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Simmerlok 
En dan is it memmedei en einlings bûtensitterswaar. Wat ha we der lang op wachtsje moat-
ten! 
Efter hûs jou ik my del mei in bakje. De klanken fan muzyk fan de tsjerketsjinst yn de feest-
tinte klinke op de eftergrûn. De kikkerts yn de fiver dogge ek mei. Se lizze yn de sinne op de 
blêden en genietsje lykas my fan de sinne. Efter de freding lizze de skiepkes rêstich en in 
pear lammen huppelje troch it gers. Fierderop weidzje de swartbûnte kij. Wat dekorearje hja 
it lânskip prachtich! Boppe it stik omploege lân giet in ljip oer de wjuk. Ik ha sa it fermoeden 
dat syn wiifke op aaien sit op de swarte grûn, want se wiene earst mei syn twaen. In ljip oer 
de wjuk efter hûs, dat haw ik jierren net sjoen. Elke kear as ik it sjoch makket myn hert in 
spronkje. Sa no en dan hear ik syn lûd, kiè-wi, kiè-wi... Ik neam dit simmerlok!  
 
In bytsje simmerlok wolle wy as redaksje fan de doarpskrante jimme ek bringe. We hawwe 
allegearre tige ús bêst dien om wer in moaie krante te meitsjen. Ankie gie sa as altyd by nije 
doarpsbewenners del en tekene in nijsgjirrich ferhaal op, Akke hat wer wat aardichs foar de 
bern betocht, Geert hie it drok mei syn rubryk Drokte, ik nim jimme sa as altyd mei troch de 
tún en as lêste, Piet as ûnmisbere skeakel tusken alle skriuwers en oare kopij én de drukke-
rij, knutsele it blêd yninoar. We hoopje dat jimme dizze simmeredysje mei in soad nocht lêze 
sille! 
 
Fan ôf dit plak winskje wy jimme allegearre in moaie simmer mei prachtich waar én fansels 
in moaie fakânsje ta! 
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Yn 'e kunde komme mei… kennismaken met…. 
Ankie Galama 

Van Hallum naar de Mûnein 
Akke komt terug naar de plek waar haar 
roots liggen, de Trynwâlden. Ze is de doch-
ter van Wieger en Nienke van der Meer. 
‘Myn heit wie timmerman en wennet no mei 
myn mem yn de foarein fan wat foarhinne ‘It 
Bûthûs’ wie’. Haar broers en één van haar 
zussen wonen nog steeds in de Trynwâlden.  
Sjouke had met zijn broer een akkerbouw-
bedrijf en een aantal schapen. Eerder na-
men ze dit bedrijf over van hun vader. Poot-
aardappelen was het belangrijkste product, 
maar ze verbouwden meer.  

Enkele oorspronkelijke aardappelkistjes 
doen nu dienst als bloembak en ze maakten 
er twee tuinstoelen van. ‘ 
We hiene gjin opfolger foar it bedriuw, dat 
sadwaande binne we der mei opholden en 
no bin ik ZZP-er by ûnder oaren AB Vak-
werk’. De schapen wilden ze meenemen en 
dus werd er gezocht naar een geschikte 
plek, een boerderij of zo iets, met een flink 
stuk land erbij. ‘Dat foel noch net ta, safolle 
wie der net te keap, oant se dit boerespul op 
it each hienen en doe ha se tahapt’. Sep-
tember vorig jaar werden ze de eigenaars 
en Akke’s broer, Tako van der Meer van 
Bouwbedrijf van der Meer in Oentsjerk, re-
noveerde de boerderij van buiten en van 
binnen. Als je over de Halligenweg fietste of 
reed zag je een compleet nieuw dak ver-
schijnen.  

 
Binnen is bijna alles gestript en opnieuw in-
gedeeld en verbouwd. Wat een fantastische 
plek, ontdek ik, wanneer ik hen opzoek om 
dit interview te doen. Ik heb het uitzicht op 
het land aan de west- en de noordkant waar 
zo’n 80 schapen en 150 lammeren rondlo-
pen. En sinds kort zijn ze de trotse bezitters 
van een paard. Ik zie ze genieten van deze 
aanwinst en op mijn vraag waar we de foto’s 
gaan maken, is het antwoord eenduidig: bij 
en met hun paard. 
Sjouke is geboren en getogen (hikke en 
tein) in Hallum. Hij verruilt na 56 jaar Hallum 
voor Mûnein. ‘Hoe is dat voor je’, vraag ik 
hem. ‘We ha in moai plak krigen’, is zijn ant-
woord. Hij heeft niet veel woorden nodig om 
aan te geven dat hij het hier naar zijn zin 
heeft. ‘Ik ha noch wat lân efter de seedyk 
yn’e buert fan de Tempel fan Ids Willemsma 
op’e seedyk by Marrum. Dat ik kom dêr 
noch wol faak’. Afgelopen half jaar was hij 
veel thuis vanwege de verbouwing en ver-
huizing. Ik bin ZZP-er by AB Vakwerk en 
wurkje dan ek faak yn’e buert fan Hallum en 
Marrum by ikkerbouboeren. En ik ha in fêst 
plakje by in boer wêr ik om de 14 dagen de 
kij melk of ynfâl as dat nedich is. En hjir ha 
ik de skiep dy’t dit foarjier allegeare lamkes 
krigen ha. Dêr moast ek wol wat by wêze’. 
Verder lopen er nog 11 kippen rond. ‘Geen 
poezen’, vraag ik: ‘nee, dy fan Jan en Marie-
ke fangt hjir de mûzen’..  

In dit nummer van de dorpskrant maken jullie kennis met Sjouke Hoogland en Akke Hoog-
land-van der Meer, beide 56 jaar. Twee dochters en een zoon maken het gezin compleet. 
Nienke is 24 en woont in Alphen aan de Rijn, Margje is 22 en woont in Utrecht. Johannes 
woont nog thuis en is 19 jaar. Met z’n drieën wonen ze sinds 1 maart van dit jaar aan de 
Halligenweg 27, in de boerderij waar Cindy en Pieter woonden.  
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Akke werkt al 38 jaar bij de Rabobank. ‘Ik ha 
oeral wol oant it wurk west, mar yn Stiens it 
langst. No sit ik yn Ljouwert en fanôf 1 okto-
ber gean ik nei it Hearrenfean. It makket my 
net folle út hear, ik ha al op safolle plakken 
west’, vertelt ze luchtig 
 
Blijft er nog tijd over voor hobby’s en an-
dere bezigheden? 
‘Ik fuotballe altiid, mar dat is no dien. En 
fytse mei ik ek graach dwaan. Straks wol ik it 
racefytsen wol wer oppakke’, zegt Sjouke.  
‘Ik mei graach swimme, straks de tún wat 
oanpakke en we lêze beide graach’. Thrillers 
van Noorse schrijvers bijvoorbeeld, maar 
ook de krant. ‘Ik lees momenteel een prach-
tig boek: ‘Als je het licht niet kunt zien’, van 
Anthony Doerr’, vult Akke aan.  
De Vlaamse politieserie Commissaris Witse 
is één van hun favoriete Tv-programma’s. 
‘We hebben alleen NPO 1, 2 en 3 en Omrop 
Fryslân hoor’. Jinek of Pauw, Boer zoekt 
vrouw, en Flikken Maastricht komen voorbij 
als ik even doorvraag naar hun voorkeur 
programma’s.  

Intussen is het kennismaken met de buurt 
gestart. ‘We binne lid wurden fan de buertfe-
riening en ha in earste gearkomste meimak-
ke’. En dan komt it Sjouke yn it sin dat syn 
nicht Sjoukje Hoogland hjir ek wennet, oan 
de Boskwei yn Readtsjerk.  
Voor Akke is het weer een beetje thuisko-
men. ‘Ik fiel my wol wer thús, myn heit en 
mem kinne maklik even lânskomme. Ik fyts 
ek sa nei harren ta, as ik dat wol. Se binne 
83 en 84 jier’.  
Ik merk dat ze het beide hier goed naar de 
zin hebben: ‘it foldocht goed, we ha gjin dei 
spyt hân’. Kort maar krachtig, maar dit zegt 
genoeg.  
Wat betreft de toekomst: ‘earst mar even 
genietsje hjirre en miskien wat faker op 
fakânsje’, oppert Akke lachend. ‘En de tuin 
bijhouden en misschien aanpassen zonodig. 
De schuur kan aan de buitenkant nog opge-
knapt worden. Maar dat komt allemaal wel’.  
Als ik tegen half 10 vertrek, valt het zonlicht 
nog steeds door het westelijk raam naar bin-
nen. Een prachtige plek.  

Als redactie van de Dorpskrant hopen we dat jullie hier een fijne toekomst tegemoet gaan. 
We wensen jullie veel woonplezier in deze prachtige omgeving. 
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BHV-reanimatie en AED cursus 
Wiebe Meijer  

Op 30 mei had de Feriening foar Doarpsbe-
langen een BHV-reanimatie en AED cursus 
georganiseerd. Dit was tot stand gekomen in 
samenwerking met onze dorpsgenoot Erwin 
Duursma. 
Erwin, die voorzitter is van Stichting Fryslân 
Hartveilig, was bereid om samen met Ferie-
ning foar Doarpsbelangen dit te organiseren. 
Er waren 13 aanmeldingen vanuit Mûnein 
en Readtsjerk. 

De cursusleiders waren Klaas Bergsma en 
Piet van der Schors van Stichting Reanima-
tie Leeuwarden en omstreken. 
 
De cursus bestond uit theorie met foto’s en 
filmmateriaal en het reanimeren met oefen-
pop met en zonder AED. 
 

Ook de Rautek greep, stabiele zijligging en 
de Heimlich methode kwamen aan de orde. 
Het was een interessante avond, waar ieder 
kon beleven hoe belangrijk het reanimeren 
en AED gebruik is en daarmee een mensen-
leven te kunnen redden. 

De cursus leiders werden bedankt met een 
bos bloemen voor hun uitstekende uitleg 
waar ernst en humor elkaar afwisselden.   
De cursisten krijgen allen een reanimatie- en 
AED diploma toegestuurd, hiermee kunnen 
zij zich aanmelden bij HartslagNu. 
Dorpsbelang bedankt cursisten, Erwin 
Duursma, Klaas Bergsma en Piet van der 
Schors voor hun inzet. 
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Nieuwe voorzitter Feriening foar Doarpsbelangen 
Uitzen de Vries 

Tijdens de jaarvergadering van Feriening 
foar Doarpsbelangen in april van dit jaar ben 
ik in het bestuur gekozen als voorzitter en 
neem ik het stokje over van Doede Sante-
ma. 
Ik ben Uitzen de Vries, geboren in 
Readtsjerk en op mijn negende verhuisd 
naar Rinsumageest aan de Tuskenmarren, 
waar ik een ruilverkaveling boerderij heb 
overgenomen van mijn ouders. 
In 2012 verhuisde ik met Binny en de kin-
deren terug naar Readtsjerk, waar we vier 
jaar hebben gewoond. Onze zoon Gaatze 
bleef op de Tuskenmarren, dochter Sytske 
trouwde vanuit Readtsjerk en woont in Oos-
trum en zoon Sjoerd woont op de boerderij 
in Readtsjerk. Vorig jaar gingen Binny, onze 
jongste dochter Afke en ik naar Mûnein en 
kwamen we naast Doede en Janneke San-
tema te wonen. Dit stekkie willen we de eer-
ste 25 jaar niet weer verlaten. Door een in-
terne verbouwing hebben we nu een levens-
loopbestendige woning waar we jaren mee 
vooruit kunnen. 
Ik ben dagelijks nog werkzaam op de boer-
derijen van onze zonen Gaatze en Sjoerd. 
Thuis in en om huis probeer ik de ‘puntjes 

op de i te zetten’ (dat kan nog wel een jaar-
tje duren). 
Verder rijd ik regelmatig met de paardenkar 
achter de auto en de pony van Afke naar de 
manege.   
Zodra ik meer vrije tijd krijg kan ik mijn hob-
by’s familiegeschiedenis en geschiedenis 
van de omgeving weer oppakken. Want 
dorpsbelang, politiek en mijn vertegenwoor-
diging in de Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond (NMV) vragen de nodige tijd. 
We hebben al een paar bestuursvergaderin-
gen gehad van dorpsbelang, met B en W 
van Dantumadiel gesproken, een plenaire 
zitting gehad in Burgum met B en W van 
Tytsjerksteradiel en de opening van de vaar-
route in onze omgeving bijgewoond. 
Voor Dantumadeel’82 ben ik fractiesecreta-
ris en voor de NMV ben ik betrokken bij de 
kaderrichtlijn water en de provinciale veen-
weidevisie. 
Voor alle drie functies heb ik met politiek en 
volksvertegenwoordigers te maken en ik er-
vaar dit als een uitdagende en leuke bezig-
heid. Daardoor hoop ik zo mogelijk wat in-
vloed uit te oefenen op denkrichting en be-
leid. 
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Drokte 
Geert Knobbe 

Panna Knock-out toernooi 
Het Panna Knock-out toernooi dat plaats 
zou vinden op woensdag 7 juni ging vanwe-
ge de regen niet door en werd uitgesteld 
naar woensdagmiddag 21 juni.  

Tien kinderen zetten hun beste beentje voor 
in de Pannakooi bij It Kruirêd. Vanwege het 
hele warme weer is het zwembad waar-
schijnlijk ook een trekpleister. De juffen van 
school en enkele ouders staan enthousiast 
langs de lijn om de kinderen aan te moedi-
gen. Op één moment moet de fotograaf dui-
ken, anders had de bal de camera geraakt. 
Zo fanatiek wordt er gespeeld.  
In het kader van sportstimulering een erg 
leuke activiteit.    
 
Hutten bouwen 

Ja, het was zaterdag 24 juni een feestelijk 
getimmer bij dorpshuis de Mounestien.  

Er mochten hutten gebouwd worden. De 
bouwvakkers zetten eerst de “muren“ op zijn 
plaats. Vervolgens werd de boel aan elkaar 
vastgespijkerd.  

Dan zie je al gauw dat de dames gaan in-
richten: spijkers slaan voor de kapstokken, 
jassen ophangen. Tussendoor in de pauze 
een ijsje eten. Het optrekje werd tot besluit 
zelfs van een dak voorzien! Leuk was ook 
dat meerdere dorpen hier samen werkten. 
Het werkvolk kwam uit Mûnein, Gytsjerk en 
Oentsjerk. Wat is er dan mooier dan deze 
klus af te sluiten met gezamenlijk pannen-
koeken eten?  

Dat afsluiten viel niet mee: volgens de werk-
opzichters waren de bouwers niet naar huis 
te krijgen…… 
. 
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Skieppeskearen 
Us fotograaf Ankie Galema kaam dit tafriel 
tsjin op de Halligen. Op de langste en hiel 
waarme dei fan 2017 rekken dizze skiep sa 
harren jas kwyt. 

Albert van der Ploeg benoemd tot voor-
zitter Noardlike Fryske Wâlden 
Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk is 
benoemd tot nieuwe voorzitter van de ver-
eniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De 
algemene ledenvergadering stemde dins-
dagavond 20 juni in met de benoeming van 
de ervaren bestuurder tot het boegbeeld van 
de agrarische natuurvereniging. De leden 
waren bijeengekomen in It Readtsjerkje in 
Readtsjerk, de woonplaats van Van der 
Ploeg. 
Van der Ploeg is naast zijn werk als wethou-
der van de gemeente Dongeradeel hobby-
boer en hij doet aan particulier natuurbe-
heer. De bestuurder is ruim zeven jaar wet-
houder in Dongeradeel, daarvoor acht jaar 
in Dantumadiel en was leerkracht aan AOC 
Friesland. Hij beschikt over een breed net-

werk, een bestuurlijke antenne en heeft vol-
doende vakkennis van agrarisch natuurbe-
heer. Vandaar dat de leden unaniem konden 
instemmen met zijn benoeming tot nieuwe 
voorzitter. Van der Ploeg gaat verder als 
deeltijdwethouder en zal zich voor een groot 
deel van de werkweek inzetten voor de ver-
eniging NFW. 
  
De Noardlike Fryske Wâlden is een vereni-
ging van zes afdelingen in Noordoost-
Fryslân, waarin bijna 800 leden, boeren en 
particulieren aan agrarisch natuurbeheer 
doen. De NFW zet zich onder andere in voor 
3600 kilometer elzensingels en houtwallen, 
honderden pingo’s en dobben en ruim 2800 
hectare weidevogelbeheer. Een professio-
neel bureau in Burgum voert alle administra-
tieve handelingen uit voor de leden.  

Albert van der Ploeg benoemd tot voorzitter Noardlike Fryske Wâlden 

Albert van der 
Ploeg krijgt de 
‘voorzittershamer’ 
van de agrarische 
natuurvereniging 
Noardlike Fryske 
Wâlden uitgereikt 
door vicevoorzit-
ter Wout van  
Vulpen 
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It is earste peaskedei en sa as altyd makket 
de soleksklup him wer op foar in tocht nei it 
suden. 
De reislieder hat it mar drok, no wer mei syn 
nijste soleks app foar de rûte nei Appelskea 
mar gek genôch wol fia Driezum en Wâlters-
wâld. 

Foarop Jeroen en Tabe, hja wisten it earste 
stik fan de tocht út de bleate holle. 

Dieter is sûnder moffen útein set, mar de 
hovenier Johan en flierrenspesjalist Enne 
hawwe de fingerseinen bot ynpakt. 

Arjen en Pieter, de blues brothers fan dizze 
gesellige klup hawwe de dei fan harren lib-
ben, de mûlshoeken skuorre hast út sa'n 
wille hawwe dy twa. 
 
It wie foar de klup in moaie lange rit, mei 
meastal de wyn yn de reach en fia Skûlen-
boarch, Eastermar, Droegeham, Houtigeha-
ge binne hja yn de Haule by Tante Nel del-
strutsen. 
Op twadde peaskedei binne hja thús brocht 
yn in feewein, neffens de mannen sa grut 
dat der ek wol fyftich soleksen yn koene.  
Sa as altyd is der minder benzine trochgien 
as bier. 

Grutte jonkjes op lytse brommers 
Hans Dijkstra 
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Slagge Doarpsfeest 2017! 
Janke Wiersma-Bosma 

As doarpsfeestkommisje sjogge wy werom 
op in tige slagge doarpsfeest. Oer belang-
stelling en it waar hiene wy net te kleien.  
Wy hiene in alsidich programma, mei it suk-
sesfolle volleybaltoernooi op de tongersdei-
tejûn. Derneist binne wy tige te sprekken oer 
de freed mei de band Prime Suspect. Spiti-
gernôch koe de band Virus net komme troch 
stimproblemen fan de sjongeres. Mar ek mei 
de band Prime Suspect is it in fantastyske 
jûn wurden. De sfear wie goed, it wie feest! 
Sneon hiene wy foar it earst de kofferbaksa-
le. Der hiene wol wat mear minsken by kin-
nen. Mar de minsken dy't der wiene fûnen it 
leuk! Folgjend jier wolle wy sjen of wy it wer 
mooglik meitsje kinne en hoopje dat der dan 
mear minsken meidogge.  
Dernei wie de demo fan de Brandweer 
Gytsjerk, folge troch de spultsjes en it mati-
nee mei Trienes en DJ Sybren. Jong en âld 
wiene op it feestterrein en diene gesellich 
mei! 
 

De snein is it feest ôfsletten mei in 
tsjerketsjinst. 
Op dizze en de folgjende side stiet in koarte  
sfearympresje fan it feest 2017! 
 
Tige tank ynwenners en sponsoren! 
Ek dit jier wolle wy mei dit skriuwen witte litte 
dat dit alles mei mooglik makke is troch 
jeften fan jimme allegearre, ynwenners en 
sponsoren, wêr’t wy dan ek tige wiis mei bin-
ne. Wy brûke jimme jeften foar de muzyk, 
mar bygelyks ek foar de kermis en de oan-
klaaiïng fan de tinte. 
Foarearst in noflike simmer tawinske!  
 
Doarpsfeestkommisje Mûnein en 
Readtsjerk.  
 
Janke Wiersma-Bosma, Ypie Duursma-
Groenewoud, Anita Reintjes, Jan van den 
Berg, Marijke Havinga, Siete Stoker, Sijke 
van der Ploeg, Eelke Kuipers en Bob van 
der Wal (kroechbaas Mounehoekje).  
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Túnblog simmer  
Grytsje Dijkstra 

Yn de lêste túnblog naam ik jimme mei nei 
de eftertún wêr't in stik wyldernis teamd wur-
de moast. No dat is slagge. Om't wy ein 
maart mei fakânsje soene wie der ek in 
streefdatum. Foardat we op reis giene moast 
it stik om. Dus de mouwen opstrûpe en tún-
omkeare. Oan'e skep. Stikje foar stikje wur-
ken we tegearre de foarhinne wylde blom-
metún wer swart. Sûn wurk, neat mis mei, 
lekker yn de bûtenlucht. Op de knibbels om 
dêr dan wer de fiter út te sykjen. Wat siet der 
wat yn!  

De beleanning fan dit swiere wurk is it yn-
plantsjen. In ritsje nei Eenrum nei De Kleine 
Plantage levere wer wat bysûndere planten 
op. Moaie pearse Floxen, Lanium orvala, in 
soarte fan dôvenettel mei hiel moai blêd, in 
Strúkclematis. It begjin wie der.  
Ek noch mar op in middei nei de Kruidhof. 
Dêr fûn ik einlings in pears/ blauwe Skoar-
woartel (smeerwortel). Ferliene jier kocht ik 
wat rose-eftige. Mar doe al socht ik dizze. 
Myn middei koe net mear stikken. 
In alderaardichst adreske is ek altyd de 
ferkeap by in pleatske op de Simmerdyk tus-
ken Hurdegaryp en Burgum. Grutte potten 
mei fêste planten yn alderhande soarten en 
kleuren foar € 2,- it stik. In aardich priiske en 
de grutte pollen folje de tún moai. It stik hat 
hiel wat nedich en it moaiste yn sa'n grut stik 
is it meitsjen fan grutte groepen fan deselde 
planten. Tuskentroch kin dan ris in ienling 
stean sa as in geweldige hjouwerplant, wêr-
fan ik de namme kwyt bin. De aren stean op 
lange stâlen die't wol oardel meter heech 
wurde kinne. As de sinne der jûns op skynt 
lykje se wol fan goud en as it waait bewege 

se sierlik yn de wyn. It wie sa'n plant wêr't ik 
fuortendaliks fereale op wurde doe't ik him 
seach by Andries van Kammen. Sa gie it 
Andries by de kweker ek fertelde hy my 
entûsjast. 
Sa stadichoan rekket de boarder al aardich 
fol. Yn de linkerkant haw ik ferliene jier Sca-
biosa columbaria butterfy blue (schurf- of 
duifkruid) plante. It is in leech plantsje mei 
pearse blomkes op lange stâltsjes. In echte 
flinterplant. Ik telde fannemoarn wol twein-
tich flinters op, wat sil it wêze, in fjouwerkan-
temeter. Faaks sykje ik om planten die't flin-
ters en bijen oanlûke. O sa belangryk foar it 
ekosysteem. Foar de oare kant haw ik no ek 
mar wat in stik of wat oanskaft en de earste 
flinters kamen der al gau op ôf. Derneist stiet 
Nepeta (kattenkruid) en op die planten gûn-
zet it fan de bijen. Bliid bin ik as myn Gaura 
lindheimeri whirling butterflys bloeit, de 
blomkes binne krekt flinters en de plant 
bloeit oan de winter ta. Oerhâlde is wol wat 
in probleem, dus gewoan opnij oanskaffe. Ik 
kin him net misse, it is sa'n moaie simmer-
plant. 
De fjouwerkantemeterbak die't wat fergetten 
yn in hoekje stie hat ûndertusken in boaiem 
krige en stjit no op poatsjes, wat is it in geriif! 
Gjin slakken en gjin ûntúch mear wat altyd 
troch it woarteldoek hinne of bylâns krûpt. 
Gau haw ik der grienteplantsjes ynset, krop-
slaad, wat oare soarten krolslaad, andyvje, 
blomkoal. De earste slaad ha we al op en 
we moatte der no al tsjinoan ite, sa hurd 
waakset alles, de blomkoal stiet der ek moai 
foar mar groeit gelokkich wat stadiger. Op 
de lege plak-
ken haw ik al 
wer nije 
plantsjes set. 
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Mei it moaie waar groeie de hagen ek om-
raak dat dêr moat de hageskjirre sa no en 
dan efkes oerhinne. Ek de klimmerblêd fle-
ant as in tierelier. Snoeie nei de langste dei 

haw ik 
goeie ûn-
derfining 
mei. Dan is 
de measte 
groei der 
wol út en 
dat skeelt 
yn it wurk. 
Want ja, in 

tún is moai en der is altyd wol wat te dwaan, 
mar in tún is ek om yn te relaxen en lekker 
te sitten. Al falt dat my wolris dreech.... 
Ik strún al wer troch de boekjes want de tún 
foar hûs moat ek ris oanpakt. Sa lang al 
sjoch ik út op de buxushagen, die meie om 
my sa stadichoan wolris nei it stoart. Troch 
de jierren hinne is myn foartún middeis yn it 
skaad rekke en de planten die' t ik eartiids 
plante ha fiene dêr neat oan. Och en ris in 

nij plan meitsje soarget faaks ek foar lucht 
en romte. 
Yn de tún is ek spul wat wolris in bêste snoei 
en knipbeurt ha kin. Alles mar wat oan de 
wolken ta groeie litte is wol maklik 
túnierkjen, mar op't lêst wurdt it in suterich 
útgroeide boel. Yn it nijjier moatte we dêr 
mar ris in set fan ha. 
Jimme snappe it, ek dit túnferhaal kriget in 
ferfolch, oant de oare kear! 
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Glasatelier van Jan Hooghiemstra in Oentsjerk, 2 
Kunst in zicht nr. 16, ©Gerhild van Rooij 

In het voormalige bedrijf A aan de Wynser-
dyk 20, Oentsjerk van de in 1962 opgerichte 
Internationale Praktijkschool voor de Vee-
houderij en het Weidebedrijf of praktijk-
school, kwam bedriuwenpleats 'It Aventoer'. 
Antje en Gerke Postma verhuurden er ruim-
tes aan ondernemers en kunstenaars. Jan 
Hooghiemstra had er in 2006 zijn glasatelier. 
Het echtpaar Postma bood er ook dagbeste-
ding en -opvang aan voor mensen met een 
beperking, met de mogelijkheid tot logies of 
deeltijd wonen.  
 
Op 7 november 2015 opende je jouw ate-
lier op Rengersweg 94. Voor de grote 
glasoven was het elektriciteitsnet zelfs 
aangepast en zat Oentsjerk even zonder 
stroom. 
‘In 2014 wilden Antje en Gerke extra woon-
ruimte creëren. Huurders konden zich een 
jaar oriënteren, dat gaf behoorlijk stress. 
Durk en Melly van Bouw- en Hobbycentrum 
It Bûthus (sinds november 2016 woon- en 
kadowinkel KA&KO uit Wyns) kenden me. 
Ze mailden dat ze hun opslag wilden verhu-
ren toen ik al bijna in het logeergebouw van 
‘de praktijkschool’ aan de Sanjesreed was 
getrokken. Het casco gaven we een glazen 
pui, daarmee hadden we prachtig uitzicht en 
licht. Met de extra wanden in de ruimte is het 
glasatelier ideaal voor het maken van vrij 
werk en opdrachten. Mijn vrouw Atsje, die 
les gaf in het speciaal onderwijs, geeft ook 
glasworkshops. We dragen graag onze ken-
nis over als mooie ervaring, compleet met 
koffie en cake. Ik vertel over glas, het zonder 
kwast schilderen met glaspoeder vermengd 
met vloeistof of het fusen (smelten) en snij 
standaardvormen voor raam- of tuinsieraden 
in vogel- of vlindervorm, klokken, hangend of 
in standaards. Er kunnen ook schalen of 
waxine-lichthouders gemaakt worden. Wij 
moeten echt de agenda vrijhouden voor de 
designweken of vakanties, anders lopen we 
vol met één tot twee workshops per dag’. 
 
Er staat ook kleurrijk glas, rond en ruit-
vormig in gebogen betonvlechtdraden? 
‘Die standaards voor werk van cursisten zijn 
gemaakt door betonvlechters van de Leeu-
warder Buig-& Vlechtcentrale, een klein be-
tonstaal-verwerkingsbedrijf. Die jongens 
vlechten de hele dag staal om te verwerken 

in viaducten, bruggen en meer betoncon-
structies. Ze hebben nog nooit een galerie 
van binnen gezien en hebben helemaal niets 
met kunst. Ik probeer ze niet over te halen, 
maar heb ze hier uitgenodigd, met een bier-
tje een avond gezellig zitten. Daar houd ik 
van, sfeer, ook als mensen alleen of met 
minder dan zes in het open atelier work-
shops volgen, of in groepen tot 35 personen 
komen op familiedagen of personeelsuitjes. 
Het leuke is, we zijn laagdrempelig en rol-
stoeltoegankelijk. Daardoor komen mensen 
sneller hier. Onze workshops zijn niet alleen 
voor creatievellingen, iedereen maakt iets 
wat uniek is en blijvend’. 
 
De tafel nodigt uit 
‘Trek eens aan de tafella?’ Ik trek aan de 
porseleinen knop en zie een sok. ‘Voel 
maar, vol geluksteentjes. Als ze te lang in 
het daglicht komen, loopt het geluk eruit. Het 
is toch mooi dat je snel iets uit een doos, 
broekzak of onder je kussen weghaalt voor 
wat verbinding met geluk op een moeilijk 
moment. Voor de opening van dit glasatelier 
dacht ik, het is nog iets te kil. Omdat thuis 
iedereen graag bij de houten tafel aan-
schoof, nam ik die en de stoelen mee hier-
heen. Het werkte, mensen gingen kletsen.  
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Toen Atsje de campingtafel zat was en de 
tafel terug moest, vond ik via marktplaats 
deze tafel en stoelen bij een hotel in Noord-
Holland. Later kocht ik schoenen bij 
Stadtmüller en vroeg waar hun vloerkleden 
vandaan kwamen. Ik belde die zaak. Met dit 
grote kleed uit Frankrijk eronder is het af. Ik 
stuur graag, ook onze bus, maar als Atsje 
denkt, het gaat de verkeerde kant uit zegt ze 
dat meteen. Het botst wel eens, maar haar 
helderheid is goed.’  
 
Je zandgegoten caravan op stalen wielen 
staat op je site. 
‘Ik had een Olympus en fotografeerde 
graag, ook veel voor tijdschriften als Panora-
ma, waarvoor ik een reportage maakte over 
vastgoedmagnaat Jopie Kooistra bij hem 
thuis. Zelf ontwikkelen en afdrukken was het 
helemaal. Toen die digitale camera’s kwa-
men, was ik helemaal van het padje. Na een 
paar jaar kocht ik maar een Olympus digi-
taal. Misschien een maandagochtendmodel, 
niets lukte. Fotograferen lag weer stil. De 
specialisten Erik en Petra Hesmerg uit 
Sneek fotografeerden mijn glas tot ik het 
weer zelf wilde doen. Ik kocht een Canon 
camera: fotograferen werd weer leuk’. 
 
Welk werk bleef voor jou bijzonder of 
dierbaar? 
‘Een klein object dat ik exposeerde in een 
kasteel in Horn (Limburg), een heel fragiel 
glazen mannetje bovenop natuursteen. Ik 
snap niet dat ik het verkocht, ik had het 
moeten houden’. Omdat het een begin was, 
Jan? ‘Dat zou kunnen. Die stoere natuur-
steen met dat kwetsbare mannetje raakte 
me, al vind ik het heel raar om dat van je 
eigen werk te zeggen. Je kunt werk maken, 
dan is het goed of zo, maar met minder im-
pact voor jezelf. Dat hebben anderen ook. 
Laatst zagen mensen iets op de flyer en 
kwamen het kopen, toen de vrouw het hier 
zag, huilde ze’.  
 
Geraakt 
In onze galerie gebeurt dat ook, Jan. Met 
mijn eigen beeldende werk maakte ik het 
eveneens mee.  
Ik kan zelf ook heel diep geraakt worden 
door kunst, zoals je caravan uit de internati-
onale expositie ‘Ovengevormd glas on tour’ 
in Museum Haren in Heerenveen (2016). 
Het leek of die caravan veel had meege-
maakt. Die bracht je naar het glas dat jou 

naar het uitvoerend kunstenaarschap leidde 
waarnaar je verlangde en waardoor je jouw 
passie voor glaskunst kon combineren met - 
zoals jij zegt - je liefde voor mensen. Die 
caravan voor vakanties bracht je ver van de 
zwaarte en druk van het bestaan en school-
leven in de natuur, én bracht jou en je graf-
monumenten op hun bestemming.  
 

Heb je nog wensen?  
‘Blijven spelen. Ik heb geen kleuterschool 
gehad, misschien dat ik daarom met glas wil 
blijven spelen. Ik zou wel eens in Zweden 
willen exposeren, dan is de cirkel rond’. 
 
Aldtsjerk, Oentsjerk, Gerhild van Rooij 
Bronnen: janhooghiemstra.nl;  
matthijshooghiemstra.nl, itaventoer.nl/, 
http://lbvc.nl/ en hesmerg.nl/ 
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It Bûtefjild 
Pyt fan de Polder (Behearregisseur Noardlike Fryske Wâlden It Bûtefjild) 

It Bûtefjild is in iepen gebiet wat tusken de 
wâlddoarpen as Feanwâlden, Damwâld, 
Broeksterwâld en de Trynwâlden yn leit. It is 
in feangebiet en leit in stik leger as de 
omlizzende gebieten dy’t mear op 
sânkoppen lizze. Sadwaande streamt it 
wetter ek altyd nei it lege stik ta en hat 
iuwen lyn it fean foarme. Troch de nij-
moadrige gemalen hâlde de minsken it hjir 
drûch. Destiids wie it ien grut sompe gebiet 
en stiene by’t winter grutte parten ûnder 
wetter. Unlân waard it wol neamt en men 
koe der neat mei. Alles waard mei de pream 
ferfart en men hie in hûd fol wurk om in pear 
sinten te fertsjinjen. 
 
Yn de jierren sechstich binne de ferhegingen 
ûntstien dy’t hjir en dêr yn de greiden te sjen 
binne. Yn dy tiid is der in protte ôffal de grûn 
yn gien. Soks soe no net mear plak fine 
kinne. 
Ofrûne winter binne der op plakken wol 
beammen kappe. Dit is bart yn’t ramt fan de 
greidefûgel beskerming. Hege 
beammen binne mooglike nêst 
beammen foar de rôffûgels en om 
dizze fûgels te ûntmoedigjen binne 
de beammen út it lânskip ferdwûn. 
Krekt as de lange beamsingel fan 
popelieren, in pear jier lyn. Dernei 
binne der wer mear greidefûgels 
kaam. 
 
Hjoeddedei hat It Bûtefjild in 
agraryske funksje. Der buorkje trije 
yntinsive molkfeebedriuwen, trije 
skieppehâlders, wêrfan ien ek kij 
fokt foar it fleis en noch in fee-
opfang bedriuw mei in diel eigen 
natuerbehear én is foar in part by 
de Noardlike Fryske Wâlden 
oansluten. In oare skieppehâlder 
hat neIst syn eigen natuerbehear 
ek noch in tuorrebout kwekerij. 
Allegearre bedriuwichheid en dan 
falt in grut part fan de greiden, 
beheard troch seis boeren, ek noch 
ûnder it kollektyf natuerbehear fan 
de Noardlike Fryske Wâlden.  
 
Yn It Bûtefjild binne trije 

fûgelwachten aktyf dwaande om de boeren 
te helpen mei it greidefûgelbehear. Dat 
binne de wachten fan Ikkerwâld, 
Feanwâlden en Trynwâlden. 
De wacht Feanwâlden hat it grutste part te 
beskermjen. 
De frijwilligers spanne harren yn om de 
nêsten te beskermjen by it lânwurk, de 
noadige registraasjes en tellingen troch te 
jaan oan de BFVW om sa te sjen hokker 
behear der tapast wurde kin om in goed 
greidemozayk te krijen. Dit mei as doel om 
de greidefûgels de kâns te jaan om te 
oerlibjen en harren jongen sa folle mooglik 
fleanfluch te krijen. 
Wolle jo hjir mear fan witte of frijwilliger 
wurde fan in fûgelwacht bygelyks 
Trynwâlden, nim dan kontakt op mei de 
wacht by jo yn de buert.  
 
Der binne ek wol boeren dy’t  in iepen dei 
organisearje om wat mear bekendheid te 
krijen.  
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Warbere Mouners Prys  
Namens Feriening foar Doarpsbelangen, Wiebe Meijer 

Op de ledenvergadering van de Feriening 
foar Doarpsbelangen 7 april j.l. werd alweer 
voor de derde keer de Warbere Mouners 
Prys uitgereikt. De prijs is bestemd voor per-
sonen die zich inzetten voor de dorpen en 
de dorpsbewoners van Mûnein en 
Readtsjerk 
De winnaars van 2014 waren de Fam. 
Haantjes voor hun inzet als beheerders van 
het dorpshuis en voor het jaar 2015 werd 
Piet de Vries uitgeroepen als winnaar voor 
zijn werk van meer dan 20 jaar voor de 
dorpskrant . 
Voor het jaar 2016 werd weer aan de bewo-
ners gevraagd om mensen te nomineren. Er 
kwamen veel aanmeldingen binnen en de 
keus viel dit keer op een inwoner van 
Readtsjerk. 
Pyt van den Polder werd als winnaar uitge-
roepen voor zijn vrijwillige inzet voor dorp en 
natuur. 
 
Pyt hield zich bezig met de organisatie voor 
een noflike jûn voor de inwoners van 
Readtsjerk. Hij veegt de voetpaden schoon 
in het bos, en neemt bij deze bezigheid de 
gevonden rommel mee naar huis. Voor de 
natuur in de omtrek van de dorpen is Pyt 
uitzonderlijk actief als bestuurslid van de vo-
gelwacht Trynwâlden. Hierbij het ringen en 
tellen van de vogels, het maken en plaatsen 
van nestkasten. Zo kun je Pyt tegen komen 
met verrekijker en een ladder op zijn schou-
der en dit alles in het belang van de natuur. 
Op de lagere scholen geeft hij uitleg en edu-
catie over de natuur en maakt samen met de 

kinderen nestkasten. 
De winnaar ontving een bos bloemen, een 
dinerbon aangeboden door restaurant De 
Trochreed en een blijvende herinnering in de 
vorm van een zilveren molentje als speldje. 
De Feriening foar Doarpsbelangen bedankt 
Pyt voor al zijn inzet en hoopt dat hij dit nog 
in lengte van jaren wil doen voor het belang 
van de natuur in en rond onze dorpen. 

Op 26 maaie hat Bram Kloosterman, mei 
stipe fan Campina, syn bedriuw iepen hân 
foar it publyk. Dan kin men in byld krije fan in 
yntinsyf molkfeebedriuw wat ek each hat 
foar greidefûgelbehear. 
 
Sa wie bygelyks by skieppehâlder Hessel 
Boersma koartlyn elk wolkom om it bedriuw 
te besjen. Fûgelwacht Trynwâlden en de 
Noardlike Fryske Wâlden wiene ek 
oanwêzich. 
Hessel kin jo alles fertelle oer syn wize fan 
buorkjen, oer it gebrûk fan Bokashi, in 
middel om it boaiem-libben te ferbetterjen. 

Dêroer én yn kombinaasje mei syn leafde 
foar de greidefûgels, kin hy enthousiast 
fertelle. 
Eins is it ien grut gebiet wat ynrjochte is foar 
de natuer. Want Staatsbosbeheer en It 
Fryske Gea omklammet It Bûtefjild mei 
harren diels tagonklike natuerreservaten, 
ferbûn mei moaie kuierpaden en 
boatsjerûtes. Ek de haven fan Mûnein is 
hjirmei ferbûn. Sa wurdt der mei in beheinde 
foarm fan toerisme rekken hâlden. 
In bysûnder gebiet en sa tichte by hûs. 
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Warbere fûgelwachter hie neat yn de gaten 
Pyt fan de Polder. 

As der immen fan de Feriening foar Doarps-
belangen Mûnein/Readtsjerk my freget om 
ris wat te fertellen oer de fûgels yn en om 
Mûnein en Readtsjerk tocht ik fuort oan de 
fûgelwacht. 
In moaie kâns om it fûgel barren ris yn’t 
fuotljocht te setten. 
Myn fêste kammeraat is meastal mei en oan 
de apparatuer mankearret ek neat. 
Doe't de arguminten op lêzen waarden troch 
Wybe Meijer, bestjoerslid Feriening foar do-
arpsbelangen Mûnein/Readtsjerk, kaam it 
my al mar bekender foar en it koe hast net 
mear misse. 
Nea by stilstien en in moaie opstekker foar 
wêr’st mei dwaande bist. 

Wer hat Geertsje Dupon, mei Wybe fansels, 
der foar soarge dat ek dit sulveren spjeldsje 
mei leafde makke wurden is yn ‘t atelier fan 
de iennichste sulversmid fan Mûnein. 
 
Mar sûnder de publisiteit fia de websiden fan 
de Trynwâlden en ús eigen wacht, foaral 
mooglik makke troch Hâns Dijkstra, hie myn 
en ús krewearjen net sa bekend west. 
Wat de fûgelwacht oangiet haw ik in protte 
help fan frijwilligers. 
Want je kinne it net allinne. 
Elts dy’t my hjir yn foardroegen hat tige tank 
hjirfoar.  
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Drokte yn it Bûtenfjildwykein 
Grytsje Dijkstra 

Yn it prachtige simmerske wykein fan 10 en 
11 juny nei in pear reinige dagen woene 
gâns lju der wolris efkes op út. Wat trof dat 
moai, want tichteby hûs wie fan alles te be-
libjen. In jier sawat is der wurke oan it 
ophimmeljen fan it Bûtenfjild en útwreide 
mei in nije sloepkerûte, foar e-boatsjes. In 
moaie folder noege tige út om op stap te  
gean. 

Yn Readtsjerk wie it mar wat in drokte op It 
Deel by ús pleatslike hobbyboeren Albert en 
Betsy. Mei de overall oan en de pet op, late 
Albert van der Ploeg de belangstellenden 
oer syn hiem en troch de stallen.  
In kringloopbedriuw stie yn de folder, in be-
driuw wêr't it eigen fee nei in goed libben in 
plakje kriget yn de friezer. Lekker fleis en 
farske aaikes binne te keap. Under syn 

praatsje fuorre de baas de einen en sette 
harren wer feilich efter it hek. Yn it hok in 
eine-mem 
mei pykjes. 
Oan’t se 
har sels 
rêde kinne 
meie se 
binnen 
bliuwe.  
De hûn en 
poes skar-
relje tusken 
de minsken 
troch en de 
boeres-
weltsjes fleane ús om de holle. Albert nimt 
syn gasten 
as lêste mei 
nij it 
'mimerplak' 
fan de boer 
en syn frou. 
Efkes jûns 
oer de hikke 
hingje en de 
dei oertinke 
en beprate 
mei útsicht 
oer it fee en 
it lânskip. 
Wat in 
prachtplak! 
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Wat al in skoft ús oandacht lutsen hie wie it 
Brûsplak. Al lang hiene we socht om de op-
pimpte kontener die 't earne tusken 
Feanwâlden en Readtsjerk stean moast. 
Kuiers troch it gea, fytstochten en fan alles 
soe der wei organisearre wurde.  
No soene we lang om let dêr in kear sjen 
kinne. No dat wie al wer sa maklik net... It 
buordsje oan de wei by hiemnûmer 3, sei dat 
it Brûsplak dêr te finen wêze soe. Yn de 
pleats Oer de Wiel wie wol wat te dwaan, 
mar dat wie net it doel. It doel wie dat Brûs-
plak. Op de reed stie wol in peal mei stikje 

karton mei Brûs-
plak derop 
skreaun. Dat doch 
mar fierder fytse. 
De pleats fan Kin-
derman kaam yn it 
sicht en fierderop 
wiene parkearre 
auto's te sjen. 
Noch ris goed sjen 
en der kaam de 
kontener yn it sicht. 
Binnendoar siet 
wat folk foar in 

praatsje. In freonlike dame lei út wat no krekt 
it Brûsplak ynhâldt. It kaam der op del dat it 
in soarte fan skûlplak foar studinten en ûn-
dersikers is die 't yn it fjild wurkje. Wer 't se 

in momint efter de 
laptop sitte kinne, al 
is der noch gjin yn-
ternet.... In protte is 
der oer it Brûsplak 
skreaun en neffens 
die berjochten sil it 
hiel wat wurde, mar 
as we der mei syn 
allen wat oan ha 
sille dat litte we mar 
yn 'e midden. 
 

Nei in besite oan it nije bedriuw yn De Om-
leiding mar wer op wei nei de Trynwâlden. 
De meanmasine hie romte makke op it Koe-
koekspaad sadat men inoar wer passearje 
kin. By it nije slûske wie it allegearre drokte. 
In jong pear mei in pear berntsjes wie mei 
harren e- boatsje de rûte oan it befarren en 
woene troch de slûs. Dat dat in heel o heden 
is die bliken. Der moast omraak draait wurde 
om de doarren iepen te krijen, it wetter op 
peil te krijen, de doarren wer te sluten en 
dan pas kin men fierder farre. It wie ûnder-

tusken al-
legearre 
publyk en 
it smeuïge 
kommen-
taar wie 
net fan de 
loft...dit 
soe mear 
wat foar 
pensiona-
do's wêze, 
die hiene 
soks wol 
oan tiid.... 
En sa fuort 
hinne. In 
hiel fermaak. 
Yn Ryptsjerk wie in foto-útstalling yn de 

Slachtebosk wêryn ek wurk fan ús redaks-
jelid Ankie hingje soe. De foto's mei gedich-
ten wiene moai gearstalt tusken de 
beammen. Ek Ankie hie der moaie plaatsjes 
hingjen. 
In aardichheid wie te sjen wat der allegearre 
út de blabber fiske is doe't de feart útdjippe 
waard. Skuon yn alle soarten en maten, 
glêzen fleskes, ballen, in dekseltsje fan in 
koperen tabaksdoaze, men kin it sa raar net 
betinke.  
Troch De Hollen giene we wer op hûs oan 
mei wat rikke iel yn de fytstas. 
De jûns noch efkes werom nei Ryptsjerk, 
wer 't in sfearfol konsert à la Amsterdamse 
grachten holden wurde, boatsjes mei tahar-
kers yn de haven, minsken op stuoltsjes op 
de kant wylst it Frysk Senioren Orkest har 
klanken de loft yn blaasde. In tige slagge 
Bûtenfjildwykein. 
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Skiednis 
Jan van der Zwaag 

Oer in útbraak út ‘e Ljouwerter finzenis 
en in ynbraak te Readtsjerk  
 
Dizze kear in ferhaal oer in beruchte 
ynbraak op it Healburd te Readtsjerk yn it 
jier 1868. Doe is er ynbrutsen by Wiltsje 
Oenes Bottema oan ‘e Fjildwei 5 en harren 
soan Meint Wiltsjes Bottema, en syn frou 
Gepke Uiterdyk. Dizzen wienen yn maart 
1867 troud, wennen by har âldelju yn en 
hienen in lytse poppe fan in pear moanne 
âld. De ynbraak waard dien troch in 
stikmannich gefaarlike boeven dy’t in dei 
earder útbrutsen wienen út ‘e finzenis fan 
Ljouwert. Meardere skriuwers hawwe hjir oer 
skreaun, mar wy litte it ferhaal fan de âld 
Trynwâldster Rinze Visser oan jimme leaze. 
Hy hat dizze skiednis in de sechstiger 
jierren, dus no al wer sa’n 50 jier ferlyn, yn 
Frysk en Frij publisearre. Nei alle gedachten 
hat dizze skriuwer in âlde Hepkema-krante 
brûkt as bron. Om it ferhaal lêsberder en 
dúdliker te meitsjen is syn stik wol oanpast 
en hjir en dêr wat byskaafd.  

Dat wie wat yn e' Trynwâlden, no sa'n foech 
hûndert jier ferlyn, om krekt te wêzen: 16 
juny 1868. De hiele Wâlden wie op ien ein. 
Oeral hokken de minsken byinoar gear. 
Bynammen yn Aldtsjerk en Readtsjerk 
wienen hja gâns wat yn trewyn. By it 
weardshûs (de herberch) yn Aldtsjerk steane 
in stikmannich fjildwachters en in protte 
boargers; de fjildwachters mei in gewear en 
boargers mei in oar stik ark yn 'e hannen. 
Der binne der by mei in heafoarke, oaren 
mei in donggripe en ek guon mei in grouwe 
kneppel yn 'e fûst, wat wie dêr dôchs te 
rêden? Wy libje dôchs net mear yn de tiden, 
dat de Hollânske Grêven it op Fryslân 

foarsjoen hienen of yn ‘e tiid fan de 
partijskippen fan de Skieringers en 
Fetkeapers, dat dy minsken harren 
allegearre sa bewapene hawwe?  
 
Nee, it folk fan Trynwâlden hie de wapens 
net opnommen om har tsjin in oermachtige 
fijân teskoar te setten of jacht te meitsjen op 
de oeros fan alear. Ja, hja sille aanst wol op 
'e jacht, mar it sil in jacht wêze op in stik of 
fjouwer gefaarlike boeven. Want de fjouwer 
misdiedigers, dy't de nachts te foaren mei 
noch twa maten út it tichthûs te Ljouwert 
brutsen wienen, dy hawwe fansels de 
ynbraak fannacht by Wiltsje Oenes Bottema 
oan de wei nei Stiennendam op har 
gewisse. It is sa klear as in klontsje, dat dy 
smychten dat dien hawwe, dêr is gjin mis op. 
As efkes letter de boargemaster op syn 
hynder oanriden komt, wurde de mannen yn 
kloftsjes fan sa'n man of seis ferdield en dan 
sille hja alle kanten út. De boeven hâlde har 
fansels oerdeis hjir of dêr biskûle en no sille 
de bosken fan "De KIinze", fan "Stania 
State" en it 'Turkijebosk’ en de fjilden rûnom 
ris goed neisjoen wurde.  
 
Mei har seizen wienen ja út 'e finzenis 
brutsen. Gefaarlike boeven dy't nearne foar 
stienen, Wilhelm Spellekens, 26 jier, in 
Dútsker út Ruhrort, de Switser Heinrich 
Schultz, 30 jier, Hindrik Hulsbeek, 29 jier, de 
Amsterdammer Johan Koenraed Schenk, 28 
jier, Christoffel Veldink, 27 jier en de 35 
jierrige Schafsta út Weesp. It wienen 
moardners, dieven en brânstifters en stik 
foar stik moasten hja sa'n foege tweintich 
jier sitte. Dat hie yn de finzenis gâns in 
opskuor joen, doe 't de finzenisbewarders 
ûntdieken, dat dy seis útnaaid wienen. Hoe 
hie soks mooglik west. De jûns tefoaren 
wienen hja der allegearre noch. De hokken, 
dêr't hja ynsieten, fan alle kanten goed 
fersegele, bêste slotten op 'e doaren, 
grouwe izeren traaljes foar de finsters. It wie 
bjusterbaarlike mâl. Mar ja, hja wienen der 
út en hja moasten der wer yn. Sawat de 
hiele polysjemacht út Ljouwert en omkriten 
wie yn 't gewear roppen en in protte 
boargers dienen frijwillich mei om dat 
boevesoadsje wer yn te rekkenjen.  

Fjildwei 7. Zestiger jaren 20ste eeuw 
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Twa hie men al rilken gau wer te pakken, de 
iene, Christoffel Veldink, waard yn Goutum 
yn de kraach grypt, de oare, Hulsbeek 
waard yn Ryptsjerk nei in wylde flecht troch 
de lannen fan in keppeltsje boeren pakt.  
Hy sette it tenearsten gâns yn 'e kant, mar 
de Ryptsjerksters makken koarte metten mei 
him, Hy waard oan earmen en skonken 
stevich fêstbûn en op in platte wein set mei 
twa hynders der foar.  
Doe gie 't yn optocht nei de stêd ta. Hy krige 
in fergees reiske nei "hûs". De oare fjouwer 
Iykwols, koe men de earste dei mar net 
gewaar wurde en it lit him tinke, dat in protte 
minsken har dy jûns net sa botte restich 
deljûn ha. Slotten en skoattels fan de oarren 
waarden omraak neisjoen en de boeren dy't 
in hiemdogge hienen, lieten it bist los op it 
hiem omrinne. Der waard ornearre, de 
smychten soenen it wol ris yn 'e plasse krije 
kinne om by de ien of d' oare yn te brekken. 
Hja moasten dôchs wol ris wat te iten en 
drinken hawwe. It kaam út sa 't men tocht 
hie.  

De oare moarns die it bliken, dat by boer 
WiItsje Oenes Bottema te Readtsjerk 
ynbrutsen wie. It wie in sterk staaltsje, dat 
hjir úthelle wie. Troch it keldersfinster 
wienen hja yn 'e hûs kommen yn de keamer 
noch wol, dêr't de boer en de boerinne 
sliepten. Dêr hienen de smychten it 
kammenet iepen makke en der in gouden 
earizer, in sulveren. tabaksdoaze, in 
sulveren horloazje, tachtich gûne oan jild en 
wat klean út stellen. It dûbelloops 
jachtgewear fan de boer, dat yn 'e hoeke fan 
de keamer stie. hienen hja ek meinommen. 
Dat se wol wat oandoarsten die bliken út it 
feit, dat hja om by it kammenet te kommen, 
de widze mei de Iytse poppe deryn, in 
eintsje ferset hienen en it widzetou, dat troch 
de mem yn it bedstee festhâlden waard, 
hienen hja los makke, sûnder dat dy der wat 

fan murken hie. Wat in grut lok, dat de lytse 
Koba troch sliepte, want wat der bard wie, 
as dy begûn wie te gûlen en de bewenners 
der wekker fan wurden wienen, dêr moat 
men net oan tinke. It soe mooglik in striid op 
libben en dea west hawwe. Lit no de hûn, 
dy't oare nachten steefêst op in stoel foar it 
bêd lei, krekt dizze nacht yn it hok efterhûs 
opsletten wêze en hoe waaks as dy dan 
oars ek wêze mocht, no hie er fansels net in 
bek iepen dien. Soe men sa'n bist net wit 
wat dwaan? 
 
Doe't de boer d' oare moarns betiid fan 't 
bêd gie, om te melken, seach er wat der 
bard wie. Efterhûs fûn er de finzenisklean 
fan de boeven. Fuortdaliks waard de 
fjildwachter warskôge en dy stjoerde sa gau 
mooglik berjocht nei de boargemaster. It nijs 
fan de ynbraak fleach as diggelfjûr troch de 
Wâlden. It hiele gea wie der ûndersteboppe 
fan. In grut tal polysjes sette yn de rin fan de 
moarn op Aldtsjerk ta. De boargemaster yn 
eigen persoan hat it ûndersyk laat. In grutte 
kliber boargers, boeren en arbeiders dogge 
mei oan de opspoaring. De Trynwâldster 
bosken en de fjilden der omhinne, wurde 
neisjoen as wie 't in lange jacht. In ploech 
Aldtsjerksters, ûnder lieding fan in 
fjildwachter, operearje yn 'e omkriten fan de 
Geast. As hja by in stik heechsteande rogge 
komme, geane hja der omhinne. Oan de 
eastkant bliuwe hja op in wink fan de polysje 
stean. Hja sjogge dat de rogge dêr plat trape 
is. It is dúdlik, dat der guons yn west hawwe. 
Klear binne de printen te sjen. In spoar fan 
de ynbrekkers? Wa sil it sizze. Hoeden 
folgje hja it paad de plattrape rogge. De 
fjildwachter it gewear yn de oanslach, de 
oaren de heafoarken, de donggripen of wat 
foar ark hja ek mar ha, stevich yn beide 
hannen foar har út. Fuotsje foar fuotsje rinne 
hja yn de rogge op. Der wurdt neat sein, hja 
binne op har iepenst, want hja witte it, hja 
hawwe mei gefaarlike bysfeinten te krijen. 
As hja sa'n foege tweintich trêd yn de rogge 
op binne, bliuwt de fjildwachter stean. De 
oaren allyk. De polysjeman stoareaget foar 
him út. Wat is dat dêr, it liket wol, dat der in 
skoech leit, dan sjocht er noch ien en as er 
dan ris goed tasjocht, sjocht er, dat yn dy 
skuon in pear fuotten sitte. Wylst er it 
gewear yn 't skouder drukt en in sprong nei 
foaren docht, ropt er lûd: "Hjir hinne, 
mannen." .  

Fjildwei 7. Zeventiger jaren 20ste eeuw 
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Op syn roppen, binne de fjouwer boeven 
oerein flein, as ien man. Ien fan harren, de 
ikelglêde, jonge Spellekens spilet fan ruten. 
Hy naait der út, sa hurd er kin. De kûgel út it 
gewear fan de fjildwachter docht him neat. 
Hy is yn in omsjoch út it sicht. De oare trije 
binne stokstiif stean bleaun, hja hawwe 
respekt foar it gewear en de heafoarken en 
sa. Mei dy trije, Schultz, Schenk en Schafsta 
tusken har yn, sette de Aldtsjerksters nei de 
wei ta. Foar efter en fansiden bedrige troch 
de heafoarken en de donggripen, is der foar 
de boeven gjin kâns om te ûntkommen. Op 
oarder fan de boargemaster, dy 't al ringen 
op de hichte brocht wurdt fan de oanhâlding, 
wurde de trije bysfeinten nei de Geast 
brocht, en der mei it trekskip nei Ljouwert 
brocht. Mei de boeiens oan komme hja 
tusken de polysjes yn te sitten. Dan giet it 
de Dokkumer Ie lâns. nei Ljouwert. It is wat 
soel brodzich waar en yn de kajút fan it skip 
is 't waarm en benaud. Oft de polysjes 
dêrtroch wat sloech waarden, of dat hja net 
goed op de finzenen past hawwe, wy witte it 
net, mar op 'e hichte fan Snakkerbuorren, 
sjocht SchuItz kans om út te naaien. Hy 
glûpt de kajút út en foar ‘t syn oppassers 
him wer te pakken krije koene, lei er yn it 
wetter fan de Ie. Neffens it sizzen wie er 
oars wol in goed swimmer, mar fanwegens 
syn boeiens om de polzen koe er net folle 
begjinne en foar dat men him helpe koe, 
sonk er wei yn de djipte.  
  
Fier fan hûs fûn er troch frijheidsdrang 
dreaun, de dea. De flecht nei de frijheit 
betearde foar him al tige min. It hie lykwols 
net folle skeeld 
of hy hie de 
frijheit wer fûn. 
Want by it 
opheljen fan 
syn lyk die it 
bliken dat er 
syn boeiens 
ferbrutsen hie. 
Hy hat fansels 
gjin krêft mear 
hân om nei de 
wâl te  
swimmen. 
Doe't it yn de 
stêd bekend 
waard, dat it 

geboefte mei it Dokkumer skip ûnderweis 
wie, teach sawat de hiele stêd nei de 
finzenis. Elts woe dy keardels wol ris yn 
harren boevetroanje sjen. De pontbaas fan it 
pontsje oan de grêfswâl hie it noch nea sa 
drok han, Hy die oars net as mar hinne en 
wer farre. De minsken woenen leafst 
allegearre tagelyk oerset wurde, om mar sa 
ticht mooglik by it tichthûs te kommen. Der 
waarden folIe mear minsken yn de pont 
treaun as der winliken wol yn koene, fan 
gefolgen dat op it stuit de pont grôtfol mei 
minsken, yn it midden fan de grêft nei de 
boaiem sonk. Dat joech dêr in argewaasje, 
sa'n tritich minsken leine yn it djippe wetter 
te spinfuotsjen, mâl bearend en om help 
razend. It hat noch in poepetoer west om dy 
manlju, froulju en bern der wer út te krijen, It 
slagge op ien nei, in jonge fan in jier of fjirtjin 
is der by ferdronken.  
  
Dyselde jûns kaam der berjocht, dat de lêste 
man fan de seis, Spellekens, ek pakt wie. 
Yn de omkriten fan Bûtenpost hie men him 
te pak ken krigen. Twa dagen hienen hja 
bûten de finzenismuorren fan de frijheid 
genietsje kinnen, doe sieten hja wel feilich 
en wol op it plak dêr’t hja hearden, dat it folk 
yn Trynwâlden koe him dy nacht wer rêstich 
deljaan. De trije, dy't by Wiltsje Bottema 
ynbrutsen hienen, krigen boppe de straf dy't 
hja noch útsitte moasten, der elts noch seis 
jier by; de oare beide elts in healjier. Der is 
noch lang oer dizze skiednis neipraat en 
bynammen de ynbraak bij Wiltsje Oenes 
Bottema kaam dêr by faak op it aljemint.  

Fjildwei 7, 1997 
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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 de volgende zaterdagmid-
dagen:  
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. 

Kulturele Kommisje Readtsjerkje  
Annemieke Wiemer-Brunt 

De optredens voor het seizoen 2017-
2018: 
15 oktober 2017. Optreden van het 
‘Leeuwarder Madrigaal Koor’ o.l.v. Broer 
Giesing. 
 
26 november 2017. Klassiek saxofoonor-
kest ‘Quatre Forte’ (sopraan-, alt-, tenor- en 
baritonsaxofoon). 

10 december 2017. ‘Ikonen’, lezing door 
Wies van der Meer. 
 
28 januari 2018. Zanger/Verteller Bennie 
Huisman met ‘De lange reis naar Berlijn’. 
 
25 maart 2018. Sopraan Miranda van Kra-
lingen met troubadour Piter Wilkens in een 
bijzonder optreden. 
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Kearn 

Dorpenteam Tytsjerksteradiel 
Het dorpenteam is er voor alle volwassenen 
in de gemeente die een oplossing zoeken 
voor problemen die ze tegenkomen in hun 
dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied 
van wonen, gezondheid, huishouden, finan-
ciën, omgaan met jezelf en anderen en/of 
daginvulling.  
 

Hebt u hulp of 
ondersteuning 
nodig? Neem 
dan contact op 
met het dor-
penteam. Een 
medewerker 
van het dor-
penteam 
maakt een af-
spraak met u 
en komt bij u 
langs. Tijdens 
het gesprek 
wordt uw 
(hulp)vraag 

besproken. Samen gaan we op zoek naar 
een oplossing die bij u past, zodat u zelf of 
met ondersteuning weer verder kunt.  
 
Het dorpenteam is te bereiken via telefoon-
nummer 0511-460 767 of via ons email-
adres tdnoord@dorpenteamtdiel.nl. Ook 
kunt u ons bezoeken tijdens onze inloop-
spreekuren, voor het stellen van een vraag, 
meer informatie over het dorpenteam, een 
kennismaking of een kopje koffie: 
Woensdagmiddag tussen 15.00-16.00 in de 
bibliotheek in Gytsjerk 
Donderdagochtend tussen 10.00-11.00 in it 
Maskelyn in Hurdegaryp 
 

Met vriendelijke groet, Dorpenteam Noord 
Allyn Hanewacker, Tynke de Haan,  
Filip Zijlstra, Margaret Reekers en Sandra 
Monsma  

mailto:tdnoord@dorpenteamtdiel.nl
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Jeugdrubriek  
Akke Damstra-Hansma 

Dit ben ik  

Wat voor naam hebben je ouders je bij de 
geboorte gegeven? 
Anke 
Hoe noemen ze jou altijd? 
Anke 
Hoe oud ben je? 
7 jaar 
Waar woon je (straat en dorp)? 
Jelte Binneswei 34 in Mûnein 
Wie wonen er nog meer in jullie gezin? 
Wybe, Akke en Pieter 
Hebben jullie huisdieren? 
Vissen, konijnen en kippen 
Waar ga je naar school en in wat voor 
klas zit je? 
It Kruirêd in groep 4 
Wat vind je leuk op school? 
VI (vrij initiatief), lezen en re-
kenen 
Wat is je lievelingsvak op 
school? 
Plustaak rekenen 
Wat doe je als je uit school 
komt? 
Vaak spelen 
Wie zijn je beste vrienden? 
Yfke, Geljer, Isa, Mieneke, 
Femma, Marrit, Haley, Dina, 
Hindric, Anne Mare en Yldou 
Welke hobby's heb je? 
Ballet, gym, spelen met Wybe 
en muziek 
Wat is je favoriete voetbal-
club, band of zanger/
zangeres? 
Ariana Grande 
Welk televisieprogramma 
vind je leuk en kijk je er vaak 
na? 
Nickelodeon, heel vaak 
Wat is je lievelingsmuziek? 
Break free van Ariana Grande 

Wat vind je het lekkerste eten? 
Pannenkoeken en kipnuggets 
Wat lust je niet? 
Rabarber en spruiten 
Waar ben je trots op?  
Dat ik zo lenig ben 
Wat is je favoriete vakantieplek? 
Duitsland en Texel 
Wie zou je graag willen ontmoeten? 
Ariana Grande 
Wat wil je later worden? 
Popster en ballerina 
Wat zijn jouw wensen? 
Dat ik iedere dag jarig ben 
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Hjir ûnder twa interviews fan juf Rita en juf 
Angela fan de middenbou It Kruirêd. De in-
terview fragen binne betocht troch alle bern 
fan de middenbou.  
 

Interview Juf Angela 
 
Wêr is juf geboren? 
Ik ben geboren in het ziekenhuis van Leeu-
warden. Het scheelde niet veel of ik was in 
de auto geboren. Het ging allemaal zo snel 
dat mijn vader zelfs door het rode stoplicht 
moest rijden! Ik was trouwens een hele klei-
ne baby: 45 centimeter. Ik kreeg poppen-
kleertjes aan want gewone babykleding was 
mij veel te groot. 
 
Wat is juf har: 
Lievelingsbist; 
Mijn favoriete dier.. poeh dat is moeilijk! Als 
ik toch moet kiezen.. een uil vind ik wel heel 
erg mooi. Zo’n mooie, witte sneeuwuil. Die 
zijn een beetje mysterieus. Het fijnste om 
mee te knuffelen vind ik mijn katten. 
 
Lievelingsmuziek; 
Ik houd veel van soul- en jazzmuziek. In de 
auto heb ik cd’s van Adele en Norah Jones. 
Waar ik ook gek op ben is muziek van Ed 
Sheeran. 
 
Lievelingsiten; 
Ik denk dat het Italiaans eten is. Ik houd van 
spaghetti en ook van lasagne. Toch is er 
niets lekkerder dan zelfgemaakte pizza, jam-
mie!  
  
Lievelingskleur; 
Deze kleur hoort bij blauw: turquoise. 
  
Wat fynt juf it leukst om te dwaan? 
Rijden in mijn autootje en lekker lezen. Niet 
tegelijk natuurlijk!  
  
Wat foar moade fynt juf moai? 
Vintagekleding, dat is wat ouderwetsere kle-
ding met een nieuw tintje eraan. Kleding met 
stukjes kant eraan of met streepjes en stip-
jes. Jurkjes, daar ben ik dol op.  
 
Wat is juf har leukste sport? 
Hardlopen vind ik fijn om te doen. Ook al 
heb ik er soms geen zin in. Als ik dan klaar 
ben, voel ik me kiplekker. Als ik klaar ben 

met school, zou ik het dansen graag weer 
willen oppakken. Vroeger deed ik aan jazz-
ballet. 
 
Wat fynt juf it lekkerst rûke? 
Schoon beddengoed!  
  
Watfoar spultsje fynt juf aardich? 
Hints, dat is met uitbeelden. 
 
Wat docht juf as juf út bêd wei komt as 
earste, iten of oanklaaie? 
Als de wekker gaat, probeer ik altijd meteen 
uit bed te springen anders blijf ik moe. Dan 
loop ik meteen door naar de badkamer om 
me lekker op te frissen en aan te kleden. Na 
het tandenpoetsen smeer ik mijn broodjes 
hagelslag en smul ik daar lekker van voordat 
ik op de fiets stap naar It Kruirêd. Ik zorg wel 
altijd dat ik dan ‘s middags wat gezonds eet 
op brood.    
 
Wie is juf har vriendin? 
Ik heb vier goede vriendinnen. Die zijn ook 
allemaal juf. Ze heten: Anneke, Anne, Yteke 
en Rinskje. Wij doen allemaal leuke dingen 
zoals samen koken. 
 
Wat is juf har hobby? 
Mijn hobby’s zijn koken, knutselen, lezen en 
winkelen.  
 
 

Interview juf Rita 
 
Hoe âld is juf? 
Ik bin 58. 
 
Wat is it húsnûmer? 
Us hûs hat nûmer 8. 
 
Wat is juf har: 
Lievelingsbist;  
Dat is de geit (sels oait twa geiten hân). 
 
Lievelingsiten; 
Chinees en Indisch iten. 
 
Lievelingsmuziek; 
Fan hardrock oant klassyk, ik fyn in protte 
dingen aardich. 
 

Vervolg op blz. 32 
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Jeugdrubriek  
Akke Damstra-Hansma 

Lievelingsdrinken; 
Bitter lemon. 
 
Lievelingskleur; 
Blau. 
 
Lievelingsliet; 
It Kruirêdliet en alles wat Mingd Koar 
Aldtsjerk sjongt. 
 
Wat is juf har leukste sport?  
Passyf: fuotbal, aktyf: swimme. 
 
Wat is de stomste kleur fan juf?  
Rose en pears. 

Welk spultsje fynt juf het leukst?  
Mastermind. 
 
Wat is juf har hobby? 
Pfoe: te folle...kuierje, fytse, lêze, swimme, 
Zumba, breidzje, klean naaie, skilderje en 
tekenje, planten kweke en op myn fiver pas-
se. 
 
Wie is juf har freondinne?  
Juf Gonnie, Lineke, Froukje en Angela. 

Links juf Rita en rechts juf Angela  
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 Mounestientsjes 
Tjalf Spanjer 

Het actieve seizoen zit er weer op en dus is 
het tijd om de balans op te maken over de 
afgelopen periode en vooruit te kijken naar 
de nieuwe activiteiten voor het komende 
verenigingsjaar. 
 
Jeugdactiviteit 
Voordat de zomervakantie aanbreekt staat 
er voor de jeugd nog één activiteit op het 
programma die altijd wel aanspreekt: Hut-
ten bouwen. Hiervoor wordt momenteel 
veel resthout en pallets bij elkaar gezocht, 
want er moet iets zijn om mee te timmeren. 
Dit timmerfestijn zal plaats vinden op 24 
juni en is dus al geweest als deze dorps-
krant in de bus valt. 
 
Afgelopen seizoen 
In het laatste halfjaar is er weer veel ge-
beurd. Allereerst betreuren wij natuurlijk het 
verlies van Wilma, wat een grote aderlating 
betekende voor het enthousiasmeren en 
het aandragen van nieuwe ideeën. Toch 
heeft Peter-Sjoerd de taak weer opgevat en 
heeft besloten om als beheerder door te 
gaan, daarin bijgestaan door Lieuwina en 
Louwrens. Wij hebben hier de grootste be-
wondering voor en zullen hem als bestuur 
dan ook alle steun geven die daarvoor no-
dig is. 
De verhuur van de zalen is het laatste half-
jaar goed verlopen en ze waren dikwijls in 
gebruik. 
De koffieochtenden werden goed bezocht 
en stimuleren om door te gaan. De Snert-
kuier was dit jaar een topper en geeft hoop 
voor de komende kuiers in oktober en fe-
bruari volgend jaar. 
Aangezien door de steeds groter wordende 
stroom wandelaars De Mounestien dan aan 
de krappe kant is, hebben we in de afgelo-
pen periode een tent gehuurd. Dit is nu een 
gekochte tent geworden die permanent kan 
worden ingezet bij grotere evenementen. 
Voor het koude seizoen wordt daarbij nog 
gekeken naar een goede verwarmingsbron. 
 
Seizoen 2017-2018 
Regeren is vooruitzien en zo hebben we 
ook gekeken naar de komende winter-

maanden. 
Deze keer geen definitief programma in de-
ze krant, maar een aantal ideeën die vaste 
vorm zullen krijgen in het programma dat 
begin september weer huis aan huis zal 
worden verspreid. 
De volgende ideeën zullen daarin wellicht 
een plakje kunnen krijgen: Een lenteschik-
king i.p.v. de traditionele kerststukjes, een 
AED cursus, eenden korven maken en een 
fietstocht (bij voorkeur in de feestweek). 
Verder komen de koffieochtenden zeker op 
de vaste tijden terug en de vaste sjoel-
avond. 
De beide Kuiers zijn natuurlijk vaste prik in 
oktober en februari 2018. Beide keren heb-
ben we dan een lustrum te vieren: De Kleu-
renkuier voor de 5e keer en de Snertkuier 
voor de 10e keer. 
De routes voor de Kleurenkuier zijn al klaar, 
die voor de Snertkuier zijn in de maak. 
Beide kuiers zullen deze keer een feestelijk 
tintje dragen.  
We wensen iedereen een goede vakantie 
toe en veel belangstelling bij onze komende 
activiteiten. 
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Puzelside  
Geert Knobbe 

Beste puzelers, 
De puzel út de doarpskrante fan april 2017 waard troch de measte minsken wol goed op-
lost. It stikje gebak giet dit kear nei de famylje A. Visser oan de Dokter Kijlstrawei 38 yn de 
Mûnein.  
Dit kear haw ik foar jimme in saneamde Paspuzzel. Der stiet wol boppe wat der barre moat. 
Om jimme oan de gong te krijen haw ik al twa wurden der yn set. De oplossing kin wer nei 
de Dokter Kijlstrawei 24 (Ankie Galama). Of Hofwegen 125 (Geert Knobbe) yn Oentsjerk. 
Wol graach foar 19 septimber 2017.  

Een paspuzzel kunt u vergelijken met een legpuzzel. Bij een legpuzzel past u de stukjes in 
elkaar en bij een paspuzzel past u de woorden in elkaar. Onderstaande woorden kunt u op 
twee manieren in het diagram invullen, zowel horizontaal als verticaal. 
 
Woorden van: 
3 Letters:  aal-eng-est-lijm-rol-urn 
4 letters:  alva-edel-getij-guit-inca-rijen-stad-stam 
5 letters:  akant-asgat-aster-ceder-dalen-engte-serre-strip 
6 letters:  afkeer-atlete-blonde-bosbes-direkt-ebdeur-etiket-exodus-natura-oratie-renner-
  sarder-struma-suffen-tegoed-tijdens 
7 letters:  aaseter-afragen-alsmaar-asperge-barstje-botheid-eiseres-ergeren-ettelijk- 
  evident-flikker-gierend-radbaan-soelaas-sweater 
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Yn dizze doarpskrante fine jimme it boekje 
mei ynformaasje oer Lytse Sjoerd.  

 
Op seis maaie om healwei trijen wiene 

ûngefear fiif en tritich minsken oanwêzich yn 
it Mounehoekje. Yn it foarste plak wiene dat 
pakesizzers fan Sjoerd de Vries mei harren 
bern en bernsbern. En dêrnjonken minsken, 
dy't ús Wurkgroep Taal Tytsjerksteradiel fi-

nansjeel of op in oare wize stipe hawwe mei 
advizen, byldmateriaal en oare saken. Troch 
Anneke Jansma fan de Wurkgroep T.T. 

waarden de oanwêzigen fan herte wolkom 
hjitten en hat hja útlein wat de gong fan 
saken fierder wêze soe, sa as ûnder mear it 
harkjen nei de favorite skets fan Lytse 
Sjoerd: Gepke mei de bôlekoer. (Mei tank 
oan Hans Dijkstra, dy't it lûd regele hat). 
Ek kundige se oan dat elk in boekje oer 
Sjoerd de Vries krije soe. 
Dat boekje hawwe jimme no ek allegearre 
krige. 
 
Om trije oere gie elkenien nei bûten ta. Dêr 
hawwe twa pakesizzers fan Lytse Sjoerd: 
Sita en Oege Faber, de tinkstien ûntbleate. 
Der binne hiel wat foto's makke en der wie 
ek in reporter fan Omrop Fryslân radio oan-
wêzich, dy't in pear minsken wat fragen steld 
hat. Behalve de minsken, dy't útnoege 
wiene, wiene ek noch in hânfol belangstel-
lenden út 'e Mûnein by de ûntbleating. 
 

De Wurkgroep Taal Tytsjerksteradiel: 
Anneke Jansma, Mûnein  
Gerryt Jullens, Gytsjerk 
Jan Jongsma, Burgum 
Wys de Jong, Mûnein 

6 maaie is de tinkstien foar Sjoerd de Vries (Lytse Sjoerd) ûntbleate 
Wys de Jong 



Ut de 2 Doarpen 36 Mûnein/Readtsjerk 

 

De Haven 5  
9061 DL Gytsjerk  
058 256 1370  
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Skoallenijs 
(Kruiend Nijs) 

 
Oud papier  
Actie  
It Kruirêd 
  

Donderdag 20 juli 2017 
Zaterdag 16 september 2017 
Zaterdag 21 oktober 2017 
Donderdags vanaf 18.00 uur 
Zaterdags vanaf 09.00 uur 

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

Verkeersveilige school 
Zo aan het einde van het schooljaar maken 
wij de balans op van de afgelopen periode. 
Zo u weet is It Kruirêd een verkeersveilige 
school en de verkeerscommissie van 
school is erg actief. Het afgelopen jaar heb-
ben wij verslag gedaan aan Veilig Verkeer 
Nederland van onze verkeersactiviteiten de 
afgelopen jaren. De vierde herijkingsproce-
dure hebben wij met goed gevolg doorstaan 
en wij zijn voor de komende drie jaar weer 
verkeersveilige school. 
Na de zomervakantie heeft de verkeers-
commissie weer overleg met Dorpsbelang, 
om de parkeerproblemen aan de Mounewei 
(vooral voor school) te bespreken. 
 
Techniekproject 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben 
deelgenomen aan techniekpromotieproject 
Technics4U. Technics4U is bedoeld voor 
leerlingen uit het basisonderwijs uit groep 
( soms ook groep 6 en 8) 7, leerkrachten en 
ouders.  
Het project bestond uit een techniekmani-
festatie voor basisschoolleerlingen op 23 
juni bij Electrabel in Burgum. En bedrijfs-
bezoeken voor leerlingen en ouders op 
24 juni.  
 
De manifestatie draaide om zien, doen en 
denken over techniek: 

 zien: vier korte, pakkende en informa-
tieve films over techniek; 

 doen: zelf een werkstuk maken en 
technische handelingen verrichten; 

 denken: een quiz over techniek. 
 
Op vrijdag 23 juni hebben de leerlingen een 
programma doorlopen bij Electrabel. De 
leerlingen werden ingedeeld in groepen en 
doorliepen een afwisselend programma dat 
geleid werd door één of twee deskundige 

presentatoren. (V)MBO-leerlingen assis-
teerden de basisschoolleerlingen bij het 
maken van een werkstuk en hielpen bij de 
organisatie van de quiz. Iedere leerling 
kreeg aan het einde van deze dag een kof-
fertje met daarin waardebonnen die op de 
open dag bij de deelnemende technische 
bedrijven konden worden ingewisseld voor 
een leuk stuk gereedschap voor in het kof-
fertje. 
 
Leren programmeren. 
Sinds enkele weken maken kinderen van 
de midden- en bovenbouw kennis met an-
dere mogelijkheden van de computer. Ze 
DOEN niet alleen maar spelletjes, ze MA-
KEN nu zelf spelletjes. Ze leren dus spelen-
derwijs programmeren. Hiermee krijgen ze 
ongemerkt meer vaardigheden in het ge-
bruik van computers, rekenen en taal en 
wordt hun creativiteit verder uitgedaagd. Op 
dinsdagen en donderdagen komt "meester" 
Jon langs om dit te begeleiden. De reacties 
van de kinderen zijn veelbelovend. Ook in 
het nieuwe schooljaar gaan de kinderen 
hiermee aan de slag. 

 
Namens kinderen, ouders en team van It 
Kruirêd allemaal een fijne zomervakantie! 
Froukje Olijve 
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Skoallenijs  
(Paadwizernijs) 

Wij houden u graag op de hoogte van de 
activiteiten op en rond onze school. Hierbij 
weer even een korte impressie. 
 
Nieuwe keukens! 

Twee 
keer per 
jaar 
wordt er 
een aan-
tal mid-
dagen 
“ateliers” 
gegeven 
aan de 
kinderen 

van de hogere groepen. Hierbij is aandacht 
voor de meest uiteenlopende opdrachten op 
het gebied van creativiteit, handvaardigheid, 
koken, techniek etc. In de afgelopen tijd zijn 
er op school twee nieuwe keukens bijgeko-
men. De keuken van het team werd ver-
nieuwd en de kinderen kregen een geheel 
nieuwe keuken. Tijdens de ateliers kunnen 
de kinderen nu prachtig bakken en koken!   
 
Projectweek “Verhalen uit de folklore” 
Dit jaar zijn we met de kinderen uit alle groe-
pen aan de slag gegaan met sprookjes, 
volksverhalen, mythen, sagen en legendes. 
Veel elementen hiervan worden gebruikt in 

boeken, films, ope-
ra's, balletvoorstellin-
gen, liedjes, etc. De 
kinderen wisten goed 
te vertellen dat een 
sprookje vaak begint 
met de woorden "er 
was eens" en eindigt 
met "en ze leefden 
nog lang en geluk-
kig”. Er werd van al-
les geknutseld en de 

kinderen hebben genoten van de spannen-
de, grappige, leerzame en romantische ver-
halen. Op 16 maart vond de projectpresen-
tatie plaats voor ouders, broertjes, zusjes, 
pakes en beppes. Wat dwaalden er veel 
sprookjesfiguren door de school! Tijdens de 
projectpresentatie werden er “sprookjes” 
hapjes en drankjes geserveerd, die waren 
gemaakt door de ouders. De kinderen van 

groep 7/8 verkochten deze lekkernijen en de 
opbrengst ging naar de werkgroep Roeme-
nië Trynwâlden. Het was een heel gezellige 
middag! 
 
Pannenkoekendag!  
In de af-
gelopen 
periode 
hebben 
de kin-
deren van 
groep 7/8 
hun beste 
beentje 
voorgezet 
bij onze 
buren van Heemstra State. De kinderen wa-
ren druk met pannenkoeken bakken, serve-
ren, opruimen enz. In de week van de 
HOOP was dit een mooie activiteit! Een an-
der helpen en voor een ander klaarstaan, 
hoop en vrolijkheid brengen! Het was een 
prachtige dag; we hebben gesmuld van zelf-
gebakken pannenkoeken, maar we hebben 
ook ons best gedaan om de bewoners en 
gasten van Heemstra State een gezellige 
lunch te bezorgen. Een geslaagde actie! 
 
 
Programmeren in groep 1/2 
Er is een nieuwe bewoner in de kleuterklas, 
de zogenaamde  “Beebot”. De Bee-Bot is 
een kindvriendelijke robot in de vorm van 
een bij. Kinderen kunnen de robot bedienen 
met zeven knoppen op zijn rug. Het is de 
bedoeling dat de bij wordt geprogrammeerd, 
zodat hij een parcours op een mat met let-
ters gaat afleggen. De kinderen vinden het 
heel spannend als de robot van letter naar 
letter rijdt. Maakt hij het juiste woord? Zo 
komen de kinderen al op jonge leeftijd, op 
een speelse manier, in aanraking met pro-
grammeren.  
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’t Komt in de Bus 

Wat is een OpvoedParty? Met andere ou-
ders tips en ervaringen uitwisselen 
  
Een OpvoedParty is gezellig, verfrissend en 
leerzaam voor een ieder die met opvoeden 
te maken heeft. Deze vindt plaats bij iemand 
thuis en wordt deskundig begeleid door één 
van de medewerkers van de GGD, jeugd-
team of KEaRN Welzijn.  
Er wordt gesproken met elkaar over alle-
daagse dilemma’s die u tegenkomt in de 
opvoeding. 
Elkaar op weg helpen is de kern van een 
succesvolle OpvoedParty. 
  
Hoe fijn zou het zijn om met andere ouders 
ideeën en tips rondom opvoeden met elkaar 
uit te wisselen? Niet bij het schoolhek of 
langs een sportveld, maar in een rustige set-
ting bij iemand thuis. Van elkaar leren en 
ideeën uitwisselen daar is waar het om gaat 
tijdens de OpvoedParty.  
  
Leren van én met elkaar daar gaat het om 
tijdens de OpvoedParty 
Aan de hand van verschillende opvoedkaar-
ten worden diverse onderwerpen bespro-
ken. 
Door met andere opvoeders in gesprek te 
gaan krijgt u wellicht nieuwe inzichten, ant-
woorden op knagende vragen, nieuwe inspi-
ratie of juist dat steuntje in de rug. 
  
Nieuwsgierig geworden en zelf een Opvoed-
Party organiseren…? 
U kunt eenvoudig een OpvoedParty bij u 
thuis organiseren.  
  
U onderneemt 3 stappen: 
U neemt contact op met KEaRN Welzijn via 
info@kearn.nl of 0511-465200 om datum, 
locatie, tijdstip en thema vast te leggen. U 
kunt alle vragen stellen die u nog heeft voor 
de organisatie. 
U nodigt minimaal 6 vrienden, vriendinnen, 
kennissen, familieleden of buren uit voor uw 
OpvoedParty. 
Op de afgesproken datum komt één van de 
medewerkers van onderstaande partijen bij 
u thuis om de opvoedparty te begeleiden.  

De opvoedparty’s in de gemeente Tytsjerk-
steradiel is een samenwerking tussen GD 
Fryslân Jeugdgezondheidszorg, Jeugdteam 
en KEaRN welzijn.  
 
100e klant energiecoöperatie Trynergie! 
Iedere maand melden zich Trynwâldsters 
die lokale energie via Energiecoöperatie 
Trynergie willen. Ze worden klant van onze 
coöperatieve energieleverancier Noordelijk 
Lokaal Duurzaam. Met de aanmelding van 
de Protestantse Gemeente Trynwâlden 
kwam de teller op 100 klanten! Dit betekent 
dat 100 adressen in de Trynwâlden groene 
stroom en/of gas gebruiken die goed is voor 
de leefbaarheid in de Trynwâlden, de lokale 
economie helpt en fossielvrij  is geprodu-
ceerd. En dat voor een aantrekkelijke prijs, 
zonder stunts of verrassingen. En de teller 
loopt gestaag op; daar wordt de Trynwâlden 
beter van! 
Trynergie groeit gestaag. Ze is op dit mo-
ment de op één na grootste energiecoöpe-
ratie van Friesland. Alleen de Amelander 
Energie Coöperatie is groter. 
Op 8 april jl. feliciteerde Trynergie de Pro-
testantse Gemeente Trynwâlden. Zij werden 
met zeven aansluitingen de 97e t/m de 103e 
klant. Dit mag gevierd worden! 
Trynergie overhandigde daarbij een cheque 
die de kerk mag besteden aan het Diacona-
le doel “Trynwâlden foar Trynwâlden”. 
De Protestantse Gemeente Trynwâlden on-
dersteunt graag de energiecoöperatie 
Trynergie om met elkaar de leefbaarheid 
van de Trynwâlden te versterken. De kerk 
heeft zeven gebouwen aangesloten via 
Trynergie bij Noordelijk Lokaal Duurzaam. 
Ook is zij onderdeel van 'Groene Kerken'. 

mailto:info@kearn.nl
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In 1948 werd deze foto gemaakt in, 
vermoedelijk, Indonesië. De foto komt 
uit de nalatenschap van Jappie van 
Huizen, en specifiek uit zijn map Mû-
nein. De tekst op de achterkant be-
stond alleen uit 1948, vandaar het 
jaartal. Graag zou de Stichting Cultu-
reel Erfgoed Trynwâlden de info willen 
aanvullen. Daartoe willen we onder-
meer de naam van deze persoon we-
ten. Zijn er mensen die verdere infor-
matie hebben, dan kunnen zij contact 
opnemen met tel 058-2561382 of 
email: 
trynwaldencultureelerfgoed@gmail.com 
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ACTIVITEITEN 
20-07-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 18.00 u. ‘t Kruirêd  

16-09-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 09.00 u. ’t Kruirêd 

15-10-2017 ‘Leeuwarder Madrigaal Koor’’ 
o.l.v. Broer Giesing 

Kerk open 
vanaf 14.30 u. 
Aanvang 
15.00 u. 

’t Readtsjerkje  

21-10-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 09.00 u. ‘t Kruirêd 
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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:  
19 september  (week 38) 
21 november  (week 47) 

Verspreiding: 
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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