Expositie in het kader van 75 jaar vrijheid

de

KUNST EN MEER

RINNE YN FRIJHEID
Lopen in vrijheid

Loek Groenteman
en H.N. Werkman
Galerie het Gemaal, Echten
15 augustus t/m 13 september 2020
zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur
Met gedichten van kinderen, concerten en een wandeling in Echten!
Kijk voor het volledige programma op www.detsjukemar.nl/gemaal
Galerie het Gemaal, Hoofdweg 29, 8537 SC Echten

Project 2020 Stichting Kûlturele Rûte Tsjûkemar - Kunst en Meer

RINNE YN FRIJHEID

Ontwikkeling permanente wandeling Rinne yn Frijheid.
Gedichten van kinderen over vrijheid, in samenwerking met basisscholen.
Expositie 5 weekenden, workshops, muzikale optredens en lezingen.

Uitgave in het kader van 75 jaar vrijheid • juni 2020

Lopen in vrijheid

De wandeling Rinne yn Frijheid blijft
permanent beschikbaar, mensen kunnen
wandelen op eigen gelegenheid met
deze kaart of IZI-travel app.

Lopen in vrijheid

Houdt de corona-maatregelen in acht!
Veel wandelplezier!

Met gedichten van kinderen,
en een wandeling in Echten!

Wandeling op de app IZI travel
De wandeling is ook te lopen met de app IZI travel. Download
deze app en zoek “Rinne yn Frijheid’ of kijk op de kaart en
klik op ‘Echten’. U krijgt dan de route te zien en (gesproken)
informatie over de bezienswaardigheden.
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Uitgave van Stichting Kûlturele Rûte Tsjûkemar,
werkgroep Kunst en Meer
Op de foto van links naar rechts: Durkje Sybesma,
Jantsje de Haan, Anna Bouma, Liesbeth Weinans,
Yvonne Kerremans, Jet Frenken (foto: Frits
Barendsen)
Oplage 4000 stuks, gedrukt en verspreid als
bijlage in de Zuid-Friesland / Groot Fryske Marren
rondom de Tsjûkemar door Ying Media BV.
Vormgeving: Jet Frenken
Omslag:
Voorzijde van bundel van H.N. Werkman en de
Blauwe Schuit, met gedicht: ‘Bij het graf van den
Nederlandschen onbekenden soldaat gevallen in
de Meidagen 1940’. Gedrukt en verspreid in april
1942, in oplage van 100 ex. Orgineel te zien in
expositie in Galerie het Gemaal.

www.detsjukemar.nl

facebook: Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar
info@detsjukemar.nl

Laurenskerk Echten,
Hoofdweg 30,
8537 SE Echten.

➋ Op het kerkhof
gedenkzuil St. Friesland
1940-1945

➌ Restaurant De Fûke

Rinne yn Frijheid

De vrijheid van wandelen

We hadden heel wat plannen voor ons nu al derde jaar van Kunst
en Meer, een mooi cultureel weekend rondom de Tsjûkemar, in
het kader van 75 jaar vrijheid! Maar de uitbraak van het Coronavirus haalde hier een grote streep door. Op het volle programma
stond een weekend met een wandeling langs bekende en onbekende plekjes bij de Tsjûkemar die allemaal betrekking hebben op WO II
en 75 jaar Vrijheid. Langs de route zouden een twintig tal ensembles
van It Toanhûs uit Joure hun geluid laten horen, er zouden op verschillende locaties exposities komen, o.a. over kunstenaar/graficus
H.N. Werkman en over het leven van Loek Groenteman. Er waren
gedichten-tuinen bedacht met gedichten van kinderen van de
basisscholen. Er kwamen picknickplekken met lekkere hapjes én
er was de opening van Galerie Het Gemaal in Echten als cultureel
informatiepunt voor de Tsjûkemarregio deze zomer.
Maar... we zijn niet bij de pakken gaan neerzitten en als alternatief
presenteren wij u nu met trots dit mooie tijdschrift. De wandeling
kunt u zelf op uw eigen moment gaan lopen aan de hand van de
kaart achterin dit blad en met behulp van de door ons gemaakte
app ‘Rinne in Frijheid’. Dit tijdschrift wordt ondersteund door onze
website met filmpjes, muziek en interviews.
Net voor het ter perse gaan van dit tijdschrift kunnen we u melden
dat wij toch van half augustus tot half september Galerie Het
Gemaal in Echten open kunnen stellen voor publiek. Daar richten
we een expositie in met o.a. het werk van H.N. Werkman, en de expositie over Loek Groenteman en de kindergedichten zijn er te zien.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land, na vijf jaar oorlog, haar vrijheid terug kreeg. Een
bijzonder en gedenkwaardig jubileum. Het is dan ook niet gek dat vele inwoners, verenigingen
en organisaties deze gelegenheid hebben aangegrepen om met de prachtigste plannen te
komen. Om de oorlog te gedenken, daarvan te leren en zeker om onze vrijheid te vieren.

Veel plezier met dit alles en hopelijk tot ziens in het Gemaal.

Burgemeester gemeente De Fryske Marren

➊

➍ Beeldje ‘Het kind is er nog’

Start

➎ Huisje Loek Groenteman
privéterrein!

➏ Haventje Echten,
Lodo van Hamelpad

➌

➍

Hoofdweg

➋

Hoofdweg

➐ Galerie het Gemaal

Wilt u meer kilometers maken wandel dan bij de Commissiepolle
links de Landmansweg op. Deze gaat over in de Gietersevaart,
wandel via Oosterzee naar het Tjeukemeer en wandel dan rechtsaf
het Lodo van Hamelpad op naar Galerie het Gemaal.

Over Loek Groenteman,
H.N. Werkman en
Lodo van Hamel

De route wordt opgenomen in project:
European Liberation Route.

➊ Start

Meerpad

RINNE YN FRIJHEID

➐

➏

Korte wandeling 3,2 km
met de extra lus 6,3 km

Lodo van Hamelpad

Middenvaart

oplage 4000 exemplaren
juni 2020

Een vrijheids-wandeling in en rondom Echten, een Fries dorp aan
het Tjeukemeer. Op deze wandelroute komt u de onderdelen tegen
beschreven in dit tijdschrift en proeft u de sfeer van de moeilijk
bereikbare paden die in de Tweede Wereld oorlog bescherming
boden aan onderduikers.
U start de wandeling bij de Laurenskerk in Echten. ➊
Op het kerkhof wandelt u naar de gedenkzuil die is opgericht ter
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers 1940-1945. ➋
Vervolgens wandelt u terug naar de Hoofdweg en slaat u linksaf.
U komt langs het restaurant De Fûke. ➌ De naam verwijst naar de
Friese oorlogsfilm De Fûke uit het jaar 2000, en wandelt u naar het
monument ‘Het kind is er nog’. ➍
U vervolgt de wandelroute door linksaf te slaan, u komt op de
Middenvaart in Echten. Wandel bij het bruggetje naar rechts de
Commissiepolle op. Het onderduikadres van Loek Groenteman ➎
bevindt zich op privéterrein en kunt u niet bezoeken! Aan het eind
van de Commissiepolle slaat u rechtsaf en komt u op de Middenweg.
Bij de Hoofdweg aangekomen gaat u rechtsaf en wandelt u tot u aan
de overkant bij het Meerpad komt. Hier gaat u linksaf en vervolgt u
de route naar de haven van Echten aan het Lodo van Hamelpad. ➏
Bij de haven gaat u rechtsaf, u wandelt langs het Tjeukemeer naar
galerie ‘het Gemaal’. ➐ Deze zomer is in de galerie van het Gemaal
een expositie te zien van o.a. H.N. Werkman. Bij de galerie gaat u
rechtsaf en wandelt u naar het eindpunt van de wandeling,
de Laurenskerk.

Middenweg
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Tijdschrift
Rinne yn Frijheid

verspreid regio Fryske Marren en
regio Heerenveen

Lodo van Hamelpad

Gietersevaart

de

Rinne yn Frijheid

Landmansweg
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Commissiepolle

➎

ILLUSTRATIES: RIANNE TE WINKEL
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Eén van de mooiste initiatieven was het idee van een aantal enthousiaste vrijwilligers, die
zich hebben verenigd in Kunst en Meer. Zij vatten het plan op om een heel weekend lang een
culturele vrijheids-wandeling rondom Echten te organiseren. Erg passend bij het thema,
want wat geeft nu meer vrijheid dan wandelen in de vrije natuur?

Eerste exemplaar tijdschrift
Rinne yn Frijheid aangeboden aan
burgemeester De Fryske Marren,
Fred Veenstra door leerlingen van
basisscholen.

Helaas kon het evenement door de coronacrisis niet doorgaan, maar de organisatie is niet voor
één gat te vangen. Zij bedachten een mogelijkheid om alle geïnteresseerden toch deze tocht te
kunnen laten maken: door het uitbrengen van een blad, met daarin de hele route, verhalen en
afbeeldingen uit de exposities van H.N. Werkman en het onderduikkind Loek Groenteman en
gedichten van kinderen van de vijf basisscholen (groep 8) uit Echtenerbrug, Oosterzee en
Bantega. Prachtig!
Het resultaat van dit idee hebt u nu in handen. Een mooi voorbeeld hoe we, ondanks de beperkingen, toch ook in deze bijzondere tijd onze vrijheid kunnen vieren. Juist nu! Hopelijk geeft het
wandelen in onze mooie gemeente u het gevoel van vrijheid dat we allemaal zo koesteren.
Ik wens u veel wandel- een leesplezier!

Fred Veenstra,

Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar
Werkgroep Kunst en Meer

De vrijheid
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Expositie Galerie het Gemaal

Lopen in vrijheid

Echten, 5 weekenden van
15 augustus tot en met
13 september 2020

Welkom in Galerie het Gemaal!

Opening 14 augustus door wethouder
Lucienne Boelsma

De Stichting Kulturele Rûte Tsjûkemar, werkgroep KUNST EN MEER heet u van harte welkom in
Galerie het Gemaal in Echten.

Jaarlijks organiseren wij als stichting een cultureel weekend om onze ﬁets- en wandelroute rondom de Tsjûkemar onder de aandacht te brengen. Dit jaar staat in het teken van 75 jaar vrijheid.
Door het coronavirus kon het culturele weekend dit jaar helaas niet doorgaan.
Tijdschrift

Als alternatief hebben wij het tijdschrift Rinne yn Frijheid gemaakt. Daarin is een wandelroute door

Echten opgenomen en zijn er achtergrondverhalen over de bijzondere plekken langs de route te lezen
die aansluiten bij 75 jaar vrijheid. Er is een app gemaakt van deze wandelroute zodat u altijd op uw
eigen moment de route kunt lopen, (IZI Travel). Het tijdschrift is hier gratis verkrijgbaar.
Tentoonstelling

Van 15 augustus t/m 13 september 2020 brengen wij in samenwerking met Galerie het Gemaal

een tentoonstelling over Loek Groenteman, het onderduikkind uit Echten en een expositie met het
werk van H.N. Werkman, drukker/kunstenaar. De kinderen uit groep 8 van de basisscholen in

Echtenerburg, Bantega en Oosterzee hebben in de coronaperiode gedichten gemaakt over vrijheid,
deze zijn hier ook te lezen.

Wij verzoeken u om de coronamaatregelen in acht te nemen en 1,5 meter afstand aan te houden.
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Rinne yn Frijheid is mede mogelijk gemaakt door:

expo kunst en meer.indd 1
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Opening
ontvangst cheque Rabobank

Workshops Werkmantechniek Grafisch muzeum Groningen

Wandeling Rinne yn Frijheid

Lezing Chassidische Legendes Werkman

PERS

Groot Fryske Marren juni 2020

Groot Fryske Marren juni

Zuid-Friesland 20 augustus 2020

Zuid-Friesland 17 juni 2020

Zuid-Friesland 24 juni 2020
Omrop Fryslân 26 augustus 2020

Leeuwarder Courant 4 september 2020

