjertraining. Het 
is leuk om te zien dat de kinderen zo enthou-
siast zijn tijdens de oefeningen. 
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’t Komt in de Bus 

De boom van belofte' van Gerrit Damsma 
 
Zijn nieuwe boek, de historische roman 'De 
boom van belofte' is gepubliceerd. Het is de 
Nederlandse vertaling van zijn oorspronkelij-
ke Friese roman ‘De beam fan belofte’. 
Hoofdpersonen in deze roman zijn twee jon-
gelui uit de Trynwâlden. Het boek was al na 
een half jaar uitverkocht.  
  
Friese pioniers bouwden in Amerika nieuw 
'Vriesland' 
 
Werkloosheid, armoede, honger en getwist 
in de kerk! Reden genoeg voor honderden 
Friezen in het midden van de 19de eeuw om 
vol vertrouwen en hoop af te reizen naar de 
‘Nieuwe Wereld’. Ze hadden een droom. 
Amerika was het land van vrijheid, ruimte, 
werk en welvaart. 
In 1847 emigreerde een grote groep Friezen 
(49 mannen en vrouwen en 29 kinderen) 
onder leiding van ds. Marten Annes Ypma 
uit Hallum naar de staat Michigan. Onder 
hen bevonden zich ook enkele inwoners uit 
de Trynwâlden - een jong stel en de hoofd-
personen in deze roman. Het was een zwa-
re en gevaarlijke reis vol ontberingen. Diep 
in het oerwoud kapten ze zich een nieuwe 
woonplek: Vriesland. Het was een strijd op 
leven en dood.  
Als journalist van het Friesch Dagblad 
maakte Gerrit Damsma indertijd een reis 
naar Michigan en raakte gefascineerd door 
de verhalen over die eerste landverhuizers. 
Wie waren zij, wat waren hun drijfveren? Hij 
tekende hun levensverhaal op in de Friese 
historische roman ‘De beam fan belofte’. 
Daar is nu een Nederlandse vertaling van 
verschenen: ‘De boom van belofte’. Het is 
een eresaluut aan deze eerste, vastberaden 
pioniers die uit het niets een nieuw bestaan 
wisten op te bouwen.  
De nederzettingen in de Nederlandse kolo-
nie (Holland, Zeeland, Vriesland, Groningen, 
Drenthe, Overisel, Graafschap en anderen) 
zijn gebouwd 'on the bones of the founders' 
- op de beenderen van de bouwers. 
 
Enkele recensies uit de eerste (Friese) uit-
gave: 

“Een goede dramatische opbouw met een 
sterk slot. Een waardige ode aan de vroege 
Friese emigranten.” (Leeuwarder Courant). 
  
“...vanaf dat moment heeft het verhaal je in 
de ban en is het moeilijk om het boek aan 
de kant te leggen.” (Friesch Dagblad) 
  
“De boom van belofte lijkt me een boek dat 
meer nog dan ‘Het wrede paradijs’ de lezer 
meeneemt in de rauwe werkelijkheid van het 
emigrantenbestaan in de 19de eeuw. Een 
monument!” (Geandewei).   
 
Het boek is verkrijgbaar als paperback en E-
boek: 
- via boekhandels en internetboekhandel 
(b.v. bol.com): 
- www.gerritdamsma.frl 
- www.bravenewbooks.nl/gerritdamsma 
Prijzen: Paperback € 20 (gratis verzending); 
E-boek € 7,95 
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Nieuwe toekomst voor dienstencentrum 
Heemstra State? 

 

Heemstra State in Oentsjerk vervult als 
dienstencentrum een centrale rol in de ge-
meenschap van de Trynwâlden. Mensen 
ontmoeten er elkaar voor hobby’s en activi-
teiten en er kan koffie gedronken worden. 
Ook de kinderopvang en een aantal andere 
diensten, zoals de kapper en de pedicure, 
zijn in het dienstencentrum te vinden. Kort-
om: de sociale functie is groot. Vanuit 
Heemstra State leveren wijkteams allerlei 
vormen van zorg en ondersteuning aan ou-
deren in de Trynwâlden. Het dienstencen-
trum draait echter al jaren met verlies. Daar-
om wordt gezocht naar een toekomstbesten-
dige invulling. 
We zoeken samen met alle inwoners uit de 
regio een oplossing voor de toekomst. Zoals 
het nu gaat, kan het niet langer. We kunnen 
het dienstencentrum niet financieren met 

zorggeld, dat kan en mag helaas niet. Onze 
kwaliteit van de zorg blijft op orde, deze is 
echt niet in gevaar’, vertelt Irma Kits, locatie-
manager van Heemstra State. Heemstra 
State maakt onderdeel uit van koepelorgani-
satie Patyna. 
Irma Kits denkt dat zonder samenwerking 
met andere partijen de last van het centrale 
dienstencentrum niet meer op te brengen is. 
‘De inwoners hoeven de tekorten niet op te 
hoesten. Maar in de toekomst willen we wel 
heel graag samenwerken met partijen, groe-
pen en inwoners uit de Trynwâlden. Om het 
dienstencentrum weer als centraal middel-
punt van de Trynwâlden terug te geven aan 
de inwoners, zonder te concurreren met de 
reeds bestaande dorpshuizen en buurtinitia-
tieven.’ 
Het volledige verslag van de brainstormfase 
is te vinden via www.patyna.nl/locaties/
oentsjerk 
 

40-dagenproject voor  
‘Stichting Promotie Roemenië’ 

 
De ZWO-commissie heeft besloten dit jaar 
de opbrengst van het 40-dagenproject te 
bestemmen voor ‘Stichting Promotie Roe-
menië’   
Allereerst hartelijk dank dat de Protestantse 
Gemeente Trynwâlden ‘Stichting Promotie 
Roemenië’ heeft uitgekozen voor het 40-
dagenproject. Deze steun in de rug stellen 
we zeer op prijs. Voor de mensen zal de op-
brengst van het 40-
dagenproject heel goed ge-
bruikt kunnen worden. De 
Stichting sponsort niet alleen 
met geld maar ook met goe-
deren. Er worden meerdere 
plaatsen gesteund zoals 
Breasa, Salard Margihta, Alba 
Julia en Botosani. Deze ge-
meenten helpen we met etens-
waar, bouwmaterialen, maar 
ook sociaal en financieel en wat 
er maar nodig is. 
 
Bijna elke week gaat er een 
vrachtwagen met bruikbare 
spullen naar één van de ge-
meenten. Met alle gemeenten 
is er een goede, vertrouwde 

samenwerking. 
Dat er veel geld mee gemoeid is, laat zich 
raden. Maar alle vrijwilligers maken er met 
elkaar een mooie organisatie van. Hoewel 
heel veel spul wordt aangeboden, moeten 
we ook wel veel kopen, zoals bouwspullen 
die in Roemenië niet of moeilijk te koop zijn. 
Dit is een kort overzicht van hetgeen we met 
alle vrijwilligers proberen uit te voeren. 
 
Namens de St. Promotie Roemenië, 
Libbe Hoeksma 

http://www.patyna.nl/locaties/oentsjerk
http://www.patyna.nl/locaties/oentsjerk


Ut de 2 Doarpen 41 Mûnein/Readtsjerk 

 

ACTIVITEITEN 

20-04-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 19.00 u. ‘t Kruirêd  

11-04-2017 

Vrouwen van Nu 
modeshow modehuis Dijkstra 
Feanwâlden  

19.45.u Staniastate  

06-05-2017 
Untbleatsjen tinkstien Lytse Sjoerd 
op de swerfstien by de haven. 

15.00 u.  It Mounehoekje. 

18-05-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 19.00 u. ’t Kruirêd 

11/12/13/-05-
2017 

Dorpsfeest  
Evenemententer-
rein 

15-06-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 19.00 u. ‘t Kruirêd 



Ut de 2 Doarpen 42 Mûnein/Readtsjerk 

 

Colofon 

De dorpskrant ‘Ut de 2 Doarpen’ is een uitgave uit 
Mûnein/Readtsjerk en verschijnt 4 keer per jaar  
Oplage: 390 exemplaren 
Verspreiding: Inwoners van Mûnein en Readtsjerk 
krijgen de dorpskrant gratis aan huis bezorgd. 
Extra abonnementen zijn verkrijgbaar á raison van  
€ 8,00 per abonnementsjaar van 4 uitgaven. 
Opgave extra abonnementen bij: Ankie Galama 

Advertentiekosten per jaargang: 
Hele pagina:  € 130,- 
Halve pagina: €   65,- 
Kwart pagina: €   40,- 
 

Kopy voor:  
20 juni   (week 25) 
19 september  (week 38) 
21 november  (week 47) 

Verspreiding: 
14/15 juli   (week 28) 
13/14 oktober  (week 41) 
15/16 december  (week 50) 

Druk: CSL digitaal Leeuwarden 

Foto voorpagina: Hans Dijkstra  

Deze krant is mede mogelijk gemaakt door  
CSL digitaal en Rabobank Drachten Friesland Oost  
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