
Utnoeging  
 

Kulturele Kuiertocht  
 

 
Trekpaad tusken Tsjerkwert en Parregea 

  

Alde Paden - Folksferhalen   
& Nije Gedichten  

 

Sneon 27 oktober 2012  
 

Gerben Rypma Stifting 



 
Blauhûs, oktober 2012  

Gerben Rypma Freonen,  
 

Sneon 27 oktober organisearje wy ús tradisjonele jierlikse  
Kulturele Kuiertocht. Jimme binne wer fan herte wolkom.  
 
De tocht is sawat 11 km, giet meast oer ferhurde paden en inkele 
griene diken. We rinne fan Blauhús oer de Himdyk nei Jonkershuzen 
en Arkum.   

Foarhinne rûn by Arkum in 
natuerlik streamke ‘de Ie’.  
 
Dan komme we by de 
Trekfeart fan Boalsert nei 
Warkum, oanlein yn 1609.  
 
Hjir rinne we fierder oer it 
trekpaad fan Fiskersbuorren 
nei Parregea. 
 

Griene dyk fan Arkum nei de Trekfeart 
 

Underweis fertelle Tjitte en Sytse  folksferhalen fan harren heit Jan 
Bouwhuis. (Eartiids boer by Parregea). Mei namme út de bondel  
"It kin wier wêze".  
 

It Pypskoft mei kofje is yn Kafee ‘De Harmonie’ fan Parregea. 
Dit bysûndere kafee mei autentyk ynterieur, "jachtweide", boppeseal 
en trochreed kinne we besichtigje. 
 

Nei it skoft ferhúzje we nei de Johannes de Doper Tsjerke, 
foarhinne tsjinne de (fjoer) toer as beaken foar de Parregeaster Mar 
(droechlein 1879).  
 

Hjir is de útrikking fan it 1e eksimplaar fan de dichtbondel ‘Ikader’ 
fan Eeltsje Hettinga. Sjoch ek de efterside fan dizze útnoeging. 
 

Dan is it tiid om wer op hûs oan te gean. De weromreis giet oer it 
paad troch it lân fan Hieslum nei Greonterp. Yn Blauhûs 
oankommen kin noflik romsitten wurde yn kafee ‘De Freonskip’. 
 

Goed fuotark meinimme, 
It bestjoer 

 



 
Programma  
 

Sneon 27 oktober 2012  
 

12.45 oere  Untfangst yn Kafee De Freonskip - Blauhûs  
 

13.00 oere Begjin fan de tocht  
 

Himdyk, Jonkershuzen, Arkum, Trekfeart, Parregea  
 
Underweis Folksferhalen fan Jan Bouwhuis 
foardroegen troch de soannen Tjitte en Sytse.   

 

15.30 oere  Pypskoft. Mei-inoar kofjedrinke yn Kafee ‘De Harmonie’           
fan Parregea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 oere Presintaasje fan de nijste dichtbondel fan Eeltsje 

Hettinga: ‘Ikader’ yn de Johannes de Doper Tsjerke.  
 

16.30 oere Op hûs oan, oer Hieslum en Greonterp 
17.30 oere Romsitte yn Kafee ‘De Freonskip’ fan Blauhûs.  
 

Oanmelde 

 

Graach foar 20 oktober namme en tal persoanen trochjaan.  
- Skriftelik   v.d. Looswei 28 8615 LX Blauhûs 
- E Post   gerbenrypma@home.nl  
- Telefoanysk  0515 579476 / 542352 (om-ende-by 18.00 oere) 
 
De 27e graach kontant €. 6,00 pp betelje foar kofje / tee / koeke  

 
 

Sjoch efterside foar mear ynformaasje >>> 



 

Utrikking 1e eksimplaar ‘Ikader’  
de nijste Dichtbondel fan Eeltsje Hettinga.  
 
Sneon 27 oktober 16.00 oere  
Johannes de Doper Tsjerke Parregea  
 
 
De twa 1e eksimplaren wúrde útrikt oan de dichters:  
Elmar Kuiper en Martin Reints.  
 
 

 

 

Eeltsje Hettinga (Burchwert, 1955)  

Skreau yn 2010 de biografy Gerben Rypma – 
De keunstner fan it dûbele krús. 
 

Poëzije 
 
1998: Akten fan winter 
2000: Dwingehôf 
2002: Yn ’e fal fan jûn 
2006: Apreos 

 

Akten fan Winter waard bekroand mei de trijejierlikse Fedde 
Schurerpriis fan de Provinsje Fryslân. Dêrnjonken krige er foar syn 
poëzy fjouwer kear de Rely Jorritsmapriis. 
 
‘Ikader’ wurdt útjûn troch de Gerben Rypma Stifting en is de middeis 
al te keap.  
 
 

 

 

 

www.gerbenrypma.nl 


