Simmer 2018

Underlinge wille yn Blauhús
It liket wol in simmer fan jubilea te
wurden.
Yn maaie fierden twa poerBlauhúster pearen harren
diamanten houliksjubileum; sawol
Klaas en Sietske Huitema as Jan
en Mieke Dooper koene werom
sjen op in houlik fan 60 jier.
Fjouwer minsken, dy’t foar safier as
ik wit, hun hiele libben yn of fuort
by Blauhús wenne hawwe en no beide as tachtigers oan de Gerben Rypmastrjitte
feestfiere. Bysûnder!
Dêrnei wie de fanfare oan bar om in jubileum te fieren. Dizze Blauhúster
muzikanten fierden it tsienjierrich bestean op skitterende wize mei it spektakel
fan in eigen ‘Maestro’. We koene ús fergapje oan in prachtige oanklaaiing, in
prima organisaasje en in moai stik muzyk. Geweldich om mei te meitsjen hoe’t
Candida mei har Teatskehús-fanklup, djip-Fries Sicco Rieu en drummer-boer
Rein dûnsjend de maat sloegen. Rein, dy al sei dat er de fanfare krekt sa as de
kij stjoere soe, krige de measte stimmen en mei himsels Maestro fan Blauhús en
omkriten neame.
En dan is der fansels altyd baas boppe baas. De Westhimmer ‘Underlinge Wille’
fiert yn septimber grut, grut feest. It is mar leafst 75 jier lyn dat de ‘Underlinge
Wille’ oprjochte is. We winskje ús Westhimmer buorlju in prachtige feestdei ta
meielkoar.
Nammens it Doarpsbelang in lokwinsk foar alle jubilarissen!
Tagelyk is it fansels ek gewoan ‘simmer yn Blauhús’. Dat hâldt foar ús yn dat der,
ynmiddelsk hast tradysjoneel, wer prachtige blommefytsen stean dy’t it doarp
opfleurje. Ek tradysje binne de simmeraktiviteiten fan it Doarpsbelang, fan’t jier is
dat fiskjen foar elk, libjend guozzeboerd foar de skoalbern en in survival-seiskamp
foar elk fanôf de basisskoalle dy’t hâldt fan drek en gekjeie.
En de lêste simmertradysje fan it Doarpsbelang is it ôfskied fan ien fan ús
bestjoersleden. Dizze simmer leit ús ponghâlder René Couperus syn takenpakket
del. René hat de ôfrûne jierren syn plakje yn it bestjoer goed skjin makke. Hy hat
it ferline jier ek nochris knap drok hân omt er nammens it DB sitting hat yn de
sendmêst kommisje. Lokkich wol er dat, ek al is er net mear offisjeel bestjoerslid,
noch wol dwaan bliuwe en hat er dêrneist oanjûn dat er in part fan syn fynansjele
taken ek noch bêst even dwaan wol. No sjoch, dêr meie we wol oer: in útsteld
ôfskied! Bedankt René foar al dyn ynset!
út namme fan Doarpsbelang Blauhús,
Elly Attema-Hobma
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René Couperus, ���������
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Kees Steenstra, lid
Karin Bolink, lid
Auke Attema, lid
Grietje Bloemsma, lid

Doarpsbelang Blauhús
Oplage: rom 300
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Advertinsjes binne tige wolkom,
ynformaasje by René Couperus
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is rjochtstreeks berikber 0900-8844
Nijsbrief:
Wurdt fergees besoarge by leden fan

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 10 septimber 2018


Datum

Aktiviteit

Wyke 2 – 6 july
Freed 13 july
Snein 22 july

Ald papier kontainer
Doarpsbelang, Survival zeskamp
Voetbal, 5 tegen 5 tournament

Wyke 6 – 10 augustus
Wyke 18 - 25 augustus
Wykein 23-25 augustus

Ald papier kontainer
IFKS Skûtsjesilen
Merke

Sneon 1 septimber
Sneon 1 septimber

Hemdykrintocht; meer info op www.hemdykrintocht.nl
Hemdykloop, 10 en 16 km; (in samenwerking met de 		
Hemdykrintocht)
Ald papier kontainer
Reünie 75 jier Ûnderlinge Wille, Westhim
Iepening Jubileum Jier 150 jier St.Vitustsjerke

Wyke 3 – 7 septimber
Sneon 8 septimber
Snein 23 septimber
Wyke 1 – 5 oktober
Tiisdei 2 oktober
Tiisdei 16 oktober
Tiisdei 23 oktober

Ald papier kontainer
Agendafergadering bestjoer SieSa, 20.00 oere
Fergadering SieSa Leiders, leidsters en oare 			
frijwilligers, 20.00 oere
Fergadering Behear en Sie-Sa, 19.30 oere;
dêrnei Bestjoersfergadering SieSa

Nóch mear witte ? Sjoch dan op www.blauhus.nl
Jierfergadering Doarpsbelang: elk jaar op de laatste woensdag van maart.
Carnaval: het weekend voor Aswoensdag
Blauhúster Túnfeest: het weekend dat het dichtst bij de langste dag van het jaar
ligt
Blauhúster Merke: elk jaar op de 3e donderdag na de 1e zondag in augustus

Kolofon (vervolg)
Redaksje-adres:
Sinserpaed 2, 8615 LX Blauhús.
nijsbriefBlauhus@hotmail.com of
nijsbriefBlauhus@gmail.com

Blauhús op Ynternet:
www.blauhus.nl
Tineke Rijpma
Michiel Zeinstra

Tige tank oan alle skriuwers en
advertearders.
Foto’s fan ferskate ynstjoerders


Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Hemdyk Blauhús-Westhim
Op 17 maaie wie der yn kafee ‘de Freonskip’ in ynformaasjemomint oer de
wurksumheden oan de Hemdyk tusken Westhim en Blauhús.
Fan wike 25 oant en mei 28 sil der wurke wurde oan it opknappen fan de Hemdyk
tusken de kombuorden fan Westhim en Blauhús. De breedte fan de dyk sil itselde
bliuwe, mei oan wjerskanten in bredere gerstegel. Op de krusingen komme
ferhegings.
Fan 19 juny oant 13 july sil der in part fan de rydbanen ôfsletten wêze foar
trochgeand ferkear.

trochfarhichte fan 1,50 m. en der sil op plakken baggere wurde foar mear breedte
en djipte.
Op dizze site kinne jo de maatregelskaart downloade:
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/reidmarroute_41588/
De oanlis sil no hiel binnenkoart starte en de ferwachting is dat it ein fan dit
jier klear is. Takom maaitiid kin elk dan dit prachtige ‘electric only’ rûntsje farre.
Hoewol’t Blauhús net oan de rûte leit, sil der mei de oanlis fan dizze rûte by ús yn
it doarp wol in oanlissteiger makke wurde.

Reidmarrûte
Op 24 maaie wie der yn kafee ‘de Freonskip’ in ynformaasjejûn oer de oanlis
fan de Reidmarrûte. Projektlieder Roald Schmidt fan de provinsje en oannimmer
Bennie van den Berg van De Waard diene har ferhaal. Der koene ek fragen steld
wurde, in gelegenheid wêr’t folop gebrûk fan makke waard.
De Reidmarrûte is de eardere kanorûte fanút Boalsert oer de Blauhúster puollen
nei Aldegea.
Foar de oanlis fan de rûte is it nedich om daamen fuort te heljen en brêgen
te ferheegjen as te ferfangen. Der sille hjir en dêr dûkers ferhege wurde ta in




Antenne Commissie Blauwhuis

windstille avond werden er maar liefst vijftien vissen gevangen variërend in lengte
tussen de 6 en 24 cm.

Beste Blauhússters,
Na een korte radiostilte van een aantal maanden is de Antenne Commissie
wederom in gesprek met KPN over de plaatsing van een zendmast in Blauhús.
Hoofdvraag is en blijft de locatie. Deze is nog steeds niet vastgesteld. Wel weten
we sinds een paar maanden dat KPN achter onze rug om tot een locatiekeuze
probeert te komen, aangezien ze met een derde partij in gesprek zijn geweest.
Dat is echter op niets uitgedraaid en van de baan.

Winnaar is diegene die de meeste centimeters vis vangt.
Bij de jeugd tot 18 jaar was Jan Breeuwsma de Winnaar van de 1ste Prijs met
een vangst van vier vissen met een totale lengte van 52 cm.
De 2de Prijs ging naar Lisette Reitsma die een baars van 18 cm wist te vangen.
De 3de Prijs ging naar Marrit Reitsma met een vis vangst van 12cm.

Graag willen we alle inwoners en bedrijven oproepen om de Antenne Commissie
in kennis te stellen van eventuele toenaderingspogingen of andere initiatieven
van de KPN omtrent de plaatsing van een zendmast in Blauhús. Als commissie
werken we hard aan een breed gedragen oplossing, een oplossing die veilig en
praktisch is, en met oog voor het aangezicht van het dorp.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
Antenne Commissie Blauwhuis
Acronius Ettema, René Couperus, Jan Remmelt Schoemaker, Wiebe van der
Meulen, Teake Kuipers.

Fiskwedstriid 2018

Bij de volwassen ging Bonne Flapper aan
de haal met de 1ste Prijs door een vangst
van in totaal acht vissen met een totale
lengte van 94cm.
Tweede was H.P. de Boer met de grootst
gevangen vis van de avond, namelijk 24
cm. Gevraagd naar het geheim van zijn
succes, demonstreerde Bonne aan de
jeugd dat zijn aas zó lekker is dat je het
bijna niet kunt weerstaan.

Sylroede 3
Vrijdagavond 11 mei is wederom de Fiskwedstriid gehouden langs de Sylroede.
Dit jaar wat eerder in het seizoen om de vangkans te vergroten. Onder een
strakblauwe hemel werd gedurende een uur verwoed gevist door circa twintig
deelnemers tussen de vier en de tachtig jaar. Ondanks het mooie weer en de


It lêste nijs oer Sylroede 3 is warskynlik om dizze tiid ek al wer âld, mar de
ferwachting is dat it wurk om de grûn bouryp te meitsjen ein juny klear is. De
kavels wurde dan oerdroegen oan de nije eigenaren. Foar hun kin dan it echte
wurk begjinne!!


Libjend guozzeboerd
Tiisdeitejûn 12 juny wie it safier; libjend guozzeboerd.
In soad frijwilligers op paad om Doarpsbelang Blauhús te helpen by it opsetten
fan dit spul.
It spul gie fan start fanôf it skoalplein. De rûte rûn fan skoalle troch de Sinsmar, de
Atsemar, Dykslân, en in stikje oer de Van der Looswei.
Oan de rûte wiene ferskate plakken wêr’t in opdracht te dwaan wie. Yn groepkes
fan twa as trije gongen de bern de rûte oer troch te goaien mei in dobbelstien.
Underweis koenen de groepkes in opdracht, beleaning of straf krije. Der wie in
kippekoers (ûnder de fuotten troch hippe en sa gau moogelik nei de oare kant),
in behendigheidsparkoers, pionsjedraaie mei in wiere drillinstructor en in kasjot.
Hjir moasten je plaknimme op it strafbankje en mochten der net earder út as dat
de puzel hielendal kompleet en kreas makke wie. Dêrnei koe de reis fierder. Op
it Dykslân siet in jager en yn it minste gefal, skeat dy de goes en koe it spul op nij
begjinne (Dit oerkaam Eline, Carmen en Lútsen). De lêste opdracht foar de finisch
wie mei de grutte parachute besykje de bal troch it midden te krijen en dêrnei
fleagen de guozzen oer de finish.
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De snelste tiid wie foar: Sieta en Ineke. Mette en Brecht Frankena fleagen 1
minuut letter oer de streep.
Helaas wie de opkomst net sa grut, mar it wie in slagge jûn! Alle frijwilligers tige
tank foar jim hulp. Sûnder jim hie it net kint!

Collage Fytsblommen
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Er weer ingetrapt?
Onderstaand stuk is tot stand gekomen
op basis van een grote ergernis van
Blauhústers en bewoners van buurdorpen.
Het lijkt erop dat de overlast steeds erger
wordt.
Honden zijn onderdeel van Blauhús en
omgeving. Ze zijn belangrijk voor de
baas, voor de levendigheid en de sociale
samenhang van het dorp.
Naast het enorme plezier dat je kunt beleven met een hond, heeft een
hondenbezitter ook verantwoordelijkheden.
Hondenpoep is één van de oorzaken van het vervuilen van groenstroken en
bermen. Hondenpoep is vies, onhygiënisch en is heel vervelend als je erin
trapt. Het opruimen van hondenpoep is ontzettend belangrijk om de omgeving
“binnen én buiten de bordjes” schoon te houden. Hondenpoep wordt gezien als
zwerfafval. Een regel van gemeentes is dat hondenbezitters een opruimplicht
hebben. Het opruimen van hondenpoep is volledig de verantwoordelijkheid van
hondeneigenaren.
De opruimplicht geldt voor alle openbare plaatsen. Onder openbare plaatsen
wordt verstaan:
publiek toegankelijke plaatsen (veldjes, groen stroken, sportveld, etc.), de
openbare weg, fietspaden, voetpaden, en misschien wel de meest verrassende;
aanliggende bermen!
Hoewel het niet vaak gebeurt, kan men bekeurd worden voor het niet opruimen
van hondenpoep.
Tot zover een gedeelde ergernis. Maar leest u vooral ook onderstaande tekst. Dit
is wat u misschien niet wist over hondenpoep en wat een hondenbezitter hopelijk
aan het denken zet als hij/ zij de poep laat liggen in de bermen of in de sloten
schopt.
Naast dat het vies is en stinkt, geeft het ook gezondheidsrisico’s. Hondenpoep
bevat onder andere bacteriën, virussen, parasieteneitjes en wormen. Vooral voor
kinderen en dieren kan dit vervelende gevolgen hebben. Eén van de parasieten is
de Neospora Caninum.
Een hond kan besmet zijn met de Neospora Caninum parasiet, dit kan zonder
dat de baas het aan zijn hond merkt. De parasiet komt via de hondenpoep in het
gras en op deze manier kunnen koeien besmet raken. Neospora is een parasiet
die bij koeien de belangrijkste oorzaak is van abortus/ miskramen, daarnaast
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veroorzaakt de parasiet afname van de melkgift. Een koe die éénmaal is besmet
met Neospora kan niet worden genezen en moet doorgaans voortijdig worden
geslacht. De financiële schade voor een bedrijf kan in de duizenden euro’s per
koe / per jaar lopen. Omdat behandeling van Neospora besmette koeien niet
mogelijk is, is preventie de enige mogelijkheid om Neospora terug te dringen. De
melkveehouders vragen daarom aan de hondenbezitters hun hond aan te lijnen
wanneer zij in het landelijk gebied wandelen, en de hond in geen geval ( los of
aangelijnd ) in een weiland uit te laten. Ook niet in weilanden waar geen koeien
lopen, want ook gemaaid en ingekuild gras kan een besmettingsbron zijn. Als een
hond poept in groenstroken, de bermen of in een weiland wordt de hondenbezitter
vriendelijk maar dringend verzocht dit zelf op te ruimen en de ontlasting niet in de
sloot te werpen!!
En dan tot slot terug naar uw eigen hond.
Pups die in de baarmoeder besmet raken (via een besmette moeder) met
Neopsora krijgen vaak na 5 tot 7 weken problemen. Ernstige verlammingen en
ontstekingen in de longen, lever, spieren, hartspier en hersenen komen voor.
Volwassen honden van alle leeftijden kunnen ook ziek worden van Neospora,
deze infecties verlopen vaak fataal. Ook de behandelingen van een hond voor
een besmetting met de Neospora parasiet is vaak teleurstellend. Elke hond of
ander dier dat besmet raakt met de Neospora parasiet is er dus één teveel.

Samengevat: Hondenpoep ALTIJD opruimen in een zakje en
deponeren in een hondentoilet of eigen container!
Dorpsbelang heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om het aantal
hondentoiletten uit te breiden.

Blijvende initiatieven voor het dorp.
In de afgelopen jaren heeft Dorpsbelang Blauwhuis een mooie financiële situatie
opgebouwd, mede dankzij het verkrijgen van een legaat. Het lijkt ons, als bestuur
van het Dorpsbelang, een mooi gebaar naar de legaat gever én een goede
investering om dit geld te investeren in een blijvende voorziening voor het dorp.
Binnen onze vergaderingen hebben een aantal ideeën de revú gepasseerd, maar
wij zijn erg benieuwd naar leuke, originele en vernieuwende ideeën uit het dorp,
van bewoners. We zijn opzoek naar een investering die toekomstbestendig is en
een toegevoegde waarde heeft voor alle leeftijden.
Reacties en ideeën zijn van harte welkom en mogen gestuurd worden naar:
skriuwer@doarpsbelangblauhus.frl of schriftelijk bij één van de bestuursleden
(zie voorin de Nijsbrief voor leden dorpsbelang). Wordt vervolgd…!
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Scheepsmaatjesdag 2018

Ook werden de bewoners van het
Teatskehus hierbij betrokken.In de
potjes kwamen lichtjes en werden in de
St.Vituskerk in een hart vorm opgesteld
en daarin de harten die gemaakt waren
een prachtig gezicht.

Op zaterdag 14 april hadden we de scheepsmaatjesdag in Blauwhuis.
Een keer in de anderhalf jaar wordt er een feestelijke dag georganiseerd,dat is al
voor de 12e keer.
De scheepsmaatjes zijn de verstandelijk beperkten uit verschillende parochies uit
ZWF.
Zaterdagmorgen werden de scheepsmaatjes met hun maatjes ontvangen in het
Teatskehus. Alles was prachtig versierd, zowel buiten als bij de ingang.
Trekzakspelers speelden er vrolijk op los om nog meer in de stemming te komen
van deze bijzondere dag. Dan koffie met wat lekkers, we zijn in Friesland dus
oranjekoek.
Het thema van deze dag is vriendschap en de hele dag draaide om dit thema.

Het begon met een toneelstukje dat de oude koning een nieuwe koning moest
kiezen uit zijn 4 kinderen. Hij stuurde zijn kinderen het land in met een opdracht
om na en jaar terug te keren om te vertellen wat ze zoal gedaan hadden.
Na al hun belevenissen verteld te hebben kon er worden gestemd,wie de nieuwe
koning moest worden door de scheepsmaatjes en hun maatjes. Het werd niet het
oudste kind maar het jongste.

In de Freonskip begon het met lekker
smikkelen van de patat met kroket en
appelmoes en als toetje een heerlijk ijsje
met slagroom.
Hierna volgde de disco en maar dansen
en meezingen wat een plezier.Ook kwam
er een goochelaar wat ook een groot
succes was.

Er werd nog een groepsfoto gemaakt die iedereen na afloop mee kreeg met de
zelf gemaakte spulletjes.

De jongste was begaan met iedereen die het moeilijk had,gaf zelfs zijn eigen jas
weg aan iemand die het koud had en ontfermde zich over een zwerfhond, hij liet
duidelijk voelen dat hij begaan was met mens en dier.

Na de Freonskip ging het in een feestelijke optocht achter de Swalkers aan op
naar de kerk voor de slotviering. Het thema van vriendschap kwam weer duidelijk
naar voren in het verhaal van de vier vrienden door Pastor Lucas Foekema. Het
slotlied was dan ook: niemand gaat alleen.

Daarna was het knutselen geblazen,veel harten werden beplakt met allerlei
kleurige knopen op schilderij raampjes en glazen potjes beplakt met stickertjes
ook van hartjes in allemaal mooie kleurtjes.

Het was ook weer een prachtige dag.
Een met een gouden randje.
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Sint Vitus Feiten

Het verhaal bij…de logeerknuffels
Pooh Beer en Kees Knyn

Bysûndere Maria Tenhemelopneming Fiering

door Nel Bekema-Hoekstra

Tsjerkepaad

Deze keer uit mijn schoolarchieven van
2001-2002, 2002-2003 en 2006-2007. Sweet
memories voor velenl

Woansdei 15 augustus 19.30 oere. De fiering begjint mei blomlizzing by it Mariaaltaar en der is gearwurking mei de ‘Kleine Plechtigheid’ yn Greonterp.
Fan 7 july oant en mei 8 septimber is ús Sint Vitustsjerke op sneon iepen foar
publyk fan 13.30-17.00 oere.

Nationale Monuminte Wykein

Sneon 8 septimber ôfsluting Tsjerkepaad yn gearwurking mei Klokketoer
Greonterp en Bartholomeüs Tsjerke Westhim.
Snein 9 septimber 09.30 oere Eucharistyfiering yn de Bartholomeüs Tsjerke fan
Westhim. Nei ôfrin kofjedrinken.

Iepening JubileumJier 150 jier Sint Vitustsjerke en tsjerkhôf
Snein 23 septimber 10.00 oere
feestlike iepening JubileumJier mei
pastoar vd Weide, pastor Foekema,
mistsjinners, akolieten, Ceacilliakoor,
Fanfare Blauwhuis. Nei de misse is
der in prosesje troch de pastorijtún
en oer it tsjerkhôf. We slute de
iepening ôf mei in resepsje yn kafee
De Freonskip. Elkenien is wolkom.

En fierder

Sykje we in lid foar de Restauraasje
Kommisje, frijwilligers foar
Tsjerkepaad en handige helpers foar
lytse reparaasjes of it opromjen fan
argyf en pastorij souder.
Oant sjen, reaksjes binne wolkom,
Lokaasjeried Sint Vitus Tsjerke
Blauhús
parochiebestuurblauwhuis@live.nl T
0515 579476

Het begon met Pooh Beer. Om de taalontwikkeling te
stimuleren, mocht deze knuffelbeer altijd een weekje
bij een kleuter logeren. Hij had een koffertje bij zich
met daarin een bordje, een beker, bestek en een
tandenborstel. Ook zat er een prentenboekje en een
schriftje (voor het maken van een verslagje, een tekening
of een foto) en in het koffertje.
Na de logeerweek gingen beer en koffertje weer mee
naar school, las ik met de kleuter het prentenboekje
voor en mocht de kleuter vertellen over de logeerpartij.
Aanvullende hulp hierbij was het door de ouders gemaakte verslagje in het
schriftje.
De kinderen vonden het prachtig en konden bijna niet wachten tot de week, dat
ze eindelijk aan de beurt waren om Pooh Beer mee naar huis te nemen.
Door het veelvuldige logeren werd beer er niet beter op en op een gegeven
moment was zijn poot er af. Gelukkig werd de poot er weer aangezet door
Hendrik Tolsma uit Westhem (heit van Marije en Sybrecht), maar vanaf die tijd
kon hij hem niet meer buigen! Voor de kinderen geen enkel probleem.
Pooh Beer werd opgevolgd door Kees Knyn. De
opzet was hetzelfde, met dit verschil dat Kees
Knyn altijd op school was op de ‘Fryske dei’, met
het fries als voertaal. Dora van der Zee uit Wolsum
(mem van Koos) maakte een echte Friese kiel en
Tine Bonekamp-Hijlkema (mem van juf Holkje)
haakte nog een badpak en zonnepetje voor hem.
Beide knuffels werden overal mee naar toe genomen. Naar het zwembad,
het ziekenhuis, vakanties, werk van ouders, kortom: een druk leventje voor
een gewoon dier. En waren ze vies? Kregen ze gewoon een wasbeurt in de
wasmachine bij een kleuter thuis! De schriftjes met prachtige verhalen en foto’s
liggen op de schoolzolder. Pooh Beer en Kees Knyn zitten bij mij thuis op de kast.
Wachtend op de dag dat ze weer ergens naartoe mogen …..!
Oproep: Heeft iemand iets voor deze rubriek? Bel of mail me en ik kom langs om het
verhaal op te schrijven en een foto van te maken. Alles mag!
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Literaire komedie CIRCUS REVE
Greonterp | 22 tot en met 26 august 2018
In een halfopen tent wordt Reve terug gebracht naar zijn oorsprong. Voor Reveliefhebbers een feest der herkenning en voor nieuw publiek en jonge generaties
een kennismaking met een van de grootste schrijvers die Nederland heeft
gekend.
Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl

Circus Reve vertelt het verhaal van Francisco en Bernard, twee jonge vrienden,
die verdwalen in Betondorp waar ze een vaag figuur tegenkomen, een soort
schim. Dit blijkt de geest van Gerard Reve te zijn. Zonder de schrijver echt te
kennen, worden de jongens aangestoken door zijn taal en levensgevoel. Voor
Reve ondertussen veranderen deze jongens van nu in personages uit zijn
werk en leven. Ze dwalen door de Amsterdamse volkswijk van Reves jeugd en
reizen vanuit daar verder naar Greonterp, Friesland – en verder. De drie worden
vergezeld door een onbekende vrouw die zich voorstelt als fan van de schrijver.
Als enige beseft zij dat er snelheid geboden is bij hun ontdekkingsreis naar wat
verloren dreigt te gaan: het werk en de taal van een groot schrijver.
Kaartverkoop en meer informatie: www.circusreve.nl
Aanvang 20.15 uur (zondag 26 aug 15.30 uur)

Oproep voor de rubriek “10 jaar later”
Graag ontvangen wij voor de volgende keer weer een inzending voor deze rubriek. Mag ook gerust een andere periode zijn dan 10 jaar. Duik in uw foto-archief
en stuur een “oude” en “recente” foto op naar de redactie van de Nijsbrief.
Mailadres: nijsbriefblauhus@hotmail.com
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10 jaar
Fanfare

20
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Gerben Rypma Stifting – aktiviteiten 2018
Presintaasje fan it boek Freark fan Hallum

- Freed 6 july 15.00 oere Sint Maartentsjerke Hallum.
‘Freark fan Hallum’ beskriuwt it libben fan earwearde pater Frederik van Hallum
(1125-1175) de stichter en de earste abt fan it kleaster Mariëngaarde. Skreaun
troch kanunnik Sibrandus Leo (1528-1583), streekrjocht fan it Latyn oersetten yn
it Frysk troch Klaas Bruinsma (1931).En no útjûn troch de Gerben Rypma Stifting.
Mei koarten te keap fia ús Webshop

Tentoanstelling Reve en Rypma Leafde foar Taal

- Oant en mei ein septimber yn kafee De Freonskip
Gerben Rypma en Gerard Reve fûnen beide ynspiraasje yn ús omkriten om te
skriuwen. Dat is yn wurd en byld tentoansteld yn kafee De Freonskip yn Blauhús.
Der is ek in tafel om brieven te skriuwen en in stapel boeken yn de tap fan it kafee
om ûnder it genot fan in drankje te lêzen.
Iepen: tiisdei > sneon 12.00-20.00 oere, sneins 14.00-20.00 oere

Smidsstraat 14 • (De Hemmen 1) • 8601 WB Sneek
T 0515 430073 • www.bertmeubelen.nl

En fierder

- Freed 6 july Fjildskilderjen yn Greonterp
- Sneon 27 oktober Kulturele Kuier ‘Adam Petri’
- Winter 2018-2019. Tentoanstelling Fryske Keunstners yn museum Belvedère
wêrûnder wurk fan Gerben Rypma.
Graach oant sjen by ús aktiviteiten,
www.gerbenrypma.nl

EVA reiske op 16 maaie 2018
Om 9 oere stiet de Gaasterland express klear om 32 froulju fanút Blauhús nei
Joure te bringen.
De runfeartboat Simmerwille leit klear. Teagearre mei de 33 froulju fan KVG
Heech gean we der in dei op út. De kofje en it gebak siet foar ús klear.
Fia Broek bij Joure bedarje we op de marren en de sleatten. Rjochting Langwar,
oer de Koefert en fjirder nei de Lemmer. Even van board om te winkeljen, wat
ek omraak dien is en dan gauw erom foar de lunch oan board. De boat draait
en we binne wer op weromreis. Yn plak fan it deistige knipperke nei ´t iten spylje
de trekzak dames fleurige deuntsjes en in elts kin meisjonge. Kofje, thee as in
buorreltsje, alles is mooglik oan board. It waar is knap en je kinne sawol binnen
as buten sitte. Werom yn Joure rinne we nei de Orangerie foar in goed waarmmiel
buffet. Om 20.30 stiet de Gaasterland express te wachtsjen op har passagiers en
sjongendewei bedarje we wer yn Blauhús.
Mooi waar, gesellige minsken, wat wol je noch mear.
Ut namme fan de EVA, Holkje Draijer.
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De spesjalist

Harm: “It wetterskip spilet ek yn op de ferwachting dat der folle mear reinwetter
fallen giet. Hjirta meitsje we peilgebieten grutter troch dammen fuort te heljen, dan
ûntstiet der mear opslachkapasiteit”.

Drûge fuotten
mei tank oan Harm Kuipers
Harm Kuipers (25) hat de oplieding
Watermanagement dien en wurket
no as rayon- en peilbehearder
by Wetterskip Fryslân yn de
Súdwesthoeke rûnom Wâldsein, Balk
en Starum. Hy is hjir ferantwurdlik
foar it peil fan it oerflaktewetter
en moat de kwaliteit yn e gaten
hâlde. Ek regelt en kontrolearret
hy fergunningen foar bygelyks it
dimpen fan sleaten en oft der dan wol
foldwaande kompensearre wurdt, troch bygelyks oare sleaten breder te meitsjen.
Harm hat 12.000 hektare yn behear, guon saken kinne thús digitaal regele wurde
mar it leafst is hy ûnderweis en is sa in protte yn kontakt mei boeren of it fjild yn.
“In pracht baan”.
Hjirfoar wie Harm operator by it Wetterskip en moast hy de suverings ynstallaasje
fan Warkum, Ljouwert en It Hearrenfean yn e gaten hâlde. Meunsters út de
suveringen analysearre en chemikaliën tapasse om it proses te befoarderjen.
Harm fertelt pasjonearre hoe it hjir rûnom Blauhús regele is. De gemeente is
ferantwurdlik foar de beboude kom, it Wetterskip foar it bûtengebiet. It reinwetter
dat yn de sleaten rûnom Blauhús rint, wurdt nei it gemaal yn De Mar by Greonterp
pompt, hjir giet it de Marfeart yn. Rûnom Westhim nei it gemaal by de Pollepleats
wêr it yn de Katster Sylroede bedarret en it sleatswetter rûnom Wolsum wurdt by
de ‘Nije Brêge’ de Sylroede ynpompt. Sa bedarret it allegear yn de saneamde
Fryske Boezem. Dat binne dus alle grutte wetters en marren yn Fryslân en kinne
we mei boatsjes troch de hiele provinsje farre. It peil fan de Fryske Boezem wurdt
op 0,52 meter NAP (Normaal Amsterdams Peil) hâlden. Al dit wetter bedarret fia
Starum, Lemmer en Dokkumer Nijesyl yn de Iselmar of de Waddensee.
It is goed regele yn ús wetterrike provinsje. Harm begjin in dei mei digitaal
kontrolearren oft gemalen yn syn gebiet goed draaie, en oft der steuringen binne
oan reinigers en wat de delslach ferwachtingen binne, dan giet hy mei de auto
fan de saak op paad, lost lytse steuringen op sa as ferstoppe dûkers, makket
ûnderhâldbonnen en sit op kantoar om tafel om oer plannen foar nije gemalen en
oare gebiedsyndieling te praten. Mar it belangrykste en moaiste is dat Harm de
‘earen en eagen’ yn it fjild is foar it Wetterskip.
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Yn Blauhús binne in protte grutte gebouwen ôfkeppele fan it rioel, sadat it
reinwetter fan dy dakken daliks yn in feart rint. Mar de rest giet fia it rioel nei de
pomp by it Teatskehiem en wurdt nei de suvering yn Boalsert pompt. Uteinlik
wurdt fan it slib wat oerbliuw in restprodukt makke en ferwurke yn asfalt of
boustoffen.
Fansels tinkt it Wetterskip ek mei oer de problematyk rûnom de Veenweide en oft
de Flora & Fauna wet goed tapast wurdt.
Der wurkje sa’n 600 minsken by Wetterskip Fryslân. Koartlyn is doarpsgenoat
Piet Jan Dooper kollega wurden as meganysk monteur.
Yn syn frije tiid is Harm op it fuotbal fjild te finen of by syn maten yn Keet De
Skuorre.
Sicco
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Oldtimerdei

Túnfeestspultsje

Foto’s makke troch Michiel Zeinstra
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Foto’s makke troch Rinske Harsta
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
Schoolverlaters 2017-2018

Ik ben Sieta Zijlstra en ik ben 12 jaar. Ik woon Wolsum. Volgend jaar ga ik naar
het Marne. Later wil ik iets in de zorg doen maar ik weet het nog niet precies. Ik
hoop dat ik veel nieuwe vrienden krijg.
Ik ben Ynskje de Wolff, ik ben 12 jaar en woon in Abbega. Volgend jaar ga ik
naar het Marne college in Bolsward, daar heb ik heel veel zin in. Maar ik heb niet
zo veel zin in huiswerk. Later wil ik misschien wel dierenarts worden, en anders
iets in de zorg. Mijn hobby’s zijn buitenspelen, skeeleren, en volleyballen.
ik ben Hidde Rijpkema en ben 12 jaar. Ik woon in Westhem met mijn vader,
moeder en broer. Na de zomervakantie ga ik naar het Nordwin in Sneek. Later wil
ik gamer worden op Fortnite of op Clash Royale. Ik blijf later in Westhem wonen.
Ik ben Felice Klooster en ben 12 jaar en ik woon in Blauwhuis. Ik ga naar het
Nordwin College in Sneek. Later wil ik mischien doktersassistente worden. Mijn
hobby’s zijn dansen tekenen en creatief zijn, dansen vind ik het leukst.

Hoi ik ben Fenna Abma en ik ben 12 jaar en woon in Abbegea. Ik ga technasium
doen op het Bogerman en daar heb ik heel veel zin in, maar ik heb geen zin in
huiswerk. Mijn hobby’s zijn: buitenspelen, volleybal en beachvolleybal. Ik weet
nog niet wat ik later wil worden.

Fanfare
“Maestro-jubileumconcert groot succes”

Ik ben Ineke van der Zee en ik ben 12 jaar oud. Ik woon in Blauwhuis. Volgend
schooljaar ga ik naar het Bogerman. Later wil ik iets met dieren doen maar
ik weet nog niet precies wat. Ik hoop dat ik veel nieuwe vrienden krijg op het
Bogerman.
Ik ben Maaike de Jong en ik ben 13 jaar. Ik woon in Blauwhuis in de Sylroede.
Ik ga volgend schooljaar naar de Bogerman in Sneek. Later wil ik oud, verstandig
en gezond worden. Ik zou wel in Blauwhuis willen wonen dicht in de buurt bij mijn
ouders.
Hallo ik ben Myrthe Kroes en ik ben 11 jaar. Ik woon in Blauwhuis in de
Sylroede. Ik ga volgend jaar naar het Marne college in Bolsward. Mijn hobby’s
zijn: volleybal, buitenspelen en tekenen. Ik wil later in de zorg gaan werken maar
ik weet nog niet precies wat ik wil doen. Als ik naar het Marne ga dan krijg ik
een laptop en daar heb ik zin in. Ik heb geen zin in het huiswerk want dan kan ik
minder vaak spelen.
Ik ben Rianne Couperus en ben 13. En woon in Blauwhuis. En ga volgend
schooljaar naar het Marne in Bolsward. Later wil ik graag binnenhuisarchitect
worden. Dat lijkt me wel wat. Later wil ik graag in Blauwhuis blijven wonen.
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Het was een groot succes, de jubileumdag van Fanfare Blauwhuis.
Op 9 juni jl. vierde Fanfare Blauwhuis haar 10-jarig jubileum met het Maestrojubileumconcert. Een concert “voor het dorp-door het dorp” waar we veel en
alleen positieve reacties op krijgen.
Bedankt voor je komst. We kijken terug op een geslaagde avond!
Bestuur Fanfare Blauwhuis
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Skûtsjesile is myn nocht!
As dizze nijsbrief printe wurdt, hat de Blauhúster ‘Freonskip’ al fjouwer wykeinen
wedstriid syld. Yn april wie der silerij bij Langwar, yn maaie hiene we ‘Lemmer
Ahoy’ en yn juny ‘de Slach om Heech’. Us lêste wedstriid wie hiel ticht by hús,
nl. op 30 juny op de Aldegeaster Brekken, wêr’t we meisyld hawwe foar de ‘Tûke
Joekie bokaal’. Sa ha we mei ús ‘nije skip’ al wer aardich wat wedstriidûnderfining
opdien en binne we ús meielkoar oan it tarieden op de wedstriden fan de IFKS yn
augustus.

5 TEGEN 5 OP ZONDAG 22 JULI 2018
Zondag 22 juli 2018 is het weer zover. Het jaarlijkse 5 tegen 5 toernooi zal weer
plaats gaan vinden. Het toernooi word om het jaar georganiseerd voor de jeugd
en het daaropvolgende jaar voor de senioren. Vorig jaar mocht de jeugd het
magische veld betreden en dit jaar zijn de senioren weer aan de beurt. De strijd
om de robuuste bokaal zal weer los gaan barsten!
De 5 tegen 5 Tournament Blauhús organisatie is in 2012 gestart met het
organiseren van een voetbaltoernooi voor de Blauhúster Voetbal Club. Het
toernooi geldt als een stimulans voor het voetbal in het dorp en de omgeving
waarbij de plaatselijke v.v. centraal staat. Het toernooi is bedoelt voor
Blauhústers, jong en oud, dames en heren, voetballers en niet-voetballers etc. en
de BBQ’ers en bierdrinkers niet te vergeten. Voor een ieder wat wils. Tijdens deze
dag wordt er gescoord voor het goede doel; de v.v. Blauwhuis.
Uiteraard is er na afloop een heerlijke BBQ en LIVE MUZIEK. Verdere informatie
volgt nog via de social media van de v.v. Blauwhuis.
Zegt het voort en komt allen, spelers en publiek. Dan maken we er weer een
sportieve maar vooral gezellige dag/avond van.
Sportieve groeten,
Commissie
5 tegen 5 Tournament Blauhús

Oproep vakantiefoto’s

Graag ontvangen wij voor de volgende keer een foto van uw vakantie- / zomerbelevenissen. Niet alleen uit verre oorden, maar ook zeker van de belevissen in
Blauwhuis en omgeving. We kunnen dan de middenpagina’s de volgende keer
prachtig vullen met deze foto’s.
Stuur ze op naar de redactie van de Nijsbrief.
Mailadres: nijsbriefblauhus@hotmail.com
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Neist de wedstriden en
trainings gean we sa no en
dan mei in ploechje minsken
de mar op, foar it skûtsje is
dat, neist alle bydragen fan
sponsoren en donateurs de
grutste bron fan ynkomsten.
Mochten jo mei in groep
minsken (maksimaal 12
persoanen) ris de mar op
wolle, dan kin dat fan’t
simmer noch prima, we ha
noch wol wat romte yn ús
agenda foar jo famyljefeestje,
personielsútstapke of wat dan
ek mar.
Foar ynformaasje kinne jo telâne by ien fan de bestjoersleden, fia ús mail
(freonskip@skutsjeblauhus.nl) of op ús site ( www.skutsjeblauhus.nl )
Dêrneist hjitte wy jo fansels altyd tige wolkom by al ús kommende wedstriden,
niks moaier as eigen publyk op’e wâl!
IFKS 2018
18 augustus Hylpen
19 augustus Starum
20 augustus Heech
21 augustus Sleat
22 augustus Ychtenerbrêge (rêstdei of ynhaalwedstriid)
23 augustus Ychtenerbrêge
24 augustus Lemmer
25 augustus Lemmer
Graach oant sjen!
Bemanning en bestjoer ‘Stichting it Blauhúster Skûtsje’
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clubcinglesventoux.org staan op het moment van schrijven 12245 “malloten”
geregistreerd.
Klaar voor de start!

In de zomervakantie 2017 waren we (Ward mijn fietsmaat en ik) in Tsjechië al
meerdere keren wezen fietsen en tijdens een nazit hiervan hebben we het plan
opgevat om hier meer mee te doen.
Aangezien we beide een link hebben met MS (Grietje is MS verpleegkundige en
Ward zijn vader had MS) is het Klimmen tegen MS geworden van de organisatie
Moves. Hierbij is het de bedoeling dat er geld ingezameld wordt voor het
onderzoek tegen MS.
Van iedere deelnemer wordt verwacht dat ze minimaal €500,- inbrengen aan
donaties. De organisatie verstrekt folder materiaal en dergelijke.
Op het moment dat ik dit schrijf staat de teller op €1230,- een fantastische
opbrengst dus.
Het evenement wordt gehouden in Zuid-Frankrijk op de Mont Ventoux, ook wel
de reus van de Provence of De Kale Berg genoemd en vond plaats op zondag 10
juni 2018.
Wij zijn op vrijdagmorgen aangekomen om alvast even te kunnen wennen aan
de warmte. Direct na het installeren de fietsen gepakt om de inschrijf papieren
op te halen en de berg te kunnen verkennen. Aangezien de top in de wolken zat
en we dus niet konden zien hoe hoog de Ventoux nu werkelijk was zijn we naar
boven gefietst. Op driekwart van de beklimming werd het zicht door de bewolking
behoorlijk belemmerd en kregen we ook nog een plensbui. In de laatste kilometer
ging dit over in hagel, maar boven waren we (1909 meter hoog)!
Zaterdag nog een rustig rondje gemaakt en de fietsen gecheckt voor de zondag.
Het staat de deelnemers vrij op welke manier en hoe vaak ze naar de top gaan.
Er zijn deelnemers die wandelen, hardlopen of hand biken.
Aangezien het mogelijk is om de Mont Ventoux per racefiets vanaf 3 kanten te
beklimmen zijn we die uitdaging aan gegaan.
Wanneer je op één dag de Mont Ventoux 3 keer beklimt en je je aanmeld op de
site krijg je een stempel kaart. Mocht je de 3 beklimmingen volbrengen dan wordt
je na opsturen van de stempel kaart lid van de club van Cinglés du Mont Ventoux
(vrij vertaald “malloten van de Mont Ventoux”)
De Club des Cinglés du Mont Ventoux is een illuster gezelschap van wielrenners
die de Mont Ventoux van drie verschillende kanten op één dag beklimmen. Waar
voor velen de eenmaal de beklimming vanuit Bédoin al een barre tocht is, zoeken
andere renners de uitdaging in deze een ultieme prestatie. Op de site www.
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Voor ons begon de tocht om 7 uur ‘s ochtends in Malaucène voor de eerste 21
kilometer (gemiddeld 7,5% stijging) naar de top, dit hadden we op de vrijdag als
“opwarmer” al gefietst dus bekend terrein. Vanaf de top afdalen naar Bedoin,
daar omdraaien en weer naar de top (gemiddeld 7,5% stijging over 21 kilometer).
En vanaf hier weer afdalen naar Sault voor de “gemakkelijkste” beklimming
van gemiddeld 4,5% maar dan over ruim 25 kilometer. Al met al heb je dan
150 kilometer gefietst waarvan de helft geklommen waarbij je ongeveer 4400
hoogtemeters gemaakt hebt.
Gelukkig werkte het weer enorm mee en bleef
het droog, al waaide het wel hard op de top,
maar aangezien “Vent” Wind betekent niet
heel verwonderlijk. Met een temperatuur van
ongeveer 8° op de top en rond de middag 33°
aan de voet van de berg was bet wel zaak om
je goed aan te kleden tijdens de afdaling en
tijdens de klim goed te blijven eten en drinken.
Al met al een super goed georganiseerd
evenement voor een heel goed doel waarbij
door de deelnemers totaal ongeveer €
450.000,- bij elkaar is gesport voor het
onderzoek naar MS. Een fantastisch resultaat
dat hopelijk volgend jaar een vervolg gaat
krijgen.
Gezien het grote aantal sportieve fietsers in
Blauwhuis en omstreken zou het mogelijk
moeten zijn een team op de been te krijgen
om deze uitdaging aan te gaan (www.
klimmentegenms.nl)
Na de derde beklimming op de top!!

Richard Bloemsma
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Damclub De Skyfkes
In de A-Poule heeft Manfred de Wolff zijn zoveelste
titel binnengehaald. Er kwam echter wel een
beslissingswedstrijd aan te pas omdat Manfred
en Marcel Altena beide op 12 punten eindigden.
Marcel was er dicht bij maar moest toch genoegen nemen met een tweede plaats.
Johan Flapper en Leo Altena verzamelden beide slechts vijf punten en mogen
het dus volgend jaar proberen in de B-Poule. In deze B-Poule troonde Jan Willen
Wijbenga zich als de kampioen met negen punten. Epke Bootsma werd tweede
met acht punten. Evert Yntema en Wypke Attema degradeerden naar de C-Poule.
George Galema werd overtuigend kampioen in de C-poule met 8 punten. Richard
Smeding eindigde op de tweede plek met 5,5 punten.
Bij Jeugd 1 liet Marije Frankena er geen gras over groeien. Zij haalde alle 10
punten binnen dit seizoen en werd daarmee de verdiende kampioen. Op de
tweede plek eindigde Nynke Brouwer met zes punten. Bij Jeugd 2 werd Ditmer
Oppedijk met negen punten kampioen. Willem (K) Kroon eindigde als tweede met
zeven punten. Bij Jeugd 3 was Marcus Kroon de grote winnaar met zeven punten.
Jurre Jansen behaalde één puntje minder en werd tweede. Alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd!!

Voetbalvereniging
Het eerste elftal heeft het dit seizoen prima gedaan. Veel
jaren was een lage plek in de middenmoot een feit maar het
vlaggenschip krijgt langzaam maar zeker wat meer vertrouwen
en dat resulteerde dit seizoen in een prima zesde plaats met 33
punten. De mannen hebben de opgaande lijn dus te pakken en
dat biedt perspectief.
Het tweede elftal heeft het prima gedaan. De mannen eindigden op een
verdienstelijke tweede plaats. Er had misschien meer in gezeten maar de pijp was
op het laatst leeg. Toch gefeliciteerd mannen.
Hieronder de eindstanden van de jeugdteams. Het jeugdteam JO13 was dicht bij
een kampioenschip. Een beslissingswedstrijd tegen ONS eindige helaas in een
2-1 verlies. Desalniettemin een prima prestatie

ST IJ.V.C./Blauwhuis JO11-3 4e klasse 4e plaats van de 12 - 11 wedstrijden 22 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO11-4 4e klasse 11e plaats van de 12 - 11 wedstrijden 5 punten
Blauwhuis JO10-1 2e klasse 4e plaats van de 5 - 8 wedstrijden 6 punten
Blauwhuis JO8-1 3e klasse (wegens nieuw beleid KNVB worden van de JO8
geen uitslagen en standen bijgehouden).

Punt Ut
In de vorige Nijsbrief was reeds voorspeld dat het eerste
herenteam van Punt Ut 1 zou worden geconfronteerd met
degradatie. Het wonder vond helaas niet plaats en dus mogen
de mannen het volgend jaar opnieuw proberen.
De Dames van Punt Ut 1 eindigden in de lage middenmoot met 40 punten. Op
zich een redelijke prestatie nadat vorig seizoen werd gepromoveerd. De dames
van Punt Ut 2 moesten genoegen nemen met een 11e plek en dat betekende
degradatie. De dames van Punt Ut 3 deden het stukken beter. Het team behaalde
de 3e plek met 34 punten terwijl de koploper 39 punten binnenhaalde.
De jeugd heeft de toekomst! Nou
dat kan zeker gezegd worden bij de
jeugdteams van Punt Ut. De Jeugd
A werd overtuigend kampioen met
vijf punten voorsprong op directe
concurrent Trynwâlden. Super
dames, gefeliciteerd! Een foto van
het kampioensteam mag uiteraard
niet ontbreken in de Nijsbrief.
Kampioensteam Jeugd A:
boven v.l.n.r.: Baukje Brouwer, Nyne
Schippers, Janna Kroon, Reina Altena
en Willem de Boer (trainer/coach)
onder v.l.n.r.: Fardau de Jong, Amarins
Popma en Elisa Zijlstra

ST IJ.V.C./Blauwhuis JO19-1 1e klasse 4e plaats van de 14 - 13 wedstrijden 25 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO17-1 2e klasse 5e plaats van de 12 - 11 wedstrijden 17 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO17-2 3e klasse 3e plaats van de 12 - 11 wedstrijden 25 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO15-1 2e klasse 7e plaats van de 11 - 10 wedstrijden 13 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO15-2 4e klasse 5e plaats van de 12 - 11 wedstrijden 19 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO13-1 2e klasse 2e plaats van de 12 - 11 wedstrijden 26 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO13-2 3e klasse 9e plaats van de 11 - 10 wedstrijden 9 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO11-1 3e klasse 6e plaats van de 11 - 10 wedstrijden 16 punten
ST IJ.V.C./Blauwhuis JO11-2 4e klasse 9e plaats van de 12 - 11 wedstrijden 10 punten

Het Jeugdteam B1 deed ook goede zaken. Het bleef spannend tot aan de laatste
wedstrijd van het seizoen. Uiteindelijk eindigde het team gelijk met Covos op
de eerste plaats. Op basis van het aantal gewonnen en verloren sets, ging het
kampioenschap naar het team van Covos. Dat laat onverlet dat het jeugdteam
B1 wel even een feestje heeft gevierd. Een mooie presentatie dames. Het
Jeugdteam B2 verzamelde in totaal 42 punten en eindigde daarmee op een
verdienstelijke vierde plaats. Het gemengde team C1 eindigde vorig seizoen nog
als laatste met vijf punten. Het team heeft dit seizoen even wat rechtgezet want
tot aan de laatste wedstrijd streden zij met twee andere team mee om de tweede
plek. Het team kon in deze finale echter geen vuist meer maken en eindigde als
vierde.
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Út de âlde doaze

In foto fan in skilderij
(fan Gerben Rijpma)
fan Greonterp. De
bebouwing rjochts fan
de toer is mei de brân
ferlern gien.

Fan de Boalserter Feart nei de Trekfeart
It is sa fier. De oannimmer is
útein setten mei de oanlis fan de
Reitmarrûte. Foar de boatsjeminsken
út ús omjouwing kin de flage út . Net
mear hielendal oer Heech as Warkum
om efkes op de Blauhúster Puollen as
de Aldegeaster Brekken te sjen. De
measten kinne dan ek net wachtsje.
Yn novimber fan dit jier is it wurk klear.
Wy moatte fansels winsken hâlde.
Dêrom soe it moai wêze dat de
farrûte oer Greonterp ek op de list
mei prioriteiten setten wurdt. Fan de
Boalserter Feart ôf, oer de Kot, de
Reitmar, Sipkemar, It Fliet, troch de
Marfeart, by Greonterp del, troch de
Mar, op Dedzjum oan en sa wer nei de
Trekfeart. In prachtige farrûte. Lykas
in Greonterper krektlyn sei, leit de
Marfeart der net bêst by. Der stiet te
min wetter en de Greonterpers kinne
hast net mear yn harren thúshaven
komme. Der is de lêste tiid in protte
diskusje oer it befarber hâlden
fan de lytsere fearten. Wetterskip
Fryslân hâldt lykwols de poat stiif: 30
sintemeter is genôch. Mar ek yn it jier
1881 wie der al in diskusje oer it op
djipte hâlden fan de Marfeart. Dat blykt
wol út it ûndersteande ynstjoerde stik.
De kop derfoar soe ik sizze.
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Het wijkteam is bereikbaar via: 06-54364090
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06 543 64 090

Naast thuiszorg kunt u ook gebruik maken van onze andere diensten, zoals een
hulp in de huishouding, een warme maaltijd aan huis of alarmering voor een veilig
gevoel. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Vragen? Neem contact met ons op:

Wij vinden het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en
de regie zelf in handen kunt houden. Daarom bieden we 24 uur per dag, 7 dagen
in de week, zorg op basis van uw wensen en behoeften.

WIJ ZIJN ER VOOR
U ALS U THUIS HULP
NODIG HEEFT

Dit is het wijkteam van Thuiszorg Patyna in Blauwhuis en omgeving. Wij kunnen
u ondersteunen bij de dagelijkse verzorging, zoals wassen en aankleden. Ook
kunnen wij u helpen met verpleegkundige taken, zoals wondverzorging en het
innemen van medicijnen.

Thuiszorg
 Hulp in de huishouding
 Een warme maaltijd aan huis
 Alarmering voor een veilig gevoel

Wij zijn er voor u als u thuis hulp nodig heeft

Aggie Ettema-Ydema
Van der Looswei 21
8615LV Blauwhuis
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www.energetischtherapeutaggie.nl
info@energetischtherapeutaggie.nl
tel: 06-81982789

