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Heale hin
Dat klinkt miskien wat as in ûnaardich
begjin, as útskellen suver, mar sa bedoel
ik it seker net en sa sil it geskink fuort nei
de krystdagen ek net bedoeld wêze. Ik
lies dit gebrûk yn ien fan de ferhalen fan
dizze nijsbrief en moast der om laitsje. Twa
mannen fan de biljertklup dy’t alle jierren
op 28 desimber, op it ‘feest der onnozele
kinderen’ fan hun biljertmaten in heale
hin krigen. Kostlik! Dat wie myn earste reaksje. Soks kin allinnich mar ûntstean
út kammeraatskip. Mar wêrom en wêrom op dizze dei, wat foar ferhaal sit hjir
achter?
Alde tradysjes, nostalgy. Minsken dy’t al 40 jier of langer aktyf en belutsen binne.
Of guon dy’t yn Blauhús net allinnich nei de legere skoalle giene, mar ek hun
ferfolchûnderwiis krigen.
HUH!? Ja, dat hiene we hjir oait!
Sa lêze we yn dizze ferhalen oer âlde tiden wurden dy’t ek op dizze nije tiid noch
folslein fan tapassing binne. Sa’t goed 50 jier lyn der in skoalstriid wie tusken stêd
en plattelân fine we dat no it doarp oan de koarter ein lûkt as it giet om wentebou.
Yn de fyftiger en begjin sechtiger jierren sei men: ‘it plattelân wurdt troch en oan
de stêd ferkocht’. Op 3 desimber op in ynformaasjejûn oer wentebou fan SWF
hearden we de iene nei de oare doarpsbewenner opstean en sizzen dat der ferlet
fan wenten is yn it doarp wêr’t sy wenje of wenje wolle en dat net elk nei de stêd
ferhuzet út frije wil. Dizze jûn gie oer sifers, oer technyske feiten, dochs ha wy in
nije boargemaster dy’t it mei har beëidiging hie oer ‘wêze kinne wêr’t je hert leit’.
Litte we der fan útgean dat dat ek swier weaget en meinommen wurdt as der yn
2019 besluten nommen wurde moatte.
Foar elk dy’t hjir graach wêze en wenje mei; yn dizze
nijsbrief lêze jo ek dat jo nei de krystdagen it jier
feestlik ôfslute kinne mei in slokje by it skûtsje en dat
der yn 2019 ûnder oare by de jubilearende Gerben
Rypmastifting wer genôch te dwaan is.
Foarearst wolle wy elkenien de dagen rûnom kryst in
soad tiid winskje om even goed niks te dwaan (in hiele
keunst) en foar de dagen dêrnei: alles wat winslik is.
út namme fan Doarpsbelang Blauhús,
Elly Attema-Hobma
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Kolofon
Bestjoer Doarpsbelang Blauhús:
Elly Attema - Hobma, Foarsitter
Michiel Zeinstra, Skriuwer
Reneé Couperus, ponghalder
Auke Attema, lid
Karin Bolink, lid
Grietje Bloemsma, lid
Kees Steenstra, lid

Nijsbrief:
Wurdt fergees besoarge by leden fan
Doarpsbelang Blauhús
Oplage: rom 300
Om-ende-by maart, juny, septimber en
desimber
Advertinsjes binne tige wolkom,
ynformaasje by René Couperus

Sekretariaat : Sinsmar 14, 8615 LK
Blauhûs
Skriuwer@doarpsbelangblauhus.frl
Us eigen polysje-agint is rjochtstreeks
berikber 0900-8844

Meiwurkers Nijsbrief:
Jannie van der Bijl
Grietje Bloemsma
Karin Bolink
Nel Bekema - Hoekstra
Rinske Harsta
Bert de Jong

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje
foar: 1 maart 2019
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Kalinder
Datum

Aktiviteit

Moandei 31 desimber
Tiisdei 22 jannewaris
Tiisdei 29 jannewaris

’s avonds projectie op de kerktoren.
19.30 uur, SieSa, schoonmaakavond
eerste vergadering i.v.m. 45-jarig bestaan 		
SieSa
filmavond ‘It Deiboek’ in de pastorie
Voorjaarsvakantie St. Gregoriusschool
EVA jun, mei it konsumenten programma fan
Remedica
Carnaval
Carnavalsviering in de Sint Vituskerk
20.00 uur, agendavergadering bestuur SieSa
20.00 uur, vergadering leiders en leidsters 		
en andere vrijwilligers Siesa
EVA, Blauhuster jun
19.30 uur, Caritas en SieSa, daarna 			
bestuursvergadering SieSa
Jiergearkomste Doarpsbelang
Zomertijd: 100-jarig uurwerk kerktoren met 		
informatie, film en foto’s

Freed 8 febrewaris
15 -25 febrewaris
Tiisdei 19 febrearis
Wykein 1 – 3 maart
Sneon 2 maart
Tiisdei 5 maart
Tiisdei 19 maart
Tiisdei 19 maart
Tiisdei 26 maart
Woansdei 27 maart
Snein 31 maart

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
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Dizze winteredysje wurdt doar oan doar besoarge. Binne jo noch gjin lid fan
doarpsbelang Blauhús en soene jo wol faker de nijsbrief krije wolle, jou jo dan
op: skriuwer@doarpsbelangblauhus.frl

Gezamenlijk dorpenoverleg gemeente Súdwest-Fryslân
26 november jl. is er een gezamenlijk dorpenoverleg geweest tussen de gemeente
Súdwest-Fryslân en de dorpen Blauwhuis, Greonterp, Westhem en Wolsum. In dit
overleg zijn knelpunten en lopende zaken besproken die van belang zijn voor de
individuele dorpen of in relatie tot elkaar of de gemeente.
Op de jaarvergadering zullen de agendapunten uit het gezamenlijke dorpenoverleg
worden besproken. Hieronder een korte samenvatting van een aantal zaken.
Verkeersveiligheid in Blauwhuis
Op de Vitusdyk zijn drie onveilige punten aan te merken. Begin 2018 hebben de
dorpsbelangen Westhem en Blauwhuis de expertise gevraagd van Veilig Verkeer
Nederland. Door VVN is er een rapport aangeboden aan de gemeente. De reactie
vanuit de gemeente geeft geen duidelijkheid met betrekking tot uitvoering van
aanpassingen. Wethouder De Man zoekt uit wat er op korte termijn en op de lange
termijn gedaan kan worden.
Sylroede 3
Op de bouwtekeningen is een eerdere speelplaats en wandelpad komen te
vervallen. DB Blauwhuis vraagt naar de stand van zaken. Dhr. Koekkoek geeft
aan dat er budget is om de speelplaats én het wandelpad aan te leggen en dat
deze er kunnen komen. De gemeente gaat bij dit soort voorzieningen in overleg
met dorpsbelang. Ook is de Sylroede aangelegd aan een vaarroute en zou er een
aanlegsteiger komen. Echter is de vaart zo slecht onderhouden dat er redelijkerwijs
niet gevaren kan worden. Dhr. Koekoek geeft aan dat de verantwoordelijkheid ligt
bij de provincie, maar de gemeente gaat nogmaals met de provincie hierover in
gesprek.
Wonen
Blauwhuis geeft aan dat er behoefte is aan (nieuwe) starterswoningen terwijl de
gemeente steeds zegt dat in de kleine kernen geen behoefte is. De komende tijd
doet de gemeente een woonbehoefte-onderzoek waarin wordt gekeken naar de
behoefte van nu, over 10, 15 en 20 jaar. De gemeente adviseert de dorpsbelangen
om proactief aan te tonen dat er wel behoefte is. Op basis hiervan kan de gemeente
de verdeling aanpassen. DB Blauwhuis is hier al mee bezig.
Fietspad Westhem- Wolsum
Er is een wens vanuit DB Westhem en Blauwhuis voor een fietspad tussen beide
dorpen. Hierover kan de gemeente geen toezegging gedaan doen.
Openbaar groen (binnen en buiten de bebouwde kom)
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De gemeente geeft aan dat door achterstallig onderhoud 'zomaar' bomen
zijn gaan groeien. Deze worden gezien als zijnde openbaar groen maar zijn
dat eigenlijk niet. Deze worden verwijderd. DB geeft aan dat er wel heel veel
gerooid lijkt te worden. Wethouder De Man biedt aan dat de gemeente aan de
(gezamenlijke) dorpsbelangen uitleg geeft over het groenbeleid. Dit zou in 2019
kunnen plaatsvinden.
Glasvezel
Al langer speelt de wens om in Blauwhuis glasvezelkabel voor internet aan te
leggen. Er is inmiddels in Friesland begonnen met de eerste aanleg. Gemeente
Súdwest Fryslân staat als laatste op de agenda. Er wordt geen uitspraak gedaan
over een termijn.
Energieadvies
Er is het afgelopen jaar een adviseur voor energieadvies van Sian actief geweest
in Blauwhuis. Het advies en de werkwijze van deze adviseur is zeer twijfelachtig.
De adviseur gaf aan nauwe
samenwerking met de gemeente te onderhouden. De samenwerking tussen de
gemeente en Sian is inmiddels beëindigd en zal naar alle waarschijnlijkheid niet
worden hervat.

Wolkom

Welkom-folder
Doarpsbelang Blauhús is bezig
met het maken van een welkomfolder. Deze folder wordt persoonlijk
langsgebracht bij alle nieuwe
inwoners van Blauwhuis. We hopen
met deze folder de nieuwe bewoners
wegwijs te maken in het dorp en
de omgeving. Mogelijk maakt de
folder het voor de nieuwe inwoners
gemakkelijker om gebruik te maken
van de faciliteiten van het dorp.

Inmiddels is een eerste aanzet gedaan. Voor kennismaking met de bedrijven
in en rond Blauwhuis verwijzen wij in de welkom-folder naar de Nijsbrief. Hierin
staan diverse advertenties van bedrijven. Mocht u nog geen advertentie in de
Nijsbrief hebben, maar dit wel graag willen. Stuur dan een mail naar: skriuwer@
doarpsbelangblauhus.frl
De eerste druk zal aan alle inwoners van Blauwhuis worden uitgereikt.
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Buurtpreventie-app

In 1 van de vorige nijsbrieven hebt u kunnen lezen over de whatssapp
buurtpreventie. Vele mensen hebben enthousiast gereageerd, waarvoor
hartelijk dank. Nu is dan ook de tijd gekomen om het op te starten en voor u
de mogelijkheid u op te geven. We hebben het dorp verdeeld in tweeën, dit
heeft als reden dat er een maximaal aantal deelnemers toegestaan is in een
whatsappgroep.
De verdeling zal er als volgt uit gaan zien:
Groep 1: Sylroede, Jacobidyk, Broer de Wittestrjitte, Vitusdyk, Dykslân en
Atsemar
Groep 2: Gerben Rypmastrjitte, De Kie, Sinsmar, Sinserpaad, Van der Looswei,
de Pôle, Lytse Finne, Teatskehiem
Mensen die aan de rand wonen van een aangrenzende groep hebben de
mogelijkheid zich voor beide groepen op te geven.
U geeft u op door vóór 1 maart 2019 een mail te sturen naar whatsappblauhus@
outlook.com onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en het nummer
van de groep waar u aan toegevoegd wilt worden.

Sylroede 3

De bou fan Sylroede 3 krijt mear en mear foarm. Der binne al trije dúdlike huzen
te sjen. De oplevering fan de wenten sil yn 'e kommende 3 moannen plakfine.
De gemeente sil noch foar it ein fan it jier de proseduere foar kavel 9 begjinne.
Dit hâldt yn dat de ferwachting fan de gemeente is dat de kavel ûnder foarbehâld
ein fan it twadde kwartaal ferkocht wurde kin. Ôfhinklik fan it oantal minsken dy’t
belang by de kavel ha sil der lotte wurde. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt
opnimme mei de gemeente. Tiidens it bestjoerlik oerlis, wat wy as Doarpsbelang
jierliks mei de gemeente ha, is der ûnder oare sprutsen oer it oanlizzen fan in
boartersplak en in kuierpaad.
Jelle fan Jelles boubedriuw hat oanjûn dat hy noch mooglikheden hat om wenten
te bouwen, frysteand en 2 ûnder 1 kap. Ha jo belang by in wente en wolle jo witte
wat de mooglikheden binne dan kinne jo kontakt mei him opnimme.
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Foto’s: Rinske Harsta
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Oprop ‘maitiid Nijsbrief’
Yn de Nijsbrief fan’e maitiid stie in oprop foar ideeën út it doarp omtrint
ynfestearings fan it Doarpsbelang. We ha hjir in pear moaie reaksjes op hân,
wêrfoar tank.
We ha as DB sjoen nei de ferskate reaksjes en dizze nêst ús fisy lein. Eltse
ynstjoerder hat persoanlik berjocht mei motivaasje krigen fanút DB.
Foar ûndersteande saken hat DB besletten om fierder ûndersyk te dwaan nei
mooglike útfiering / bijdrage.
Ideeën fanút it doarp:
•
Bijdrage Doarpsreüny
•
Bijdrage saneare grêft om’e tsjerke.
•
In plak foar Histoarysk Blauhús en doarpsarchyf
•
Prieel
Winsken fanút DB:
•
Promoasje folder nije bewenners Blauhús
•
Meidielings boerd
We hâlde jo op’e hichte!

Schema Oudpapier container 2019
Maand		

Week

periode

Januari		
Februari
Maart		
April		
Mei		
Juni		
Juli		
Augustus
September
Oktober		
November
December

2
6
10
14
19
23
27
32
36
41
45
49

07 – 11 januari
04 – 08 februari
04 – 08 maart
01 – 05 april
06 – 10 mei
03 – 07 juni
01 – 05 juli
05 – 09 augustus
02 – 06 september
07 – 11 oktober
04 – 08 november
02 – 06 december

Opbrengst is ten bate van de St. Gregoriusschool
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Herfstmarkt in het Teatskehûs
Op woensdagmiddag 21 november was er weer de jaarlijkse herfstfair in het
Teatskehûs.
Op deze herfstfair waren diverse kraampjes met zelfgemaakte spullen, draaiend
rad met veel leuke prijzen, leuke spelletjes om te doen en natuurlijk de heerlijke
oliebollen die buiten bij de ingang werden gebakken. De geur van de oliebollen
kwam je al tegemoet als je richting het Teatskehûs liep.
De opbrengst van deze middag is ten bate van het welzijnswerk in Teatskehûs.
Het was een fijne en gezellige middag in het Teatskehûs. Belangstelling was er
van jong tot oud. Deze keer niet geweest, dan zeker volgend jaar komen.

Foto’s: Rinske Harsta
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Intocht Sinterklaas
Op woensdagmorgen 5 december kwam Sinterklaas samen met de pieten aan
in Blauwhuis. Net als vorig jaar was Sinterklaas met het skûtsje naar Blauwhuis
gereisd. Op het skûtsje zaten ook leden van de Fanfare te spelen, als extra
welkom.
Achter Café De Freonskip, op de Opslach, was jong en oud aanwezig om
Sinterklaas welkom te heten. Daarna gezellig met z’n allen naar De Singel waar
het grote Sinterklaasfeest werd gevierd.
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Foto’s: Rinske Harsta
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Beste mensen,
We wonen nu een jaar in Woudsend.
Het was eerst even wennen, want we lieten veel achter in Greonterp en
Blauwhuis.
We hebben met veel mensen lief en leed gedeeld.
Zoveel waardevolle jaren waren het. Waar we zo vaak nog aan denken en mee
bezig zijn.
In 1977 kwamen we wonen in Blauwhuis, Candida ging werken als
activiteitenbegeleidster in het Teatskehûs, Luuk kreeg verschillende banen. In
1979, tijdens de strenge winter kochten we ons huis op Snakkepôle in Greonterp.
Daar werden onze vier jongens geboren. Later begonnen we een eigen video
productiebedrijf “Just Look”
Dat is 42 jaar, dit poets je niet zomaar weg.
En nu ga ik in januari ook stoppen met mijn werk in het Teatskehûs.
Op deze manier willen we iedereen hartelijk bedanken, voor alle waardevolle
kontakten en samenwerkingen.
Luuk en ik hadden er niets van willen missen.
Het zal nooit zijn uit het oog uit het hart.
Het ga u allen goed!
Vriendelijke groeten van Luuk en Candida van Delft de Wijs
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De Spesjalist
Ditkear binne we te gast by Sietse Altena (47) en Therèse Huitema (46)
fan Service Partner Brouwer Electro, oan it Dykslân yn Blauhús. Se wenje hjir mei
harren dochters Nora fan 18 en Reina fan 16.
Fertel koart wat oer de skiednis fan jimme bedriuw
Sietse wurke yn syn frije tiid bij Jan en Hermien Brouwer yn de elektronika
winkel. Dêr die d’r fan alle hande wurk en nei ferloop fan tiid naam hij de winkel
ek wol oer at Jan en Hermien in wike op fakânsje wiene. Yn 1994 freefen Jan
en Hermien at wij de saak ek oernimme woene, en sa barde it dat wy as jonge
tweintichers eigeners waarden fan in moaie elektronika winkel. De earste jieren
draaiden we ûnder de namme Brouwer Elektro Sprinter, en letter waard dat
ServicePartner Brouwer Elektro. Foardat we los giene mei de winkel wie Sietse
oan it wurk bij Posthuma Batterijen yn Easthim en Therèse siet op kantoar bij in
projectontwikkelingsbedriuw yn Snits.
Wat ferkeapje jimme sa al
Wij ferkeapje wytguod, ofwol waskmasjines, drûgers, koelkasten en friezers,
ôfwaskmasjines en sa. Sawol frijsteande apparaten as ynbou apparaten foar yn
de keuken.
Brúnguod, sa as telefyzjes, stereo-ynstallaasjes, satelliet-ynstallaasjes ensfh. En
fierder ha we ek lyts húshâldlike produkten, lampen en batterijen en in hiel soad
oare accesoires te keap yn de winkel.
Binne jimme in standerd Witgoed Winkel of biede jimme mear
Wy binne in lytse selsstandige winkel, mar oansluten by in grutte organisaasje.
As ServicePartner binne wij ûnderdiel fan Electronic Partner. Dêrtroch kinne wy
ek foardielicher ynkeapje as wannear wy net bij in organisaasje sitte soene en
gebrûk meitsje fan harren marketing ôfdieling. Sa krije de minsken in pear kear
per jier in moaie folder fan ús yn de bus. Trochdat we sa lyts binne, kinne we
hast al ús klanten persoanlik. We prebearje sa folle moochlik service te bieden,
bygelyks troch fluch te plak te wêzen by steuringen. En at klanten in nij apparaat
keapje bij ús, soarchje wij derfoar dat dit snel en fakkundich pleatst wurdt. Ek
foar ynbou apparatuur kin men bij ús telâne, Sietse soarchet dêrfoar dat it nije
apparaat netsjes yn de keuken ynboud wurdt.
Hoe hawwe jimme de taken ferdield en wat is jimme spesjalisme
Sietse is in soad ûnderweis om nije apparaten ôf te leverjen en te ynstalleren as
stikenne apparatuur te reparearjen. Therèse docht de ferkeap yn de winkel, nimt
de tillefoan oan om storingen op te nimmen en docht de boekhâlding. Ek soarget
se derfoar dat de winkel netsjes bliuwt en feroaret om de pear wiken de etalaazje.
We jouwe minsken in earlik en deskundig advys bij de oanskaf of reparaasje fan
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harren apparatuur en soarchje derfoar dat se tefreden binne at we klear binne.
Miskien meist dêr wol fan sizze dat dat ús spesjalisme is !
Is desimber drokker dan oare moannen
De lêste jieren wurdt desimber steeds drokker. It is echt de ‘kado-moanne’ fan it
jier, en dan mei namme rûn de kryst.
Hawwe jimme plannen foar de takomst mei it bedriuw
We kinnen ús bedriuw moai tegeare draaiende hâlde en ha d’r noch steeds in
soad wille fan. Dêrom wolle we de kommende jieren op de selde foet fierder
gean. We hope noch in soad minsken ta tsjinst te wêzen yn de takomst.
Oare kear by De Spesjalist: Boeken
Sicco
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Plannen Gerben Rypma Stifting 2019
De Gerben Rypma Stifting bestiet 20 jier, dat fierde we in jier lang mei aktiviteiten.
Ferhalen Fertelle | Freed 25 jannewaris 16.30 oere, tap kafee de Freonskip. In
oerke bysûndere ferhalen fan doarpsgenoaten.
Muzykjûn | Sneon 23 febrewaris, seal kafee de Freonskip. Lokaal talint, bysûnder
ôfwikseljend programma.
Hús mei ferhalen | Gerben Rypma keamer, fan april oant en mei septimber.
Tentoanstelling ‘Hús mei ferhalen’. Foto’s fan huzen út ús omkriten, mei ferhalen
fan de bewenners en âld bewenner.
Midsimmerjûn | Freed 21 juny. Muzyk en poezij in unike lokaasje yn de bûteloft.
Gerben Rypma Tentoanstelling | Moanne septimber. Grutte útstalling fan Gerben
Rypma skilderij en oar materiaal.
Folgje ús op www.gerbenrypma.nl | Facebook @gerbenrypma
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Út de âlde doaze
(troch Bert de Jong)

Yn de foarige Nijsbrief stie in moaie skoalfoto fan it skoaljier 1934/1935. Wy
wienen doe nijsgjirrich nei de nammen fan de minsken op de foto. Dominicus
Bootsma stie sels op de foto en koe ús moai op wei helpe. Dêrfoar tige tank.
Dêrom hawwe wy de foto, no mei de nammen, op ‘e nij opnommen.

Boppeste rige: Juf V.d. Berg, Juf Trinbach, Julia Altenburg, Hedwig Galema,
Marieke Flapper, Piet Bootsma, Siep Witteveen, Mieke Hettinga, Bertus
Hofmeijer, Romke Teernstra
Twadde rige: Wiebe Altenburg, Jap Galema, Jitte Flapper, Dominicus Bootsma,
Griet Witteveen, Douwe Hettinga, Marieke Hofmeijer, Lieuwe Teernstra
Tredde rige: ?, Dora Siemonsma, Bauke Altenburg, Marieke Bos, Gerrit Bos,
Johanna Bootsma, Jan Hettinga, ? Hofmeijer, Watze Teernstra, ? Teernstra
Fjirde rige: Kuipers (3x), Juliaantsje van der Weij, Gretha Bootsma, Liesbeth
Thibaudier, Lammert de Jong, Leo Thibaudier
Ûnderste rige: Marietje Yntema, Sjoerd Yntema, Gatske Zeinstra, Atsje de Boer,
Tsjitske de Boer, Yfke de Boer en twee onbekenden.
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl
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Blauhús

20

it jier run
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Hoe’t Blauhús de RK Lânbouhúshâldskoalle
oan Boalsert ferlear
(troch Bert de Jong)

Nei WO II pakte eltsenien de trie wer op. Ek yn Blauhús waarden plannen makke.
Doarpsbelang, de tsjerke, de skoalle, it Teatskehús en de pleatslike Boerebûn
smieten de lapen gear en kamen mei it plan om in RK Lânbouhúshâldskoalle
yn it doarp op te rjochtsjen. Der waarden plannen útwurke en oan de gemeente
foarlein en dy wie posityf.
It wie op 23 augustus 1948 doe’t de gemeenteried fan Wymbritseradeel in
saneamde nedich- ferklearring ôfjoech foar in RK Lânbouhúshâldskoalle yn
Blauhús. Eltsenien wie tige bliid mei de skoalle, in boppeslach foar de leefberens
yn it doarp en omjouwing. It hat lykwols net lang duorre want op 25 febrewaris
1960 waard in nije RK Lânbouhúshâldskoalle yn Boalsert iepene en Blauhús
bleau mei in leech gefoel efter. Wat passearre allegear de revú?
De skoalle fêstige har yn de St. Gregoriusskoalle. Der waard earst les jûn troch
juffrou Hettinga en letter troch juffrou Lugtenburg. Yn it Teatskehús waarden de
naailessen jûn troch de susters. De skoalle funksjonearre poerbêst en it oantal
learlingen naam ta, ek fan bûten Blauhús. Doe’t it lanlik bestjoer fan de ABTB
(Aartsdiocesane RK Boeren- en Tuindersbond) oan de Minister fan Underwiis
fersocht jild beskikber te stellen foar in nij skoalgebou yn Blauhús, kaam der
in ôfwizende beskikking. Neffens de Minister hie in RK Lânbouhúshâldskoalle
yn Blauhús gjin libbensfetberrens. Tagelyk wie de Minister fan betinken dat de
skoalle fan it doarp nei Boalsert ferpleatst wurde moast. It lanlik haadbestjoer
fan de ABTB gie hjir yn mei troch by de ried fan Wymbritseradeel in fersyk yn te
tsjinjen om de niisneamde nedichferklearring wer yn te lûken.
Ja, en doe wie de boat oan. Doarpsbelang stjoerde in dringend fersyk nei de
gemeenteried om dêr net oan mei te wurkjen. Oerpleatsing soe foar it doarp neat
minder dan in ramp betsjutte. De famkes fan 12 oant 14 jier soenen dan –ek yn
de winter- nei Boalsert reizgje moatte om dêr húshâldûnderwiis te folgjen. En foar
de learlingen út Heech en Aldegea is it al hielendal net te dwaan. Doapsbelang
is fan betinken dat de skoalle wis en seker libbensfetber is wylst it ek net útsluten
is dat der nei ferrin fan tiid in ynternaat bykomt. De ried fan Wymbritseradeel
wie it iens mei it stânpunt fan Doarpsbelang om de begryplike redenen dat de
ûntlústering fan it plattelân al genôch om har hinne grypt en boppedat leit Blauhús
geografysk geunstich foar oare doarpen.
Ek de boeren lieten harren jilde. De Ofdieling Blauhús fan de ABTB kaam ûnder
foarsitterskip fan de hear J. Zeinstra út Tsjerkwert (Arkum) byinoar. It waard it
lanlik haadbestjoer fan de ABTB tige kwea ôfnommen dat hja efter it stânpunt
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fan de Minister stean gienen. Yn de gearkomste waard mei skerp sjitten. It wie,
sa waard yn de gearkomste sein, in saak ‘oer ús’ en ‘sûnder ús. It plattelân wurdt
troch en oan de stêd ferkocht. De gearkomste liet der dan ek gjin gers oer groeie
en sei massaal it lidmaatskip fan de ABTB op. Dat betsjutte ek dat net mear
gebrûk makke waard fan de foeraazjehannel en de feefersekering fan de ABTB.
Dêrneist waard besletten om oer it jier 1958 gjin kontribúsje mear ôf te dragen.
Der ûntstie op dizze gearkomste in nije feriening: de Blauhúster Boerenbond
(B.B.B.). In pear dagen letter kamen de Boerinnebûn fan de ABTB en de Jonge
Boeren (J.B.T.B.) byinoar. Hja wienen solidêr mei de boeren en dêrmei wie de
toan setten.

In skoalfoto fan de RK Lânbouhúshâldskoalle (1951) en fansels hast allegear de skelk foar
Efter: Annie Brouwer, Angelien Sikkes, Gotske Huitema, Anny Zijlstra, Juffrou Hettinga,
Ybeltsje Ypma, Rinkje Sikkes, Betsie Hoekstra, Hieke Wijnia, Houkje Grasman en
Catharien Jellesma.
Foar: Sietske Rijpma, Gradie Brattinga, Trijn Wijbenga, Gotske Wijnia en Catherien
Terpstra

Efkes like der yn positive sin wer beweging te kommen yn it behâlden fan de
skoalle foar Blauhús mar sa is te lêzen, yntusken kaam der troch tadwaan fan in
ûnbekende ynstânsje in frjemde ynspektrise op de planken dy’t koart dêrnei mei
in ferneatigjend rapport kaam oer de skoalle. Wa hie dizze ynspektrise stjoerd?
“In frjemde gong fan saken dy’t om opheldering freget”, sa seinen de hear J.
Zeinstra en master B. Mulder. Yn in pittige brief waard de frustraasje fan it doarp
kenber makke.
Mar de kûgel wie troch de tsjerke want op 28 augustus 1958 kaam der in
Keninklik Beslút. Dêryn waard kâld en saaklik oanjûn dat de subsydzje fan de
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skoalle yn Blauhús ynlutsen waard. In klap foar it doarp. Der kamen ferwiten
rjochting de lanlike polityk. It lei sels sa gefoelich dat de de KVP op 9 jannewaris
1959 yn in gemeentlike politike gearkomste Twadde Keamerlid dr. L. Abering
opdrave liet om alles wer wat del te bêdzjen. Mar it kwea hie al plakfûn.

Under lieding fan juffrou Lugtenberg krigen dizze froulju yn 1953 in deeglike oplieding op
de RK Lânbouhúshâldskoalle
Fan links nei rjochts: Tinie Wijbenga, Minie Bekema, Ginie Hoekstra, Betsie Zijlstra, Hanke
Rijpma, juffrou Lugtenberg, Giny Zeinstra, Grady Huitema en Lucie Bekema

Op 25 febrewaris 1960 waard de RK Lânbouhúshâldskoalle yn Boalsert iepene. It
parochjebestjoer hie pastoar Wirtz ôfred om by de iepening oanwêzich te wêzen
mar hy gie dochs en wol ûnder lûd applaus doe’t hy it wurd naam. Hy spruts de
folgjende wurden: “Als priester en pastoor van Blauwhuis en omstreken mag ik
niet omkijken maar ik moet vooruit zien. Al valt dat soms moelijk. Ik hoop dat deze
school een zegen mag zijn, niet alleen voor Bolsward maar ook voor de wijde
omgeving, en óók voor Blauwhuis”. En dêrmei kaam der in ein oan de skoalstriid
tusken stêd en plattelân. Blauhús luts oan it koarste ein.
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Fanfare Blauwhuis begroet haar 40e lid
Het jaar 2018 is voor Fanfare Blauwhuis een bewogen jaar
geweest. In juni vierden we ons 10-jarig jubileum met een
zeer geslaagd Maestroconcert. Na de zomervakantie heeft
er een dirigentenwissel plaatsgevonden. Na 10 jaar heeft
Fanfare Blauwhuis afscheid genomen van Erwin Schippers, in
november is Roelof Bakker onze nieuwe dirigent geworden.
Fanfare Blauwhuis start het nieuwe seizoen met maar liefst 6 jonge leerlingen,
te weten Eva, Hilde, Sikke, Wytze, Jelmer en Mare. Zij haalden hun diploma A
en mochten dus nu ook bij het grote orkest gaan spelen. Stefan ruilde Oranje
Bolsward in voor Fanfare Blauwhuis en Wiebe Bakker komt de bassectie
versterken. Ons vaste projectlid Sikke Witteveen is met kerst ook weer van de
partij. Met een eigen trombone neemt hij deel aan de 5 koppige trombone sectie
van Fanfare Blauwhuis. Een trombonegroep waar menig orkest jaloers op kan
zijn.
Daar waar menig plattelands orkest het moeilijk heeft, ledenaantallen teruglopen
en men soms zelfs gedwongen is te stoppen, groeit het ledental bij Fanfare
Blauwhuis en worden we als voorbeeld genoemd bij lezingen over dit probleem.
'Hoe kan het dat het in Blauwhuis wel lukt en elders niet'. De provincie heeft €
100.000 beschikbaar gesteld en er is een zogenaamde aanjager aangesteld om
dit probleem te lijf te gaan.

De Fanfare tijdens een oefenavond in de St. Gregoriusschool
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Nog een bijzonder hoogte punt: na de start van het nieuwe seizoen mochten
we ons 40e lid begroeten. Elske Hobma uit IJlst meldde zich aan en vroeg of
ze bij Fanfare Blauwhuis kon komen spelen. Elske heeft 25 jaar bugel gespeeld
bij Oosthem, een fanfare die door te weinig animo helaas moest stoppen.
Elske is niet geheel een onbekende in Blauwhuis. Wat haar achternaam al doet
vermoeden ze is familie van de Hobma's. We heten haar van harte welkom in
onze bugelsectie.
Bruisend gaan we het oude jaar uit om vervolgens energiek het nieuwe jaar
te beginnen. Fanfare Blauwhuis wenst u allen prettige kerstdagen, een goed
uiteinde en een gelukkig nieuwjaar.

De redaksje fan de Nijsbrief winsket elkenien
noflike Krystdagen en in lokkich nijjier ta
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
Op de St. Gregoriusschool zitten we inmiddels
alweer volop in het schoolse ritme.
Na de zomervakantie zijn we rustig aan gestart.
Nagenietend van de verhalen van ieders vakantie en vooruit kijkend naar het
nieuwe schooljaar. In de eerste weken stonden vooral activiteiten centraal in het
teken van groepsvorming, zodat ieder met een fijn gevoel het schooljaar kon
beginnen.
De afgelopen weken zijn al heel wat thema’s aan bod geweest. Zo hebben we
tijdens de Kinderboekenweek verhalen gelezen en geleerd over vriendschap en
zijn de kinderen voor Sint Maarten creatief aan de slag geweest met het maken
van een lampion. U heeft vast vele voorbij zien komen op 11 november. Angelique
is weer gestart met het geven van leerzame technieklessen in alle groepen.
Ook zijn er activiteiten gedaan in samenwerking met het Teatskehûs, zoals een
spelletjesochtend en gymnastiek.
Sinterklaas heeft weer een bezoek gebracht aan onze school. De gymzaal was
omgetoverd tot een pepernotenfabriek waarin iedere groep technische snufjes
aan Sinterklaas en de Pieten hebben laten zien.
Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis. Op school is dit
altijd een gezellige en knusse tijd.
En verder mochten de kinderen, na de eerste lesweken, aan de ouders laten zien
wat ze op school allemaal doen en gedaan hebben tijdens de inloopavond.
Ook is er weer een
kledinginzamelingsactie
geweest van Bag-2school, waarbij
weer vele zakken
kleding aangeleverd
werden. Wederom is
onze dank groot.

Certificaat van verdienste
Dit certificaat is toegekend als erkenning van de persoonlijke
inzet en participatie van de leerlingen, ouders en personeel bij
het werven van fondsen ten behoeve van:
St. Gregoriusschool

In samenwerking met Bag2School hebben jullie:
Ingezameld:
Ter waarde van:

www.bag2school.nl
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730
€ 219,00

kilo

Omdat de kinderen van de St. Gregoriusschool steeds digitaler worden is het
belangrijk dat ook ouders met deze ontwikkelingen mee kunnen bewegen.
Daarom had de Oudervereniging een ouderavond georganiseerd over
mediawijsheid. Dit was een inspirerende avond.
We kijken terug op een mooie start van het schooljaar.
We wensen ieder alvast fijne feestdagen en een leerzaam 2019 toe!
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Bijeenkomst Sportzaal De Singel 20 november 2018

Op 20 november heeft het bestuur van sportzaal De Singel een bijeenkomst
georganiseerd voor de verschillende sportverenigingen en bestuur Dorpsbelang.
De aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst is de financiële situatie
van de sportzaal.
Geluiden uit het dorp geven aan dat De Singel een ‘rijke sportzaal’ zou zijn. Maar
klopt dat wel?
Werner Welter – Directeur Bedrijfsvoering van de BMS (Bisschop Möller Stichting)
– en Andries Hooisma – Hoofd Materiële Zaken (onderwijshuisvesting) bij het
Onderwijsbureau Meppel – hebben het één en ander uitgelegd.
Er is een meerjarig onderhoudsplan tot 2028 gemaakt (dan bestaat De Singel 40
jaar). In dit plan is te zien dat de sportzaal er ogenschijnlijk goed voor staat, maar
dat er per jaar wel een structureel tekort is voor (groot) onderhoud. Dit is niet te
bekostigen via de reguliere inkomsten.
Deze bijeenkomst was bedoeld om duidelijkheid aan de verenigingen te
geven, zodat zij aan de leden uit kunnen leggen waarom er zo nu en dan
contributieverhoging nodig is. Maar met alleen contributieverhogingen zijn we er
niet…
We willen uiteraard deze prachtige voorziening – zo’n mooie sportzaal – voor
Blauwhuis behouden!
Daarvoor zullen we met z’n allen een plan moeten bedenken hoe we structureel
het gat kunnen dichten van het tekort dat er is voor groot onderhoud. Dit kan zijn
door gemeentelijke steun te zoeken, subsidies via stichtingen, acties organiseren,
enz… Ideeën zijn van harte welkom! Denkt u met ons mee?
Bestuur sportzaal De Singel
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Grutte lotterij fan it Blauhúster skûtsje!
Op 29 desimber wurde op feestlike wize de winnende lotten fan de grutte
lotterij fan it Blauhúster skûtsje lûkt. Fanôf middeis trije oere stiet der in tinte
op’e Opslach wêryn we elk wolkom hjitte om mei ús it jier ôf te sluten en alfêst
in slokje te nimmen op 2019 én fansels gewaar te wurden wa’t mei de prizen nei
hús giet.
We ha lotten foar 5 euro it stik en jo kinne winne:
• in elektryske fyts
• in warmtepompdrûger
• in tillefyzje
• twa oernachtings, mei brochje en jûnsmiel
• in middei ploechjesilen mei 12 persoanen
en noch wat lytsere prizen...
Hat der by jo noch net ien oan de doar west mei in lotteboekje, of ha we jo net
thústroffen,
lit it ús witte en we komme del!
freonskip@skutsjeblauhus.nl

31

De sport

(door Bert de Jong)

Volleybalvereniging Punt Ut.
Standen tot en met 1 december
Om direct maar met de deur in huis te vallen: de volleyballers zijn niet met hun
meest succesvolle seizoen bezig. Wat vooral opvalt is dat de jeugd veel minder
presteert dan wij gewend zijn. Het seizoen is echter nog maar halverwege en dus
tijd voor revanche.
Het team van Heren 1 wist uit zeven gespeelde wedstrijden slechts één punt
te behalen en draagt daarmee de rode lantaarn. Het team op de één na laatste
plek behaalde tot nu toe acht punten. Daarmee is het herenteam veroordeeld tot
degradatie maar in de sport is alles mogelijk.
Dames 1 staat op een vijfde plek van acht teams. De hekkensluiter staat echter
op vier punten en dus blijft het oppassen.
Dames 2 vormt een uitzonderling want een prima vierde plek is een feit. Daarmee
is het team een stevige middenmoter.
Dames 3 staat onderaan met twee gewonnen sets. De grootste concurrent staat
op zes punten en dus moet het team vol aan de bak.
Dames 4 staat op een vijfde plek van zeven teams. Het verschil met nummer
twee op de ranglijst is slechts twee punten en daarmee kan er nog een behoorlijk
resultaat worden behaald.
De meisjes A hebben het moeilijk met slechts één punt met zeven gespeelde
wedstrijden.
Meisjes B staan één na onderste maar moeten nog enkele wedstrijden inhalen en
kunnen daarmee enkele plaatsen stijgen.
Het gemengde B team wist nog geen enkele set te behalen. Gelukkige
bijkomstigheid is dat dit team in een halve competitie speelt en na de
jaarwisseling in een lichtere competitie wordt ingedeeld.
Datzelfde geldt voor het gemengde C team. Dit team staat één na laatste met zes
punten uit acht gespeelde wedstrijden.
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VV Blauwhuis.
Standen tot en met 2 december
Het eerste elftal begon zeer matig maar heeft het ritme
nu toch gevonden. Tegen medekoploper Deinum werd in
het dorp met de sipel op de toer een verdienstelijk puntje
gepakt en daarmee staan de groenhemden op een
mooie zesde plaats met 12 punten.
Het tweede elftal doet men een vijfde plek leuk mee. Tot nu toe werden 12 punten
behaald.
Stand van zaken jeugdteams
ST IJVC / Blauwhuis JO17-1
2e klasse 7e plaats van de 12 - 9 wedstrijden 16 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO17-2
3e klasse 10e plaats van de 12 - 10 wedstrijden 7 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO15-1
2e klasse 1e plaats van de 12 - 10 wedstrijden 25 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO15-2
4e klasse 6e plaats van de 11 - 9 wedstrijden 12 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO13-1
2e klasse 8e plaats van de 11 - 9 wedstrijden 8 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO12-1
2e klasse 3e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 17 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO12-2
3e klasse 8e plaats van de 11 - 9 wedstrijden 9 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO11-1
2e klasse 12e plaats van de 12 - 10 wedstrijden 3 punten
ST IJVC / Blauwhuis JO11-2
2e klasse 3e plaats van de 6 - 9 wedstrijden 18 punten
Dit jaar nog kan het team van JO15-1 kampioen worden (zie hierboven). Mocht
het lukken, dan zullen wij hier in de volgende Nijsbrief zeker aandacht aan
besteden.
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Damclub De Skyfkes.
Standen tot en met 30 november
De dammers zitten vrijdagavond weer gezellig
bij elkaar in Sie-sa. Maar op het moment dat de
schijven op het bord staan, ‘moat de kop der
efkes by’.
In de A-Poule is Bernard J. Kroon lijstaanvoerder met zes punten uit zes
wedstrijden. Jappie de Jong volgt op twee punten maar heeft een wedstrijd
minder gespeeld. Leo Altena behaalde tot nu toe één punt en moet dus
oppassen.
In de B-poule gaat Epke Bootsma aan de leiding met vijf punten uit vijf gespeelde
wedstrijden. Johan Flapper sprokkelde drie punten bijeen maar met een wedstrijd
meer gespeeld. Wypke Attema behaalde slechts één punt maar heeft ook nog
maar één wedstrijd gespeeld.
In de C-Poule is Richard Smeding koploper met drie punten uit vier gespeelde
wedstrijden. Evert Yntema volgt op een halve punt. John Weel is hekkensluiter en
moet zijn eerste punt nog bijschrijven.
Bij de gecombineerde competitie van Jeugd 1 en 2 doet Willem K. Kroon het
prima. Hij sprokkelde tot nu toe 6 punten bijeen. Wytze Zeinstra volgt op één
punt.
Bij de Jeugd 3 staat Maaike Kroon bovenaan. Rick Wijbenga bezet de tweede
plek met één punt minder.

Wer is dit yn Blauhús?
Spitich genôch hat de redaksje fan de Nijsbrief gjin mailtsjes krigen n.a.f. de
rubryk “Wer is dit yn Blauhús?”.
De foto is nommen efter Garage Witteveen & Brouwer, jo sjogge de tsjerke grêft.
Nije ynsendingen foar de folgende Nijsbrief(en) binne tige wolkom.
Dit kin stjoert wurde nei it mailadres: nijsbriefblauhus@hotmail.com of
nijsbriefblauhus@gmail.com
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Het verhaal bij … Biljartclub De Freonskip 50 jaar + 1
door Nel Bekema-Hoekstra

Foto is gemaakt op 3 april 2018, de slotavond van het seizoen 2017/2018
V.l.n.r. Eile de Jong, Titus de Wolff, Hugo Wijbenga, Gerard de Wolff, Simon Hoekstra, Jan
de Wolff, Koos Terwisscha van Scheltinga, Teake Rijpma, Jan Bekema (overleden op 30
april 2018), Wiebe Altena (Blauwhuis en nu: St. Nicolaasga) en Wiebe Altena (Westhem)

Het was 1967, een avondje in de kroeg. Gezellig en een borrelpraatje. Als echte
liefhebber van het biljarten kwam Hugo Wijbenga met het idee om in Blauwhuis
een biljartclub op te richten. Iedereen enthousiast, maar ja, wat dan?
Op 17 juli 1967, kochten Titus en Willy de Wolff de twee horecapanden op de
Vitusdyk 15 en 17 van Teake en Cobe Witteveen. Zij voelden wel wat voor het
plan en zo werd op 5 september 1967 de biljartclub ‘De Freonskip’ een feit.
Er werd begonnen met 16 leden en het eerste bestuur bestond uit Hugo
Wijbenga, Jan Brouwer en Sjoerd van Hettema. De contributie bedroeg indertijd
ƒ 20,-- En voor de statistieken: De contributie in het seizoen 2017/2018 bedroeg
€ 30,--.
Uit de archieven van toen blijkt, dat de zaak serieus werd aangepakt. Er werd in
competitieverband gespeeld om de 1e, 2e en 3e prijs en om de wisselbeker voor
het hoogste gemiddelde. Er werd een reglement opgesteld, waarin o.a. stond:
“Verder wordt de avond opgevuld met kaarten” en “Tot elf uur wordt er geen
muziek of radio gespeeld”. En nog steeds wordt aan deze regels niet gesleuteld!
In al die jaren speelde de club naast de competitie, wedstrijden tegen de clubs
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van Nijland, Wolsum, Tirns en de woensdagploeg uit Blauwhuis. Een primeur
was de wedstrijd op 15 februari 2005: een wedstrijd tegen de biljartclub van de
jongeren uit Blauwhuis. Nooit herhaald, maar wat niet is kan komen!
De telkaart en competitiestanden werden en worden nog steeds bijgehouden
door Titus de Wolff en in zijn verslag van het seizoen 1980-1981 schrijft hij
het volgende opmerkelijke feit: “Het was Hugo Wijbenga, die zorgde voor een
sensatie door een partij in 14 beurten te winnen met een serie van 97”.
Naast het biljarten werden op de jaarlijkse Sinterklaasavond spelletjes gedaan:
kienen, potbiljarten, puzzelen op tijd, speerwerpen, bingo, petsie ballen, sjoelen,
kwis vragen, balgooien, dobbeldansen, ballendans, hoedendans en stoelendans
en natuurlijk de verkoop van loten om de kas te spekken. Elk jaar op het feest
van Onnozele Kinderen (28 dec.) kregen Bas Wijbenga en Leo van den Berg een
halve kip. Over het waarom wordt niet geschreven, maar het had vast een goede
reden.
In later jaren werd de Sinterklaasavond vervangen door een feestavond in
samenwerking met de biljartclub van de woensdagavond. Nog later gingen de
leden met hun partners een paar keer naar de renbaan in Wolvega. Het seizoen
werd afgesloten met een slotavond met spelletjes, quizen en potbiljarten.
Het 40-jarig jubileum werd groots gevierd met een jubileumtoernooi op vrijdag
28 en zaterdag 29 december 2007, waarbij alle biljartclubs uit Blauwhuis en
omliggende dorpen aan meededen. Winnaar van het toernooi werd Erwin Eiling.
In de finale versloeg hij Fons Landskroon.
Op 5 september 2017 bestond de club 50 jaar en wilden de leden een klein
feestje, maar door ziekte en latere overlijden van Jan Bekema en de verhuizing
van Wiebe Altena van Blauwhuis naar St. Nicolaasga werd dit uitgesteld.
Uitstel, maar geen afstel en op 21 september 2018 was het zover: naar IJlst om
met het schip de Johanna Jacoba een rondvaart te maken door de grachten
van IJlst. Helaas, vanwege het slechte weer kon dit niet doorgaan en werd een
bezoek gebracht aan het museum Houtstad IJlst. Ook de nog in bedrijf zijnde
Houtzaagmolen De Rat werd bezocht. Daarna wachtte een heerlijk buffet in het
Wapen van IJlst. Een geslaagde en gezellige middag!
De leden zijn over het algemeen heel trouw. Uniek is wel het feit, dat Titus de
Wolff en Wiebe Altena (Blauwhuis) vanaf de oprichting - zonder onderbreking - bij
de club zijn gebleven. En Koos Terwisscha van Scheltinga is al 40 jaar lid.
Mooi, maar toch zou het fijn zijn dat ook jonger talent de gelederen komt
versterken. Dus aarzel niet en neem gewoon eens een kijkje op de dinsdagavond!
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Berneside

Bron: kleurplaten-voor-kids.nl
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Hapjes prikkers kerst en oud & nieuw
Met kerst en oud & nieuw maak je samen met
de kinderen deze leuke prikkers met hapjes!
Volop variatie, voor ieder wat wils en gezond.
Perfect toch? Leuk voor kinderen bij de borrel,
als voorgerechtje of bij een buffet. In het recept
vind je suggesties voor ingrediënten en hoe het
te maken, maar geen hoeveelheden. Je kunt het
geheel naar eigen inzicht en smaak maken, dat
is juist het leuke!
Ingrediënten
Voor de bladerdeegsterren:
bladerdeeg
geraspte kaas en/of sesamzaad
1 ei
zout
uitstekers in 2 maten
lange stokjes

Suggesties voor de overige stokjes:
druiven
komkommer
snoeptomaatjes
paprika
kaas
mini-mozzarella
stukjes knakworst of salami
uitstekers (leuk voor komkommer,
paprika en kaas)
mooie lange spiesjes

Verder nodig:
een bakblik/schaal
oase
pakpapier (om over de oase te leggen)
Recept
1.
Als eerste maak je de bladerdeegsterren. Verwarm de oven voor op 200
graden. Steek uit bladerdeeg de vormpjes en leg op bakpapier op een bakplaat.
Bestrijk met losgeklopt ei en bestrooi daarna met geraspte kaas of sesamzaad en
eventueel wat zout. Bak in de oven af tot ze mooi bruin zijn en laat goed afkoelen.
Leg op een afgedekt bord of in een luchtdichte doos tot gebruik.
2.
Steek de overige ingrediënten uit met leuke vormpjes. Snijd de andere
ingrediënten op een handig formaat. Maak de spiesjes en leg klaar op een bord.
Bewaar gekoeld tot gebruik.
3.
Maak in een bakblik/schaal de oase op maat en dek af met bijvoorbeeld
pakpapier, of iets anders waar je makkelijk doorheen prikt met je prikkers.
4.
Maak spiesjes met de afgekoelde bladerdeegsterren.
5.
Steek de spiesjes op een afwisselende manier in je schaal met oase.
Bron: www.dekinderkookshop.nl
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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

