
Ut de 2 Doarpen   Mûnein/Readtsjerk 

 

Desimber 2016      Ut de 2 Doarpen          Jiergong  20       Nr. 83 

Doarpskrante Mûnein en ReadtsjerkDoarpskrante Mûnein en Readtsjerk  

WINTERNUMER 2016WINTERNUMER 2016  



Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk 

 



Ut de 2 Doarpen 3 Mûnein/Readtsjerk 

 

Inhoudsopgave Dorpskrant         “Ut de 2 Doarpen”   Desimber 2016 

Redaksjoneel 3 Fûgels yn swier waar 26 

Yn ‘e kunde komme mei 4 Wat de pot skaft 27 

De Uilen Tuin Paul Christiaan Bos  6 Skiednis 28 

Feriening foar Doarpsbelangen 7 CCR 30 

It Nije Doarp 9 Freonen fan it Readtsjerkje 31 

Drokte  10 Fan ûnderen op 33 

Túnblog  13 Jeugdrubriek 36 

Nij yn Mûnein en Readtsjerk 17 Mounestien 39 

De mûne in kunstwerk  18 Skoallenijs 41 

Sponsor uitgelicht 20 ‘t Komt in de Bus  43 

Puzzel 21 Activiteiten 45 

Programma dorpsfeest 2017 22 Colofon 46 

Groen 24   

Redaksjoneel 
 Geert Knobbe (voorzitter redactie) 

De inhoud van deze dorpskrant wordt ook geplaatst op www.trynwalden.nl 

Als u dit leest is het vlak voor de kerstdagen. Wellicht bent u deze week naar de speciale kerst 
koffieochtend annex lunch geweest in het Dorpshuis. Of maakte u daar kerststukjes. Gemist? 
Jammer, maar kijk naar de agenda van het Dorpshuis in deze krant of op de site Trynwâlden. 
Ook komende maanden is in de Mounestien weer veel te doen.  
In dit winternummer van de Doarpskrante vindt u weer vele interessante rubrieken. Deels ver-
zorgen we die als redactie zelf. Maar we zijn ook erg geholpen en blij met de vele kopij van 
gastschrijvers, die ook dit keer weer rubrieken verzorgen als Skiednis, Sponsor uitgelicht 
Kunst, Nij yn Mûnein en Readtsjerk. 
In deze krant ziet u weer veel foto’s. Zoals van kinderen en volwassenen in de rubriek Drokte, 
tijdens St-Maarten in het Dorpshuis. Ze knutselden aan lampionnen. Ouders waarderen dat, die 
foto’s. Soms vragen zij ons achteraf om een digitale foto. Na de verspreiding van de vorige 
dorpskrant was er een ander signaal. Van ouders met als inhoud dat zij niet willen dat hun kin-
deren of zij zelf zonder toestemming vooraf in de dorpskrant staan afgebeeld. En dus ook op 
het internet (onze krant staat op de website trynwalden.nl ). Wij begrijpen dat zij dat vinden. De 
keerzijde is dat wij onmogelijk, als we dat al zouden willen, bij elke foto met vaak meerdere kin-
deren of volwassenen erop, ons af kunnen vragen wie dat zijn en welke ouders erbij horen. Het 
alternatief zou dan zijn maar zo ongeveer niets meer aan foto’s te publiceren…….Overigens is 
het in de pers, en zeker in regionale bladen zoals Actief e.d., gebruikelijk en toegestaan foto’s 
te publiceren zonder eerst toestemming te vragen.  
We hebben wel eerder als redactie een discussie gevoerd over privacy toen we jaren geleden 
onze krant op internet gingen plaatsen. Wij zullen voortaan voor datgene wat we wel in de hand 
hebben, namelijk interviews en daarbij horende foto’s die we zelf maken, melden aan betrokke-
nen dat de krant op de Trynwâlden website komt. Als iemand dat niet wil wordt dàt onderdeel 
niet op de site gezet.  
Als redactie wensen wij iedereen bijzonder “noflike “ feestdagen en in “protte wille yn 2017“.  

Helaas is de verspreiding van de herfstkrant niet helemaal goed gegaan. Mocht u geen herfst-
krant hebben ontvangen meld dat bij Ankie Galama, tel: 2562000 of e-mail:  
almgalama@gmail.nl. U ontvangt alsnog een dorpskrant. 

De kopij voor de volgende krant dient voor 14 maart aangeleverd te zijn bij de redactie!! 

mailto:almgalama@gmail.nl
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Yn 'e kunde komme mei… kennismaken met…. 
 Ankie Galama 

In dit nummer van de dorpskrant maken 
jullie kennis met Joeke (34 jaar) en Janne-
ke (30 jaar) Vellema, die vanaf 15 septem-
ber aan de Dr. Kijlstraweg 50 wonen. Sa-
men met hun twee kinderen Ilse van 4 jaar, 
Yme die nu 2,5 is en hun hond Marley. 
 
‘Wij hadden al een tijdje ons huis in Fer-
werd te koop en ook het oog op dit huis. In 
pleatske, romte om hûs, in hok, dat wiene 
ús winsken. Mar ja, earst moast ús hûs 
ferkocht wurde. Ik mei graach mei hout 
wurkje, dingen meitsje, en dêr ha ik romte 
foar nedich’, seit Joeke. Half juni werd er 
tot koop besloten. En in september was het 
ineens in een paar dagen rond. Vrijdag 9 
september hebben we dit huis bekeken, 
zaterdag ons eigen huis verkocht, maan-
dag opnieuw rondkijken hier en dinsdag 
kregen we de sleutels. Donderdag 15 sep-
tember was de verhuizing. ‘We zien hier 
mogelijkheden om er onze eigen plek van 
te maken. Intern gaan we het nodige aan-
passen. Ik ben al bezig met de slaapkamer 
van Ilse en heb voor haar een mooie bed-
stee met verlichting gemaakt’. 
 
Bekend met Mûnein en Readtsjerk 
Ze waren geen klasgenootjes op de lagere 
school, maar ze kennen elkaar wel vanaf 
hun jeugdjaren. Joeke werd in Hallum ge-
boren en verhuisde op zijn vierde naar 
Reitsum. Totdat ze gingen samenwonen in 
Ferwerd, negen jaar geleden, groeiden ze 
beide op in Reitsum. 
Vorig jaar juni heeft ons redactielid Grytsje 
hen in de echt verbonden in haar rol als 
BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand) van Dantumadiel. In het 
Readtsjerkje vond de plechtigheid plaats en 
in Mûnein bij zus en zwager Afke en Jaap 
Holwerda was de tuin beschikbaar voor 
een deel van hun trouwdag.  
 
Na de lagere school vond de vervolgoplei-
ding van beide plaats in Dokkum. Joeke 
deed LTS, zoals dat toen nog heette, Jan-
neke de mavo op het Dockinga College. 
Toen Joeke daarna in Drachten de oplei-
ding commercieel bedrijfsleider volgde, zat 

hij bij Pieter Scheffer en Rutger van de 
Naald in de klas. Hij had al een auto en 
haalde hen soms van huis.  
Janneke is verpleegkundige geworden. Op 
de Friese Poort volgde ze de MBO-V oplei-
ding en later deed ze de specialisatie onco-
logie in Groningen. Ze werkt nu als ver-
pleegkundige op de afdeling buikchirurgie 
in het MCL. Daar worden zowel oncolo-
gische patiënten als andere patiënten be-
handeld, die een buikoperatie ondergaan. 
Ze werkt 24 uur en draait zowel dag- als 
avond- en nachtdiensten. Ik zou niet graag 
op haar afdeling terecht willen komen, 
maar mocht dat gebeuren dan is Janneke 
de perfecte, rustige verpleegkundige die ik 
zou wensen.  
Als automonteur begon Joeke bij Opel en 
maakte daar qua loopbaan een aantal 
sprongen voorwaarts. Twee en een half 
jaar geleden ging hij over naar Bourguig-
non, waar hij als werkplaatsmanager de 
receptie en de werkplaats aanstuurt.  
 
Sportief, creatief en lekker bezig 
Via buurvrouw Lut was er al snel na de ver-
huizing een lijntje naar de hardloopgroep 
hier in de Trynwâlden. Lut maakt daar ook 
deel van uit en Joeke was gelijk enthou-
siast en traint nu elke woensdag mee. Jan-
neke wil op den duur ook aansluiten. Ze 
traint nu twee keer per week op haar eigen 
tijd. Joeke heeft flinke ambities; ‘ik wol noch 
ris in triatlon dwaan en de marathon binnen 
fjouwer oeren rinne. De ôfwikseling om 
neist myn wurk oerdei, wêr ik in soad mei 
minsken omgean, nei myn wurk hurd te rin-
nen of bygelyks wat fan hout te meitsjen 
fyn ik fijn’. Janneke komt met de ideeën, uit 
woontijdschriften of internet en Joeke 
maakt het. Trots wijst hij op een houten 
woonaccessoire op hun salontafel. ‘Dat fyn 
ik no leuk om te betinken’, seit Janneke. 
‘En Joeke kin it meitsje en hat der ek nocht 
oan’. 
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Hun huis ademt sfeer en gezelligheid. Dat 
komt uit de koker van Janneke. ‘Ik fyn it 
hearlik om yn hûs om te pielen’. Ze heeft 
muren en houtwerk al voorzien van een an-
der kleurtje. ‘It hûs wurdt al wat eigen. 
Foaral foar Ilse wie dat wol lestich, mar it 
begjint te kommen. No noch wat thús fiele 
yn it doarp. Ilse giet nei de Opstap yn 
Oentsjerk. En we ha in oppasadres yn it 
Bûtenfjild’. St. Maarten, de intocht van Sin-
terklaas en een kerstviering zijn momenten 
om andere ouders en kinderen te ontmoe-
ten. 
Tijd voor de kinderen, daar ligt hun prioriteit. 
De TV staat weinig aan. De kinderen heb-
ben een paar favoriete programma’s, Jan-
neke kijkt graag naar woonprogramma’s en 
Joeke wil de sport en motorraces niet mis-
sen. Soms een film kijken op Netflix. Joeke 
is gek op thrillers en leest steevast elke 
avond een aantal bladzijden.  

Dromen-plannen 
‘Straks komt er werk in de tuin, daar heb ik 
zin in’, zegt Janneke. De moestuin wordt 
kleiner, maar blijft wel in stand. Er staat een 
kas, die zal zeker benut worden.  
Binnen willen ze isoleren, verbouwen en 
hun eigen draai aan het huis geven. In de 
voorgevel willen ze twee ramen met een 
houtkachel in het midden. Zo zal het vroe-
ger vast geweest zijn, vermoeden ze. Foto’s 
hebben ze helaas niet. 
‘We hopen ons thuis te gaan voelen in het 
dorp. Dit plakje fyne we goed. Verder zijn 
we vooral heel dankbaar voor wat op ons 
pad komt. Ouders met wie het ondanks ge-
zondheidsproblemen, weer goed gaat. Ge-
zonde kinderen. Ilse net vier jaar en gelijk 
hier naar school. We zijn op het goeie mo-
ment verhuisd’. 

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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"De Uilen Tuin" van Paul Christiaan Bos 

Op 29 oktober werd in Fogelsanghstate in 
Veenklooster onder grote belangstelling het 
nieuwe boek "De Uilen Tuin" van Paul 
Christiaan Bos gepresenteerd door Dina 
Boonstra, algemeen directeur van de NDC 
Mediagroep. Tegelijkertijd werd ook een 
tentoonstelling van de schilderijen en teke-
ningen die in "De Uilen Tuin" staan geo-
pend bij Galerie Noordvleugel in Veenkloos-
ter. De tentoonstelling duurt nog tot 4 febru-
ari 2017.  
Openingstijden galerie Noordvleugel: dins-
dag t/m vrijdag van 13:00 - 17:00 uur,  
zaterdag van 10:00 - 16:00 uur en zondag 
en maandag gesloten. 
 
Het boek "De Uilen Tuin", waarin tussen de 
tekst de vele schetsen, schilderijen, teke-
ningen en observaties uit het Uilen Project 
staan, alle van de hand van de schrijver/
kunstenaar, is hier in de buurt te koop bij 
Spar Wiersma in Oentsjerk, bij Galerie 
Noordvleugel te Veenklooster, via 
www.noordboekwinkel.nl (geen verzend-
kosten), www.bol.com, en natuurlijk ook bij 
de boekhandel. 
 
'De Uilen Tuin' wordt uitgegeven door Frie-

se Pers Boekerij/Uitgeverij Noordboek.  
200 Pagina's met observaties en schitteren-
de kleurenafbeeldingen van de kunstwer-
ken. 
Gebonden boek, 22 cm x 22 cm. Verkoop-
prijs: € 27,99 ISBN: 978 90 33 00 0065 
 
Uit "De Uilen Tuin": 
En dan gaat ze naar binnen en legt haar 
hoofd zonder aarzelen tegen het sidderen-
de lijfje, dat daar in een armzalig borsteltje 
op de grond is neergezegen. En ze blíjft het 
daar houden, haar hoofd, tegen dat zielig 
bibberende borsteltje, met groot geduld. 
Haar wang en snavel diep in de bevende 
veren begraven. En voor mijn ongelovige 
ogen neemt het bibberen langzaam af. Zon-
der ophouden, de ogen gesloten, blijft Fee-
tje haar hoofd strak tegen haar zusje aan-
drukken, zekerheid en beschutting gevend. 
Langzaam wordt het kleine Uiltje rustiger… 
 
Voor meer informatie: franka@pcbos.nl 
 
De cover van "De Uilen Tuin" is "Portret 
Feetje", een acrylschilderij van Paul Christi-
aan Bos. 
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Warbere Mounerspriis 
Dorpsbelang Mûnein/Readtsjerk zoekt ook voor het jaar 2016 een bewoner of bewoners die 
in aanmerking komen voor de Warbere Mouners erkenning. Deze erkenning is ingesteld 
voor bewoners die zich op de een of andere wijze belangeloos inzetten of ingezet hebben 
voor het dorp en/of zijn bewoners. 
De erkenning werd voor het jaar 2014 aan de fam. Haantjes uitgereikt die zich met het gezin 
al jaren inzet voor het dorpshuis De Mounestien.  
Voor het jaar 2015 was de erkenning voor Piet de Vries die vanaf de start van de dorpskrant 
tot heden in de redactie van de dorpskrant zit. 
Weet of kent u iemand waarvan u vindt dat die persoon of personen de erkenning verdient, 
dan kunt u dat melden door het invullen en inleveren van onderstaande strook. 
Ook dit jaar is aan de erkenning weer een mooie prijs verbonden. 
Graag inleveren voor 1 maart 2017 bij Wiebe Meijer, Dr. Kijlstraweg 30 of digitaal naar  
wiebemeijer@gmail.com 
 
Ik wil voor de Warbere Mouners erkenning aanmelden:  
Naam: 

Adres: 

omdat  

 
 
Naam aanmelder: 

Telefoonnummer: 

Kerstfeest in Mûnein en Readtsjerk. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een prachtige 
verlichte kerstboom in Mûnein staan bij de 
klok. De boom is dit keer geschonken door 
de familie Spanjer en is geplaatst door de 
groengroep van het Thomashuis. De kin-
deren van It Kruirêd zullen de boom versie-
ren met eigen gemaakte werkjes. Wilt U er 
zelf ook iets moois in hangen dan kan dat 
natuurlijk ook. 
Wij willen op woensdag 21 december om 
19.00 uur samen met het Mûneinster/
Readtsjerker kerstkoor, het C orkest van de 
Bazuin en kinderen van It Kruirêd een groot 
kerstfeest vieren op het schoolplein. 
Wij hopen dat het een gezellige avond 
wordt voor alle dorpsbewoners. 
 
Tot ziens op woensdag 21 december. 
Doarpsbelang Mûnein/Readtsjerk 

mailto:wiebemeijer@gmail.com


Ut de 2 Doarpen 8 Mûnein/Readtsjerk 

 



Ut de 2 Doarpen 9 Mûnein/Readtsjerk 

 

Elke week worden 300 Nederlanders buiten 
het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. 
In Friesland zijn dat er twaalf per week, elke 
week weer. Jong, oud, vrouw of man: het kan 
iedereen overkomen.  
Bij een reanimatiesituatie is de tijdsfactor be-
palend voor de uitkomst van de reanimatie: 
elke seconde telt! Elke minuut daalt de overle-
vingskans met 10% en zes minuten na het ont-
staan van een hartstilstand treedt in de meeste 
gevallen al onherstelbare hersenschade op. 
Helaas is de aanrijtijd van een ambulance 
vaak langer dan zes minuten. 
Om de overlevingskans te verhogen zijn 
slachtoffers afhankelijk van reanimatie-
burgerhulpverleners. Deze burgerhulpverle-
ners zijn in het bezit van een geldig reanima-
tiecertificaat en zijn aangemeld op het oproep-
systeem van HartslagNu. In geval van een 
hartstilstand-situatie worden ze door de Meld-
kamer opgeroepen om naar een slachtoffer te 
gaan en te starten met de reanimatie. Of om 
via een aangemelde AED naar het slachtoffer 
te gaan. Zij starten zo snel mogelijk de reani-
matie op en overbruggen hiermee de tijd tot de 

aankomst van professionele hulp.  
Stichting Fryslân Hartveilig streeft een dek-
kend Fries netwerk na van reanimatie-
burgerhulpverleners en aangemelde AED’s om 
zo meer mensenlevens te redden. Om dat te 
realiseren zijn er meer burgerhulpverleners en 
meer aangemelde AED’s nodig. 
Momenteel zijn er in Mûnein en Readtsjerk elf 
reanimatie-burgerhulpverleners aangemeld en 
maar één AED.  
Heb je al een geldige reanimatie? Dan kun je 
je meteen al opgeven via 
www.fryslanhartveilig.frl/aanmelden.  
Heb je interesse in een reanimatiecursus? 
Stuur dan een e-mail aan Wiebe Meijer 
(wiebemeijer@gmail.com)  
Samen kunnen we hét verschil maken voor 
onze dorpsgenoten op het moment dat de 
nood het hoogst is. Meld je aan als reanima-
tie-burgerhulpverlener of meld je AED aan 
en help zo mee meer mensenlevens te red-
den! Kijk voor meer informatie op 
www.fryslanhartveilig.frl of neem contact op 
met Fryslân Hartveilig via  
info@fryslanhartveilig.frl.  

Fryslân Hartveilig: hoe werkt AED 
Wiebe Meijer 

Toanielferiening ‘'It NIJE DOARP”  
Anneke Jansma 

Bêste minsken fan ‘e Mûnein en omkriten  
Wy, de toanielploech, wolle jimme noch efkes 
op ‘e hichte hâlde fan ús krewearjen. 
Wy hawwe yntusken al aardich wat repetysjes 
hân en it begjint der al wat op te lykjen. 
Op ‘t heden repetearje wy twa kear yn ‘e 
wike. 
Wy hawwe der in soad wille by en dat hawwe 
jimme aanst grif ek by de útfieringen fan ús 
stik: 

FAMYLJE BRUINSMA YN ‘E BOCHT  
(oantreklike hear siket frou) fan Carl Slot-
boom, Fryske oersetting: Abele Krist, op freed 
3 en sneon 4 febrewaris yn it Mounehoekje yn 
‘e Mûnein. 
Op sneontejûns is der live muzyk fan Klaas-
Jan. 
Wy begjinne om 20.00 oere en de seal is ie-
pen om 19.00 oere. 
Oant dan! Jimme meie it net misse!!!  

http://www.fryslanhartveilig.frl/aanmelden
http://www.fryslanhartveilig.frl
mailto:info@fryslanhartveilig.frl
mailto:info@fryslanhartveilig.frl
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Drokte 
Geert Knobbe 

Sint Maarten  

Sa’n fiifentweintich bern èn grutte minsken 
wiene op freed 11 novimber, Sint Maarten, 

yn it Doarpshûs warber mei it meitsjen fan 
in lampion. Dit yn de neimiddei. Doe’t 
elkenien de “ferljochting” klear hie waard 
der mei inoar patat iten. Dernei gie it yn op-
tocht it doarp yn en sjonge oer de earmoe-
de fan Sint Maarten. 
Doe makke de fotograaf dizze foto oan de 
doar by Quintus en Margriet oan de Moune-
wei. 

 
Ald izer. 
It wie yn de Mûnein in drokke tiid mei de 
ferkeap fan huzen. Dat brocht ek in soarte 
sloperij, ferbou en nijbou. Bynammen yn it 
streekje fan de Dokter Kijlstrawei 50 nei de 
Kerkweg feroaren in tal huzen fan eigener. 
Mar ek oan de Halligen waard samar de 
wite buorkerij fan Cindy, Pieter, Krist en 

Tristan ferkocht. Doe’t alles dêr opromme 
wie seach de fotograaf noch dizze iensume 
karre mei âld izer stean. It waard ek foar de 
karre sels de lêste rit… 

 
Ridder yn de Mûnein 
Sûnt 14 novimber haw wy in ridder yn ús 
doarpen. Us doarpsgenoat en foarsitter 
Doede Santema fan Doarpsbelangen 
Mûnein/Readtsjerk krige op dy datum in 
Keninklike ûnderskieding. Yn Wolvegea 
waard Doede troch boargemaster Wilma 
Mansveld beneamd ta Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. It parseberjocht jout 
oan dat Doede al 20 jier drok is mei 
hynders. As sekretaris fan it Koninklijk 
Warmbloed Paardenstamboek Nederland 
(KWPN) Regio Fryslân naam hy op 14 no-
vimber ôfskied. It “ lintsje “ wie ek bedoeld 
foar syn oare sosjale aktiviteiten. Bygelyks 
as foarsitter fan Doarpsbelangen. No litte 
wy dan mar sizze en hoopje dat Doede nei 
it ôfskied en beleanning noch wol efkes wat 
jierren foarsitter bliuwt fan ús doarpen. 
Mear tiid no dochs, Doede? 
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Intocht Sinterklaas 
 
Hoor hoor, hoor hoor, 
Sinterklaas komt naar Mûnein. 
Het is vrijdag 25 november, de stadsomroe-
per rijdt door het dorp. 
Dit komt Piet ter ore, maar deze luistert niet 
goed. 
Op een draf naar Sinterklaas en aan hem-
vertelt dat de Sint snel naar Mûnein moet. 
De Sint haast zich naar ‘t Mounehoekje. 
Maar hij was één dag te vroeg. 
Hierdoor had hij nog even tijd voor een ge-
zellige avond met een potje biljart. 
 
Eindelijk was het dan zover, zaterdag 26 
november 16:00 uur. 
De Pieten komen aan op het plein met de 
klok en....besluiten nog een rondje te rijden! 

Veel te laat komen ze aan bij het Moune-
hoekje. 

Ze haasten zich naar binnen waar men de 
kinderen, de pakes en beppes, heiten en 
memmen al hadden getrakteerd. 
  
Het feest kan beginnen, wat een opkomst. 
De Pieten zoeken Sinterklaas op het podi-
um, maar hij is niet te vinden. 
De kinderen zingen “Sinterklaasje, kom 
maar binnen met je knecht”  
En ja hoor, daar komt de Goedheiligman 

met Zwarte Piet. 
Wilma van Unen en Paul Bos heten Sinter-
klaas en zijn Pieten welkom. 
De vermoeide Sint (van zijn nachtelijke 
avonturen in it Mounehoekje) gaat zitten en 
doet even een dutje terwijl Paul Bos het 
Sinterklaasverhaal begint. 

 
De kinderen en hun familie luisteren aan-
dachtig naar het verhaal van de verdwenen 
Piet, die uiteindelijk wordt terug gevonden 
in de diepvrieskist. 
 
Dan komen de kinderen om de beurt naar 
Sinterklaas met hun verhaal en mooie knut-
selwerken. 

 
 
 
Na een uur van feesten en zingen vertrekt 
Sinterklaas. 
De Pieten blijven nog even voor het disco-
feest. 
  
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten willen via 
deze weg Wilma van Unen, Paul Bos, Bob 
en Anneke, zorgvilla Kakelbont en de am-
bachtelijke timmerman/fotograaf Hans Dijk-
stra bedanken voor hun bijdrage aan dit 
mooie feest. 
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Túnblog winter 
Grytsje Dijkstra 

Ja, skriuwe foar de túnblog yn desimber, 
altyd in frjemde opdracht. Want wat is er no 
te belibjen om dizze tiid yn de tún, blêden 
en nochris blêden feie. Bollen plantsje mis-
kien? No, dat haw ik al yn septimber dien. 
Lykas as jam meitsje fan prommen en 
druven. De apels binne wer ta apelsop fer-
wurke en de stoofparkes sitte yn de potten. 
Wat in risping dit jier! Dat wie de neisimmer, 
mar no de hjerst. 
De hjerst is net hielendal myn favorite sei-
zoen. Sis mar leaver hielendal net, mei 
haadletters. It begjint begjin oktober al; 
blêden die't begjinne te stjonken oan de 
beammen. In rook wêrtroch ik mar min 
sykhelje kin. In wike nei It Amelân en rinne 
by de Waadsee lost dat probleem in bytsje 
op. En dan die healwize kleuren die't stean 
te razen oan de beammen. Ik griis derfan. 
Nee, jou my mar de winter mei har keale 
beammen, ljocht yn de hûs en de prachtige 
kleuren op de klaai. De grûn omwrotten 
troch machtich grutte masinen wêrtroch de 
moaie ûnbedoarne kleur fan mem ierde 
tefoarskyn komt. Foar my it ienichste wat ik 
moai fyn oan de hjerst. Of it moat ik echte 
stoarm wêze, dan bin ik net te hâlden.... Op 
nei de seedyk. Och, ik ha it thús yn Noard-
east Fryslân meikrige, wy wennen net fier 
fan de Lauwersee ôf... Efkes by stoarm op 
de dyk nei de wylde see sjen, sels by nacht. 
Mar ok, die blêden dan. Die moatte plak ha 
fansels. Men kin se lizze litte, se fergean op 
d'en duur wol, mar wa wol no de hele winter 
tsjin dat spul oansjen en foar it gers is it ek 
net sa goed. Dat dan slacht men oan it 
oprêden. De griene bak fan de gemeente 
follet sa lekker. No ha wy twa griene konte-
ners, hartstikke maklik mei in grut hiem. In 
oanrieder ek, want het kostet hast neat en 
men rekket om de twa wiken moai fan it 
griene guod ôf. Sa'n bak betellet men € 20,- 
yn it jier foar, oanfreegje by de gemeente 
Tytsjerksteradiel.  
 
Dat ôffalskieden is tsjintwurdich aardich yn 
it nijs. De grize kontener hat sels no de  
moaie titel Sortibak. Yn it ramt derfan krigen 
alle ynwenners fan T-diel in grien ammerke. 
Dit wie trouwens al it twadde kompostam-
merke dat we fan de gemeente hân ha. 
Earst ha we al in wite krigen. Dat hinderet 
neat want se binne ek moai te brûken foar 

hinne- en winterfûgelfoer, foaral dizze nije 
want die hat in moai flapdekseltsje. Offisjeel 
moat dat nije ammerke earne yn de hûs 
stean, dat sei de brief die't derby siet. Dat 
liket my in stjonkerij, ik helje leaver as ik 
spul foar de bak ha in frisse noas en bring it 
fuort te plak. 
No wiene wy al aardich fan it ôffalskieden 
want jierren lyn hie de gemeente Dantuma-
diel in proef mei in nij soarte fan kompost-
bak, de Biocom. Ik hie my opjûn foar die 
proef en sa krigen wy in swarte bak mei in 
read deksel, ek wat kompost en in doaze 
mei wjirmen. Op in list moast ik dingen by-
hâlde en sa no en dan kaam er immen fan 
de gemeente of it kontenerbedriuw om te 
sjen hoe as alles wurke, tagelyk wurde dan 
de temperatuer opnaam. Waarm dat it spul 
dan wie! Wy proefbakminsken troffen inoar 
ek om de safolle tiid op in spesjaal beleine 
jûn yn it Gemeentehûs. Al mei al in hiele 
aardichheid. It ôffal folle de bak en de 
wjirmen groeiden en fermannichfâldigden 
harren omraak. Die bak stiet al wol in jier as 
fyftjin by ús op it hiem, as tank foar it meid-
waan. Yn die bak bedarret hiel wat en ien 
kear yn it jier helje wy him fierhinne leech 
en jout er moaie kompost. Toch in lyts wûn-
derke, die ferwurking dêr yn de Biocom. 
Dochst der fan alles yn en it komt derút as 
rul, moddereftich guod. Goed foar de tún. 
De wjirmen sitte der noch altyd yn, som-
tiden krioele se op de râne om; ik ha it idee 
dat ik it waar der oan ôflêze kin, mar der sil 
ik nochris in stúdzje fan meitsje. Die 
wjirmen fiene trouwens ek gretich ôftrek by 
de fiskers yn de famylje. 
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Dy bak docht no noch hieltiten mei, allinne 
hjir ha we nea gjin itensrêsten yn smieten, 
hy hat gatten yn de ûnderkant, dat der kin 
sa ûngedierte yn kroepe. Dêr moat ik net 
oantinke...... Dus wy skieden altyd wol, mar 
sa as it ús útkaam... De itensrêsten 
'ferpakten' we altyd moai yn bûterdoaskes 
of yoghurtpakken. Want fettichheid troch de 
goatstien hat de gemeente of Omrin gjin 
lêst fan, mar sels moast sa no en dan al 
ûnder de flier om de fetrêsten út it buizen-
stelsel wei te heljen.  
En doe kaam de nije Sortibak-kampagne en 
binne we dochs wat krekter wurden. De 
griene kontener kriget no de rêsten, in 
laach grien ûnderyn of in krante derop en 
alle fettichheid en oar ôffal bedarret deryn. 
De grize kontener is no in aardichheid, hy 
weaget hast neat mear, want deryn sit allin-

ne noch mar plestik ferpakkingen en 
soksoarte fan guod. In lytse draai yn it tin-
ken en men hat direkt resultaat. Us trio hat 
in moai plakje neist hûs ferstoppe tusken 
twa klimopmuorkes, it sortisentrum. 
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Nij yn Mûnein en Readtsjerk  
Ale de Boer Hovenier  

Buurvrouw Grytsje Dijkstra vroeg mij om als 
nieuw bedrijf in de Trynwâlden het bedrijf 
voor te stellen in de dorpskrant van Munein/ 
Readtsjerk.  
 
Graag begin ik bij mezelf. Geboren en geto-
gen in Roodkerk en sinds februari 2015 ge-
start met een hoveniersbedrijf op de 
Sickamaweg 1 te Readtsjerk. De opleiding 
tot hovenier heb ik gevolgd in Leeuwarden. 
Naast mijn werkzaamheden als zelfstandig 
hovenier mag ik ook graag voetballen bij 
ONS Sneek.  
 
Begin 2015 heb ik, na enkele jaren als hove-
nier bij een werkgever gewerkt te hebben, 
de stap genomen om voor mijzelf te begin-
nen. Een spannende start en een sprong in 
het diepe. Onder de naam Ale De Boer Ho-
venier hebt u mij vast wel een keer door de 
Trynwâlden zien rijden.  
 
Mijn werkzaamheden betreffen alles in en 
rondom uw tuin. Van ontwerp tot aanleg van 
een nieuwe tuin of periodiek onderhoud van 
uw tuin, uw tuin is bij ons in goede handen. 
 
Alle projecten of werkzaamheden beginnen 
met een vrijblijvend gesprek. Wensen, mo-
gelijkheden en dat allemaal in een budget 
waar de klant zich prettig bij voelt. Wij geven 
onze mening en advies en maken het tot 
een geheel. 
 
Bij het aanleggen van een nieuwe tuin ko-
men veel aspecten naar voren. 
Hoe is de bodem? Wat is de ligging van de 
tuin? Welke soorten beplanting zullen het 
goed doen en waar wil ik van de zon kunnen 
genieten? Zo zijn er nog veel meer vragen 
die bij een nieuwe tuin horen. Wij adviseren 
u graag hierover. 
 
Gedegen onderhoud aan een tuin is vaak 
een grote klus. Juiste manier van snoeien, 
bemesten en aanplanten van nieuwe be-
planting is vaak moeilijk zonder de juiste 
kennis. Hierin kunnen wij u helpen. U kunt 
het geheel aan ons uitbesteden maar we 
kunnen ook samen de tuin winter- of zomer-
klaar maken. 

Creëer diepte en breedte in een tuin door 
het gebruik van een pergola.  
 
Naast het 
aanleggen 
van nieu-
we tuinen 
en het on-
derhouden 
ervan ver-
zorgen we 
ook tuin-
verlichting. 
Zeker tij-
dens de 
donkere 
dagen is 
het fijn om 
toch van 
uw tuin te 
kunnen 
genieten. 
Een mooie boom uitlichten of een voetpad 
met enkele lichtbronnen te verlichten geeft 
een sfeervol karakter aan een tuin.  
Het geeft ook een beetje extra gevoel van 
veiligheid.  
 
Mocht u binnenkort of in de toekomst een 
hovenier nodig hebben of advies voor uw 
tuin willen? Wij komen vrijblijvend langs om 
het te bespreken.  
U kunt ons bereiken  
via telefoon: 06-42 10 54 20  
en email: info@aledeboerhovenier.nl  
of neem een kijkje op onze site: 
www.aledeboerhovenier.nl 

Een oude 
fruitboom 

mailto:info@aledeboerhovenier.nl
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De molen, hét symbool voor Mûnein, staat op 
het dorpswapen en de Warbere Mounerspriis 
die dit jaar is uitgereikt aan onze eindredac-
teur Piet de Vries. In 1611 had Mûnein al een 
molen. De bebouwing daaromheen werd 
buurtschap Mûnein. In 1897 kwam op de plek 
van de oude molen een grotere roggemolen, 
die in 1911 afbrandde. Het Mûnehûs tegen-
over de haven markeert die plaats. Mûnein 
kreeg vanaf begin negentiende eeuw steeds 
meer bedrijvigheid en in 1898 de vlasfabriek. 
In het moerasgebied ten oosten van het dorp 
werd vanaf 1927 het grootste deel van het 
meertje dat de grens vormde met gemeente 
Dantumadeel in cultuur gebracht. Een jaar 
daarvoor was Dorpsbelang Molenend opge-
richt, in 1941 trad Readtsjerk toe tot deze ver-
eniging, die sinds de invoering van de Friese 
plaatsnamen Doarpsbelangen Mûnein/
Readtsjerk heet. Readtsjerk was al een oud 
dorp, in 1561 Redtzerch genoemd, eind 16e 
eeuw Raetzierck en Rodetzerck en in 1664 
Roodkerck. Mûnein werd pas in 1948 een 
zelfstandig dorp. 
 
Dorpswapens 
De dorpsvlaggen en -wapens voor 
Readtsjerk, Mûnein en de overige dorpen in 
de Trynwâlden zijn pas in 1977 ontworpen. 
Die van Tytsjerksteradiel zijn vastgelegd in 
het Genealogysk Jierboekje 1984, van de 
Fryske Akademy te Leeuwarden; die van 
Readtsjerk in Dantumadeel in het Genealo-
gysk Jierboek 2002. Voor een ouder wapen 
van Readtsjerk is geen bewijs gevonden. Het 
dorpswapen van Mûnein is deel van een 
kunstwerk van Annet Haring over het ont-
staan van de dorpen in de Trynwâlden. Een 
vroegere naam daarvoor zou Thrije walden 
zijn voor de drie oorspronkelijke wâlddoarpen: 
Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk. Bij alle drie 
de dorpswapens symboliseert een van de 
wouden uit de nog oudere naam Thrimwalda, 
drie wouden.  
 
Patrones 
Naast de bossen Griekenland en Turkije bij 
Aldtsjerk en Oentsjerk is er het Kaetsjemuoi-
bosk in Mûnein. Uit Readtsjerk slingert vanaf 
de Tsjerkewei de Kaetsjemuoiwei door Mûn-
ein langs Flaaksikkers, Jelte Binneswei-
Douwelaan en De Mieden tot het Flokherne-
paed. Kaetsjemuoi is een zondagse naam 
voor Tryntsjemuoi. De zonen van deze 
Tryntsje van de Wâlden zijn volgens een eeu-
wenoude legende de stichters van de dorpen 

in de Trynwâl-
den.  
Tryntsje en 
Kaetsje zijn 
afkortingen 
van Katarina of 
Catharina, van 
Alexandrië 
(287-306), een 
van de zeven 
primaire heili-
gen die in de 
eerste Ro-
meinse Canon 
genoemd wor-
den. Deze 
woordkunste-
nares bekeer-
de geleerden 
die keizer 
Maximus zond 
om haar van 
het christelijk 
geloof af te 
brengen. Zij 
werd gerad-
braakt, maar 
het rad met 
punten brak, waarop de dood door het 
zwaard volgde. Zij is een van de veertien 
noodhelpers en beschermheilige van zwan-
gere vrouwen, bibliothecarissen, juristen, filo-
sofen en door het rad van spinsters, wagen-
makers en molenaars.  
 
Plaatsing 
In weerspreuken heet Catharina: Katrien of 
Kartrijn. Met Sint Katrien heeft elk hout wortel; 
Is Katrien (op 25 november) in wit gekleed, 
zeven weken sneeuw ons leed; Vriest het op 
Sint-Katrien, dan vriest het nog zes weken 
nadien. Verkort is de naam Trien, Tryn, Trijn, 
Trijny, Trientje, Trijntje, Kaat of Kaatje. In het 
Fries Kaetsje of Tryntsje zoals in de titel van 
het beeld Tryntsje-moai en har sân soanen, 
van de in 1934 in Hoorn geboren Annet Ha-
ring, die van 1978 tot 1996 in Friesland woon-
de.  
Voor dit beeld in het kader van Verfraaiing 
van de dorpen in Tytsjerksteradiel hadden 
inwoners van Oentsjerk via een enquête in 
1982 het onderwerp gekozen. Dat werkte ze 
in haar atelier in een boerderij in Rotsterhaule 
uit. De kunstenares zocht daarna een brons-
gieter en heeft zelf de acht bronzen figuren 
afgewerkt.  

Patrones Catharina en de mûne in kunstwerk van Annet Haring 
Kunst in zicht nr. 14, ©Gerhild van Rooij 
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Ze staan, met door de Friesland Bank ge-
schonken bankjes, in een daarvoor aange-
legd miniplantsoen op de hoek Rengersweg-
Heemstrasingel. Op 29 november 1986 heeft 
de 78-jarige Aaltje Kinderman-Hiddinga, die 
58 jaar in Oentsjerk woonde, de beelden-
groep onthult. H. J. Bootsma, directeur van 
Gemeentewerken Tytsjerksteradiel, roemde 
het als ‘een stukje voor nu en de toekomst 
levend gemaakte historie’. Door de natte 
herfst en het voelen of de beelden vastston-
den kon de lijm niet uitharden. Na de onthul-
ling logeerden de beelden aan de overkant 
op Rengersweg 51 in Kafee It Wapen van 
Fryslân van Sieswerda (nu Boonstra). De 
bronzen werden op een verbogen plaat gezet 
en daarmee teruggeplaatst op de hoge bak-
stenen sokkel.  
 
Mûnein 
Op een stoel met hoge rug troont Tryntsje-
muoi met haarknot, en omslagdoek over de 
schouders en lange rok waaronder haar slof-
fen te zien zijn. De rijke boerenweduwe liet al 
haar zonen een eigen pleats of boerderij met 
land na en de mentaliteit om een eigen be-
drijf uit te breiden. Elke pleats groeide uit tot 
een kerkdorp. Gieke stichtte Gytsjerk, Oene 
bouwde Oentsjerk, Alde legde de basis voor 
Aldtsjerk, Rypke vestigde Ryptsjerk, Tiete liet 
Tytsjerk verrijzen, Wynse zorgde dat Wyns er 
kwam en Reade legde Readtsjerk aan. Het 
achtste dorp Mûnein (Molenend), het enige 
dorp zonder kerk maar met molen, is niet 
meegenomen in de titel, maar wel verbeeld.  
 
Dorpen 
Tryntsjemuoi heeft Oenes wapen voor 
Oentsjerk op schoot. Boven de boom staan 
wilde tulpen uit de buitenplaatsen Stania Sta-
te en Heemstra State. Annet Haring ver-
beeldde de oermoeder van de Trynwâlden 
met een voorgevoel over de mogelijkheden 
van elke zoon. De jongste boerenzonen 
staan vlak bij haar. Gieke, Oene, Alde, Tiete 
en Reade dragen hun dorpswapen nog niet, 
maar links van haar klemt Wynse onder de 
linkerarm zijn toekomst in de vorm van het 
dorpswapen. Daarop staan palen uit het ou-
de wapen van Oostergo waarin Wyns een 
belangrijke plaats was van het district Win-
nighe. De sterren als symbool voor de be-
stuursvorm gaan schuil onder de mouw, de 
dwarsbalk die de Dokkumer Ee voorstelt is 
wel zichtbaar. Rechts vooraan heeft Rypke 
onder de rechterarm een wapen met eenden, 
symbool voor de historische eendenkooien in 
het agrarische Ryptsjerk, verbeeld door zei-
sen en een gezeisd schildhoofd. Linksachter  

 
staat de naamloze jongen met in zijn omlaag 
gestrekte handen goed zichtbaar het spre-
kend wapen van Mûnein, de stellingmolen 
waarvan de wieken staan als in een andreas-
kruis. 
 
Bronnen  
heiligen.net; heiligenlexicons; RKD.nl; tryn-
walden.nl; t-diel.nl; foto’s beeld auteur, en 
historisch 
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Sponsor Uitgelicht  
In Balans Massagepraktijk.  

Mijn naam is 
Sjieuwke van 
Houten. Ik 
woon, samen 
met mijn ge-
zin, al 6 jaar 

met plezier in Mûnein. Naast mijn massage-
praktijk werk ik in het onderwijs. Ik verzorg de 
gymnastieklessen aan vmbo-leerlingen in 
Heerenveen. Daarnaast verzorg ik lessen bij 
sportvereniging Dwarres, zoals: ouder en kind 
gym en geef ik les aan dames die actief willen 
bewegen.  
Mijn interesse voor sport is er altijd geweest. 
Na mijn middelbare school heb ik het CIOS in 
Heerenveen gevolgd. Daar heb ik me gespe-
cialiseerd in turnen. In 2005 ben ik gestart 
met turnlessen bij s.v. Dwarres. Later ben ik 
ook aan recreatiegroepen turnles gaan ge-
ven. Daarbij kwamen blessures voor en dit 
vond ik interessant. Vooral de vraag hoe is 
een blessure ontstaan en wat kan ik daaraan 
doen. Dit heeft ertoe geleid dat ik in 2011 de 
opleiding sportmassage ben gaan doen. De 
eerste jaren waren vooral familie en vrienden 
mijn klanten. Ik vond dit erg leuk en ben aan-
vullende cursussen gaan volgen. Daar leerde 
ik verschillende massagetechnieken. Doordat 
ik daardoor ook meer mensen kreeg te mas-
seren is vervolgens mijn massagepraktijk ont-
staan.  
 
Ik bied de volgende massages aan: 
 
Sportmassage: Een massage die gericht is 
op het voorkomen van blessures. In mijn 
praktijk kom ik klachten tegen zoals stijve, 
pijnlijke of verkrampte spieren. Door de mas-
sage worden de afvalstoffen afgevoerd en 
vers bloed aangevoerd. Ook bij stress is het 
fijn om je spieren lekker los te laten masseren 
zodat je een moment van ontspanning hebt.  
 
Hotstone massage: Een massagetherapie, 
waarbij warme stenen worden gebruikt. De 
warmte van de stenen helpt de spieren te ont-
spannen. Daarnaast activeert deze massage 
betere doorbloeding, betere doorstroming van 
het lymfestelsel, afvoer van afvalstoffen, ont-
spannen van gespannen spieren en rustge-
vende werking bij stress. Het vermindert bij-
werkingen van stress zoals hoofdpijn, slape-
loosheid en problemen met de spijsvertering. 
Verder vermindert het pijn bij gewrichts- en 
rugklachten en ook bij spierpijn. Het immuun-
systeem wordt erdoor versterkt. 
 

Zwangerschapsmassage: Een heerlijke ont-
spannende massage waarbij je ligt op een 
warmwaterkussen. Deze massage werkt ont-
spannend, versoepelt je spieren en stimuleert 
de bloedcirculatie van je kind en dat van je 
zelf. Het zorgt ervoor dat je ademhaling die-
per wordt en je hoofd even helemaal tot rust 
komt. In de eerste drie maanden zorgt de 
massage ervoor dat je je fitter voelt. Het ver-
licht hoofdpijn, misselijkheid, rugklachten en 
beenkrampen. Het helpt je verder om de 
zwangerschap relaxt door te komen en klach-
ten te verminderen.  
 
Het mooie van massage is dat mensen weg-
gaan met een ontspannen en goed gevoel. 
Vooral als klanten komen met klachten vind ik 
het fijn dat ze pijnvrij weggaan. Massage 
brengt veel mensen tot rust. Tijdens de mas-
sage merk ik dit doordat klanten niets meer 
zeggen en hun ogen dicht doen en zich hele-
maal ontspannen. De ademhaling gaat dan 
vaak naar beneden. Op dat moment denk ik 
“Yes, het is me gelukt” en dat geeft mij een 
bevredigend gevoel. Mijn doel is dan ge-
slaagd.  
 
Per februari 2017 mag ik ook Triggerpoint-
therapie toepassen bij klanten. Triggerpoints 
zijn microverkrampingen in de spieren die 
aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of 
“knoopjes”. Triggerpoints zijn de meest voor-
komende oorzaak van pijn. Hier is op een 
eenvoudige manier wat aan te doen. Trigger-
points kunnen de volgende klachten veroor-
zaken: hoofdpijn, migraine, artrose, rugpijn, 
RSI, oorsuizen, schouderklachten, stijve nek, 
peesontstekingen, spierscheuringen, vastzit-
tende wervels, gevoelige tanden, gewrichts-
pijn en tintelingen. Eigenlijk heeft iedereen 
wel één of meer-
dere trigger-
points in zijn/
haar lichaam zit-
ten. Ik kan men-
sen helpen om 
van hun trigger-
points af te ko-
men en weer 
pijnvrij door het 
leven te gaan. 
Kom eens langs 
en ervaar wat 
een massage 
met je doet.  
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Puzelside  
Geert Knobbe 

Fan de Zweedse puzel út de oktober krante koene de measte oplossingen dy’t ik krige wol 
it predikaat “goed“ krije. It stikje gebak giet dit kear nei Silie de Jong oan de Dokter Kijlstra-
wei. Yn gearwurking mei de einredaksje bin ik der yn slagge in Krystachtige puzel fan it in-
ternet te heljen. Hjir stiet hy dan. De oplossing moat foar 14 maart 2017 nei de Dokter 
Kijlstrawei 24 (Ankie Galama ) yn Mûnein. Wa noch goed rinne of fytse kin mei de oplos-
sing ek by my yn de bus dwaan: Geert Knobbe, Hofwegen 125, Oentsjerk. En dan ek foar 
14 maart 2017. 
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NIJS FAN DE DOARPSFEESTKOMMISJE 

Beste minsken fan ‘e Mûnein, Readtsjerk 
en omkriten. 
 
Feest 2016!  
As Doarpsfeestkommisje sjogge wy werom 
op in tige slagge doarpsfeest mei in protte 
besikers. Om jimme waarm te krijen foar de 
kommende edysje op de folgjende side in 
sfearympresje fan it feest 2016. 
  
Feest 2017 - SUPERHELDEN 
Takom jier is it feest yn it wykein fan 11, 12, 
13 en 14 maaie en hat as tema SUPER-
HELDEN. Wy binne drok dwaande mei it 
opsetten fan it feest. Ek foar takom jier ha 
wy wer in moai en alsidich programma 
gearstald.  
 
Op tongersdeitejûn sille wy de striid mei 
inoar oangean wilens it bekende volleybal-
toernooi. Neisitte kinne wy dy jûne yn it Ca-
fé it Mounehoekje. 
 
De kwart-, heale- en finale spylje wy nei alle 
ferwachting op de freedtejûn. Dêrnei kinne 

we fuortendaliks mei inoar genietsje fan it 
daverjend optreden fan de top-140 band 
Virus! Fansels is der freedtemiddei romte 
foar de bernespultsjes. 
De ynfolling fan de sneon sil krekt as yn 
2016 wêze mei in matinee. Wat der noch 
mear foar dizze dei op de planning stiet, dêr 
binne wy noch drok mei dwaande. De hiele 
dei sil der soarge wurde foar in gemoedlike 
muzikale ynfolling.   
 
De snein slute wy ôf mei in tsjerketsjinst. 
Ek dit jier wolle wy mei dit skriuwen witte 
litte dat dit alles mei mooglik makke is troch 
jeften fan jimme allegearre, ynwenners, 
wêr’t wy dan ek tige wiis mei binne. Wy 
brûke jimme jeften foar de muzyk, mar by-
gelyks ek foar de kermis en de oanklaaiïng 
fan de tinte. 
 
Foar mear ynformaasje oer it feest, sjoch 
op de webside fan Doarpsfeest Mûnein en 
Readtsjerk op Facebook.  

Wa sitte der no yn de feestkommisje? 
Op de foto hjirboppe stiet de doarpsfeestkommisje ôfbylde. Wy binne altyd op siek nei 
minsken dy ús kommisje fersterkje wolle. Liket it dy aardich, lit it dan ien fan ús witte! Op de 
foto fan links nei rjochts: Siete Stoker, Bob van der Wal (kroechbaas), Eelke Kuipers, Janke 
Wiersma-Bosma (foarsitter), Sijke van der Ploeg, Marijke Havinga, Anita Reintjes 
(sekretaris) en Jan van den Berg. Spitigernôch stiet ús skathâlder, Ypie Duursma-
Groenewoud, net op de foto. 
 
Wy winskje jimme noflike krystdagen en in lokkich nijjier! Oant takom jier! 
Doarpsfeestkommisje Mûnein/Readtsjerk 
Janke Wiersma-Bosma 
foarsitter 
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We wonen in onze dorpen in een groene omgeving. Prach-
tig wonen en ontspannen, maar al dat groen is, in tegen-
stelling tot een schutting, niet altijd strak. En dat hoeft ook 
niet zo te zijn. Echter de laatste tijd ziet men veel overhan-
gende takken, uitdijend struikgewas etc. Dit ziet men zowel 
bij groen van de gemeentes als bij het groen van burgers. 
Op zich zal dit geen probleem zijn als er niemand gehin-
derd wordt, maar als de verkeersveiligheid hier en daar in 
gevaar komt wordt dat geheel anders. Met het komende 
snoeiseizoen in aantocht is het goed om hier de aandacht 
op te vestigen. Mocht het niet binnen uw bereik zijn om er 
daadwerkelijk iets aan te doen, maar u signaleert wel een 
punt waar het groen overhangt, dan kunt u dit ook melden 
bij de gemeente. 

Ook is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om dit bij het be-
stuur van Doarpsbelangen Mûnein/Readtsjerk te melden 
waarna die actie gaat ondernemen. 

Een functionaris van de afdeling groen van Tytsjerkstera-
diel zegt hierover het volgende, na een verkenningsronde 
door de omgeving te hebben gemaakt: 

Gevaarlijke situaties door hinderlijk groen en obsta-

kels in de berm en op de straat. 

De afgelopen jaren zijn er steeds meer situaties in en om 

Mûnein waarbij het groen over de berm of de straat hangt.  

Groen 
Piet de Vries 



Ook komt het steeds vaker voor dat obstakels in de 

berm of op straat worden geplaatst. 

Bijvoorbeeld zwerfkeien, palen, hekwerken of voertui-

gen. In een enkel geval zorgt de hoogte van een haag 

voor een onoverzichtelijke situatie. Geregeld moeten 

automobilisten, fietsers en zelfs wandelaars onver-

wachts uitwijken voor tegemoetkomend verkeer, terwijl 

zij hiervoor geen ruimte hebben. Dit met de nodige 

schrik, schade of zelfs letsel als gevolg. 

Het dorp kenmerkt zich door smalle bochtige wegen en 

smalle bermen. Dat is er ook zo mooi aan. Het geeft 

het een smûk karakter. Dit betekent echter ook dat 

overhangende beplanting en obstakels snel tot gevaar-

lijke situaties leiden.  

De kosten van schade of letsel kunnen door het 

slachtoffer op u verhaald worden!  

Het zijn van die gevallen waar niemand beter van 

wordt. Ook is het in de Algemene Plaatselijke Verorde-

ning vastgelegd dat er geen hinderlijke beplanting of 

obstakel aanwezig mag zijn in de berm of op de straat. 

De gemeente kan daar op handhaven. 

Daarom roepen wij u op om uw verantwoordelijkheid te 

nemen voor een veilig en leefbaar Mûnein en het hin-

derlijk groen te verwijderen of terug te snoeien tot de 

erfgrens en obstakels uit de berm en van de straat te 

verwijderen. Het groenafval dat vrijkomt kunt u door de 

gemeente laten ophalen. Daarvoor kunt u bellen naar 

14 0511. 
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Fûgels yn swier waar 
Pyt fan de Polder 

Op it stuit dat ik dit stikje skriuw is it min waar 
mei reinwetter en in stoarm. Krekt fan dat 
waar om thús by de houtkachel te sitten en 
dy deljaan. 
Dat dogge de fûgels ek, net by de kachel mar 
jo fernimme hast gjin fûgel. Op in protte mos-
ken nei dy’t yn de konifearen boppe it hinne-
hok rûzje meitsje om it lêste hinne-iten. 
En wrachtsjes, dêr fleane efterhûs noch in 
protte krieën(kraai) en kaen (kauw) leech oer 
de greide om yn de lijte fan de bosk te kom-
men. 
It hat lang hiel moai waar west en wy hiene in 
pear nachten froast en dan no in hjerst 
stoarm. Mei dat moaie waar wiene der in 
soad fûgels op trek. Kloften ljippen en wil-
sters (goudplevier) haw ik sjoen by Burdaard 
yn it fjild. Wat opfoel wie it goudtoefke 
(goudhaanttje), dit fûgeltsje, mei in gewicht 
fan amper 5 gram, wie dúdlik te hearren mei 
it hege piiplûdtsje. Se binne dreech te finen 
yn de beammen om’t se beweechlik binne en 
lyts. Dat is oars mei de fjildlysters kramsvo-
gel), dy fleane hjir oer yn foarse groepen, mei 
no en dan in readwjuk (koperwiek) yn harren 
fermidden. 
Oars as oare jierren binne der in stik minder 
mûzebiters (buizerds). 
Dat hat mei de mûzen te krijen, dy binne der 
hast net. Ek de ûlen hawwe der lêst fan. 
Op 19 novimber hawwe wy 11 hoarnûlen 
(ransuil) teld op de krusing yn de Mûnein. As 
dat oantal ek te krijen hat mei de 8 ringe ho-
arnûlen dy’t wy okkerdeis loslitten hawwe wit 
ik net. Mar wy ferwachtsje wol in min jier foar 
de ûlen want der binne hast gjin jongen út-
bret. Yn Gytsjerk en Wyns binne jongen 
heard wurden. Fierder 
haw ik gjin meldingen kri-
gen as sels wat heard. 
De wyn boldert no sa bot 
dat it brânt my yn. Ik moat 
earst in slach troch it bosk 
mei dit waar. 
Der boartsje in pear krieën 
as stive harken yn de wyn 
boppe de bosk. Miskien 
kinne se wol net yn de 
wyn op komme. Nee, dan 
de raven(raaf). Dy is in 
slach grutter as de krie en 
in akrobaat yn ’t fleanen. 
Wy hawwe se yn aksje 
sjoen doe’t wy yn Barth 
(Dútslân) wiene mei it 
reiske fan de Fûgelwacht. 

Dochs hear ik boppe it geraas fan de wyn út 
troch de beammen noch wat miezen (mezen) 
piipjen. Dy binne noch warber.   
Mar ek it readboarstje (roodborstje) hipt efter-
hûs op de tegels om. Mei in sêfte winter 
bliuwt dit fûgeltsje hjir. Slacht it waar om mei 
in protte snie en froast dan kriget it bistje it 
dreech. Se geane soms wol op trek. Sa haw 
ik by Cap Gris Nez (Frankryk) al ris in dea 
Readboarstke mei in ring fûn. De ring wie fan 
in ringstasjon in Noard Hollân. Dy wie op trek 
by de kust del nei it suden. De measte 
readboarstjes komme by’t winter út Skandi-
navië. 
Wy hawwe yn de tún trije winter territoaria 
fan it readboarstje. Se roppe tsjin inoar, as 
der ien alarm jout dogge de oaren it ek. Se 
fjochtsje om harren plakje te ferdigenjen. In 
moai fûgeltsje mei sterke en grutte eagen. 
Yn’t skimer oan’t iten sykjen en op in ôfstân 
fan mear as trije meter wat lizzen sjen, wat 
wy mei it bleate each amper sjen kinne,  is 
knap. 
En dan de klysters. Yn it suden fan Nederlân 
is in nij firus ûnder klysters en mosken út-
brutsen. Dat is it Usutu-firus. It wurdt fer-
spraat troch langpoaten en is foar minsken 
net gefaarlik. De fûgels wurde sleauw en 
lizze letter dea yn de tún. No it wat kâlder is 
en de langpoaten der sa folle net mear binne 
sakket it wat ôf. Mar it is net ferkeard om de 
tún en de klysters yn de gaten te hâlden. Sa 
kinne ek samar de gewoane mosk en klyster 
yn swier waar to lâne komme. 
Wolle jo mear witte oer de fûgels yn de 
Trynwâlden? Sjoch ris op: fugelwacht-
trynwalden.nl 
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Wat skaft de pot 
Grytsje Dijkstra 

In het nieuwe jaar zouden we graag willen 
starten met een rubriek over koken, bakken 
en braden. Nieuwsgierig zijn we eigenlijk 
naar streekgebonden gerechten. Wat stond 
er vroeger in Mûnein en Readtsjerk op tafel. 
Dus hele oude beppes, hebben jullie een re-
cept wat door iedereen graag gegeten werd 
in de huishouding zet het op papier en lever 
het bij een van ons in. Dat mag ook een re-
cept voor een cake, koek of gebak zijn. Wij 
zorgen ervoor dat het dan in de dorpskrant 
komt. Ook de jongere garde mag natuurlijk 
een lekker recept insturen. Wie doet ermee? 
Ik geef alvast een lekkermaker... 
 
Winterkost voor de kerstvakantie 
 
Voor de kerstvakantie een gemakkelijk re-
cept. Even een kwartiertje in de keuken 
staan om de boel op het kooktoestel te krij-
gen, daarna kan de puzzel op tafel. Zelf 
maak ik dit eten vaak al 's morgens klaar dan 
heeft het lekker de tijd om door te sudderen. 
Winterkost noem ik het deze keer, maar ook 
op een warme zomerdag is het heerlijk eten: 
Goulash. Een heerlijk gerecht oorspronkelijk 
uit Oost-Europa, maar in het koude noorden 
smaakt het pittige geheel in de winter ook 
prima. Mijn recept heb ik met wat ingrediën-
ten uitgebreid tot een lekker dikke maaltijd-
soep geserveerd met witte rijst. 
 
Wat je nodig hebt voor twee personen: 
1 rode en 1 groene paprika 
2 uien 
2 vleestomaten 
2 theelepels paprikapoeder 
2 theelepels cayennepeper 
Zwarte peper 
Zout naar behoefte 
1 laurierblaadje 
1 rundvleesmaggiblokje 
Klein blikje tomatenpuree 
Wat meel 
3 sukadelappen, ongeveer 400 gram 
Bakboter of zonnebloem- of koolzaadolie 
 
Snijd de sukadelappen in grove brokken, doe 
deze terug in het plastic zakje en gooi er een 
klein handje meel bij in. Ga het geheel tus-
sen de handen wrijven zodat het meel mooi 
vermengd met het vlees.  
Maak daarna de groenten klaar, de uien, de 
paprika's en tomaten in stukken. Haal wel de 
zaaddozen uit de paprika's en het zaad uit de 

tomaten. Maak 
500 cc warm wa-
ter klaar met daar-
in het maggi blok-
je. Zet de braad-
pan op de warmte-
bron, gas of induc-
tie en doe de boter 
of olie in de pan. 
Zelf gebruik ik lek-
kere koalsiidoalje 
(koolzaadolie) uit 
Engwierum, een 
heerlijke vervan-
ger voor zonnebloemolie. Bak het vlees rond-
om bruin, gooi daarna de uien en de paprika-
stukken er bij. Bak deze op wat zachter vuur 
even mee. Voeg het water met het maggi-
blokje toe, strooi een theelepel cayennepe-
per erbij en twee theelepels paprikapoeder, 
tevens nog een beetje zout. Roer nu ook de 
tomatenpuree er door heen, het laurierblaad-
je erbij en het geheel drie uren heel zacht 
laten pruttelen. 
Controleer na een uur eens even of de gou-
lash niet te dun blijft. Is dat het geval dan kun 
je het als volgt oplossen: schep wat saus uit 
de pan in een kommetje. Zeef hierboven wat 
meel, klop dit door en als je een vastige mas-
sa hebt doe je dit terug in de pan. Even goed 
doorroeren zodat het zich gaat vermengen 
met de saus tot een steviger geheel.  Na drie 
uren is het vlees echt helemaal zacht. Maak 
de goulash af met de rest van de cayennepe-
per en wat zwarte peper en zout naar be-
hoefte. 
 
Aan het eind van de 
kooktijd alvast de 
rijst koken. Je kunt 
builtjes nemen of 
losse rijst, dat hangt 
van de eters af. Zelf 
gebruik ik altijd een 
builtje rijst, mooi ge-
noeg voor twee per-
sonen.  
De tafel kan worden 
gedekt, eet smake-
lijk. 

Mocht er saus over zijn; zet dat in de koel-
kast. Een volgende dag kun je er een heerlij-
ke soep van maken, even wat water erbij en 
opwarmen. Heerlijk met een broodje voor 
tussen de middag en zo blijft er niets over. 



Ut de 2 Doarpen 28 Mûnein/Readtsjerk 

 

Skiednis  
Jan van der Zwaag 

Alde wetternammen en iiswille  
 
Alde wetternammen  
Yn it boek Fryske Plaknammen út 1956 
kaam ik in protte ferskillende âlde 
toponimen, lânnammen en wetternammen 
yn ‘e Trynwâlden en omkriten tsjin. De 
measte nammen wurde noch wol brûkt en 
binne dus ek noch wol wat bekend, mar it 
grutste part is eins al yn it ferjitboek rekke. 
Dit slacht foaral op de wetternammen dy ‘t 
destiids gebrûklik wiene yn it gebiet rûnom 
Mûnein en Readtsjerk. Yn dizze ôflevering 
wol ik graach in oantal âlde wetternammen 
yn dizze krite beskriuwe. Mar dan wol 
útgeande fan it hjir boppeneamde boek, 
want ik wit se fansels ek net allegearre te 
pleatsen.  
 
It boek begjint mei op syn opsomming by it 
Leechfeangebiet ûnder Mûnein. Dit 
wettergebiet begjint al eastlik fan de Rinia 
van Nautawei, ticht by de âlde molkfabryk 
yn Gytsjerk. Hjir, eins skean tsjinoer 
Rekladruk, leit it wetter de eastlike Ryd. Dit 
wetter is al sûnt 1925 ôfdamme en ôfsluten 
troch in wei, mar eartiids makke it diel út fan 
it westlike part fan de Ryd. De eastlike Ryd 
giet nei it easten oer yn de Bouwe Pet, in 
hiel âld streamke dat yn it lêste kwart fan de 
foarige ieu wer yn eare hersteld is. Fanâlds 
waard dit streamke, dat no oan de 
Ottemawei ta rint, wol brûkt as farwetter 
foar preamen en skûtsjes.  
Yn it Leechfean wurde ek de no folgjende 
nammen neamd: De Halligenfeart, Ald 
Sedzer, Gripe Sleat, Stripe Sleat, 
Lytse Broek en de Floris Poel. 
Twa eardere puollen De Mear en 
de Koarte Sewei lizze op de 
skieding fan de gemeente 
Tytsjerksteradiel en 
Dantumadiel. It grutste wetter yn 
dizze omkriten hjit de Swarte 
Broek. It eastlike diel fan dit 
earder noch folle grutte wetter, 
dat foar it grutste part ynpoldere 
is, wurdt It Waaigat neamd. 
Dizze skit-terjende wetterplasse 
leit oan de Ottemawei. De Geart 
Piers Petten ûnder Mûnein en de 
Trettiene Pet ûnder Readtsjerk, 
dy ‘t hjir ek neamd wurde, 

hawwe krektlyk as de earder neamde 
Bouwe Pet te meitsjen mei de eardere 
feangraverij. De Bouwe Pet hat ea in grutte 
rol hân by de ôffoer fan turf dy’t hjir yn dit 
feanrike gebiet makke is. Troch it âlde 
ynpoldere gebiet fan de Swarte Broek rint 
de Mûneinster Feart. Dizze feart begjint by 
de haven yn Mûnein en komt út yn it 
Waaigat. As opfeart fine we hjir de 
Sânfeart, dy’t eartiids oan ‘e 
Kaetsjemuoiwei tarûn.  
 
De Readtsjerkster Feart, dy’t foarhinne de 
Swarte Broek en de Ealtsje Mar mei-inoar 
ferbûn, bestie neffens dizze opsomming 
oarspronklik út trije stikken. It súdlikste part 
hiet It Deel. De Mûnderswielen, dat eartiids 
bestie út in rige puollen, foarme it widere en 
middelste stik. De Ljochte Mear, ek wol 
Lege Mear neamd, foarme it noardlikste 
ein. Dit wetter komt út yn ‘e Ealtsje Mar, ek 
wol Jelke Mar neamd.  
It súdlikste stik wurdt de Stjonkpot neamd. 
Noardlik fine we in brede stream dy’t de Ald 
Geawei neamd waard. Ek fan út it suden 
rún der in stream rjochting de Wearbuorren, 
dit mei in sydtûke dy’t útkaam yn ‘e Moark. 
Dizze wetterlossing stie bekend as de Alde 
Gewei. De Ealtsjemar stiet yn ferbining mei 
de Moark troch it wetter de Inge Loane. Dit 
is de feart wêr’t de brêge oerhinne leit as 
men rjochting de Wâldgaren of op nei de 
Geast giet. Oan ‘e súdkant fan it Healburd 
wie destiids in Opfeart dy’t’ útkaam by de 
Fjildwei. Letter is dizze feart ôfdamme, 
krektlyk as de Moark by it Healburd.  
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In rûntsje oer it iis  
Sa‘t hjir neist al oanjûn is wie der rún 
Mûnein en Readtsjerk in protte wetter. Wy 
nimme ek noch it wetterrike gebiet yn it 
Bûtenfjild en de Sippe Finnen mei. Yn ‘e 
wintertiid by sterk iis wie dit in prachtich 
gebied om te reedriden tusken de reidfjilden 
en wetterplassen. Lokkich no ek noch. Ik 
fûn yn ien fan de boeken oer de Fryske 
Plaknammen ek in nijsgjirrich artikel oer in 
tochtsje op redens troch dit moaie gebiet. It 
is skreaun yn it lêst fan de fyftiger jierren 
troch in sekere Teije Wynterp út Readtsjerk. 
Hjiryn komme we in protte wetternammen 
tsjin, in moaie oanfolling op it boppesteande 
ferhaal. De skriuwer seit yn syn artikel it 
folgjende: Al mei der dan in bulte fan it 
eardere wylde lânskip ferdwûn wêze, der 
falt noch wol hiel wat te genietsjen foar 
leafhawwers fan dit moaie wetterrike 
lânskip. As men bygelyks op in moaie 
winterdei mei sterk iis op redens dizze krite 
trochswalket, wat kin men jins hert ophelje.  
 
Litte we ris in rúntsje dwaan. Wy bine ús op 
by It Deel yn Readtsjerk, stekke dan de 
Swarte Broek en it Waaigat oer nei de 
Koarte Sewei en komme op De Mear. Dizze 
beide eardere puollen lizze op de skieding 
fan de gemeente Tytsjerksteradiel en 
Dantumadiel. Wy ride fierder en litte It 
Wielspetsje links lizze en komme dan by de 
natuerreservaten fan it Fryske Gea; rjochts 
It Ottema-Wiersma reservaat en links de 
Sippe Finnen. It binne kriten mei boskjes, 
puoltsjes en petgatten. In moaie oarde is it 
hjir. As wy by de fjouwersprong binne ride 
wy it Wâldster Mûzeryd yn. It Mûzeryd dat 

nei Ryptsjerk rint leit rjochts. Op ‘e ein fan it 
Wâldster Mûzeryd geane we linksom de 
Meintsfeart yn en komme dan op de Lodde 
hel, in brede en djippe poel mei hiel wat reid 
der om hinne. As wy dy hân hawwe krije we 
de Ringfeart dy’t ûnder in brêge troch - it 
plak fan de eardere Skou - fierderop útkomt 
yn de Feanwâldster Feart. En dan giet it 
fierder oer it Krúswetter, it Falomster 
Mûzeryd en de Houtwiel nei de Skeanfeart. 
We ride dy del oant de nije betondyk 
(Burgemeester Nautawei) wêr’t wy klúnje 
moatte. By de grutte Broekster poldermûne 
komme we op de Skiersleat en ride troch 
nei de Tienewei wêr’t we ek wer klúnje 
moatte. Dan komme wy op de Lyts mei in 
protte reid en ûnlân derom hinne en dernei 
krije we de Galgesleat. Dizze sleat en de 
Skiersleat dogge tinken oan de Kleastertiid 
doe’t de monniken fan it kleaster Klaerkamp 
ûnder de Geast hjir lâns reizgen. De 
Galgesleat rint nei it easten op nei it 
Galgeheech wêr’t yn eardere tiden de galge 
opsteld wie. Mar wy slane linksôf en komme 

op in brede stream dy’t 
fanâlds Geawei hiet. As wy 
dy hân hawwe komme we op 
de Ealtsje Mar. Dizze ride we 
yn it lang oer, oant de 
Stjonkpot ta en dan slagge 
we de Ljochte Mear yn. As de 
feart wider wurdt, by de 
Readtsjerkster poldermûne, 
hjit it dêr de Mûnderswielen, 
wis in oerbliuwsel fan de 
eardere puollen dy’t oan 
wjerskanten wiene. It lêste 
ein fan dizze feart hjit It Deel. 
We hawwe no in hiel moai 
rûntsje hân en kinne hjir mei 
nocht wer ôfbine.  
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Kulturele Kommisje Readtsjerkje  
Johan de Lange  

De Kulturele Kommisje fan it Readtsjerkje 
hat einliks as motto: “Ut de regio, foar de 
regio”. Dat koe men hjoed wol letterlik nim-
me. It publyk foldocht dêr al oan en no de 
artiesten ek: Fardau komt fan Dokkum en 
Robert fan Damwâld.  
Hy as in tige bejeftige pianist dy’t syn 
spoaren al wol fertsjinne hat, û.o. troch op-
tredens yn Amerika, Finlân en Itaalje ensfh..  
Sy is bekend fan harren rol yn it iepenlofts-
pul fan Burgum, as sopraan yn de Messiah 
fan Händel, de Carmina Burana fan Carl 
Orff ensfh.. 
Mei Robert op piano song Fardau prachtige 
lieten fan Schuman en Strauss. Hoe ‘t sa’n 
lyts wyfke sa in geweldich berik hat, in ryk 
lûd en derneist dochs dimmen (ingetogen 
op syn Hollânsk) sjonge kin, dat wie in wûn-
der. Foaral it “wiegelied” wêr ’t sy mei be-
sleat rakke de minsken sichtber. 
Robert spile ek solo, wêrûnder in tal fan 
stikken fan himsels. Tige spannend fansels, 
mar no koe hy allinne ris”los”. En as bege-

lieder fan Fardau wie hy tsjinstber wêr ‘t 
nedich wie.  
In yntym konsert yn in smûke lokaasje lykas 

Fardau van der Woude en Robert Poortinga yn it Readtsjerkje op 27 novimber 2016 
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Ferieniging Freonen fan it Readtsjerkje 

Veel belangstelling voor A Christmas Ca-

rol fol koperwurk in het Readtsjerkje. 

Zondagmiddag 18 december, aanvang 

15.00 uur. 

!!!!!!!  Extra voorstelling !!!! 

zondagavond 18 december, 19.00 uur 

 

Medewerkers: koperblazers en vertellers 
uit Readtsjerk en Mûnein. 
 
A Christmas Carol van Charles Dickens is 
naast het echte kerstverhaal uit het Nieuwe 
Testament zonder twijfel het beroemdste 
kerstverhaal aller tijden. Het verhaal vertelt 
over de vrek Scrooge die door de Geest van 
Kerstmis Toen, de Geest van Kerstmis Nu en 
de Geest van Kerstmis Later, geconfronteerd 
wordt met zijn armzalige jeugd en onhebbelijk 
gedrag en die aan het slot tot inkeer komt. 
Het verhaal is bijna net zo verbonden met de 
sfeer rond Kerst als de kerstboom en het 
kerstdiner. De Engelse koordirigent Alan 
Jenkins kwam op het idee om dit verhaal te 
combineren met brassbandmuziek. Hij be-
werkte het verhaal en maakte het geschikt 
voor drie vertellers, de Verteller, de vrek 
Scrooge en de Geest. Er ontstond een mooi 
geheel mede doordat het verhaal afgewisseld 
wordt met passende kerstmuziek. 
 
Voor Brassband De Bazuin Oenkerk werd het 
geheel in samenwerking met Keunstwurk ver-
taald door Tryntsje van der Zee (Fryske ver-
sie) en door Hans Brans (Nederlandse ver-

sie). De Bazuin voerde 'Krystliet', zoals het 
geheel werd genoemd, uit op drie avonden 
met Rients Gratama, Rense Westra en Leny 
Dijkstra in de vertel-rollen. 
 
Keunstwurk en De Bazuin Oenkerk stelden 
de tekst ter beschikking aan andere muziek-
verenigingen. Krystliet, in Christmas Carol fol 
koperwurk wordt nog steeds rondom Kerst 
door diverse verenigingen met veel plezier 
ten gehore gebracht. 
 
Zo'n tien muzikanten zullen op zondagmiddag 
18 december in het Readtsjerkje het geheel 
omlijsten, nl: Sanne de Boer, Korien van der 
Burg, Duncan Cook, Klaes Hille Dijkstra, Wil-
lem van der Leest, Johannes van der Kooi, 
Margryt van der Kooi, Tseard van der Kooi, 
Sikke van Vaals en Jan Vonk. 
De muzikale leiding is in handen van dirigent 
Sietse Hamersma. 
De vertellers zijn Anneke van der Kooi, Albert 
van der Ploeg, beiden uit Readtsjerk en 
Hedzer de Jong uit Mûnein. 
De belangstelling voor de kaarten is via de 
reserveringen groot. Wie erbij wil zijn moet 
wel snel zijn! 
De kerstboom brandt en de kerkdeur gaat op 

zondagmiddag 18 december om 14.30 uur 

open.  

De avondvoorstelling begint om 19.00 uur. 

Houd de website www.readtsjerkje.nl in de 
gaten! De toegang bedraagt € 5, reserveren 
kan via e-mailadres: krystliet@roodkerkje.nl .  

http://www.readtsjerkje.nl/
mailto:krystliet@roodkerkje.nl
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In ferslach fan de aktiviteiten fan “Fan ûnderen op” 

Jûn mei J.Jongsma 
Dy jûn op 24 maart is net trochgien. Jan 
Jongsma soe fertelle oer Friezen yn Kana-
da. Der kaam mar ien belangstellende op ôf, 
dus is it ôfblaasd. 
 
Kursus Frysk skriuwen  
Op 30 maart hat de lêste kursusjûn fan  it 
Frysk skriuwen west. It wie in feestlike jûn 
dêr't  tolve minsken in roas fan Fan ûnderen 
op  krigen hawwe. 
Wy hawwe de kursisten in fjouwertal fragen 
steld en dêr ha de measten ek  antwurd op 
jûn, sadat wy jimme dêr no fan op de hichte 
stelle kinne.  
Yn it algemien fûn men it gesellich tidens de 
kursus en hawwe se in bulte wille hân. Elk 
fûn eins wol dat it oan de ferwachtings fol-
dien hie en men soe it in oar ek wol oanrie-
de wolle. De kursus begûn en einige mei 
gebak by de kofje en dat smakke prima! 

Wat men dreech fûn wiene b.g. de tiidwur-
den, brekkings, de lûden èn de útsûnderings 
op de regel. Der moast wol tiid en oandacht 
oan bestege wurde, mar it leveret ek wat op, 
want de measten fûnen dat se aardich wat 
leard hiene en wiene ek fan doel om it Frysk 
faker te brûken. Foar in pear, dy't alris in 
kursus yn it ferline hân hiene, wie it goed om 
de nije stavering te learen. Hiel moai is ek 
dat in stik of wat kursisten oanjûn ha dat it 
wol nei mear smakket. 
Konklúzje: In tige slagge kursus, mei grutte 
wurdearring foar de lesjouwster Oatske van 
der Zwaag. In kursus dy't eins wol in ferfolch 
hawwe moatte soe. Dat ferfolch soene wy 
graach biede wolle, mar de takomst fan “Fan 
ûnderen op” is op't heden net wis om't de 
subsydzje net loskaam is. De organisaasje 
wol dit projekt ûnder bringe by in oare aktivi-
teit yn it ramt fan Ljouwert Kulturele 
haadstêd. Wy sille jim op de hichte hâlde. 

 
Under de foto fan de kursisten Frysk skriuwen yn de hjerstkrante stiene wol de goeie nam-
men, mar spitich genôch net yn de goeie folchoarder.  
Underste rige fan links nei rjochts: Edou v.d. Polder, Annie Hellinga, lesjouwster Oatske 
v.d. Zwaag, Betsy Steenbeek en Hinke Ankersmit. 
Boppeste rige fan links nei rjochts: Tjitske van Vaals, Piet v.d. Polder, Albert Visser, Gea 
de Jongh, Griet v.d. Kooi, Geartsje v.d. Kooi, Trudy Wiersma,  
Sjoukje Fennema ûntbrekt op de foto. 
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In Fryske speurtocht mei skoallbern 
Yn de doarpskrante fan maart waard al sein 
dat wy kontakt hân hiene mei Wilma Haantjes 
oer in Fryske middei mei skoalbern. In stik of 
wat entûsjaste froulju organisearje geregeld in 
middei foar de bern. Yn oerlis mei har hat ús 
groepke in speurtocht útset op moandeite 
middei 6 juny. Dat wie de lêste middei foar it 
simmerskoft fan de Mounestien. 
Der wiene mei elkoar trettjin bern, dy't har 
foar dizze aktiviteit opjûn hiene. 
It wie prachtich waar en de bern hiene der sin 
oan! 
De jeugd waard yn twa groepen ferdield: sân 
bern ûnder de acht jier en seis boppe de acht. 
De groepen setten in poaske achter elkoar 
útein nei Grikelân en Turkije. Dêr koene se de 
rûte maklik fine om't se de reade pylken folgje 
moasten. 
Foar de âldsten wie der by elk fan de njoggen 
opdrachten in letter te finen. Dêr hawwe se 
nei ôfrin in wurd fan foarme, dat wie: natoer-
kuier. 
Om't wy mei de leeftiid fan de bern rekken 
hâlde moasten wiene de measte opdrachten 
net gelyk. De âldsten koene faak wol wat 
opskriuwe, wylst de jongsten har úterje koene 

mei tekenjen. In pear opdrachten koene de 
beide groepen wol útfiere. Sa as it meitsjen 
fan in nêst, dêr't aaien yn lein wurde moasten. 
De lêste opdracht foar de âldsten wie it betin-
ken rymwurden by in tal bisten. 
Wy litte hjir har oplossings sjen: 
In eintsje … sit oan in weintsje 
In sweltsje... hat in dik feltsje 
In mosk … byt yn syn tosk  
In flinter ... fladderet wat minder 
De bern wiene hiel entûsjast dwaande en 
hawwe der in soad wille oan belibbe. Der wie-
ne fansels ek wol in pear saken dy't oars koe-
ne. De ôfstân, dy't ôflein wurde moast, wie 
foar de jongste bern wol pittich. Foar de âld-
ste bern wie it earste kûplet leare fan de 
wâldsang wat te dreech, mar hja fûnen sels in 
alternatyf. 
As beleanning mochten alle bern nei ôfrin fan 
de tocht in Frysk pryske útsykje. 
Ta beslút krigen alle bern fan Akke, Anke en 
Amarins pankoeken en iis nei. De “Fan 
ûnderen op” wurkgroep: 
Gerbrich Gerbrandy, Readtsjerk  
Anneke Jansma, Mûnein 
Wys de Jong, Mûnein   

Witte jimme dat der in wurkgroep taal yn ús 
gemeente aktyf is? 
En dat it doel fan dy wurkgroep is om ús 
Fryske taal te promoaten? 
Wy hawwe al ris in literêre bustocht troch de 
gemeente organisearre en no binne wy 
dwaande om in oantinken foar Lytse Sjoerd 
op de grutte swerfstien by de haven te reali-
searjen. 
Dêr komt û.m. syn namme op te stean. No 
witte wy dat Sjoerd en Sijke de Vries twa 
dochters hiene: Gryt en Eelkje. De beide 
froulju libje net mear mar hja hiene wol bern.  
Witte jimme faaks wêr't it neiteam fan Sjoerd 
en Sijke bedarre is? 
Jou it oan ien fan ús troch, sadat wy ek har-
ren útnoege kinne as de tinkstien takom jier 
ûntbleate wurde sil. 
 
De wurkgroep taal: 
Anneke Jansma, tel. 2563090 
Wys de Jong, tel.2560855 
Jan Jongsma, tel. 0511-463869 
Gerryt Jullens, 2561624 
 

Hjirneist: Krante artikel oer "Lytse 
Sjoerd" en Sijke de Vries, 60 jier troud, 
18-11-1982 (ACTIEF) 

Wa wit wêr't it neiteam fan Sjoerd de Vries/Lytse Sjoerd wennet? 
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Jeugdrubriek  
Akke Damstra-Hansma 

Het is bijna winter en misschien hebben we al winterweer gehad. Gezellig met z’n allen bin-
nen en lekker voor de kachel. In deze jeugdrubriek is weer veel te lezen. De bovenbouw van 
It Kruirêd heeft leuke verhalen over verschillende onderwerpen geschreven. Ook kunnen 
jullie lezen in “dit ben ik” over Monique van der Mark. Bedankt voor je bijdrage Monique! 

Dit ben ik  

Wat voor naam hebben je ouders je bij de 
geboorte gegeven? 
Ik heet Monique van der Mark. 

Hoe noemen ze jou altijd? 
Monique. 

Hoe oud ben je? 
Ik ben 12 jaar. 

Waar woon je (straat en dorp)? 
Ik woon aan de Jelte Binneswei in Mûnein. 

Wie wonen er nog meer in jullie gezin? 
Mijn heit Catharinus, mijn mem Christine en 
mijn broers Richard en Patrick. 

Hebben jullie huisdieren? 
Ja, geiten, kippen en konijnen en soms de 
pony van mijn oom. 

Waar ga je naar school en in wat voor 
klas zit je? 
Ik ga naar school op de Twine in Dokkum en 
ik zit in groep 8, die heet de Pinguïns. 

Wat vind je leuk op school? 
Mijn vriendinnen Iris en Ilianna. 

Wat is je lievelingsvak op school? 
Gymnastiek en op het plein spelen. 

Wat doe je als je uit school komt? 
Eerst drinken en wat eten. En daarna spe-
len. 

Wie zijn je beste vrienden? 
Mijn vriendinnen Iris, Ilianna en Ingrid. 

Welke hobby's heb je? 
Knutselen, lezen, computeren en ik vind fiet-
sen leuk. 

Wat is je favoriete voetbalclub, band of 
zanger/zangeres? 
Ik zou het niet weten. 

Welk televisieprogramma vind je leuk en 
kijk je er vaak na? 
Ik vind The Voice wel leuk om naar te kijken.  

Wat is je lievelingsmuziek? 
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind heel veel 
muziek leuk. 

Wat vind je het lekkerste eten? 
Pizza, patat, tomatensoep, groentesoep en 
gehaktballetjes met pindasaus. 

Wat lust je niet? 
Spruitjes en wortels.  

Waar ben je trots op?  
Dat ik wel goed kan knutselen.  

Wat is je favoriete vakantieplek? 
Naar de Eifel in Duitsland.  

Wie zou je graag willen ontmoeten? 
Koningin Maxima. 

Wat wil je later worden? 
Dat weet ik niet precies. Misschien wel kok 
of kapster. 

Wat zijn jouw wensen? 
Dat ik goede cijfers op school haal en verder 
weet ik het niet. 
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Kerstster 

Voor deze kerstster heb je nodig: 
Craft stokjes, 
Dubbelzijdig kleine tape of lijm, 
Glitterlijm, 
Lint. 
 
Je kunt de kerstster verschillende kleuren 
en versieringen geven. Veel plezier bij het 
knutselen.  
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Jeugdrubriek  
Akke Damstra-Hansma 

Sport & Fun 
 
Wij zijn met onze groep 6, 7 & 8 naar Sport 
& Fun geweest, in de sporthal in Oentsjerk. 
We waren er met nog veel meer scholen. 
Het werd georganiseerd door High Five. En 
High Five vindt dat iedereen gezond moet 
leven en daarom organiseren ze een sport-
dag.  
Ze vinden ook dat iedereen gezond moet 
eten. 
We hadden 6 verschillende activiteiten om 
te doen in de sporthal. 
Iedereen vond het leuk van onze groep. En 
we moesten ook nog een contract tekenen 
van dat we dit jaar gezond eten en genoeg 
sporten. 

Jochem van den Berg, groep 8 
 
Energieboek 
 
Wij hebben een project over energie. En 
dan moeten we in een boek werken. En dat 
boek heet Alles in 1. En dat is spelling, taal, 
begrijpend lezen en Engels. Dan hoeven 
we niet in onze werkboeken te werken. En 
bijvoorbeeld ik moet in het boek een spel-
lingles maken, dan heb ik een spelling-
schriftje en dan moet ik daar in werken. En 
dat is het zelfde met taal, begrijpend lezen 
en Engels.  
Jente Kuipers, groep 6 

Duurzaam knikkerputje 
Omdat It Kruired meedeed aan de Dag van 
de Duurzaamheid, hebben wij een knikker-
putje van de gemeente gekregen. Hij is ge-
maakt van restjes plastic en hij heeft alle-
maal verschillende kleuren.  
Hij ligt op het schoolplein voor de vlag. 
Sjoerd heeft hem omgeruild met een ander 
knikkerputje. Pake Jan Oostenburg heeft 
het knikkerputje mee- genomen.  
Hij ging eerst een verhaal vertellen over 
duurzaamheid. We hebben het putje nog 
niet gebruikt.  
 
Carmen Postma, groep 7  
 
Pake Jan bij ons op bezoek 
gemaakt door Tristan, groep 6 
Pake Jan las een verhaal over duurzaam-
heid voor. 
Pake Jan heeft ook verteld over hoe ze 
vroeger 
schaats-
ten. Dat 
deden ze 
op een 
koeienbot. 
En over 
een fluit 
waarmee 
je vogels 
kan roe-
pen. 
Hij heeft 
ook foto’s 
laten zien. 
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 Mounestientsjes 
Tjalf Spanjer 

Gehouden activiteiten 
In de afgelopen maanden zijn er alweer drie 
koffieochtenden georganiseerd die alle 
succesvol zijn verlopen. De eerste had van-
wege het nieuwe seizoen een feestelijk tint-
je, waarbij door de aanwezigen met smaak 
is genoten van de snert met roggebrood en 
spek. 
Ook de andere ochtenden mochten zich 
verheugen in een ruime belangstelling. 
Als activiteit voor de schooljeugd was 
door de werkgroep, in het kader van Sint 
Maarten, gekozen voor het maken van lam-
pions. Hierbij waren ruim 20 kinderen aan-
wezig en daarom ook een groot succes. 
Voor foto’s van deze en andere activiteiten 
kunt u terecht op de site van de dorpshui-
zen. 
 
De Kleurenkuier trok dit jaar 306 deelne-
mers, wat op één na het record was voor 
onze kuiers. Er was wel gerekend op een 
behoorlijke deelname en daarvoor was er 
deze keer ook een aparte tent gearran-
geerd en opgezet door de “bouwploeg”, 
maar die bleek uiteindelijk toch niet nodig te 
zijn. 
Dit jaar kregen we bezoek van 3 groepen 
wandelaars: uit Drachten, Groningen en 
Damwâld.  
Zij liepen voornamelijk 
de korte afstanden. 
Hiernaast een compila-
tie. Voor meer foto’s 
van de kleurenkuier 
kunt u terecht op: 
https://myalbum.com/
JifkeJeeninga 
 
De geplande Klaver-
jaswedstrijd kon he-
laas wegens te weinig 
belangstelling niet 
doorgaan. Na van een 
bakje koffie te hebben 
genoten zijn de 4 be-
langstellenden weer 
onverrichterzake huis-
waarts gekeerd. 
 

Komende activiteiten 
Voor de komende periode staan de volgen-
de activiteiten op het programma: 
De volgende koffieochtenden zijn op 19 
januari, 16 februari en 16 maart. 
Op 7 januari zal er een Nieuwjaars-
ochtend zijn met een hapje en een drankje. 
Dorpsgenoten kunnen elkaar daar dan nog 
eens ontmoeten en “lokkich nijjier winskje”. 
We houden deze ochtend van 10 uur tot 
half 12.  
Op 28 januari staat de Snertkuier op het 
programma. Deze keer zal de lange af-
stand, evenals de vorige keer, weer in het 
teken staan van de Elfstedentocht. Deze 
route loopt dan n.l. richting Burdaard en zal 
voor een deel de Aldtsjerksterfeart volgen. 
Ook bij deze tocht zal de accommodatie 
van het dorpshuis worden uitgebreid met 
een tent. 
Op zaterdag 3 maart staat een avond met 
Bingo en/of Oudhollandse spelletjes op 
het programma. We hopen dat er deze keer 
meer belangstelling voor zal zijn dan de af-
gelopen keer. 
Tenslotte hopen we in de maand mei nog 
een Familiefietstocht te organiseren. Hier-
over in de volgende dorpskrant meer infor-
matie. 
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Skoallenijs 
(Kruiend Nijs) 

 
Oud papier  
Actie  
It Kruirêd 
  

Zaterdag 17 december 2016 
Zaterdag 21 januari 2017 
Zaterdag 18 februari 2017 
Zaterdag 18 maart 2017  
Steeds vanaf 10.00 uur 

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

Vanaf de zomervakantie zijn op It Kruirêd 
naast de dagelijkse lessen verschillende 
activiteiten geweest die prima laten zien, 
waar onze kleinere school zo goed in is. 
 
Voor altijd jong. 
Dit was het thema van de kinderboeken 
week van dit jaar. De hele school is druk 
bezig geweest met dit thema van verhalen 
tot dansen en zingen met pakes en beppes 
tijdens de afsluiting ‘Swinging âld disco’. 
In alle groepen zijn pakes en beppes op 
bezoek geweest om iets te vertellen over 
hun kindertijd. De kinderen van groep 1 en 
2 hadden samen heel veel vragen bedacht 
voor de pakes en beppes die iets kwamen 
vertellen of iets lieten zien. 
Dat vroeger de was helemaal handmatig 
werd gedaan was voor de kinderen een he-
le belevenis om te zien. De beppe van Lotte 
de Vries kwam met een hele bus vol materi-
alen. Een tobbe, een grote ‘was tang’ etc. 
Er waren thema tafels in de groepen met 
petroleumstellen, mattenkloppers, blikken-
broodtrommels, Sun light-zeep, een oude 
deken etc. Er is gesnoept van een kaneel-
stok en de kinderen hebben appelmoes ge-
maakt. 
Door de hele school zijn oude spelletjes 
gedaan en zijn oude liedjes gezongen. 
In de middenbouw moesten alle kinderen 
één van hun grootouders interviewen. 
 
iPads. 
In de groepen 4 en 5 zijn wij gestart met het 
zgn. gepersonaliseerd leren voor spelling 
en rekenen. Kinderen werken op de iPad 
aan een individueel programma. Juf kan op 
haar eigen iPad zien hoe de kinderen hun 
werk hebben gemaakt en waar eventueel 
extra hulp nodig is. 
Alleen voor de vakken taal en schrijven ge-
bruiken wij nog werkboeken in deze groe-
pen. Voor alle kinderen is een gratis Gyny-
kids account aangemaakt, zodat kinderen 

thuis bepaalde tools en trainingen kunnen 
doen. Het is leuk en leerzaam om sommige 
dingen zo nu en dan thuis te kunnen en mo-
gen oefenen. 
 
Fietscontrole 
Woensdag 9 november heeft de verkeers-
commissie van school weer een fietscontro-
le gehouden. 
Alle fietsen werden gecontroleerd op techni-
sche ‘mankementen’. Het is de controleurs 
opgevallen, dat de kwaliteit van de fietsen 
steeds beter wordt. Maar een enkele fiets 
werk afgekeurd. Na de herkeuring kunnen 
wij wel zeggen dat alle kinderen op een 
goede fiets en dus vertrouwd naar school of 
een andere bestemming kunnen fietsen. 
Houden zo!! 

Kinderpostzegels. 
De bovenbouw kinderen hebben weer erg 
hun best gedaan om kinderpostzegels en 
kaarten te verkopen. Wij willen u allen dan 
ook bedanken voor de bijdrage. 
 
Rest ons nog u allemaal fijne Kerstdagen 
en een goed 2017 toe te wensen. 
 
Ouders, kinderen en team It Kruirêd 
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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. 
 
Himmeldei 2016 
Op 16 september deden de kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 
mee aan de jaar-
lijkse Himmeldei. 
Na de opening gin-
gen de kinderen in 
groepjes op pad 
met vuilniszakken, 
prikkers en hand-

schoenen. De kinderen waren verbaasd 
over hoeveel rommel ze tegenkwamen op 
straat, in het gras en in de bosjes. Na terug-
komst bij Heemstra State mochten de kin-
deren de verzamelde rommel in de juiste 
kliko gooien. Wethouder Houkje Rijpstra be-
dankte de kinderen voor hun bijdrage aan 
een schonere leefomgeving in Oentsjerk. 
Als afsluiting van de “Ho, net yn 'e Kliko” 
actie kregen de kinderen een sleutelhanger, 
die gemaakt was van “afval”, en een plakje 
Tryntsje Koeke. Daarna onthulde Houkje 
Rijpstra een mooi informatiepaneel bij de 
bijenweide, waarvoor de kinderen van de 
groepen 5/6 een bijenhotel hebben ge-
maakt. Daarmee is de bijenweide officieel 
geopend!  
 
Schoolschaatsen: De ‘redens’ weer uit 
het vet! 
Op 7 oktober is het schoolschaatsen voor 
de groepen 5 t/m 8 in de Elfstedenhal in 

Leeuwarden 
weer begon-
nen. CBS 
Paadwizer 
mocht, samen 
met een ande-
re basisschool 
uit Leeuwar-
den, het 

schaatsseizoen officieel openen. Na de war-
ming-up met enkele leden van de Neder-
landse schaatsploegen, begon de schaats-
les. De meeste kinderen waren de techniek 
niet verleerd, anderen moesten er weer 
even inkomen. Het was een sportieve en 

leuke opening van het schaatsseizoen. 
 
Kinderboekenweek “Voor altijd jong” 
Tijdens de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 
oktober stonden opa’s en oma’s centraal 
onder het motto “Voor altijd jong”. Alle opa’s 
en oma’s en pakes en beppes van de kin-
deren werden uitgenodigd om op donderdag 
13 oktober op school te komen voorlezen uit 
hun favoriete kinderboek. Meer dan 80 
grootouders kwamen deze dag naar school! 
Een prachtig gezicht hoe jong en oud met 
elkaar spelletjes speelden, foto’s bekeken of 
elkaar voorlazen. 
Natuurlijk mochten 
de kinderen ook de 
iPad even laten 
zien aan pake en 
beppe. Het was 
een zeer geslaag-
de middag! 
 
Kanjertraining 
Tijdens de jaarlijkse ouderavond op 27 okto-
ber werden ouders ruim anderhalf uur lang 
geboeid met de uitleg over de Kanjertrai-
ning. Het hoofddoel van de Kanjertraining is 
dat we de sfeer op school goed willen hou-
den en waar nodig verbeteren. Met veel 
voorbeelden kregen we te horen hoe we 
binnenkort als schoolgemeenschap (team, 
ouders en kinderen) deze methode voor so-
ciaal gedrag gaan invoeren. In de kanjerles-
sen gaat het vooral om het gedrag van de 
leerling in verschillende situaties. Er zijn kin-
deren waarbij niet wenselijk gedrag soms de 
overhand heeft. Het doel is om dit tijdens de 
lessen om te buigen in positief gedrag. Deze 
methode kent een leerlingvolgsysteem, dat 
door de onderwijsin-
spectie is beoor-
deeld als een goed 
instrument waarmee 
kinderen in hun soci-
ale ontwikkeling ge-
volgd kunnen wor-
den. We kijken er-
naar uit om met de 
Kanjertraining aan 
de slag te gaan! 
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’t Komt in de Bus 

Kunst in de Martinuskerk in 2017 
Van 3 april tot en met 12 april 2017 wordt in 
de Martinuskerk in Gytsjerk de jaarlijkse 
expositie van amateurkunst uit de Trynwâl-
den georganiseerd. Deze keer niet speci-
fiek rond een thema, wel met in het hoofd 
dat het om de tijd rond Pasen gaat.  
Kunstwerken kunnen divers zijn. Schilderij-
en, beelden, tekeningen, woordcomposi-
ties, gedichten, bloemschikkingen, textiele 
werken, foto's, columns. 
De voorbereidingsgroep roept niet alleen 
gemeenteleden maar alle inwoners van 
de Trynwâlden op om mee te doen. In de 
afgelopen jaren hebben we veel goede en 
mooie werken gezien en gelezen van men-
sen die enthousiast en creatief aan het 
werk zijn. Een goede gelegenheid om met 
uw werk naar buiten te treden voor een be-
langstellend publiek.  
In de eerste week zijn er ’s avonds muzika-
le bijdragen te horen, ook van Trynwâld-
sters. In de tweede – en stille – week wor-
den er drie vespers georganiseerd door de 
Oecumenische Werkgroep Trynwâlden 
(OWT). De expositie is dit jaar ook op zon-
dagmiddag 9 april open. De openingstijden 
zijn: Overdag  15- 17 uur, 's avonds 19- 21 
uur. Op zaterdag  15- 17 uur, op zondag 
14.30- 16 uur. Vanaf 3 april – dan vanaf 
19.00 uur – tot en met 12 april. 
Wilt u meedoen meld dit dan bij: Corrie 
Ringlever, Tsjerkewei 12, 9067 DS  
Readtsjerk. Telefoon 058 2560651, liefst 
per e-mail: corring@kpnplanet.nl. Opgave 
graag voor 1 maart.  
 

Nieuws van Trynergie 
Fûgelwacht Trynwâlden zesde partner 
mienskipsenergie 
Op donderdag 10 november jl. tekenden 
bestuursleden van de ‘Fûgelwacht Trynwâl-
den’ een samenwerkingsovereenkomst met 
Trynergie. 
Daarmee zijn zij de zesde partner van 
Trynergie in het kader van 
‘Mienskipsenergie’. 
Net als bij de voetbal- korfbal- en volkstuin-
vereniging en Stichting SWIM! en Freonen 
fan It Readtsjerkje steunt Trynergie vanaf 
nu ook Fûgelwacht Trynwâlden. 

Wanneer leden van de vereniging energie 
afnemen via Trynergie wordt zij gesteund 
met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 
euro per jaar bij alleen gas of stroom. Daar-
mee levert Trynergie een bijdrage aan de 
leefbaarheid van de Trynwâlden.  
De eerste leden van de Fûgelwacht kozen 
direct voor mienskipsenergie, zodat de ver-
eniging in het eerste jaar meteen een bij-
drage ontvangt. 
Ook Fûgelwacht Trynwâlden steunen? 
Wordt klant bij Trynergie en ga naar de 
website www.trynergie.nl Aan de linkerkant 
van de pagina vind je de verenigingen 
waarmee Trynergie samenwerkt. Kies 
‘Fûgelwacht Trynwâlden’ en vul je gege-
vens in. Daarna vul je de verdere gegevens 
in om klant te worden via Trynergie. Dan 
krijg jij groene stroom en de Fûgelwacht 
een jaarlijkse bijdrage. 
  
 
Klinkend koper met Kerst op 23 decem-
ber. Ontmoetingskerk Oentsjerk.  
Aanvang 19.30 uur 
Brassband De Bazuin B Oenkerk organi-
seert dit jaar een kerstconcert. Op vrijdag 
23 december laat het orkest de prachtigste 
kerstklassiekers horen. En niet in haar een-
tje. De brassband heeft een bijzondere gast 
uitgenodigd: pianist en organist Sebastiaan 
Schippers.  
Schippers is een bekende musicus uit de 
streek en is betrokken bij diverse kerken en 
koren.  
De Bazuin B is blij dat Sebastiaan Schip-
pers te gast is op het KERSTconcert. Het 
klinkende koper van de brassband in com-
binatie met het gloedvolle orgel- en piano-
spel vormen een prachtige mix voor een 
warme kerstsfeer. Band en toetsenist spe-
len een breed scala aan bekende en nieu-
we kerstwerken. 
De Bazuin B staat tijdens de eerste editie 
van dit kerstconcert onder leiding van haar 
eigen dirigent Sietse Hamersma.  
Voor meer informatie: 
www.debazuininoenkerk.nl 
 
 

http://www.trynergie.nl
http://www.debazuininoenkerk.nl
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Stichting Faridpur 
Stichting Faridpur, bij velen bekend in de 
Trynwâlden, onder andere door de fairs, 
ondersteunt de medische en sociale pro-
jecten in Nigeria en Bangladesh van het 
echtpaar Spronk uit Oentsjerk. 
  
Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, 
dat zich (vooral) bezig wil houden met het 
werven van fondsen.  
Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met 
onze doelstellingen en over een goede 
communicatieve vaardigheid beschikt.  
Voor informatie verwijzen wij u graag naar 
onze prachtige website: www.faridpur.nl 
Wilt u persoonlijk nader geïnformeerd wor-
den? Pak de telefoon en bel Jos Nijkrake, 
voorzitter: 058-2562180. 
 
KEaRN Welzijn presenteert in Tytsjerk-
steradiel: de Papieren Brigade 
Voor hulp bij aanvragen, regelingen en toe-
slagen 
 
Naast loon of uitkering bestaan er verschil-
lende toeslagen en andere voorzieningen. 
Soms weten mensen niet van het bestaan 
van deze inkomensaanvullende maatrege-
len, maken ze er geen gebruik van of vin-
den ze het te ingewikkeld om deze aan te 
vragen. Misschien is dat bij u ook wel het 
geval. 
 
De vrijwilligers van de Papieren Brigade 
(onderdeel van KEaRN/De Opstap) onder-
steunen inwoners van Tytsjerksteradiel met 
het invullen van formulieren. De Papieren 
Brigade kijkt samen met u naar uw inkom-
sten en uitgaven. Afhankelijk van uw situa-
tie kunt u wellicht in aanmerking komen 
voor verschillende toeslagen of regelingen. 
De vrijwilligers van de Papieren Brigade 

kennen de regelingen en kijken samen met 
u of u hiervoor in aanmerking komt. Zij ver-
zorgen met u de aanvraag en de afhande-
ling. 
 
Woont u in Tytsjerksteradiel, heeft u vragen 
over uw eigen administratie of vindt u het 
lastig om bepaalde regelingen of toeslagen 
aan te vragen? Is er niemand in uw omge-
ving die u hierbij kan ondersteunen? Dan is 
de Papieren Brigade iets voor u! 
 
Voor het inschakelen van de Papieren Bri-
gade kunt u bellen met: 
KEaRN/De Opstap: 0511-467808.  

http://www.faridpur.nl
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ACTIVITEITEN 

17-12-2016 Oud Papieractie.  Vanaf 10.00 u. ‘t Kruirêd  

18-12-2016 In Christmas Carol fol koperwurk. 15.00 u Readtsjerkje 

22-12-2016 Kofjekuier  9.30 oere 
Wapen fan  
Fryslân  

23-12-2016 Kerstconcert de Bazuin 19.30 u Ontmoetingskerk 

07-01-2017 Nieuwjaarsochtend 10 u.–11.30 u. Mounestien 

19-01-2017 Koffieochtend. 10 u.-11.30 u. Mounestien 

21-01-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 10.00 u. ’t Kruirêd 

28-01-2017 Snertkuier  Mounestien 

03/04-02-

2017  
Toaniel  20.00 oere. Mounehoekje  

16-02-2017 Koffieochtend 10 u.-11.30 u. Mounestien 

18-02-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 10.00 u. ‘t Kruirêd 

03-03-2017 
Bingo en/of Oudhollandse spelle-
tjes avond 

20.30 u. Mounestien 

16-03-2017 Koffieochtend 10 u.-11.30 u. Mounestien 

18-03-2017 Oud Papieractie.  Vanaf 10.00 u. ‘t Kruirêd 

11/12/13/-05-
’17 

Dorpsfeest  
Evenemententer-
rein 
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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:  
14 maart   (week 11) 
20 juni   (week 25) 
19 september  (week 38) 
21 november  (week 47) 

Verspreiding: 
7/8 april    (week 14) 
14/15 juli   (week 28) 
13/14 oktober  (week 41) 
15/16 december  (week 50) 

Druk: CSL digitaal Leeuwarden 

Foto voorpagina: Hans Dijkstra  
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