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It hat altyd al sa west
Nei in subtropyske simmer yn Blauhús skowe
we stadichoan de hjerst wer yn. Septimber hat
wer west, sa as gewoanlik in moanne dy’t grôtfol
sit mei feestjes, ôfspraken en fergaderingen:
alles set wer útein.
Yn de foarige nijsbrief skreau ik ek al oer alle
jubilea en sa kin ik no noch wol even trochgean.
De St. Vitustsjerke pronket al 150 jier grutsk
oan’e kime en fierde op 23 septimber sûnder
mear in glorieus feest en ek bakkerij Popma hie
fan’t simmer in jubileum om JO tsjin te sizzen.
Beskeidenwei waard dat feestje oankondige,
as wie it hiel gewoan, 125 jier lang de iene
generaasje nei de oare yn’e bakkerij. Doe’t ik dêr nammens it doarpsbelang in
slokje op nimme mocht betocht ik dat dat miskien wol tekenjend is foar Blauhús:
we fine in hiel soad sa’t it hjir is sa gewoan. We ha in lyts doarpke mei in jort fan
in toer, in prachtich âlderein tehûs mei in nije non op’e beamstronk, in skoalle en
sportseal om jaloersk op te wurden, in fanfare, in skûtsje, sportklups, in kluphús
en in fracht oan ferienings, bedriuwen, inisjativen, talinten en fansels ek tal fan
fleurige feestlikheden wêr’t we ús oer it algemien graach fermeitsje litte.
Sa soe ik tink ik noch wol even trochgean kinne en ja, hoe gewoan is dat eigenlik
allegear?
Ussels op it boarst slaan leit ek net sa yn’t Blauhúster aard, mar it is toch wol
moai dat we op 29 septimber by de betinking fan de Slach by Warns ús doarp
even ûnder de oandacht bringe mochten. We wiene dêr op útnoeging fan de
organisaasje. Blauhús wie opfallen troch de ekstra oandacht dy’t skonken
wie oan de troch ús ynfulde oarkonde wêryn we it behâld fan de Fryske taal
ûnderskreauwen en it âlde Blauhúster liet wat we meistjoerd hiene, sadwaande
mochten we ús dêr by it Reaklif even hearre litte. Ha we dat ek ris belibbe.
Hoe nochter en kalm we alles soms ek oer ús hinne komme litte, sa no en dan ris
stil stean by al ús skatten en wearden is ek de muoite wurdich.
In soad lêsplezier tawinske mei dit boekje sljochtfol doarpsskatten.
út namme fan Doarpsbelang Blauhús,
Elly Attema-Hobma
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Kolofon
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Elly Attema - Hobma, Foarsitter
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René Couperus, Ponghâlder
Auke Attema, lid
Grietsje Bloemsma, lid
Karin Bolink, lid
Kees Steenstra, lid
Sekretariaat : Sinsmar 14, 8615 LK
Blauhûs
mailadres: skriuwer@doarpsbelang.frl

Blauhús op Ynternet:
www.blauhus.nl
Tineke Rijpma
Michiel Zeinstra
Us eigen polysjeman Chantal Manten
is rjochtstreeks berikber 0900-8844

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 1 desimber 2018


Kalinder
Datum

Aktiviteit

Tiisdei 16 oktober	20:00 oere Leiders, leidsters en oare 		
frijwilligers fergadering SieSa
Tiisdei 16 oktober
EVA: Lêzing troch Henk Dillerop
Wike 22 – 26 oktober
Hjerstfakânsje
Tiisdei 23 oktober	19:30 oere Beheer en Sie-Sa, dêrnei 		
bestjoersfergadering SieSa
Wike 5 – 9 novimber
Ald papier kontainer
Snein 11 novimber
Sint Maarten
Moandei 12 novimber
55+ bijeenkomst; gast Arno Brok
Tiisdei 13 novimber
EVA: Moadeshow
Sneon 24 novimber
Snertaktie Fanfare Blauwhuis
Wike 3 – 7 desimber
Ald papier kontainer
Woansdei 5 desimber
Sinterklaas
Tiisdei 11 desimber
EVA: De Blauhúster tsjerke bestiet 150 jier
Snein 16 desimber	15.00 oere, Kerstconcert Fanfare Blauwhuis 		
in de St. Vituskerk
24 desimber – 4 jannewaris
Krystfakânsje
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)
Nijsbrief:
Wurdt fergees besoarge by leden fan
Doarpsbelang Blauhús
Oplage: rom 300
Om-ende-by maart, juny, septimber en
desimber

Karin Bolink
Rinske Harsta
Bert de Jong

Advertinsjes binne tige wolkom,
ynformaasje by René Couperus

Redaksje-adres:
Sinserpaed 2, 8615 LX Blauhús.
nijsbriefblauhus@hotmail.com of
nijsbriefblauhus@gmail.com

Meiwurkers Nijsbrief:
Jannie van der Bijl
Nel Bekema - Hoekstra

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


Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Zomerreces
De zomer is weer voorbij. Iedereen heeft kunnen genieten van een welverdiende
vakantie; thuis of op een vakantieadres. In september start dorpsbelang weer met
de eerste vergadering. We pakken openstaande zaken weer actief op en nieuw
ingekomen zaken gaan we met nieuwe energie te lijf.
In de volgende Nijsbrief geven we een stand van zaken van de lopende zaken
en kunnen we aangeven welke nieuwe dingen de aandacht hebben van uw
dorpsbelang. Er zijn een aantal goede tips en ideeën geweest met betrekking tot
een mogelijkheid voor een financiële investering van DB. Wij gaan alle ingekomen
ideeën afwegen en kijken of het past bij het doel dat DB voor ogen heeft met de
investering. Ook hier komen we later op terug.
Als laatste nog even een opfrissing van het geheugen: op de site van de
gemeente kunt u zelf een MOR-melding plaatsen. Dit betreft alle vragen en
verzoeken aan de gemeente met betrekking tot de openbare ruimten. Het
zijn meldingen die gaan over alles wat kapot, vies en onveilig is en onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
stoepjes die scheef zijn, hoog gras, kapotte straatverlichting, etc.

Sylroede
Inmiddels zien we in Sylroede 3 de contouren van het eerste nieuwe huis. Als
alles volgens plan gaat, zijn er ten tijde van de druk van de Nijsbrief ook de eerste
muren te zien van de twee naastgelegen woningen. De verwachting is dat deze
twee woningen eind januari klaar zijn.

Incasso contributie Dorpsbelang
Binnenkort wordt de contributie voor het dorpsbelang weer van uw bankrekening
geïncasseerd. U herkent de incasso aan het ID van Doarpsbelang Blauwhuis:
NL72ZZZ400045430000
Wij danken u voor uw bijdrage en hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te
hebben.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.
Doarpsbelang Blauhús

Nije boargemaster
Op tongersdei 27 septimber ha we as doarpsbelang Blauhús oanwêzich west by
de beëdiging fan mr. drs. J.A. de Vries as nije boargemaster fan de gemeente
Súdwest-Fryslân. De Vries waard beëdige troch de kommesaris fan de Kening,
drs A.A.M. Brok.


Slach by Warns
Op sneon 29 septimber 2018 wie wer de Warnsbetinking op it Reaklif. Dy stie
dit jier, fanwegen Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018, yn it teken fan de
mienskip. Tema fan de dei wie dan ek; Mienskip; sûnder mienskip gjin takomst.
As DB Blauhús ha wy in oarkonde krigen mei it fersyk dizze te ûnderskriuwen
as wy ús ferbûn fiele oan de mienskip en dat wy ús der ta dwaan sille om dy
mienskip fleurich en geef te hâlden. De sammele oarkonden fan alle fryske
doarpsbelangen binne oanbean oan in fertsjintwurdiger fan Deputearre Steaten.
Nêst de oarkonde ha wy in doarpsliet ynstjoerd. De tekst is werskynlik fan’e hân
fan âld Blauhúster Sytse Schoffelmeer. Twa ôffurdigen fan DB ha by de betinking
west en ha kûplet ien en trije fan it liet foardroegen.
Ûnder de hiele tekst fan it liet.



Expositie in het Teatskehûs
door Nel Bekema-Hoekstra

Wat begon met het lot van de oude es eindigde
in een expositie, die het verhaal vertelt over deze
bijzondere boom, maar ook over de geschiedenis
van het Teatskehús en het tijdperk van De Zusters
van De Voorzienigheid.
Zij waren van 1904 tot 1980 in Blauwhuis.
De nonnen hebben heel veel betekend voor de leefbaarheid in het dorp en veel
gedaan in de verzorging en in het onderwijs.
Op 26 juli 2018 werd de tentoonstelling feestelijk geopend door ‘non’ Candida van
Delft-de Wijs. Zij vertelde over de expositie en hoe deze tot stand is gekomen.
Zij is de stuwende kracht geweest achter het deze expositie, samen met vele
vrijwilligers en kunstenaars uit ons dorp Blauwhuis.
Foto’s en gebruiksvoorwerpen geven een nostalgisch kijkje in het leven van
de mensen van toen … Ook is er houtdraaiwerk te zien van Andries Dooper,
gemaakt van de takken van de oude es. De expositie is er tot eind december van
dit jaar.
Een aanrader voor jong en oud!
Noot: Na het afscheid van de nonnen in 1980 bleef Zuster Chrysogona in
Blauwhuis . Ze bleef werkzaam in het onderwijs en woonde in een huis in De
Lytse Finne.
Ze overleed op 30 december 1985. Met haar overlijden werd het tijdperk van de
zusters definitief afgesloten.

Lekker Ite in het Teatskehûs
Elke 4e donderdag van de maand is het
restaurant ‘De Blauwe Pan’ in het Teatskehûs
geopend voor 55-plussers uit Blauwhuis e.o.
onder het motto: samen LEKKER ITE.
De kok bereidt voor u een ambachtelijk
3-gangen diner incl. één consumptie.
Kosten € 14,50 per persoon.
Restaurant is open vanaf 17.00 uur.
U kunt zich uiterlijk 3 dagen van tevoren opgeven bij de receptie
(tel. 0515-571900). Minimaal moeten er 15 personen aanwezig zijn.
Eerstvolgende avond is op donderdag 25 oktober a.s.


Jubileum 150 jaar Sint Vituskerk en kerkhof
Programma:
2018
-	23 September. Opening Jubileum-Jaar
Oktober. Culturele Kuiertocht
December. Kerstconcert
Oudjaarsavond. Projectie op de kerktoren
2019
Begin maart. Carnavalsmis met de Fyfkes
Eind maart. 100 jaar uurwerk kerktoren
Mei. Lezing over kerkkunst schilder Jacob Ydema
Juni. Vrijwilligersfeest
Juni. Blauhúster Tuinfeest
July - september. Tsjerkepaad en tentoonstelling
Augustus. Blauhúster Merke
September. Nationale Monumenten weekend
Volg alle ons via:
www.sintantoniusparochie.nl > blauwhuis
Facebook Jubileum Sint Vituskerk Blauwhuis
www.blauhus.nl > agenda
Of stuur een mail parochiebestuurblauwhuis@live.nl
dan informeren we u regelmatig over alle activiteiten.
Te koop: In het kerkportaal. Magazine met foto’s kerk en kerkhof à €5,00
Locatieraad en Jubileumcommissie
Sint Vitus Blauwhuis

zondag 23 september Openingsviering 150 jaar Sint Vituskerk



SAC - De grutste sinneblom 2018
De grutste sinneblom 2018 is fan
Doutzen Heins. Mar leafst 3.53 m!!
Hij lit de kop no al wat hingje mar wat
in prachtiche sinneblom!
Lokwinske
Eltsenien tige tank en takom jier wer in
kâns!
De oare top 7:
S. Huitema 	3.075 m
H. Zijlstra 	3.05 m
H. de Jager 	2.96 m
J. Kroon 	2.95 m
D. van der Zee 	2.825 m
A. Popma 	2.60 m
J. Rypkema 	2.21 m
It SAC bestjoer
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
Opening van het schooljaar 2018-2019
We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart:
maandagochtend 3 september met een viering in de
kerk met alle kinderen en leerkrachten en woensdagavond 5 september met een
Nieuwjaarsborrel met ouders en team. Beide waren een succes!
De viering met pastor Foekema ging over hoe belangrijk het bouwen van een
stevig fundament is voor een gebouw, maar ook voor de manier waarop we met
elkaar omgaan.
De kinderen mochten bouwen met bouwstenen van o.a. vriendschap, veiligheid,
vertrouwen, samenwerken en respect. Woorden met inhoud waarop je kunt
bouwen.

De toespraak bij de Nieuwjaarsborrel had dezelfde strekking:
Wij vinden het contact en de samenwerking met de ouders van wezenlijk belang
en zoeken dan ook graag deze verbinding. Wij willen vanaf dag één weer werken
aan een goede relatie.
Immers: een evenwichtige driehoek kind – ouder – school zorgt voor de beste
ontwikkeling van een kind. En het beste voor de kinderen, dat willen we natuurlijk
allemaal!
Bij een goede relatie en samenwerking is daarom nog één bouwsteen van
groot belang:
communicatie.
Communicatie
waarin we vriendelijk
en respectvol zijn
voor en naar elkaar,
we het contact en de
verbinding zoeken
met elkaar en samen
bouwen aan een
succesvol schooljaar!
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Bag2school Kledinginzameling St. Gregoriusschool
Wij willen u graag informeren over onze aankomende
inzamelingsactie. Wij hebben via de organisatie Bag2School
Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra
geld in te zamelen voor onze school. Het geld zal gebruikt
worden voor de kinderen.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en
verenigingen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet
nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet
meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor
school.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie
door een (vuilnis)zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel. Dit zijn
bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk
op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet
ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Breng uw zakken alstublieft naar school (op het leerplein) in de week van
maandag 29 oktober t/m vrijdag 9 november en help ons om samen een
fantastische inzameling neer te zetten! Heeft u nog vragen of misschien hulp
nodig, dan kunt u ons altijd bellen 0515-579262
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
St. Gregoriusschool

Kleine aanvulling op het verhaal bij … in de vorige Nijsbrief

Tijdens de doorschuifochtend op de basisschool in juni
werd me door de kinderen van groep 8 verteld, dat zij
Kees Knyn ook als logeerbeer mee kregen naar huis.
Was ik helemaal vergeten. Heb Kees Knyn toen snel
van huis gehaald en het koffertje met de schriftjes van
de zolder. Kinderen blij en ik ontdekte dat Kees Knyn
behalve in het schooljaar 2009-2010, ook in 2011-2012
nog bij een kleuter logeerde.
Zijn laatste logeerpartij was bij Bauke Kloostra (zoon
van Marije Brandsma).
Op de foto Bauke met Kees Knyn en Issy, zijn eigen
knuffel. De foto is genomen op 23-6-2012.

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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Het verhaal bij… De oude es bij het Teatskehûs
door Nel Bekema-Hoekstra

We zullen hem missen, de oude es
bij het Teatskehûs in Blauwhuis …
183 jaar stond de boom als een
vertrouwd baken bij het Teatskehûs.
De es is geplant in het jaar 1835 op
de plaats waar tot 1784 het Blauwe
Huis stond en toen het eerste echte
kerkje met pastorie.
In de jaren erna veranderde er veel in de wereld en in de omgeving van de boom,
maar de boom bleef, groeide en werd beeldbepalend.
- In 1868 begon men in het kerkje een eigen katholieke school en werd de 		
vroegere pastorie het meestershuis.
- In 1904 werd de bouw voltooid van het Sint Teresia Gesticht.
- In 1921 werd op korte afstand van de boom een nieuwe school gebouwd.
- In 1934 werd de gracht naast het Gesticht (langs de Singel) gedempt.
- In 1935 werd het Gesticht verbouwd en kreeg de naam St. Theresiahuis.
- In 1952 werd de tweede verbouwing van het St. Teresiahuis voltooid.
- In 1971 vond de opening plaats van een heel nieuw verzorgingshuis en kreeg
de naam Teatskehûs.
In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft menig kleuter tijdens de herfstwandeling
met het Kabouterpad de boom omarmd om te kijken met hoeveel kleuters je de
omvang van de boom kon meten.
Een sterke, grote, dikke boom, maar in de periode
van 2007 tot 2009, tijdens de nieuwbouw van
het huidige Teatskehûs, werd het lot van die
geweldenaar bezegeld door een langdurig gebrek
aan water.
De boom leefde aangetast door en er werden
verschillende kunstgrepen toegepast om hem te
kunnen behouden.
- In 2012 kreeg de boom een meterslange sjaal
van gebreide lapjes.
- In 2013 werd hij nog gesnoeid, maar toen bleek
dat hij niet meer te redden was werd hij in de
jaren daarna vaker gebruikt als kunstobject.
- In 2014 zaten er vogels in de boom, gemaakt
door bewoners van het Teatskehuis en door 		
kinderen
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In 2017 zaten er geschilderde vlinders op de stam van de boom

Omdat de boom een gevaar voor de omgeving opleverde, werden in maart
2018 de zijtakken van de boom verwijderd door de firma Donker en het hout
opgeslagen bij Andries Dooper.
Dit hout mag door iedereen, ook door kinderen, worden opgehaald om er iets
moois van te maken. Een blijvende herinnering aan de oude es.
Het idee ontstond om van de nog staande stam een
beeld van een non te maken, als eerbetoon aan
de Zusters van de Voorzienigheid, die van 1904
tot 1980 werkzaam zijn geweest in Blauwhuis. Hier
werd kunstenaar Bauke Hobma voor benaderd. Hij
maakte een ontwerp voor een beeld van 3 meter
hoog.
Helaas kon dit idee niet worden verwezenlijkt,
omdat de boom van binnenuit door zwam was
aangetast. Het definitieve einde van de boom was
op 6 juli 2018, toen de nog staande stam van de
boom werd omgezaagd.
Gelukkig kwam Bauke nog met een ander
idee: een doorkijk non van hout, geplaatst op
de stronk van de es. Hij werkte het idee uit en
maakte er een prachtig kunstwerk van.
Op 26 juli 2018 werd het beeld van de non
onthuld, maar of het een blijvertje is, is nog de
vraag. Zeker niet in hout!
En aan het maken in duurzaam materiaal
hangt een financieel plaatje!
Toch zou het mooi zijn: De non die weer
waakt over het Teatskehûs als eerbetoon
aan alle zusters die hier gewoond en gewerkt
hebben.
14

Blauhúster Skûtsje “Freonskip” op de Fryske marren
De bemanning fan de Freonskip die
dit jier foar de twadde kear mei oan
de IFKS sylwedstriden, mar dan
wol foar it earst mei in oar en eigen
Skûtsje. Dit wie eartiids “de Roos van
Dekema”, it Skûtsje dat eigendom wie
fan Recreatiepark de Kuilart, Fam.
Romke de Jong. Romke ferkocht de
Kuilart en der siet it Skûtsje ek by. De
hjoeddeiske eigners van de Kuilart Fam.
Bleckman hiene net folle op mei it silen
en sette it Skûtsje te keap. Blauhús wie
sykjende en de partijen kamen bijelkoar
en begjin dit jier is de keap besletten.
We moasten wer fanôf it begjin útein
sette. Alles is krekt wer wat oars as mei
it Skûtsje fan Jacob Huisman, wêr’t we
ferline jier mei syld ha. Wat kin er oan
wyn ha? Welke hichte kinst farre? Wat
foar snelheid kinst meitsje? Allegear
fragen wêr as jo antwurd op krije as
der ek oare skûtsjes meisile, dan is der
fergelyk .
Soks hat in soad tiid nedich, dus binne
we yn maart ek al starten mei de
tarieding op it seizoen. Adviseur Sipke
Westra gie onverstoorbaar oan it wurk
mei de bemanning en soarge dat de
brot klear wie foar de IFKS en der is
Sipke op’e nij wer glansryk yn slagge.
De IFKS wike sette op sneon 18
augustus útein op Hylpen mei in soad
wyn. De Freonskip kaam goed út de
start wei en kaam aardich frij te farren
en koe goed syn slagen meitsje. De
ôfstân mei de skippen efter ús bleau
frij gelyk. De bemanning hie it ferrekte
drok mei sa’n wyn mar sy joegen gjin
belies. Fêsthâlde yn alles en ek yn
de klassearing gie dat bêst, want de
Freonskip waard fertsjinstelik tredde,
en sylde har dermei foar it earst nei in
podiumplak ta op in IFKS wedstriid.

Twadde wedstriid wie foar it earst dit
jier op de sneins yn Starum, wêr’t
we ek wer trakteard waarden op in
soad wyn. Nei in matige start op nei
de earste hege tonne, wer wy yn it
foardewynse rak oan de ferkearde
kant fan it fjild bedarren en ús dermei
yn in hiel ûngeunstige posysje sylden.
By it earst folgjende krúsrak pakte de
Freonskip syn hichte goed op en sylde
deeglik nei foaren ta. De Konkurinsje
liet doe al sjen wa’t de lekkens yn
dizze wyke útdiele soe. Sterke Jerke
fan Earnewâld, Zeldenrust fan Heeg,
Drie haringen Enkhuizen en de Lege
Wâlden Terkapele en dêr kaam de
Freonskip yn Starum ek flak efteroan.
Foaryn wie it noch wat stuorke
wikselje, en Blauhús hold syn fyfde
plak stevich fêst. Wer in moai resultaat
op de Iselmar. Op moandei wie Heech
oan de beurt om de wedstryd út te
skriuwen, mei in prachtige Olympische
baan setten wij mei in bystje wyn as
twadde om de hege tonne. Jan Visser
fan de Zeldenrust wie ús krekt foar.
Wie spannend, en ûnderweis mei de
romme wyn kaam de Freonskip hast
foar dea te lizzen. It part fan de mar
wêr’t Blauhús lei wie hast gean rimpel
te sjen. Skande want de foarsprong wie
best grut. Efterom sjen en dêr kaam
de float oan dy al wat wyn mei krigen.
No dan bin dy grutte dingen samar
wer by je……. flokke jout ek neat. En
dan fuort der ek noch oerhinne, troch
dat bytsje gong dat sy mei krije. In 7e
plak wie it heechste wat we sile koene.
Tiisdei op it Sleattemermar waaide it
ek net hurd en hie de Freonskip op
sich wol in goed plak te starten, mar
hie net folle mooglikheden om frij te
kommen wêrtroch je dan wolris meisile
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moatte mei oaren. Der binne altyd mear
skippen as dy je der dan sjen wolle. Der
waard in “gate” syld, wat op himsels in
prachtich parkoer is. Dêrby geane je
earst om de heechste tonne en yn it
foar de wynse rak kinst in kar meitsje
om links as rjochts de wyn op te gean.
Hjirby wurd it in moaie wedstryd troch
de ferskillende ynsichten en keuze’s
fan de skippers dy se dan meitsje. Ek
op Sleat fear de Freonskip nei in 7e
plak. Woansdei wie de rêstdei, dy foar
de Freonskip ek as in rêstdei brûkt
waard. Alle wedstriden wiene syld,
dus wie der romte foar de bemanning
om de keunsten fan de lytse A en
grutte A-Klasse te besjen. Tjûkemar bij
Ychtenerbrêge wie it striidtoaniel op
tongersdei, wêr’t de Freonskip ek reedlik
útein sette en wat dúdlik waard, is dat
der by de foar de wynse rakken ynlevere
wurdt oan snelheid, de skippen mei in
soad túch komme eltse kear tichterby en
by de wyn op makket Blauhús it ferskil
wol wer. Wy koene it fjirde plak net fêst
hâlde, bedarren op in fiifde, letter seisde
en troch goed ferdedigjend silen fan Jan
Overwijk fan Top en Twel sels noch op in
7e plak. Dit wie foar ús gefoel de minste
wedstryd.
Freed wiene we wer op de Iselmar mei
in beste pûster wyn, en fanatyk op it
startskot wachtsjend die bliken dat de
Freonskip oer de startline west hie en
moast dus werom en efteroanslute. Mar
wer op nij oer de startline sjen om nei
foaren te kommen en dat slagge. Eltse

ronde waarden der wer in pear ynhelle.
Dat gie poerbêst en Blauhús wist harren
op in seisde plak oer de finishline te
faren. Dan wol in seisde plak, mar wêr
as wij starten wiene... Dan jout soks
fertrouwen en in ferdoemd goed gefoel
dat it wol kin allegear. De sneons fan de
Merke 9.15 oere start en de Freonskip
wie fuort en daliks goed fuort en rûn út
op de float. In spannende striid bij de
earste hege tonne dy’t de Freonskip
as earste ronde, mei Jan Visser yn de
nekke te hymjen mei de Zeldenrust dy
der moai boppe út stjoerde en dêrmei
syn earste plakje fêsthold. Freonskip koe
goed stand hâlde en wist de foarsprong
te behâlden ek al kaam de Sterke
Jerke tichteby. Mar de Earnewâldsters
moasten hjoed harren meardere sjen
yn de Blauhústers, dy dêrmei harren
twadde plak en twadde podiumplak fan
dizze wike wisten te silen.
Welke klasse as de Freonskip takom jier
yn sylt is noch net hielendal dúdlik, kâns
op promoasje is seker oanwêzich, omdat
der skûtsjes binne dy’t ophâlde. We sille
it sjen ………
Al mei al in prachtige wike foar de
bemanning fan ‘Freonskip’.
In hiel soad Tank oan al dy minsken
dy ús stipe ha op hokker wize dan ek.
Echt Geweldich!
Út namme fan it Stiftingbestjoer en
Bemanning fan ‘Freonskip’,
Groetnis Hartman.
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Gerben Rypma Stifting

We sjogge werom op in waarme simmer fol prachtige aktiviteiten.
-

-

De Tentoanstelling ‘Reve & Rypma Leafde foar Taal’ is drok besocht. Der 		
wiene quotes fan Gerard Reve, siedkerlen (siswizen) fan Gerben Rypma 		
en prachtige foto’s fan Martina Ketelaar. Oan de skriuwtafel binne ferskate 		
fraaie ‘brieven aan Reve’ skreaun.
Freed 29 juny wienen der folle tribunes by farrend teaterstik Zout West yn 		
Aldegea.
Freed 6 july wie in topdei mei Fjildskilderjen ûnder lieding fan Gerrit Terpstra
yn Greonterp én de presintaasje fan it boek ‘Freark fan Hallum’ útjûn troch 		
ús eigen Utjouwerij DeRyp.
Woansdei 26 septimber wie de presintaasje fan Stripboek ‘Kloris en Ko’ fan
keunstner Theo Jaasma.

Beide boeken (en mear) binne te keap fia gerbenrypma.nl > webshop.
Foar it bûsboekje
-

Sneon 27 oktober Kulturele Kuiertocht oer it ûntstean fan Blauhús.

Jubileum
De Gerben Rypma Stifting organisearre yn 1999 har earste aktiviteit; de 		
skilderijen tentoanstelling yn de Freonskip. Dat wie doe tagelyk mei de 		
Blauhúster Reuny.
Dêrom stiet 2019 it teken fan ús 20 jierrich jubileum
Ynformaasje fine jo op gerbenrypma.nl
Kontakt: gerbenrypma@home.nl of T 0515 579476
Oant sjen by ús aktiviteiten,
It bestjoer

125 jier Bakkerij Popma
Yn 1892 sochten Johannes Obe Popma fan Gaast en
Regina de Vries fan Warkum in geskikt pand om in
bakkerij te begjinnen. Se fûnen in pand yn Blauhús. It
pand op nûmer 2, de lettere Vitusdyk, wie earst noch
in pakhús en waard ferboud ta bakkerij mei winkel en
setten yn 1893 útein.
Nei it bakken gie oerpake Johannes der rinnende mei
de bôlekoer oan it juk derop út, om it guod oan ‘e man
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te bringen. Dat foel fansels net altyd mei as je betinke dat de doe 3 bakkers yn
Blauhús wiene.
Bakker van der Meer, yn it pand wer dat Ruud en Barbara no wenje en Bakker
Kuipers yn it pand fan Sietse en Therèse.
Yn 1928 naam pake Obe en beppe Kee it oer. Net in maklike tiid, siker net yn ‘e
oarlochsjierren.
De bakkerij stie in skoftke stil. Blauhús krige gjin moal. Yn Aldegea krigen se wol,
dus gie pake der hinne te bakken en gie alles op ‘e bon. Nei de oarloch koe der
wer bakt wurde yn Blauhús.
Heit waard doe’t er in jier as 14 wie fan skoalle helle om mei te wurkjen yn
‘e bakkerij. Mar net allinnich heit, de hiele famylje moast helpe om de saak
draaiende te hâlden. Doe’t er in bakfyts mei in motorke kaam, waard it besoargjen
in stik nofliker. Yn 1964 kamen heit en mem yn ‘e saak.
Bakker Popma wie doe noch de iennichste bakker yn it doarp. Der troch moastst
der eins wol ien by om te sutelen. Dit wie omke Anton. Mei de Ford bus gie hy de
dyk del te suteljen.
1993, 100 jier bakkerij Popma. In grut feest foar it hiele doarp.
Wy, de fierde generaasje, binne 1997 fan start gien.
It pand is yn 125 jier
ferskate kearen ferboud.
Sawol de wennerij as
bakkerij en winkel. Yn 1968
is efter de wenning in stik
oanboud, sadat de bakkerij
in stikje grutter waard.
De winkel is eins yn 1989
foar it earst feroare. Dizze
krige in moderne “look” mei
spegels en koelfitrine. 25
jier letter, ein 2014, ward de winkel opfrisse, sa as dizze der no by stiet.
Yn ‘e rin fan de jierren is der ek yn ‘e bakkerij it noadige feroare. De ôfwen dy’t op
takkebosken en turf stookt waard, makke plak foar ien op oalje en letter op gas.
Fan ôf 2012 brânt der ien op elektrysk.
Dit wie rûchwei 125 jier Bakkerij Popma.
21 july ha we dit fiert. It wie foar de famylje in dei om neat te ferjitten.
We wolle dan ek elkenien tige tankje foar al jimme lokwinsken, kaarten en kado’s.
Johan Gerard, Angela, Amarins, Jurgen en de hiele famylje Popma
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl

9

Merke yn
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Blauhús

Foto’s: Sicco Rypma
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De Spesjalist
Ditkear oer de bysûndere krêft fan de Greonterper Yslânske hynders en de ‘Iepen
Dei’ wêr eltsenien wolkom is.
In november 005 vestigden Liesbeth en Steven, hun kinderen en een kudde
IJslandse paarden zich aan de Mardyk in Greonterp. Liesbeth geeft paardrijles en
heeft zich in de loop van de jaren gespecialiceerd in Paardencoaching.

“Als dorpsgenoten mij zien, zoals laatst weer op ons dorpsfeest in Greonterp,
vragen ze altijd hoe het met mijn IJslandse paarden gaat. En of ik nog
paardrijlessen geef. En ja ik geef nog wel paardrijlessen, maar niet meer aan
al die jonge meiden zoals tijdens de eerste jaren dat wij hier woonden. Nee,
het belangrijkste dat ik nu doe is coaching met paarden. Dan blijkt dat maar
weinigen weten wat dat nou precies is,” vertelt Liesbeth Jense. “Meestal begint
men erover dat paarden ons menselijk gedrag spiegelen. Maar zo simpel is het
eerlijk gezegd niet. Ik coach gezinnen met kinderen, bedrijventeams, pubers die
vastlopen op school, mensen met een burn out, ik doe loopbaan-ondersteuning
en -begeleiding.
Maar wat ik precies doe, hoe het werkt, kun je het beste begrijpen door het te zien
en mee te maken.
Daarom heb ik besloten een open dag te houden op zaterdag 27 oktober.
Vanaf 13:30 uur is iedereen hier welkom aan de Mardyk 2 in Greonterp!”
“Wel vooraf even berichtje naar info@vanpaardenkunjeleren.nl dat je komt en met
hoeveel. Tot zaterdag 7 oktober!”
Sicco


Schoolverlaters 1988 - Groep 7 en 8 in Schooljaar 1987-1988
(Vetgedrukte namen zijn leerlingen die de school in 1988 verlieten)

Op de foto staan van boven naar beneden en v.l.n.r.:
eerste rij:
Manfred de Wolff, Theo Haarsma, Bernard Mulder en Peter Flapper tweede rij:
meester Halvard Jan Hettema, Johan Flapper, Ester Hobma, Sicco Brandsma,
Theo Ydema, Richard Rypkema, Jan Bekema en Evert Ypma derde rij:
Rein Brandsma, Frank Rijpma, Marije Brandsma, Truus Altena, Wiebren Altena, Ignas
Jorna, Stefano Hulsing en Fenna Kooistra
Gehurkt:
Atty Huitema, Johan van den Berg, Hedwig Eiling, Elske Wortman, Steef Haarsma,
Femia Kroon, Johannes van Urk (Ramaekers) en Timo Leenstra

Hieronder de verhalen van degenen, die positief hebben gereageerd op mijn
oproep. Alsnog een verhaaltje insturen kan altijd. Plaatsen we het in de volgende
Nijsbrief. Nel Bekema-Hoekstra
Manfred de Wolff
Na de lagere school ben ik naar de MAVO in Bolsward gegaan. Na deze afgerond
te hebben leek de middelbare landbouwschool in Sneek mij wel wat, maar na 4
maanden had ik het daar wel gezien en ben ik alsnog aan de HAVO begonnen.
Hierna ben ik naar de Hoger Landbouwschool in Leeuwarden gegaan. De handel
24

leek mij altijd wel wat, daarom heb ik daarna nog 2 jaar een HBO opleiding
voor de Makelaardij en Assurantie gevolgd. Tijdens de landbouwschool en de
makelaarsopleiding werkte ik altijd al bij Loonbedrijf Brandsma. Een mooie tijd.
Met al deze papieren op zak kon ik in 2000 direct aan de slag bij Van der Wal
Makelaars in Franeker. Hier heb ik veel geleerd maar na anderhalf jaar kwam er
een vacature bij Makelaardij Jan de Lange in Sneek. We waren er snel uit en ik
kon mooi in mijn eigen regio werken.
In 2008 heb ik het makelaarskantoor van Jan de Lange overgenomen en ben
eigenaar geworden. Prachtig allemaal, maar de crisis volgde direct!
Een lastige tijd, maar gelukkig hebben wij ons daar goed doorheen geslagen.
Momenteel werken wij met 4 medewerkers aan de belangen van onze
opdrachtgevers. Ik ben gecertificeerd makelaar en taxateur van zowel woningen
als bedrijfsobjecten. Ik woon in Blauwhuis samen met Emmy en onze dochter
Jolien.
Bernard Mulder
Toen ik inderdaad 30 jaar geleden in 1988 afgestudeerd was op de basisschool
in Blauwhuis ben ik naar de LTS in Bolsward gegaan. Ik heb daar 5 jaar gezeten
en heb voor de richting Autotechniek gekozen. Daarna ben ik naar Leeuwarden
gegaan en heb op het Friesland College het traject werken/leren gevolgd en zo
dus mijn diploma’s gehaald.
Ik ben met werken begonnen bij de Vries in Bolsward (Renault dealer) en kwam
daarna bij Attema in Heeg (universeel bedrijf). Mijn huidige werkgever is Tolsma
in Exmorra (universeel bedrijf + Isuzu dealer), waar ik als eerste monteur en apk
keurmeester werk.
Nadat ik uit huis ben gegaan heb ik een aantal jaren in IJlst gewoond. Ik woon nu
sinds 9 jaar in Oudega Súdwest Fryslân en heb 3 kinderen: Jesse (13 jaar) Sebas
(10 jaar) en Christa (6 jaar). Groeten, Bernard.
Ester Hobma
Na de lagere school ben ik naar de Titus Brandsma school in Bolsward gegaan
waar ik de MAVO heb gevolgd. Vervolgens heb ik MBO Milieukunde gedaan, een
nieuwe opleiding en onderdeel van toen nog de Zuivelschool. Deze opleiding
volgde ik deels in Bolsward en deels in Leeuwarden. De opleiding was niet wat ik
ervan had verwacht, maar bedacht dat een MBO papiertje mij wel weer naar een
HBO opleiding kon brengen en heb deze volle 4 jaren met goed gevolg volbracht.
Tijd voor een tussenjaar! Mede door mijn zaterdagbaantje bij toen nog de Promarkt in Blauwhuis werd ik door de eigenaren Julia en Fons enthousiast gemaakt
voor Australië. 9 maanden heb ik daar gereisd en gewerkt en een onvergetelijke
tijd gehad. Volop genoten en levenservaring opgedaan. De beste leerschool.
Na dit tussenjaar toch weer doorgegaan en een HBO opleiding gevolgd.
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de NHL in Leeuwarden.
Na deze opleiding ben ik gestart met werken in een Beschermende Woonvorm
van de GGZ in Workum. Na een aantal jaren ben ik overgestapt. Tijd voor een
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nieuwe uitdaging en ben ik begonnen als Medisch Maatschappelijk Werkster
bij het expertisecentrum van de Noorderbreedte in Leeuwarden. Na een aantal
jaren kwam er wederom een leuke vacature voorbij. Sinds 2009 ben ik bij de
gemeente Sneek begonnen als WMO adviseur, deze functie is in de afgelopen
jaren continue veranderd. Sinds 2015 werk ik binnen de gebiedsteams van de
gemeente Súdwest Fryslân. Nog steeds volop uitdaging en mogelijkheden.
In mijn vrije tijd steek ik veel tijd in het sporten (de appel valt niet ver van de
boom). Ik doe aan sloeproeien bij vereniging Woelwater in Sneek en zit bij
het wedstrijdteam. Sinds vorig jaar step ik er ook bij. Heerlijk sporten in de
buitenlucht. En natuurlijk genieten van mijn gezin. Sinds 2001 woon ik in IJlst
samen met Marten en onze prachtige dochters Amber van 13 jaar en Anniek van
11 jaar.
Theo Ydema
Na de basisschool in Blauwhuis en de HAVO in Bolsward ben ik verhuisd
naar Leiden voor de Leidse Instrumentenmakers School, gevolgd door de
HTS fijnmechanische techniek in Utrecht. Gefascineerd door de hightech ben
ik in Veldhoven gaan werken bij ASML. In dit broeinest van technologische
ontwikkeling werd ik uitgedaagd om verder te gaan studeren en heb ik
in Eindhoven de Technische Universiteit behaald. Mijn afstudeerrichting
Innovatiemanagement heb ik toegepast binnen een Oostenrijks automotive
bedrijf. In 2007 ben ik overgestapt naar een kleine, startende onderneming
in de windenergie. In negen jaar hebben we dit bedrijf laten groeien
naar 160 medewerkers en windturbine installaties geplaatst op de meest
afgelegen gebieden ter wereld. Ik heb hierbij veel gereisd en geleerd en was
verantwoordelijk voor engineering en R&D. Ik constateerde dat ik vooral veel
energie kreeg van het begeleiden en oprichten van nieuwe ondernemingen.
Ik ben daarom nieuw ondernemerschap gaan ontplooien en daarnaast
hogeschooldocent geworden aan de opleiding Technische Bedrijfskunde op de
Hogeschool Utrecht. Ik woon in Soest samen met Tanneke, onze zoon Jitte (10
jaar) en onze dochter Lena (8 jaar). Ik kom nog regelmatig in Friesland om te
zeilen, te windsurfen en natuurlijk voor familiebezoek.
Richard Rypkema
Na de basisschool ben ik 2 jaar naar Bolsward op de Westerlauwers geweest,
om daarna naar Sneek te gaan naar de CTS om een opleiding als elektricien te
volgen, en na nog een extra leerjaar installatietechniek aan het werk te gaan bij
Gebr. Sikma in Sneek(nu in IJlst).
Na tien jaar als dakdekker (inderdaad geen elektricien) ben ik verkast naar
Terpstra Daktechniek in Sneek waar ik zinkwerker/dakdekker ben, nu al weer 15
jaar.
Intussen heb ik met Elske Adema 5 jaar in Wolsum gewoond en nu alweer 13 jaar
op De Kat in Westhem met onze 2 jongens Ridzert (15) en Hidde(13).
Het lijkt nog niet 30 jaar geleden dat ik de basisschool heb verlaten. Ik denk
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dat het komt omdat ik nog in de buurt woon en de school toch wel een grote
maatschappelijke functie in het dorp heeft; dus altijd wel aanwezig.
Mijn binding met de school is nu wel minder, omdat beide jongens op het
voortgezet onderwijs zitten, maar het was toen ik er zelf zat toch wel een leuke
tijd. Een vriendelijke groet van mij.
Jan Bekema
De reis na de basisschool begon met de HAVO op R.K.S.G. Titus Brandsma
in Bolsward en persoonlijk kantoor in ‘t Diekje. Andere bezigheden waren de
hardrockband Ûngâns, jeugd-badminton, de KPJ en de damclub. Na de HAVO
volgde 5-VWO-speciaal op de Bogerman in Sneek. ‘t Diekje werd vervangen door
La Bohème.
De carnavalsclub en zomerkampen van het RFB (nu Mei Alle Wille) en een
blauwe maandag voetballen in het 3e van Blauwhuis waren nieuwe activiteiten.
Het was moeilijk een opleiding te vinden die bij me paste. Bestuurskunde en
HTS Electro waren geen succes en uiteindelijk heb ik de PABO afgemaakt.
Tussentijds heb ik vele baantjes gehad: o.a. krattensjouwer bij Poiesz,
vuilnisman, productiemedewerker bij Altis/de Vries trappen/De Valk meubels en
het bemannen van verschillende benzinestations.
Mijn eerste vaste baan was leraar op de Jozefschool in Den Burg op Texel. Ik
verhuisde naar het eiland (en café De Slock) en kocht daar een appartement.
Na meer dan tien jaar werken in het onderwijs werd ik woonbegeleider op
Zorgboerderij Novalishoeve.
In die tijd leerde ik Jaye kennen: een Filipijnse juriste, die in Nederland haar
Masters- en Doctorstitel heeft behaald.
In 2014 hebben we een half jaartje samen ‘proefgedraaid’ in de Filipijnen en dat
beviel erg goed: zijn dat jaar op 30 december in Manila getrouwd in het bijzijn van
onze beide families.
Jaye en ik woonden tot oktober 2015 op Texel. Daarna hebben we Manilla als
thuisbasis gekozen en het appartement op Texel verkocht. Ik heb hier inmiddels
6 appartementen in de verhuur; een taxi op de weg en een schoonmaakdienst en
wasserij. Ik word daarbij geholpen door 7 medewerkers. Het uitgaansleven blijft
ook aantrekkelijk, al is dat nu wat officiëler als aandeelhouder en vrijwillig socialmedia-manager van Conspiracy Garden Café. Al met al een gevarieerd bestaan,
dat afgelopen februari werd verrijkt met de geboorte van onze zoon Jan Andrés.
Wat de toekomst zal brengen is niet te voorspellen in dit land, maar dat houdt de
boel wakker en voorkomt verveling. Warme groeten en de beste wensen vanuit
Manilla!
Rein Brandsma
Na een mooie tijd op de basisschool ben ik naar de Westerlauwers in Bolsward
gegaan. Na 2 jaar was ik daar wel uitgestudeerd en heb ik mijn studie vervolgd op
de landbouwschool in Witmarsum. Toen de Middelbare Landbouwschool gevolgd
in Sneek en Leeuwarden en nog een boekhoudcursus en klauwbekapcursus in
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Oenkerk gedaan.
Ik heb stages gelopen in Denemarken, Frankrijk en Engeland en ben met mijn
maat Rinus ook nog naar Nieuw Zeeland gevlogen om daar te werken.
Naast al het studeren buitenshuis, werkte ik ook al thuis bij heit en mem op het
bedrijf en daar lag mijn passie: tussen de dieren en in de natuur.
In 1999 kregen we de kans om ons bedrijf te verplaatsen naar Wolsum en het
in een compleet nieuw bedrijf voort te zetten. We zagen het als een flinke stap
voorwaarts in ons bedrijf en hebben de kans gegrepen.
Nu 19 jaar verder, wonen en werken we hier nog steeds met heel veel
arbeidsvreugde en hebben ons bedrijf flink geautomatiseerd.
Naast het werk wat ook mijn hobby is, heb ik ook meerdere hobby’s waar ik mijn
energie in kwijt kan: mijn band de 4B’S waar ik veel lol mee beleef; ik zet me
in voor Dorpsbelang Wolsum en ik ben leider/trainer van de jongste jeugd van
voetbalclub Blauwhuis.
Privé staan de zaken er ook best voor. Samen met mijn vrouw Hiltsje heb ik
4 kinderen: Sikke, Harm, Oane en Auke. Samen proberen we onze vrije tijd door
te brengen op onze boot of op de fiets en op wintersport.
Zo nu weten jullie al heel wat over mij. Ik zou zeggen, als jullie nog meer willen
weten of zien: de deur staat altijd open op de Nijewei in Wolsum voor een praatje
of een bezoek aan ons bedrijf. Oan’t sjen!
Frank Rijpma
Het verlaten van de lagere school betekende voor mij ook meteen dat we gingen
verhuizen van Greonterp naar Itens. Een spannende tijd waarin ik veel nieuwe
mensen leerde kennen in de buurt maar ook op school. Na één jaar op de Sint
Jozef MAVO te hebben gezeten ben ik Havo gaan volgen op de RSG te Sneek.
Na het afronden van de Havo ben ik naar het Van Hall Instituut gegaan in
Leeuwarden voor een opleiding Dierhouderij.
Tijdens mijn studie was ik al vaak thuis aan het werk op het melkveebedrijf van
mijn vader en heb de boerderij uiteindelijk overgenomen. Ik woon sinds 2004 op
de boerderij van mijn ouders, samen met Sieuwke en onze 3 kinderen Marije (14),
Lútzen (12) en Brechtsje (8). Op dit moment staat de boerderij te koop en ben ik
op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan
maar het is tijd voor iets nieuws, net als 30 jaar geleden.
Marije Brandsma
Na de lagere school ben ik naar de Westerlauwers in Bolsward gegaan, waar
ik mijn mavo diploma heb behaald. Daarna ging ik via de Friese Poort in Sneek
(havo/mbo) naar het Van Hall Instituut in Leeuwarden. Hier heb ik mijn diploma
voor de opleiding Agrologistiek behaald. Trots als een pauw met mijn diploma,
kreeg ik een baan bij Grain Plastics in Marrum/Leeuwarden. Hier heb ik enkele
jaren de planning gedaan. Een prachtige baan, waar ik veel geleerd heb.
Ondertussen werd me een baan aangeboden bij een collega in de aannemerij.
Ook hier heb ik veel geleerd en met plezier gewerkt. Tot er een baan vrij kwam
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binnen ons eigen bedrijf. De rechterhand van mijn vader kreeg ander werk; er
kwam dus een plekje vrij. Van jongs af aan trekt het loonbedrijf me en ik dacht:
‘Het is nú of nooit…!’ Hier heb ik geen moment spijt van gehad. Eerst jaren samen
met mijn vader op kantoor en vanaf 2014 ben ik, samen met mijn compagnon
Tette Vellinga, de trotse eigenaar van ons bedrijf. Samen met mijn partner Frank
Kloostra, wonen én werken we met veel plezier in Wolsum. We hebben drie
kinderen, Bauke van 10, Marieke van 8 en Hendrik van 6.
Truus Altena
Na de basisschool ben ik naar het R.K.S.G. Titus Brandsma in Bolsward gegaan,
heb daar mijn HAVO diploma gehaald. Hierna ben ik Verpleegkunde gaan
studeren op de NHL in Leeuwarden.
Na mijn diplomering ben ik begonnen met werken in het Medisch Centrum
Leeuwarden. De eerste maanden als pool verpleegkundige, daarna als
neurologie verpleegkundige. Hier werk ik inmiddels ruim 20 jaar, nog steeds met
veel plezier.
Tijdens het laatste jaar op de HAVO heb ik mijn man Martin van der Schaaf leren
kennen. Toen ik 19 jaar was ben ik uit Blauwhuis vertrokken en met Martin gaan
samenwonen in Arum. Van daaruit zijn we bij Allingawier gaan wonen. Sinds 2003
wonen we net buiten Witmarsum, vlak bij Martin zijn ouderlijk huis. We hebben 3
zonen gekregen: Johan (17 jaar), Pieter (15 jaar) en Hendrik (11 jaar).
Ignas Jorna
Na de basisschool ben ik naar de Westerlauwers (Mavo) gegaan en 4 jaar later
geslaagd. In 1993 ben ik met m’n familie geëmigreerd naar Denemarken waar
m’n ouders vandaag de dag nog steeds een melkveebedrijf runnen.
In Denemarken heb ik de Agrarische School gedaan en ben in 1997 afgestudeerd
als bedrijfsleider. Ik ben werkzaam als veeverzorger en help mijn ouders
dagelijks. Ik woon op een voormalig melkveebedrijf, dichtbij de boerderij van mijn
ouders. In 2016 ben ik getrouwd met Gloria en vader van Christina Shania,(6 jaar)
en Ida Marie (1,5 jaar). Volgend jaar april, als alles naar wens gaat, wordt ik vader
van ons 3e kind..
Atty Huitema
Na de lagere school ben ik naar de HAVO gegaan. Eerst 2 jaar in Bolsward en
de laatste 3 jaar in Sneek op de RSG. Na de HAVO heb ik een jaar Uiterlijke
Verzorging gedaan. Een jaar was voor mij genoeg. Toch maar naar de MEAO
en daarna doorgegaan met SPD-bedrijfsadministratie. Dit is vergelijkbaar met
de HEAO. Hierna aan het werk. Ik ben begonnen bij een administratiekantoor
in Drachten. Na een paar jaar ben ik verder gaan kijken, heb een paar korte
baantjes gehad en kreeg toen de kans om bij Paques B.V. in Balk te komen.
Hier heb ik mij 6 jaar mogen vermaken. Daar deed ik in eerste instantie alleen
administratief werk, maar kreeg er ook al snel de salarisadministratie bij.
Mijn volgende baan was bij Flynth accountants en adviseurs als
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salarisadministrateur. Leuk werk, maar na 5 jaar was de uitdaging weg. Ik heb
toen bij Drukkerij De Vries gesolliciteerd naar de functie van Manager P&O.
Ik doe dit nu ruim 5 jaar en zit er met plezier en met genoeg uitdaging in het
verschiet. Ik woon samen met mijn jeugdliefde Marco en onze 2 zoons, Sander
(11 jaar) en Jesse (6 jaar) in Sneek.
Hedwig Eiling
Na de lagere school ben ik naar de H.A.V.O. in Bolsward gegaan. Ik wist toen al
dat ik graag verpleegkundige wilde worden en na de H.A.V.O. ben ik vervolgens
naar de H.B.O.-V in Leeuwarden gegaan. Tijdens het derde jaar van mijn
opleiding, kreeg ik een baan aangeboden in het Antonius Ziekenhuis en hier heb
ik 6 jaar met plezier als verpleegkundige gewerkt. Op een gegeven moment had
ik het wel gehad met de onregelmatige diensten en de weekenden werken en
ben ik bij Aannemersbedrijf A. Faber B.V. op kantoor gekomen. Sinds de geboorte
van onze oudste dochter Elske, ben ik voor ons eigen bedrijf “Garant Zaden”
werkzaam. Toch bleef de zorg kriebelen en sinds vorig jaar werk ik ’s avonds
nog bij de Thuiszorg in Oudemirdum en Bakhuizen. Naast mijn werk zit ik in de
redactie van het “Doarpsnijs” in Nijemirdum en ben ik penningmeester van het
Dorpsbelang. Sinds 2010 ben ik gelukkig getrouwd met Bauke en wij wonen met
onze 3 kinderen Elske (8), Gert (6) en Nynke (2) met veel plezier in Nijemirdum.
Femia Kroon
Na de lagere school naar de HAVO gegaan op het Titus Brandsma in Bolsward,
vervolgens naar de MEAO, opleiding directiesecretaresse op de Friese Poort
in Sneek, waar ik via mijn stage in het laatste jaar kwam te werken bij De Wit
Dijkstra Notarissen in Sneek. Vervolgens kon ik daar blijven werken en daar
heb ik meer dan 20 jaar gewerkt. Afgelopen periode vond ik het toch tijd worden
voor een nieuwe uitdaging. Toevallig stond er op dat moment een advertentie
in de krant van het Antonius Ziekenhuis en omdat ik tijdens mijn opleiding
directiesecretaresse in de avonduren de opleiding Medische Terminologie heb
gedaan, dacht ik: ‘Ik waag het erop’! En het is gelukt, dus ben sinds 1 juli van
dit jaar begonnen te werken als medisch secretaresse op de poli Urologie in het
Antonius Ziekenhuis in Sneek.
In 2001 gaan samenwonen met Gerrit Zuidema in Winsum, in 2006 zijn we
getrouwd, en wij hebben 2 kinderen, Yanco (11 jaar) en Marinka (9 jaar).
Timo Leenstra
Na de lagere school heb ik de middelbare landbouwschool gevolgd in Sneek.
Eerst 2 jaar in Sneek en daarna nog 2 jaar in Leeuwarden op de NHL. Nadat
ik deze opleiding had afgerond wist ik nog niet precies wat ik verder wou. Ik
heb vervolgens een 2-jarige opleiding Commerciële Bedrijfskunde gevolgd in
Deventer. Voor een bedrijfsstage die ik voor deze opleiding moest maken ben ik
in Heeg beland bij een bedrijf wat o.a. reuzenraden bouwde.
Na 2 jaar in loondienst te zijn geweest ben ik in 2001 als ZZP-er verder gegaan
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in de montage. Ik ben tot nu toe nog steeds werkzaam in deze sector. Ik doe veel
montageprojecten van verschillende attracties zoals achtbanen, reuzenraderen
etc. in parken en steden wereldwijd. Als montageleider heb ik een aantal
vaste montagewerkers die meegaan op de projecten. Verder houd ik mij bezig
met alle logistieke aspecten eromheen, zoals het regelen van transporten en
verschepingen. Daarnaast run ik tussen deze projecten door nog een webdesign
bureau. Door mijn werk ben ik ook al snel in Heeg komen wonen en woon daar
alweer 15 jaar met veel plezier samen met Jessica en onze 2 dochters Famke (5)
en Meike (1).
Sicco Brandsma
Leren was voor mij niet mijn grootste hobby tijdens mijn lagere school tijd, maar
vond het wel altijd super gezellig. Daardoor waren mijn lagere schoolprestaties
ook niet al te best. Het vinden van de juiste school was daardoor best lastig. Ik
ben begonnen op de MAVO aan de Westerlauwers te Bolsward. Na de MAVO
moest je eigenlijk al een beroepskeuze maken wat geen gemakkelijke keuze is
als je niet precies weet wat je later wilt gaan doen. Ben bij toeval op een open
dag van het laboratorium onderwijs in Leeuwarden terechtgekomen. Dit sprak me
zo aan dat ik dat ben gaan doen. Na het MLO ben ik in Groningen gaan studeren
aan de Hanzehogeschool het Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO). Na het
afronden van het HLO ben ik gaan werken als laboratoriummedewerker bij het
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in IJmuiden. Naast mijn werk ben ik
in de avonduren blijven doorstuderen en kort na het afronden van mijn Master of
Science aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gaan werken bij het Instituut voor
Milieuvraagstukken (IVM) te Amsterdam. Vier jaar geleden ben ik gepromoveerd
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier ben ik nu werkzaam als onderzoeker
in de werkgroep Milieu en Gezondheid en houd me onder andere bezig met
onderzoek naar analysemethoden en effecten van verontreinigde stoffen (zoals
brandvertrager, weekmakers, bestrijdingsmiddelen, en microplastic) op mens en
milieu. Ik woon alweer bijna 8 jaar samen met mijn vrouw in Amsterdam.

EVA-programma, seizoen 2018-2018
Najaar 2018
tiisdei 18 septimber. Iepeningsjûn mei it ferhaal fan Marica van der Meer;
28.000 kilometer, op ‘e fyts nei Australië.
tiisdei 16 oktober, Lêzing troch Henk Dillerop; Libje binnen de muorren fan de
gevangenis.
tiisdei 13 novimber, Moadeshow fersoarge troch moadehús Hendriks út Boalsert.
tiisdei 11 desimber, De Blauhúster tsjerke bestiet 150 jier. In jûn mei in koarte
tsjerketsjinst, de Blauhúster film fan de 60er jierren, in tentoanstelling en de lêzing
troch Ciel Huitema oer de rol fan de frou yn’e tsjerke fan eartiids oant no ta.
Alle jûnen binne frij foar EVA leden. Ek net leden binne wolkom en betelje € 4, 00 oan
yntree.
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Himdyk Rintocht en Himdyk Loop

Foto’s: Rinske Harsta
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75 jier “Underlinge Wille.”
Minsken, minsken wat in minsken op ´e Kat. Op 7 en 8 septimber 2018 wie it grut
feest yn Westhim. Doarpsbelang U.W. bestie 75 jier en dat wie foar it 3 koppige
bestjoer reden om in grutte reuny op tou te setten. Mei help fan de pleatslike
reunykommisje binne hja yn juny 2017 útein setten mei de tariedings.
It resultaat; in sportieve feestjûn mei Wolsum op ‘e freed te jûn en in prachtich
mooie reuny fanôf middeis 3 oere oant yn ‘e lytse oerkes op sneon.
Sa’n 300 minsken wiene sneons te gast yn ‘e feestlik oankleide tinte op
Feytebuorren. It wie in feest fan werkenne, moetings en wille meielkoar. De
Blauhúster katering soarge foar it iten en drinken. Dit koe net better.
Yn ‘e tinte stiene grutte buorden mei dêrop foto’s fan alle húzen en pleatsen yn
en om Westhim mei de bewenners derbij. Der wiene taspraken, tiid foar in kuierke
troch it doarp as even nei it tsjerke. Jûns wie der in revue makke en opfiert troch
bewenners fan Westhim.
In grut part fan de 75 Katsters hat meiholpen om der foar de reünisten in
ûnferjitlik feest fan te meitsjen. It bestjoer fan “Underlinge Wille” hat ear fan
syn wurk hân en giet no wer fjirder mei sa as it doarpsbelang eartiids op 8
septimber 1943 opset is; minsken de kâns jaan om elkoar te moetsjen. Meielkoar
wille meitsje, sportieve aktiviteiten, manlju’s en froulju’s jûntsjes en om it jier it
doarpsfeest organiseare.

Reuny Westhim

Op sneon 7 septimber kamen likernôch 275 Katsters en âld Katsers byinoar foar
in grutte reuny want Underlinge Wille (Feriening Doarpsbelangen) bestie 75 jier.
De Westhimmers kinne werom sjen op in prachtige moaie dei mei moai waar.
Middeis koe der bypraten wurde en nei in miel iten waard de jûns in revu opfierd.
Dêrnei koe der ta oan de lytse oerkes dûnsje wurde.
Hjirûnder in passaazje út de revu wêr’t de foarsitter fan de feestkommisje de lêste
wiken foar de reuny beskriuwt.
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Acht bestuur en medeledematen,
Wij zijn hier allen gaar gekomen in verband met het op poten staande jubileum.
Dit moet voor de Westhemmers, maar ook vooral voor de Westhemmers om
uitens een bijsterbaarlijk mooi feest worden. Nu is het ziezo, dat het bestuur
dit niet alleen kan behappen en er wordt dan ook op elkeen zijn medewerking
gerekend. Er zijn verschate kommisies in het leven geroepen, die zich hier
mee doende houden zullen, zoals opbouwen – versiering – vermaak – ketering
– sekreet en omballingen. U kunt van denken wel hebben, dat dit niet zomaar wat
is en vandaar ook de fraag om ons hier in bij te staan. Aldereerst zitten we met
het weer. Vanself hebben we mooi weer besteld, maar Paulusma heeft nog niks
toegezegd. We moeten dus een mooi weer en een min weer program hebben. Nu
zul je het beleven dat het de hele zomer hoppe droog geweest is en dat het dan
krekt reint dat het eest. Hier gaan wij in eersten niet van uit, maar hebben wel een
tent besteld, die ook wel makkelijk is om in het schaad te zitten bij aanhoudend
zomerweer.
Nu is het geval, dat de Blauwhuister Merke
midden in onze voorberijdings treft - en
daar doen ze de Himdijk looptocht nog eens
achteraan. Blauwhuis meent dat het de
hoofdplaats is, wat eigenlijk helemaal niet zo is,
omdat het dik 60 jaar geleden nog gewoon een
gat onder Westhem was, maar wij halen daar
wel meestentijds de prijzen weg met optocht
en spultjes, zodoende moeten we daar ook
mee in het spier. De looptocht komt hier langs,
waardoor we daar ook niet omheen kunnen. Al
met al houd dit ons wel fan de dijk, of eigenlijk
er op, want daar is het te redden.
Gelukkig is het vakantie, dus elkeen heeft het
aan tijd. Het schuitje zeilen neemt ook altijd
goends in beslag waar wij ferlet fan hebben,
dus het lijkt zo njonkelijtsen wel dat er heeltijten
wat is. Je zou er haast pijn in’t lijf van krijgen,
maar als dit alles wel kan en ons feest niet,
dan wordt ik puur en als mijn bloed suipe word
en mijn darmen takkebossen dan zal ik elkeen
geweken nemen die maar wat omhangt en
op’t feest voor best opslaat. Nu kunnen wij otis
en totis fan’t minste uit gaan, maar zo moeten
we niet. Elkeen weet zijn plek en we zijn maar
een kleine gemeenschap en moeten ons daar
nevens gedragen en met elkaar gemeenschap
hebben. Als dit alles soepel verloopt hoeven
34

we elkaar niet scheef aan te zien en wordt het feest het hoogtepunt van onze
gemeenschap. Ik wil elkeen daar hard voor maken, zodat wij met voldoening
weerom kunnen zien op een bijsterbaarlijk moai feest, waar vooral de Katsters om
uitens nog lang over na praten zullen en het hun zal begroten dat ze hier weg zijn.
Rudolf en syn Kaffee De Kot
Kaffee De Kot is mear as 100 jier it sintrum west fan Westhim. Yn de revu waard
dêr fansels oandacht oan skonken. Hjirûnder in oade oan kaffee De Kot en syn
kastelein.
Wiize: Highway man
Hy wie in kastelein, hie fan alles by it ein.
Wy wienn’ der faak te finen, jimme ek wol miskien
Smûk dêr efter it rút, It makke dêr neat út,
wiest mei as sûnder stut, want de wille fûn dêr wol syn wei
Sterker it ferhaal, Wy sprekke de selde taal,
want der wie in soad kabaal en de wille fûn finaal syn wei
Dus ik siz: In dyk rint nei’t kaffee, it rint altyd nei’t kaffee.
Hoe kinst do der no foarby,
wêr’t in doar altyd iepenstiet foar dy.
Siz en fertel my, werom leit dy dyk der nei.
Rûk ik noch dyn fleskes, mar fyts stadichoan foarby.
Samar wie’t doe dien, rêstich bist do gien,
mar it waar sa kâld as stien,
want de wille dy’t we hienn’ foarby.
Greate slokken bier, want we sochten wol fertier
en we fûnen wol plezier, mar dy wille wie te fier fan dy.
Wy tinke faak werom, ja graach tink ik werom
Hoe koest do sa fan ús gean,
want ‘t kaffee sûnder dy, hie gjin bestean.
Hy wie in kastelein, hie fan alles by it ein.
Wy wienn’ der faak te finen, jimme ek wol miskien.
Poede Lidela ensf.
De dyk dy rint no lâns it kaffee,
it is al jierren net mear ús stee.
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Badminton
Gezocht!
Hallo nieuwkomers, oudgedienden en iedereen die maandagavond niks te doen
heeft..
Het laatste jaar zijn er nogal wat nieuwe mensen in Blauwhuis eo komen wonen.
WELKOM.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste frisse leden die onze club komen versterken.
Lijkt het jullie leuk om mensen uit de omgeving te leren kennen én actief bezig te
zijn? En dat allemaal op de maandagavond? Kom dan eens vrijblijvend kennis
maken met de meest onderschatte sport: BADMINTON!
Natuurlijk geldt dit ook voor diegenen die al langer in Blauwhuis eo wonen..
Waar: 		
Wanneer:
Tijd: 		

Sporthal de Singel
elke maandag
19.30 uur tot ca. 21.30 uur

Namens het bestuur,
Josina Loonstra

Wêr is dit yn Blauhús?
Fan Berber Witteveen krigen
we by de redaksje yn mailtsje
binnen mei de suggestje foar in
nije rubryk, t.w. “Wer is dit yn
Blauhús?”.
Wat ús oanbelanget in moai
inisjatyf.
Jimme reaksjes binne tige
wolkom.
Ek nije ynsendings foar de
folgjende Nijsbrief(en).
Dit kin allegear stjoerd wurde nei
it mailadres: nijsbriefblauhus@
hotmail.com of nijsbriefblauhus@
gmail.com
Lit wat fan jimme heare.
Yn de Winter Nijsbrief komt de
oplossing te stean.
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Blauwhuis trapt af voor de 7e editie 5 tegen 5!

BLAUWHUIS- Het is zondag 22 juli de Sint Vitus kerk slaat half 1, de zon schijnt
en het dorp loopt leeg naar het voetbalterrein aan de Gerben Rijpmastraat.
Vandaag wordt het jaarlijkse 5 tegen 5 toernooi georganiseerd op het gezellig
ingerichte sportpark van Blauhús. Waar vorig jaar de jeugdeditie werd gespeeld
was het dit jaar weer aan de senioren om te strijden om de robuuste bokaal! Met
120 deelnemers, voetballers en niet-voetballers, werd er om 12.30 uur afgetrapt
met een speech en opening spel. Tijdens het opening spel werd het kanon van
Blauhús bepaald. Het kanon kwam vandaag van Mente de Boer en het slapste
schot kwam op naam van de dames Welmoed Rijpma en Margriet van der Werf.
Het team van Keet Remswerd 1 behaalde het hoogste gemiddelde als puike team
prestatie. Om half 2 werd er afgeschoten voor de poulefase. Met een speeltijd
van 10 minuten werd iedereen in het zweet geblazen of je nou niet-voetballer
of voetballer was. Aan het eind van de middag rond de klok van half 5 werden
de kruisfinales gespeeld bij zowel de heren als de dames. De damesfinale ging
tussen Keet de Kie 2 en Keet Remswerd. In een gelijk opgaande strijd met
verzorgd damesvoetbal werd er uiteindelijk met een brillenstand afgesloten
waarna penalty’s de uitkomst moesten bieden. Keet de Kie dames 2 trok aan
het langste eind door de zenuwslopende penaltyreeks naar zich toe te trekken.
Daarna werd er op het hoofdveld, onder het genot van het Frysk volkslied,
afgetrapt voor de heren finale. Het verrassend goed presterende elftal van
Keet de Skuorre #grijpt naar de fles tegen het gerenommeerde en geslepen
elftal Keet de Lounge. Het publiek werd getrakteerd op twee elftallen met een
catenaccio speelstijl. Beide ploegen hanteerden de countertactiek waardoor er
een schaakspel ontstond. De hete maar faire strijd werd uiteindelijk beslist door
een dood spel moment en een veldgoal van Keet de Lounge; 2-0. Na de finales
werd de dag afgesloten met de prijsuitreiking welke gesponsord werden door
Makelaardij Jan de Lange en Theeschenkerij en kanoverhuur ‘Kootje bij de brug’.
Ook werd er een merchandise artikel gepresenteerd. Voor de echte clubman- en
vrouw was er een sjaal verkrijgbaar met een pakkende tekst ‘Grien wyt foar altyd’.
Onder het genot van een natje en een BBQ speelde troubadour Sander Metz de
haringen uit de partytenten en werd het nog lang onrustig op het BVC sportpark.
Het dorp kan terugkijken op een prachtige zomerdag met een stimulans voor het
voetbal en de gemeenschap in het dorp.
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Út de âlde doaze
Dizze prachtige moaie skoalfoto is ús tastjoerd troch Bauke Altenburg (92) út
Ljouwert. Hy is yn 1926 yn Reahûs berne mar it gesin is nei Blauhús ferhuze yfm
wurk fan syn heit. Se wennen neffens Altenburg ticht by de skoalle.

Dizze skoalfoto is neffens Altenburg nommen op it efterplein fan de St.
Gregoriusskoalle yn it skoaljier 1934/1935.
Altenburg sels stiet links yn it midden (mei in wite stip op de noas).
De broers Piet en Dominicus Bootsma stean efteroan mei wyt boesgroentsje mei
in grutte strik.
Wy binne nijsgjirrich nei de nammen fan de oare minsken op de foto.
Jimme kinne kontakt opnimme mei Bert de Jong.

Nieuws van Werkgroep 55+
Op 8 oktober hadden we Tsjeard Cuperus, die al 35 jaar in het bezit
is van een metaaldetector en ons kwam vertellen over zijn hobby,
de vondsten en de geschiedenis die hierdoor vaak gaat leven.
Op 12 november a.s. hebben we een bijzondere gast. Het is ons
gelukt om drs. Arno Brok, die sinds 1 maart 2017 commissaris
van de Koning in Fryslân is, naar Blauwhuis te halen. Hij heeft
zich bereid verklaard om naar onze 55+bijeenkomst te komen.
Het wordt vast een interessante en gezellige ochtend, waarin we nader kunnen
kennismaken met hem! Dus: Gewoan komme!
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Thuiszorg
 Hulp in de huishouding
 Een warme maaltijd aan huis
 Alarmering voor een veilig gevoel

06 543 64 090

Vragen? Neem contact met ons op:

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

