
 

 

Programma Monumintedei  
sneon 12 septimber 2020 

Ynformaasje, stripboek ‘It Blauwe Hûs, tentoanstelling, 

túnteater, muzikaal feestival skoalbern, model skûtsjes, 

schminken, tsjerkepleinterras, muzikale túnfiering enz. 

Greonterp - Blauhûs – Westhim 



 

 

<  ‘It Blauwe Hûs’ (± 1630)  

yn de drûchleine Sinsmar.  

Wêr no it Teatskehûs stiet. 

Stripboek ‘It Blauwe Hûs’ 

fertelt it ûntstean fan it doarp 

Blauhûs troch de iuwen hinne. 

It giet oer oerstreamingen, drûchlizzing en de oarloch; mar ek 

oer skoalle, tsjerke, karnaval en Merke. It lânskip feroaret 

troch it hiele boek hinne en lit dúdlik sjen dat de tiid hjir net 

stil stien hat. Stripboek 12 septimber €.10,00 | Hjirnei €14,95 

 

Teater yn de PastorieTún foar alle leeftiden.  

It publyk rint troch de Pastorietún, it is net samar in kuier.  

De tún is fol mei frjemde gasten: in wanhopige prins, in dame 

dy’t har hannen wasket, in globetrotter, in rok fan 14.400 

lapkes, in dûnseres en in wereldbol en noch folle mear. 

 

  

 

Muzikale Fiering 19.30 oere. Eltsenien is wolkom by de ôfsluter 

fan dizze bysûndere Monumintedei, yn de pastorietún.  

Pastor Lucas Foekema, St Ceciliakoar en Fanfare.  

♫ ♪ ♫ 



 

 

Programma Monumintedei 12 septimber 2020  

Blauhûs         

10.00 oere

  
Presintaasje Stripboek ‘it Blauwe Hûs’ 
Sint Vitustsjerke 

 
10.45 oere

  
♫ Feestival ♫ learlingen St Gregoriusskoalle  
Pastorietún  

 
11.00 > 
16.30 oere 

Iepen Monumintedei besichtiging St Vitustsjerke 

(arzjitekt Pierre Cuypers) en tsjerkhof. 

 
13.30>14.30 
15.00>16.00  

 

Teater yn de Pastorietún | Jo rinne 20 minuten 

langs humoristyske ferrassende acts 

 
19.30 > 
20.30 oere 

Muzikale Fiering yn de Pastorietún  

Mei Pastor Foekema, St Ceciliakoar en Fanfare  

 

 

 

It ‘Blauhúster Skûtsje’ organisearret:  

14.00 > 
16.00 oere 

Demonstraasje mini-skûtsjes en rûnfeart op de 

Tsjerkegrêft | Schminken yn de pastorietún   

Oanslutend Neisit yn de tún 
 

Klokketoer Greonterp  

Yn Greonterp stiet de skiednis fan it eardere tsjerkhof by de 

Klokketoer sintraal. 10.00-17.00 oere  

Bartholomeüstsjerke Westhim 

Tentoanstelling mei wurk fan lânskippen, keramiek en 

printwurk. Sneon 12e én snein 13e iepen 13.00 – 17.30 oere  

‘Huzen mei in ferhaal’ yn kafee de Freonskip Blauhûs 

Yn de Gerben Rypma Keamer 12 ferhalen oer bysûndere huzen en 

harren bewenners. Tagelyk iepen mei it kafee.  



 

 

Programma en Plattegrûn kinne wizigje. 

Hiele dei >1,5 m< en graach pinne by de catering. 

Mei tank oan: alle frijwilligers, gemeente Súdwest-Fryslân, 

UitFestival, skoalle, Blauhúster Skûtsje, Piet Douma pdf-grafie  

 

Kontakt: parochiebestuurblauwhuis@live.nl  T 06 38909704 

mailto:parochiebestuurblauwhuis@live.nl

