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Tiden ha tiden 

Wylts it bûten klearebarre hjerst 
fielt sjogge we oan de dagen dy’t 
wer langer wurde wol dat we de 
winter hast dachsizze kinne. Lit no 
de maaitiid mar komme! 
Foar Blauhús en omkriten makket 
it seizoen net folle út, we fine altyd 
wol wat om te fieren. Dat die mei it 
karnavalswykein ek bliken tidens 
de fleurige tsjerkefiering, wêr’t sa 
treflik sein waard dat de namme 
‘Fyfkesryk’ sa goed passet by in 
doarp dat ryk is oan feestlikheden.

Sa lêze we yn dizze nijsbrief dat net allinnich de Sint Vitustsjerke fan’t jier wat te 
fieren hat, mar ek dat it kluphús Siesa al 45 jier aktyf is en dêr fansels in moai 
feestje fan makket. Lokwinske!
Neist alle feestjes is der soms ek in tiid fan ôfskied nimmen, sa blykt wol 
út it ferhaal fan Sikke Witteveen, dy’t nei sa’n 35 jier de doarren fan syn 
garaazjebedriuw slút. In bedriuw dat yn al dy jierren in begrip foar it doarp waard 
en hast net fuort te tinken is. In keale boel no’t it plak foar de garaazje net mear 
fol stiet mei auto’s, mar in leech plein wurden is. Mar tiden ha tiden en foar de 
foarman fan ‘Witteveen & Brouwer’ is it tiid foar in nije útdaging en hooplik komt 
der mei de tiid ek wer in moaie ynfolling foar it bedriuwspand oan de Jacobidyk.  

Yn dizze nijsbrief kinne jo ek lêze dat it doarpsbelang mei in soad saken dwaande 
is en dat wy jo graach byprate op 27 maart op de jierfergadering oer alles wat der 
op it heden spilet. Ien fan de saken dy’t heech op de wurklist fan it doarpsbelang 
stiet is de wenromte yn Blauhús. Roversguod, sa blykt! Hoe’t we meielkoar der 
foar soargje kinne dat Blauhús de muoite wurdich bliuwt om wenje te wollen, mar 
ek om wenje te kinnen is in útdaging dy’t we graach oangean. We ha dêrom in 
sprekker útnoege dy’t ús útlis jaan kin oer it wenbelied fan de gemeente.
Oan elk dy’t mei ús meitinke wol oer alles wat der foar Blauhús ta docht sis ik 
graach: wolkom! 

út namme fan Doarpsbelang Blauhús,
Elly Attema-Hobma
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Bestjoer Doarpsbelang Blauhús:
Elly Attema - Hobma, Foarsitter
Michiel Zeinstra, Skriuwer
Auke Attema, lid
Karin Bolink, lid
Grietje Bloemsma, lid
Kees Steenstra, lid
Sekretariaat : Sinsmar 14, 8615 LK  
Blauhûs
Mailadres: doarpsbelang@blauhus.nl

Blauhús op Ynternet:
www.blauhus.nl
Michiel Zeinstra

Nijsbrief:
Wurdt fergees besoarge by leden fan 
Doarpsbelang Blauhús
Oplage:  rom 300 
Om-ende-by maart, juny, septimber en 
desimber 

Advertinsjes binne tige wolkom, 
foar ynformaasje mail: 
doarpsbelang@blauhus.nl

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

Kolofon
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Kalinder
Datum Aktiviteit
Tiisdei 26 maart, 19.30 oere Caritias en Siesa, daarna     
 bestuursvergadering SieSa
Woandsei 27 maart, 19.30 oere Jaarvergadering Doarpsbelang Blauhûs
Snein 31 maart Zomertijd: 100 jarig uurwerk kerktoren met   
 informatie, film en foto’s
Wike 1 – 5 april Oudpapiercontainer
Tongersdei 25 april HimmeldeiSt. Gregoriusschool
Wike 29 april – 3 maaie Meivakantie St. Gregoriusschool
Tongersdei 9 maaie Lezing over kerkkunst schilder Jacob Ydema  
 (Greonterp 1901), Historicus Sible de Blaauw  
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Ydema 
Sneon 4 maaie Dodenherdenking in Vijfhuis
Wike 6 – 10 maaie Oudpapiercontainer
Sneon 11 maaie 45 jaar SieSa
Freed 17 maaie Viswedstrijd, Sylroede, Doarpsbelang
Wike 3 – 7 juni Oudpapiercontainer
Wike 10 – 14 juni Juni-vakantie St. Gregoriusschool
Woansdei 12 juni Knobbelfietsen, Doarpsbelang
Sneon 15 juni Vrijwilligersfeest en Openluchtmis in de   
 pastorietuin
Sneon 22 juni Oldtimertreffen Blauwhuis 
Freed 21 juni Midsimmerjûn Idzegeaster Poal, Gerben   
 Rypma Sifting
Wykein 22 – 23 juni Túnfeest
Wike 3 – 7 juli Oudpapiercontainer
Simmer 6 juli oant 14 septimber Tsjerkepaad
Simmer 6 juli oant 14 septimber Tentoonstelling geschiedenis van de   
 parochie op diverse locaties in Blauwhuis

Nóch mear witte ? Sjoch dan op www.blauhus.nl

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

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

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar:  10 juni 2019
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang

 Doarpsbelang Blauhús 
doarpsbelang@blauhus.nl 

 

 

Jiergearkomste doarpsbelang 
Blauhús 

 
woansdei 27 maart om 20:00 yn kafee 

De Freonskip Blauhús 
 

 Jierferslach  
 Finansjeel ferslach 
 Rinnende saken 
 Plan fyzje 
 Ferslach fan kommisjes: 

o 4mei, Antenne, Nijsbrief/Website, 
 Nije kommisjes: iepenbier ferfier, wenjen. 
 Omfreegjen 

- Foarkar: per mail fan te foaren ynleverje. 
 

 Skoft 
 

 Sprekker: 
- Sjoerd Brandsma is beliedsmeiwurker 

Wenjen by Gemeente Súdwest-Fryslân. 
Hy sil ús útlis jaan oer it wenbelied fan 
de gemeente. 

 
 

We hawwe Bernard (J) Kroon ree fûn om ús bestjoer 
te fersterken. Tsjinkandidaten kinne (mei stipe fan 

10 leden) har melde foar 21 maart 2019. 
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Herinnering Buurtpreventie-app

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in 2018 is besloten dat Doarpsbelang 
Blauhús een buurtpreventie-app opzet. In de vorige nieuwsbrief hebben wij uitleg 
gegeven over de buurtpreventie-app en een oproep gedaan om lid te worden van 
deze app. Hoe meer mensen in de appgroep zitten, hoe meer ogen in de buurt.

Er zijn inmiddels twee appgroepen opgestart. De scheidslijn ligt op de Vitusdyk. 
Mensen die aan deze weg wonen hebben de keus om bij twee appgroepen aan 
te sluiten. Het bestuur van het Doarpsbelang zit in beide appgroepen zodat zij 
zicht hebben op het aantal berichten en de inhoud hiervan. Op deze manier 
proberen we te voorkomen dat deelnemers onnodig worden lastig gevallen met 

Aktiviteiten
Doarpsbelang 2019 

17 maaie: Fiskwedstriid

12 juni: knobbelfytsen

29 desimber: 
“Strúne troch Blauhús”
Sjoch webside foar mear ynformaasje.

Op 25 april fan 13:30 – 14:30 oere 
docht skoalle mei oan ‘e lanlike ‘Himmeldei 2019.  Alle bern 
fan ’e Sint Gregoriusskoalle helpe dan mei om swevend 
ôffal yn Blauhús op te rêden. Pracht aksje!! We winskje jim 
in soad súkses!
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appberichten. Bij de toegangsborden van Blauhús hangen sinds kort bordjes die 
er op wijzen dat Blauhús gebruik maakt van een buurtpreventie-app.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor de app, maar wilt u dit wel; stuur 
dan een berichtje naar: doarpsbelang@blauhus.nl.
Met de vermelding van uw straat. U wordt dan in de juiste appgroep geplaatst.
Eventuele vragen, kunt u stellen aan het bestuur van DB Blauhús of via de mail: 
doarpsbelang@blauhus.nl

Wenje yn Blauhús 

Der is in wiere rin op starterswenningen yn Blauhús. Hoe komt dit sa? Wat 
binne de foarútsichten? Wat fynt de gemeente? Wêr komt it folgjende bouplan? 
Allegearre fragen oer de fraach en it oanbod fan wenningen yn Blauhús.  

Der is in grutte fraach nei keap-/hierwenningen yn Blauhús. Wenningen komme 
faak net iens op Funda of se binne alwer ferkocht. Blauhús hat in protte 
ferieningen, feesten, fasiliteiten en aktiviteiten wêr’t eltsenien in oandiel yn hat en 
tichtbij wenje wol. Leefberens is wichtich, mar dan moat fraach en oanbod elkoar 
wol fine kinne. Foar eltsenien moat der in starterswenning, gesinswenning of 
appartemint wêze.  

Wenningkorporaasjes lûke harren werom út de doarpen, wat betsjut dat we ek 
minder hierwenningen yn Blauhús ha. De bousektor sjocht wer folop kânsen, 
wêrtroch der in oantal oanfragen foar wenningbouplannen yn Súdwest-Fryslân 
binne. Spitigernôch binne der fan dy plannen mar in beheind oantal foar Súdwest-
Fryslân troch in quotum. Kriget Blauhús ek in nij bouplan? De frije kavels wiene 
samar fuort.  

Gjin hierwenningen en gjin nij bouplan; stagnearret dit de trochstreaming? 
Komme starters dan net mear oan bod en fergriist Blauhús? Wat binne de 
alternativen, ynwreiding miskien? 
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Der moatte besluten nommen wurde en prioriteiten steld wurde. Blauhús wol 
graach fi erder, mar wêr steane we oer fi if jier? Doarpsbelang Blauhús is op in 
gearkomste “wenbelied” yn Heech west. Dêr waard dúdelik dat der bewiis komme 
moat foar de grutte fraach nei wenningen yn Blauhús. Algemien undersyk wiist 
nammentlik frjemd genôch oars út.  It is oan ús om de spesifi ke fraach foar ús 
doarp yn kaart te krijen. Sûnder hurde feiten is it dreech ûnderhandeljen mei 
beliedsmakkers en partijen dy’t boufergunnings útjaan kinne. 

Reden om in wurkgroep Wenjen op te rjochtsjen en in enkête oer wenwinsken te 
hâlden. Dizze kinne jo ynkoarten yn de bus fi ne. Troch it ynfoljen fan de enkête 
helpe jo de wurkgroep wer in stikje fi erder.  

Duurzaam Blauwhuis

Enige jaren geleden was er binnen Blauwhuis een werkgroep duurzaamheid. 
Deze werkgroep had plannen voor het oprichten van een eigen Blauhúster 
energiecoöperatie. Het is destijds niet gelukt om dit project van de grond te 
krijgen. Koos Rijpma, destijds voorzitter van de werkgroep, onderzoekt nu de 
mogelijkheden opnieuw en wil hierbij geïnteresseerden oproepen om samen, 
misschien weer in de vorm van een werkgroep, de mogelijkheden te verkennen. 
We zijn nu enkele jaren verder en om ons heen zijn diverse projecten opgezet. 
Onderstaand informatie van Koos met uitleg over een project om lokale 
duurzaamheid te stimuleren. Mogelijk dat er een samenwerkingsverband met 
Abbega komt. Voor informatie over Duurzaam Blauhús kunt u contact opnemen 
met Koos Rijpma. Mail: jeannetkoos@gmail.com

Nog steeds zijn we op zoek naar 
bestuursleden om in Blauwhuis een eigen 
energie kooperaasje op te richten
Een Koöperatie die je opricht om ervoor te 
zorgen dat je duurzame investeringen kunt 
doen voor het welzijn van het Dorp(en). Een 
eigen koöperaasje heeft veel voordelen voor 
Blauhús e.o.    

Wat houdt dit eigenlijk in
Het begint met energie af te nemen van energie leverancier NLD (noordelijk 
lokaal duurzaam) nu Energie VanOns. Deze leverancier is eigendom van De 
koöperaasje Fryslan, Groningen en Drenthe. De lokale koöperaasje ontvangt 
75.00 euro per klant elk jaar weer. Dit geld kun je weer investeren in duurzame 
voorzieningen in het dorp. De winst komt terecht bij ons dorp en de leden hebben 
hierover de zeggenschap. Op de website www.EnergieVanOns is de info en zijn 
de tarieven te vinden.  
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Hoe geweldig zou het zijn als we het zelf gaan doen? Echt zelf? Als we 
onafhankelijk zijn van multinationals? Geen kleine lettertjes meer accepteren? 
Eigen duurzame projecten kunnen kiezen? Eigen energie opwekken? Samen 
kunnen sparen én samen investeren? Én de zeggenschap in onze Dorpen 
kunnen bevorderen? 

Energie VanOns is de duurzame energie leverancier van het Noorden. Groene 
stroom en CO2 gecompenseerd gas tegen gunstige tarieven met een contract dat 
op elk moment opzegbaar is. En wordt u klant dan ondersteunt u hiermee de (nog 
op te richten) Coöperatie Duurzaam Blauhús
Zeggenschap over Duurzaam Blauhús krijgt u als u lid wordt van Koöperatie 
Blauhús e.o. U kunt meebeslissen waar wordt geïnvesteerd bijv. zonnepanelen 
op daken van de voetbalkantine, Sporthal, Teatskehus of Siesa. Wat voor 
verenigingen (leden) weer een voordeel is.                                                                       
Een andere reden om een Kooperatie op te richten is het realiseren van een 
Postcoderoos Project.

Wat is een postcoderoosproject?
De postcoderoosregeling (hierna: PCR) vloeit voort uit het energieakkoord 2013 
en is bedoeld om de opwekking van lokale en duurzame energie te stimuleren. 
Met de PCR krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een 
coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In 
ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota: ze zijn tot 
maximaal een verbruik van 10.000 kwh vrijgesteld van energiebelasting.

Hoe werkt de postcoderoosregeling?
Met de inleg van de deelnemers investeert de coöperatie in de aanschaf 
van een installatie waarmee klimaatvriendelijke energie wordt opgewekt, 
bijvoorbeeld zonnepanelen. Met toepassing van de PCR ontstaan hierdoor twee 
geldstromen. In de eerste plaats ontvangt de coöperatie een vergoeding van 
de energiemaatschappij voor de verkoop aan hen van de opgewekte stroom. 
Hiervan betaalt de coöperatie het beheer en het onderhoud van de installatie. 
Over de bestemming van een batig saldo na aftrek van de kosten beslissen de 
coöperatieleden gezamenlijk. Het geld kan terugvloeien naar de leden, maar 
kan ook besteed worden aan ondersteuning van dorpsprojecten. Daarnaast 
ontvangt elke deelnemer via de energieleverancier een energiebelastingkorting 
op zijn of haar energienota, momenteel ongeveer 12ct per kwh, dat is ruim de 
helft van de totale stroomprijs. De belastingdienst geeft een beschikking aan de 
coöperatie waarmee de belastingvrijstelling van overheidswege voor 15 jaar wordt 
gegarandeerd voor de leden.
De overheid wil met bovenstaande regeling dorpen en wijken stimuleren om hun 
eigen schone energie op te wekken. De regeling houdt daarom de omvang van 
de projecten beperkt tot een 4-cijferige postcode + de direct daaraan grenzende 
postcode gebieden, dat zijn meestal de direct omliggende dorpen, zodat de 
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bewoners zich betrokken blijven voelen bij hun eigen energiecoöperatie.

Wat levert het op? 
Een zonnepaneel van 250kwh kost inclusief installatie, omvormer, kabels enz. 
€300.- Als voorbeeld geef ik de werkwijze van energiecoöperatie Folsgare: leden 
kunnen inschrijven voor 99.- per paneel, de overige ruim 200.- wordt door de 
coöperatie geleend. Door de teruggave van uw energiebelasting bespaart u, na 
aftrek van uw coöperatielidmaatschap nog 14.- per paneel per jaar. Verbruikt u 
per jaar 2500 kwh, dan kan u deelnemen met 10 panelen en bespaart u 140.- 
per jaar, in 15 jaar is dat 2100.- Verbruikt u 5000kwh per jaar, dan kan u tot 20 
panelen meedoen en bespaart u 280.- per jaar en over 15 jaar 4200.- Dit zijn 
richtgetallen, het rendement is afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting,  
de elektriciteitsprijs en het aantal zonuren. Maar ook een hogere  of lagere inleg 
per paneel is mogelijk, met als gevolg een hoger of lager rendement is mogelijk. 
Dat kunnen de coöperatieleden met elkaar beslissen.
Belangrijke redenen om mee te doen:
- We realiseren met elkaar een eigen schone stroomvoorziening,    
 onafhankelijk van grote energiemaatschappijen.
- Goed voor het klimaat
- Hoe meer schone energie, hoe meer kans op een Elfstedentocht!
- Ondersteuning van eigen dorpsactiviteiten
- Een te verwachten (bescheiden) financieel voordeel.
- Ook mensen in huurwoningen of bewoners van huizen waar geen   
 zonnepanelen op kunnen of mogen kunnen meedoen.
- Geen gedoe met installeren van eigen panelen en subsidiegedonder.

Voor meer informatie:
Asse Aukes, Abbegeasterketting 13, Abbega
Mail: asseaukes@gmail.com
Tel.: 06-23879997

Óf Koos Rijpma
jeannetkoos@gmail.com

Iepen Mienskipsfûns

In Fryslân bruist het van de initiatieven. Via het 
Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld 
beschikbaar om deze initiatieven van inwoners verder 
te helpen. Initiatieven die ervoor zorgen dat je prettig 
kunt wonen in jouw stad, dorp of wijk. Ideeën die 
je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de 
toekomst van Fryslân.
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Het Iepen Mienskipsfûns is drie keer per jaar open voor aanvragen. Voor 2019 
gaat het om de volgende perioden:
1e tender 2019: maandag 21 januari t/m vrijdag 15 februari (tot 17.00 uur);
2e tender 2019: dinsdag 23 april t/m vrijdag 17 mei (tot 17.00 uur);
3e tender 2019: maandag 16 september t/m vrijdag 11 oktober (tot 17.00 uur).

In deze periode kun je een subsidieaanvraag IMF indienen.
De aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, welke voorwaarden 
dit zijn kunt u vinden op de site van de gemeente.

Na sluiting van een subsidieronde bekijkt een groep onafhankelijke inwoners 
van Zuidwest-Fryslân de projectplannen van grote initiatieven. Kleine initiatieven 
worden bekeken door Streekwurk en de dorpen- en wijkencoördinatoren van 
de gemeente. Alle plannen worden beoordeeld op draagvlak, continuïteit, 
samenwerking, empowerment en ecologie.

Er staan verschillende voorbeelden op de site van de gemeente. Eén van de 
voorbeelden  is de realisatie van het zonnedak van het dorpshuis in Aldeboarn, 
deze levert sinds eind juni 2018 groene stroom. Inwoners van Aldeboarn kunnen 
op deze manier eigen dorpsstroom afnemen. 

Enthousiast geworden? Of loop je al een tijdje rond met een leuk idee? Google 
eens op Iepen Mienskipfûns en bekijk de mogelijkheden. Wie weet kun jij iets 
bedenken wat ons dorp iets moois op kan leveren. 

Werkgroep Antenne Blauwhuis
Beste dorpsgenoten, 

Het is al enige tijd geleden dat jullie een update hebben mogen ontvangen van 
de Werkgroep Antenne Blauwhuis. In de zomer van 2017 hebben wij jullie laten 
weten dat het ons gelukt is om een zendmast van KPN te weren uit de dorpskern 
van Blauwhuis. Echter heeft KPN de moed niet opgegeven en zijn wederom 
voornemens een zendmast in Blauwhuis te plaatsen. 

Het feit dat KPN op hun besluit is terug gekomen, heeft grotendeels te maken 
met het aantal klachten dat KPN vanuit Blauwhuis krijgt omtrent het bereik. 
Het grootste deel van Blauwhuis heeft te kennen gegeven geen 40 meter hoge 
zendmast in het dorp te willen die dekking moet genereren voor een gebied 
groter dan 5 km(!). De straling die vrijkomt door een dergelijk mast kan negatieve 
invloed hebben op de volksgezondheid op een langere termijn. Met name kleine 
kinderen en oudere mensen zijn hier vatbaar voor. 
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Als eenmaal een mast van 40 meter in Blauwhuis staat, is het niet meer mogelijk 
deze hier weg te krijgen en geven wij vrij spel aan nog meer providers en andere 
partijen om van deze mast gebruik te maken. Het straling niveau in het dorp zal 
dan alleen maar verder stijgen. 

Wij willen jullie vragen geen klachten meer bij KPN of andere providers te 
deponeren omtrent slecht bereik, maar jullie hiermee te richten tot de werkgroep. 
Het is altijd de intentie geweest van de werkgroep om gesprekspartner te blijven 
van KPN om zodoende invloed te kunnen uitoefenen op de plaatsing van de 
mast. Wanneer jullie klagen bij KPN zet je in zekere zin de werkgroep buiten spel.

Bedankt voor jullie begrip en steun. Indien er verder nog vragen zijn, dan kunt u 
zich ook wenden tot de werkgroep Antenne Blauwhuis. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Antenne Blauwhuis

Deadebetinking 2019
Sneon 4 maaie 2019 

Dit jier betinke we yn it bysûnder feekeapman 
en slachter 
Hantsje Zijlstra (1893-1945).

Tiisdei 16 jannewaris 1945: 
‘Hantsje en Auke fi etsen zwijgend op huis aan. 
Halverwege Wolsumer-ketting bij de boerderij 
van Reitsma gaan ze links af naar Vijfhuis. Ze 
zijn bijna thuis. Minke zal het warm eten wel 
klaar hebben. Plotseling horen ze ‘Afstappen 
Zijlstra’. .... Er wordt tweemaal gevuurd. 
Hantsje wordt in het hoofd geraakt, waarop 
deze inelkaar zakt. 
(Ut: ‘Omsjen’ fan Ada Zantman 2008). 

Us komitee wurket yn oerlis mei de famylje Zijlstra oan in programma foar de 
betinking fan sneon 4 maaie, yn Fiifhús.

Sjoch ek facebook @deadebetinkingblauhus

4 Maaie Komitee Blauhûs 
Willem, Watze, Sicco 
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Teatskehûs

Oproep voor vrijwilligers
Graag willen wij een oproep doen voor 
vrijwilligerswerk in het Teatskehûs.
Lijkt het u/je leuk om te helpen bij de creatieve 
middagen, gastvrouw in het restaurant of chauffeur 
bij Tafeltje Dekje of lekker te wandelen met de 
bewoners?!
Voor meer informatie kun je je melden bij de 
coördinator van de vrijwilligers Riemkje Grunstra of 
bij de Receptie, telefoonnummer: 0515-571900.

Aktiviteiten
De laatste woensdag van de maand is er altijd de soosmiddag, een spelletje of 
kaarten, met als afsluiting een borreltje.

Expositie
Momenteel is er in het atrium van het Teatskehûs een expositie van foto’s 
gemaakt door Willem van der Meer met daarbij door Francien Herrebaut 
uitgekozen gedichten. Deze tentoonstelling duurt nog tot en met 30 april.

Winkel
De winkel in Teatskehûs is na een 
periode weer gevestigd op de oude 
plaats. Is nu gecombineerd met de winkel 
“Sa Leuk” van Jellie Kroes. De winkel is 
dagelijks geopend van 9 – 16 uur.
Heeft u een leuk cadeautje nodig kom 
dan even langs. 

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 € 15,00 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.
Tot de zomervakantie nog op:
Donderdag 28 maart  Donderdag 25 april
Donderdag 23 mei  Donderdag 27 juni
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Ofrûn jier bestie Kapsalon Nij Skjirrich alwer 5 jier!  

Foar mysels in feestje, want wat haw ik 
hjir in machtich moai plakje yn t gesellige 
Teatskehûs. Sa prachtich dat ik hjir sa 
sintraal yn t doarp in romte hiere koe om 
der in eigen salon te starten. Yn t begjin 
soe ik dit gewoan neist myn oare wurk as 
kapster yn Aldegea dwaan, mar al gau 
koe ik hjir myn tiid ek aardich folje. Echt in 
win-win situaasje!  

De âldere minsken kinne sa noch selsstannich nei de kapper ta en foar de 
skoalbern bin ik de buorfrou. Ek de jeugd en oare minsken witte my maklik te 
finen. Foar elk mooglikheden sa wol mei as sûnder ôfspraak. Ik bin der hiel bliid 
mei.Ik ha san moai berop en fine 't elke dei skitterjend om minsken ‘t hier te 
dwaan. 

Ast no om knippen giet of de modernste kleur techniken makket my net út. 
In kapsel op maat, wat past by de persoan en by him of har winsken dat is ‘t 
belangrykst! Lústerje nei de winsken en oars krekt sa lang googelje nei t winske 
kapsel. Ik besef elke dei wer dat ik hjir in moaie kâns krigen ha,en dat dit fansels 
komt út 't doarp en omstreaken. Dat ‘t je klanten binne dy ‘t je dizze kâns slagje 
litte! Dankjewol! 

Om dizze 5 jier in bytsje 
te fieren ha klanten dy't 
yn desimber west binne in 
presintsje krigen en ha ik 
de famkes A sponsore mei 
in nei hip teamshirt foar t 
follyballen. Sij bliid,  ik bliid!  
Op nei de 10 jier!  

Groetnis Els Zijlstra 
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SIESA 45 jier....SIESA 45 jier....SIESA 45 jier....
SieSa bestiet dit jier 45 jier. Dit feest sille we fiere op 11 maaie. Mei moarns in 
feest foar de peuters, middeis foar de jeugd fan de legere skoalle. En juns foar 
alle frijwilligers fan SieSa mei harren oanhang. Set dizze datum dus alfêst yn 
jimme aginda. We binne al drok mei de tariedings en it beloofd in moai feest te 
wurden.

Oant 11 maaie!!
Namens frijwilligers en bestjoer fan SieSa

Programma - JubileumJaar 150 jaar Sint Vituskerk en -Kerkhof  

‘Tijd’. 100 jaar uurwerk 
Zondag 31 maart 09.30 uur viering met als thema ‘Tijd’. We 
vieren de 100e verjaardag van het uurwerk en zetten de klok 
weer 1 uur vóóruit in verband met de Zomertijd. Programma 
zie volgend Parochieblad. 

Lezing kunstschilder Jacob IJdema 
Donderdag 9 mei is er ‘s avonds een lezing in de pastorie over de Greonterper 
schilder Jacob IJdema door historicus Sible de Blaauw.

Openlucht Mis en vrijwilligersfeest
Zaterdag 15 juni ‘s avonds een Openluchtmis in de pastorietuin met aansluitend 
een gezellige avond voor onze ruim 100 vrijwilligers.

En verder in 2019 
- 22, 23 juni verrassende JubileumJaar activiteit Tuinfeest commissie. 
- Van 6 juli tm 14 september iedere zaterdagmiddag weer Tsjerkepaad 
- Zomermaanden. Route met ‘houten boeken’ in Blauwhuis 
- Donderdag 15 augustus weer Maria Tenhemelopneming 
- 23, 24, 25 augustus Blauhúster Merke met JubileumJaar activiteit 
- Zaterdag 14 september Nationale Monumentendag 
- Zondag 15 september Mis bij de Klokkentoren in Greonterp. 
- Zaterdag 21 september afsluiting Tsjerkepaad in onze Sint Vituskerk
- Diversen. We werken aan een stripboek over het ontstaan van Blauwhuis

Volg ons via @jubileumsintvitusblauhus (facebook)

Tot ziens bij onze Jubileum Activiteiten, 
Locatieraad en Jubileumcommissie Sint Vitus Blauwhuis
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De 175 besikers belibben sneon 
23 febrewaris in moaie by de 
Muzyk- en  Spektakel-jûn yn De 
Freonskip. 
Der stie in protte lokaal talint 
op it poadium; sa as Johannes 
Rijpma, de band JAN mei Jan, 
Marije en Yldau Hoekstra en 
Paul van Dijk en 
Akrobatyk troch Wietske van der 
Tol mei har team (foto) .

Hjirnei giene de stuollen oan e 
kant en spile Rockoli mei Bokke 
Rypma, Jan Hoekstra , Douwe 
vd Werff  en Wopke vd Molen. 
De opbringst fan dizze jûn is 
foar it projekt Doch dyn Dream.  
Foto’s fan de jûn steane op www.
gerbenrypma.nl 

Plande Aktiviteiten 2019 

Huzen mei in ferhaal
Gerben Rypma keamer, kafee de Freonskip Blauhús
Juny oant en mei septimber. Iepening sneon 1 juny
Oer wat him ôfspile yn guon huzen yn en rûnom Blauhús.

Midsimmerjûn
Freed 21 juny 2019
Op Idzegea, oan de Idzegeaster poel Jûn mei poezij en muzyk.

Tentoanstelling en mear
Inkele wiken yn septimber. Grutte seal kafee de Freonskip 
Skilderijen fan ferskate lokale keunstners. Mooglik ek wer in Toodchdei wêrby 
minsken har skilderij sjen en taksearre litte kinne. 

Oant sjen, 
Sjoch ek www.gerbenrypma.nl of @gerbenrypma (facebook)

Muzyk- en  Spektakel-jûn 
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Een mooi klein boekje om cadeau te geven!

Het boekje bevat de mooiste indrukken uit het gastenboek van de klokkentoren, 
met bijpassende foto’s van het dorpje, de toren en het landschap. Het is 
voor €7,50 te koop op Doarpswei 14 in Greonterp (even bellen van tevoren: 
0611391867). Als u uw naam en adres mailt naar stiklokgreonterp@gmail.com 
sturen wij u het boekje op; het kost dan €11,50, over te maken op NL64 RABO 
0308 7233 25 t.n.v. de Stichting Klokketoren Greonterp.

Greonterp wordt in 1275 voor het eerst genoemd. Eeuwenlang stond 
er een kerkje dat in 1822 werd vervangen door de huidige klokken-
toren. De klok dateert uit 1465 en wordt nog elke dag om 12 uur ge-
luid. Het dorpje is een geliefde pleisterplaats voor fietsers, wande-
laars en Revianen (Gerard Reve woonde van 1964-1971 in Huize Het 
gras met zijn toenmalige partners Teigetje en Woelrat).  Dit boekje 
bevat de mooiste indrukken uit het gastenboek van de klokkentoren, 
met bijpassende foto’s van het dorpje, de toren en het landschap. 
 Het boekje kost €7,50 en is te koop op Doarpswei 14 in Greon-
terp (even bellen van tevoren: 0611391867).  Als u uw naam en adres 
mailt naar stiklokgreonterp@gmail.com sturen wij u het boekje op; 
het kost dan €11,50, over te maken op  NL64 RABO 0308 7233 25 
t.n.v. de Stichting Klokketoren Greonterp. De oplage is beperkt, dus 
reserveren per e-mail is aanbevolen! 

Murk Kuipers (1928-2008)
Kunstenaar-restaurateur-decorateur-grafisch ontwerper

Geboren in Blauwhuis en overleden 
in Bolsward.
Ouderen onder ons zullen hem 
zeker nog kennen.
Zijn dochter Grietje en kleindochter 
Iris hebben een website gemaakt 
over zijn leven en werk. De 
moeite waard - ook voor jongeren 
- om deze site te bekijken. 
Belangstelling? Surf dan naar de 
site:  https://www.murkkuipers.com
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Zorgcentrum Teatskehûs 
Vitusdiijk 2 
8615 LM  Blauwhuis 
Telefoon: 0515-571900 
www.patyna.nl 
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Karnaval Karnaval Karnaval ynynyn
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itititititit FykesrykFykesrykFykesryk

Foto’s makke troch 
Rinske Harsta
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Wer is dit yn Blauhús e.o.? 

Dizze mooie foto is makke troch Willem van der Meer.
Witte jo wêr dit is / wat jo sjogge?
De oplossing kinne jo fine op side 38.

Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra

Mijn vliegreis van Nederland naar de Filippijnen

Schiphol, 5 januari 2019
Met zoon Ruurd, schoondochter Linda en 
kleinkinderenTomas, Jesse, Robin op de foto 

Alleen op reis! In het vliegtuig naar de 
Filippijnen voor een vakantie van 8 weken. 
Maar zeggen dat je het best aankunt en durft 
is natuurlijk wel iets anders dan het echt 
doen. 
Moeilijke, maar ook drukke maanden 
volgden voor mij. Zaken afronden na het 
overlijden van Jan sr., verplichte vaccinaties, 
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tuin met hulp van familie en buren winterklaar maken, cadeautjes kopen, vriezer 
en koelkast leeg eten, huis opruimen en schoon achterlaten, koffers pakken, 
‘huisbewaarders’- buren Trees en Wiebe informeren en natuurllijk de laatste 
instructies voor Ruurd.  
Had voor mezelf een stukje zekerheid ingebouwd en (met een beetje hulp van 
Linda) een rechtstreekse KLM vlucht met een tussenlanding in Taipei geboekt. 
Niks geen gedoe met overstappen en wachttijden op een voor mij onbekend 
vliegveld.

En ja, dan is het zaterdag 5 januari 2019. Koffer, handbagage en rugzak stonden 
klaar. Wachtte op mijn broer Durk en zijn vrouw Diny, die me samen met 
Ruurd, Linda en de kinderen naar Schiphol zouden brengen. Kwam toen tot de 
ontdekking dat ik geen boerenkool had gekocht. Stom, stom, want hier had Jan 
jr. speciaal naar gevraagd. Wel rookworsten in de koffer, maar geen boerenkool 
en geen tijd meer om dit groene goedje te kopen. Maar gelukkig was de redding 
nabij: verse onbespoten boerenkool van de groentetuin van buurman Wiebe. 
Twee zakjes. Voor het geval de douane moeilijk zou doen, stopte ik één in de 
koffer en één in de handbagage.

Daarna kon ik echt aan de reis beginnen. Vanuit Bolsward ging het met twee 
auto’s. De vlucht stond gepland voor 20:50 uur, maar onderweg kregen we een 
bericht dat er om technische redenen een vertraging van de vlucht was tot 22:15 
uur. Lekker opwekkend berichtje voor iemand die toch al wat gespannen is!

Als verrassing stonden mijn broer Folkert en zijn vriendin Maryse op Schiphol om 
me ook nog uit te zwaaien en dat maakte veel goed. 
Nadat ik als onervaren reizigster met hulp van een grondstewardess mijn koffer 
had afgeleverd, konden we nog uitgebreid iets eten en drinken en vermaakten de 
jongens zich in de pilotencabine van een oud vliegtuig in de vertrekhal. 
Toen naar de douane en de gate voor vertrek. Ruurd had het me keurig uitgelegd, 
maar in de haast viel mijn laptop uit mijn rugzak en wist ik na de douanecontrole 
niet meer, naar welke gate ik moest. Daar sta je dan!  Laptop weer in de tas en 
papieren er weer uit. En wat ben je dan blij met al die vriendelijke behulpzame 
mensen.

Gate 5, deze liep al gauw vol, ook al moest er nog lang worden gewacht. Stond 
daar als enige blanke tussen heel veel Aziatische mensen, die zo bleek later in 
Nederland werkten en voor een paar maanden teruggingen naar de Filipijnen. 

Uiteindelijk steeg het vliegtuig om 22:00 uur op. Blijft een bijzondere gebeuren!
Ik had een zitplaats met extra beenruimte, maar naast me zat een nogal forse 
chinees, die geen Engels sprak en bezit nam van mijn armleuning. Niet fijn! Wel 
hielp hij me elke keer zonder woorden om een onwillig tafeltje uit de leuning te 
halen. Toch handig! 
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Aan de andere kant naast me zat een Filipijnse man, die me vertelde dat hij 
steeds voor 6 maanden op een schip werkte met als eindhaven Rotterdam en 
daarna voor 3 maanden met verlof naar huis ging. Voerde in mijn beste ulo-
engels een zo goed mogelijk gesprek met hem. Hij wilde met me op de foto en 
vriend met me worden op facebook. Dat laatste heb ik toch maar niet gedaan.
De tussenstop op de luchthaven in Taipei, Taiwan was een beetje een tegenvaller. 
Door de strenge Taiwanese regels moesten we toch met alle handbagage het 
vliegtuig verlaten en opnieuw wachten in een hal voor de vervolgvlucht. Kon 
volgens mijn Filipijnse ‘vriend’ nog veel erger worden in Manila. Bij de douane 
alle handbagage uitpakken en schoenen uittrekken was daar volgens hem heel 
gewoon! Lichte paniek bij mij! Bang om betrapt te worden met mijn boerenkool!

Van Taipei naar Manila nog een paar uurtjes vliegen. Een bemanningslid 
vroeg me naar de reden waarom ik alleen reisde en kreeg daarna van de hele 
bemanning een aardigheidje in de vorm van een kaartje, 3 flesjes wijn en een 
huisje met whisky. 

De landing op het vliegveld in Manila was 20:31 uur (13:31 uur Nederlandse tijd). 
Tot mijn opluchting vormde de douane geen enkel probleem. Kreeg de stempel 
voor mijn visum en kon daarna zo doorlopen. 

Op het vliegveld een warm welkom. Blij om Jan en Jaye weer te zien en Jan 
Andrés met welkombordje. Toch wel ontroerend. Hij keek me een beetje 

Vliegveld Ninoy Aquino in Manila 6 januari 2019
Met zoon Jan, schoondochter Jaye en kleinzoon Jan Andrés  op de foto 

afwachtend aan, maar huilde niet toen ik hem op mijn 
arm kreeg. Na een autoritje van een paar uur door het 
drukke verkeer van Metro Manila kon ik om 23:22 uur 
in de flat van Jan en Jaye in Quezon City beginnen aan 
mijn vakantieweken. Met een wijntje en een biertje! 
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle

Afgelopen weken hebben wij op school “Feest”  als 
thema gehad in groep 1 en 2.

De kinderen zaten vol van het verkleedfeest Carnaval. In een gesprek over hoe je 
naar het carnavalsfeest gaat zegt een kleuter: “op de fi ets”. We hebben woorden 
bedacht die beginnen met de F en rijmwoorden op “feest”. We hebben ballonnen 
geteld, in de lucht gehouden met de hand of met een racket. We hebben 
spelletjes gespeeld en gedanst op allerlei soorten muziek, met pompons en met 
linten.
We hebben een carnavalsliedje gezongen waarin de zin: “we hebben pret voor 
tien” voorkwam. Wij weten wat dat betekent maar niemand van de kleuters wist 
het. Na een poosje kwam er een vinger naar voren. “we hebben pret voor tien” 
betekent dat we plezier hebben tot de tien.

Kleintje carnaval hebben we groots gevierd. 
Eerst elkaar bekijken in de kring; daarna verschillende dansen oefenen.
Gelijk na de pauze zijn we naar het Teatskehûs gegaan waar we de polonaise 
hebben gelopen. Daarna hebben we een grote modeshow zodat onze buren ons 
goed konden bekijken.
Er zijn verschillende optredens gedaan. We hebben het bezoek afgesloten met 
natuurlijk de polonaise. 

Terug in de school kregen we hoog bezoek; Prins Carnaval met zijn gevolg, wij 
konden vragen stellen en hen goed bekijken.
Tot slot zijn we in een grote lange polonaise met iedereen die maar wou 
aansluiten door de hele school gegaan.. Wat een plezier en gezelligheid.

Ook hebben de kleuters 
feest gehad omdat de 
juff en jarig waren. Een 
heel ander feest, een 
gezellige en vrolijke 
sfeer waarin we lekkere 
traktaties hebben gehad 
vele spelletjes hebben 
gedaan. 
De slingers gaan we 
opruimen, de werkjes 
gaan mee naar huis 
maar vergeten doen we 
het niet.
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Op 1 maart koartlyn hat garaazjebedriuw 
Witteveen&Brouwer oan de Jacobidyk de doar 
op slot dien. It bedriuw is nei 35 jier net mear. 
Fansels efkes mei Sikke Witteveen om tafel om 
werom te sjen. Sikke en Tsjolling Brouwer wurken 
yn 1983 by de Ford garaazje Ozinga yn Snits. 

(troch Bert de Jong)

GARAAZJEBEDRIUW  WITTEVEEN&BROUWER STOPPET

Tsjolling wie yn dy tiid ek noch dwaande mei it ûnderhâld fan de auto’s fan 
Ynstallaasjebedriuw Brouwer, it bedriuw fan syn heit Bernard en syn omke Jan. 
Faak wie hy dêr mei syn heit te fi nen yn de garaazje mei brêge yn it efterste 
part fan de loads. Sikke rûn yn dy tiid wolris om mei plannen om foar himsels 
te begjinnen. Fan it iene komt it oare en sa lei Sikke Tsjolling de fraach foar oft 
Ynstallaasjebedriuw Brouwer  faaks net wat romte oer hie om in garaazjebedriuw 
yn te begjinnen. Tsjolling reagearre entûsjast, foaral doe’t Sikke yn Tsjolling 
syn partner seach. De direksje fan Ynstallaasjebedriuw Brouwer woe dizze 
jonge ûndernimmers de romte jaan en sa waard nei wat bou aktiviteiten it 
garaazjebedriuw yn 1984 iepene yn in part fan it bedriuwspân. 

Yn 1985 ferhuze Jan Brouwer mei syn wytguodwinkel (wer) nei it Dykslân en sa 
koe de winkel op de Jacobidyk ynrjochte wurde as showroom. Sikke kin noch 
de kentekens opneamme fan de earste nije auto’s dy’t dêr te pronk stienen. 
Yn 1988 waard ek in garaazje oankocht yn Easterein. Sikke bleau yn Blauhús 
en Tsjolling naam de lieding yn Easterein foar syn rekken. Yn 1993 naam 
Witteveen&Brouwer it folseine bedriuwspân oer fan Ynstallaasjebedriuw Brouwer 
dat oernommen waard troch Ynstallaasjebedriuw Van der Pol. Dit lêste bedriuw 
hat hjir noch oant ein ’90 sitten en is doe nei Boalsert ta gien. Dêrnei koe it 
folsleine bedriuwspân troch Witteveen&Brouwer yn gebrûk nommen wurde. Yn dy 
tuskentiid funksjonearre der ek noch in pompstasjon (tusken 1987 en 2000). Yn 
2001 en 2007 fûnen der noch ferbouwings plak oan it wurkplak en de showroom.                                                                                                                                        

Yn 2007 naam Tsjolling ôfskie fan it bedriuw en gie Sikke allinnich fi erder. 
Op de fraach wat de moaie en minder moaie kanten fan it garaazjebedriuw 
binne seit Sikke dat de hannel him it bêste lei. De kontakten, de spanning 
en it aventoer wiene de moaie kanten fan it fak. Dêr stie tsjinoer dat it 
plichtsbesef Sikke wolris yn de wei stie. Seis dagen yn de wike oanwêzich 
wêze en net altyd de eigen aginda bepale kinne. Mei nammen de lêste 
jierren gie dit Sikke tsjin stean. Dat is úteinlik ek de reden west om te 
stopjen mei it bedriuw mar net earder dan dat alle wurknimmers goed te 
plak wiene. Dochs seit Sikke dat him wol in bytsje it gefoel bekrûpt dat hy 
de minsken yn de steek lit no’t it bedriuw de duorren slút. Mar in protte 
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positive reaksjes fan klanten op syn beslút hawwe him dochs tige goed dien.                                                                                                                                            
               
It seach der foarich jier efkes nei út dat it garaazjebedriuw yn Easterein 
slute soe mar úteinlik hat âld wurknimmer Theunis Hofstee it bedriuw 
oernommen. Sikke seit lykwols dat de kâns lyts is dat  der wer in 
garaazjebedriuw op de lokaasje Jacobidyk komt om’t der neffens him oars 
al lang in gegadigde op de stoepe stien hie. Sikke seit it ôf te wachtsjen 
en tinkt mear oan in lyts bedriuws sammelgebou. De tiid sil it leare.                                                                                                                                           
        
Yn in garaazjedriuw hawwe je in protte te krijgen mei minsken. Sa hat Sikke noch 
in moaie anekdoate: in bewenner fan it Teatskehús woe ris in auto hiere foar in 
reis nei Stadskanaal. Sikke fertroude it saakje net en sei dat der gjin auto’s te hier 
mear wiene. Dan moat ik mar in auto keapje, sei de âld baas. Sikke frege oan 
hokker priisklasse hy tocht. It waard doe efkes stil mar doe sei hy dat Sikke mar 
efkes mei de bakker hjir skilje moast want dy wist wol wat der op syn rekken stie!                                                                                                                                            
 
Sikke en Elbrich bliuwe wenjen oan de Jacobidyk en hawwe perfoarst gjin haast 
om oare wenromte te sykjen. De kar is beheind want hja wolle yn Blauhús wenjen 
bliuwe en de wenten dy’t foldogge oan harren winsken binne op minder dan 
ien hân te tellen. Nei ôfrin fan it ynterview hawwe wy noch efkes in slach troch 
de gebouwen dien. Foar my ek wol wat nostalgy omdat ik as lytsfeint mear as 
tsien jier omslein haw by Ynstallaasjebedriuw Brouwer. Nei 45 jier dus efkes 
gjin bedriuwsaktiviteiten mear yn de bedriuwsgebouwen. Ik hoopje lykwols op in 
koarte ûnderbrekking.                
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 Prins  Nullam Navigandum zwaait de scepter in Blauwhuis

In het eerste weekend van maart vierde Blauwhuis 
zijn 52ste editie van het carnaval. Prins Nullam 
Navigandum (dat betekent varende schaats) zwaaide 
dit weekend de scepter in het Fyfkesryk. De Prins (Piet 
Ykema) werd bij gestaan door zijn prachtige page 
Sigrid de Jong.

Vrijdagavond na de bekendmaking van de Prins konden de inwoners en buren 
van het Fyfkesryk genieten van een cabaret van eigen bodem. Een wervelend 
cabaretstuk over waar en hoe er in de wereld carnaval gevierd wordt en het spel 
‘alles mag op vrijdag’ is gespeeld. De tekst en liedjes zijn geschreven door eigen 
leden van de carnavalsvereniging. Na het cabaret ging de avond swingend verder 
met live muziek. In de pauze was er een loterij waarbij er leuke prijzen te winnen 
waren. Tijdens deze gezellige feestavond werd Sijke Rijpkema geridderd.

Zaterdagmiddag heeft Prins Nullam Navigandum en zijn gevolg de bewoners in 
het Teatskehús bezocht. Het was een middag vol gezelligheid met een hapje en 
een drankje. 
In het Teatskehús werd mevrouw Jillings  in het zonnetje gezet. Mevrouw Jillings 
ontving de ridderorder van Prins Nullam Navigandum voor haar sociale inbreng in 
het Teatskehús. De Prins had een mooi woordje voor de geridderde persoon en 
page Sigrid stond met de bloemen klaar. 
Er werden hierna nog enkele liedjes van het cabaret gespeeld. De bewoners 
vonden het prachtig. 

Op zaterdagavond was er, voorafgaand aan het gekostumeerde feest, een 
carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Het feest in de feestburcht barstte daarna los 
en stond traditiegetrouw weer in het teken van creatieve en originele kostuums.  
Zondagmiddag begon het carnaval weer met een prachtige optocht. Een sliert 
jonge en oude carnavalsvierders trok door de straten van Blauwhuis met voorop 
de raad van elf met Prins en Page. Voor de Prins en zijn page was een mooie 
optochtwagen gemaakt, in de vorm van een grote schaats. Na de optocht had de 
Prins een mooi woordje voor de Blauwhuisters. 
Naast een persoonlijke ridderorde werd er ook een oorkonde uitgereikt  aan Joop 
Witteveen.  Hij heeft zich al 25 jaar verdienstelijk gemaakt als  (hulp)Sinterklaas 
en afgelopen december heeft hij voor de laatste keer deze rol vervuld.

Er wordt teruggekeken op een prachtig kindercarnaval met een grandioze 
hotsknotspolonaise en als hekkensluiter een geweldig feest met de jeugd tot en 
met 16 jaar. De Prins en page kunnen met hun gevolg weer bijkomen van een 
fantastisch weekend en het bruisende Fyfkesryk  is weer veranderd in het net zo 
mooie Blauwhuis.
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Prijswinnaars:

Zaterdag avond: gekostumeerd feest: 
Winnaar individu: 
Eppie Bootsma: als Sjenkie Knegt.

Winnaars groepen:
1: De Page’s: Sietie Bruinsma, Agnes Foekema, Baukje van der Zee, Ciska 
Rypma, Hanna Bakker, Irini Gaitanis, Jantina Reijenga, Marrit van der Meer, 
Mirjam Hoekstra, Mirthe Feld, Ymkje van der Zee, Judith Rypma.
2:Plastic Fantastic: Nynke Witteveen, Nora Altena, Marieke Popma, Elbrich de 
Jong, Annemar Rypma, Anniek Frankena, Anniek Folkertsma, Anita Breeuwsma, 
Alien Dijkstra, Anke Pijl.
3:ABBA: Cilia Brandsma, Nynke Brandsma, Jantsje Folkersma, Marieke Altena, 
Tetje Tolsma.
4:De koekoeksklokken: Mariëlle Ykema, Lucie Wiersma, Berber Witteveen, 
Mariska Rypkema, Annemieke Popma, Marijke Wijbenga.
5:Slippers: Froukje Folkertsma, Tsjitske Galama, Piety Reitsma, Marije Brandsma.

Zondag middag: Kindercarnaval:
Winnaars  individu: 
1: Regenboog : Marrit Hannema 
2: Clown: Auke Brandsma

Winnaars Groepen: 
1: Luchtballon: Marijke Wijbenga, Inge Witteveen.
2: Badkuip : Mirte Hannema, Mette Jorritsma.
3: Kauwgombal Automaat: Nieke Ykema, Brecht Ykema, Hannah Ypma.
4: Bakker Popma: Lisanne Schildstra, Avina Couperus, Chamila Galama.
5: M&M’s: Eva Eijzinga, Hilde de Jager.
6: Daltons: Julia Altena, Fardau Folkertsma, Rimmer Folkertsma, Welmoed 
Folkertsma, Brecht Folkertsma.

Prijswinnaars Werkstukken: 
Groep 1 
1:Jaring Rijpma
2:Marrit Hannema
Groep 2 
1:Iris Breeuwsma
2: Corné Brouwer
3: Esther Ydema
Groep3
1: Brecht Folkertsma
2: Fraukje Rijpma

Groep 4 
1: Rick Bakker
2: Brecht Bolink
3: Ilse Bloemsma
Groep 5: 
1: Nieke en Brecht Ykema
2: Mirte Hannema
3: Marrit Reitsma
Groep 6:
1: Fardau Folkertsma
2: Jens Altena



31

KOPERKABAAL groeit uit haar shirt

Het aantal jeugdleden van Fanfare Blauwhuis blijft 
maar groeien. Met 28 leden is er een tekort aan de u 
welbekende paarse Koperkabaalshirts. Bovendien zijn 
de shirts wel aan een update toe. De jeugdraad van het 
jeugdorkest is op zoek gegaan naar een manier om aan 
nieuwe shirts te komen voor Koperkabaal. De conclusie 
was een actie te doen met dat waar ze goed in zijn: 
muziek maken. Zo gezegd zo gedaan. Op zondag 17 
februari jl. was er in het Teatskehús eerst een uitvoering 
van alle leden die aan Fanfare Blauwhuis verbonden zijn. Een goede oefening 
voor komende examens en optredens op het solistenconcours op zaterdag 2 
maart in Bolsward. Dat zo’n optreden best spannend is leest u in onderstaande 
verslagen van een aantal muzikanten.

Groep 7: 
1: Eline Bloemsma
Groep 8: 
1: Mare van Helvoort 

Zondag avond: Jeugdcarnaval: 
Winnaars: 
1:Bubblegum: Ieneke van der Zee, Maaike de Jong.
2.Automonteurs: Jurgen Popma, Thomas Dooper, Willem Kroon, Jan Yme de 
Wolff , Pieter Willem de Wolff , Jelle Boomsma, Sybe Scharringa.
3:Aliëns: Jolien Couperus, Lieke Couperus, Yvonne Couperus, Ilona Hoekstra, 
Sanne Altena, Mariska Altena.
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Zondag 17 februari in het Teatskehûs was het leerlingenconcert van de leden 
van Koperkabaal. Het werd geopend door Petra Altena en het programma werd 
gepresenteerd door Tanja Altena. Eerst speelden de leerlingen van Edith Bakker, 
die saxofoon spelen. Daarna mochten de drummers wat laten horen. En toen 
kwamen de leerlingen van Roelof en dat waren er nog wel eens wat. Daarna ging 
de ledenraad van Koperkabaal over de raad vertellen. Er werd ook verteld dat ze 
op deze dag een collecte wilden houden om nieuwe T-shirts te kunnen kopen. Dit 
werd in de pauze en na het optreden gedaan. Na de pauze werden er 4 stukken 
gespeeld door Koperkabaal. Het was een geslaagde middag.
Groeten Marcus.

Ik mocht deze middag beginnen. Spannend maar na een paar noten van mijn 
Beauty and the Beast liedjes zat ik in de flow. Met Edith achter de piano ging het 
helemaal goed. Ik ben benieuwd hoe mijn optreden bij het solistenconcours zal 
gaan.
Groetjes van Mare.
 
Het eerste optreden van Jetske:
Ik vond het spannend. En ook leuk om te doen. En grappig. Toen ik bezig was 
ging het steeds beter. Op naar de volgende keer! 
Groetjes Jetske.

Daarna volgde een concert van Koperkabaal. De opbrengst van dit concert is 
een mooi begin voor de aankoop van nieuwe hippe shirtjes. De Koperkabalers 
bedanken iedereen hartelijk voor de gulle giften en hopen u bij een volgend 
optreden de shirtjes te kunnen laten zien.
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Oldtimerdei sneon 22 juni 2019

Ek dit jier wurdt der yn it sintrum, ûnder de mooie tsjerketoer fan Blauhús, wer de 
jierlikse Oldtimerdei hâlden.
Dielnimmers komme hjir  graach mei hun âlde pronkstikken om elkoar te treffen 
en te pronkjen mei hun eigendom. De ferhalen die bij elk stikje ark sit binne altiid 
wer prachtich.
Graach wolle wy jim allegearre útnoegje op dizze dei wer alles fergees te besjen 
is.

Ha jimme  sels nog iets ambachtelijks stean lit it ús dan witte. Hjir kinne jo tinke 
oan trekkers- machines- auto’s – motoren – brommers – stationare motoren – 
wenweinen - âlde ambachten  en hobby’s die’t jo in oar sjen litte wolle.

Dit jier op it programma it trekkerlûken foar de bern fan de basisskoalle mei in 
speurtocht yn en om it plantsoen en middeis it Frysk Kampioenskip Kop fan Jut 
foar manlju en froulju.

Nij dit jier is in rûnrit fan it ridende materiaal moarns om plus/minus 11.00 oere. 

Graach sjogge wy jimme dizze dei dy’t begjint om 10.00 oere.
Reaksjes kinne jo kwyt by it bestjoer fan de OTB.
(George Foekema, Doekele van der Zee, Folkert Kuipers, Haye de Boer, Willem 
Witteveen en Jappie de Jong)
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SPORT - HIMD FAN IT LIIF
Eltsenien belibbet syn as har sport(en) op in 
eigen wize. Ek hat eltsenien in eigen ferhaal. 
Hoe belibbet bygelyks ien in kampioenskip as 
in degradaasje as in oar besûnder barren yn de 
sport. Fansels giet dizze rubryk foar in grut 
part oer de sport mar ek oare algemiene saken 
komme oan ‘e oarder. Foar dizze ôflevering fan 
“himd fan it liif” wienen wy te gast by JURRE 
JANSEN. Jurre waard sneon 16 febrewaris 
2019 Frysk Kampioen dammen by begjinners 
yn Aldegea SWF. In prachtige belibbenis 
fansels. Heechtiid om Jurre it himd fan it liif 
te freegjen. Want wy wolle fansels no alles oer 
him wite..... 

Namme: 
Jurre Jansen
Berne:
8 septimber 2010
Nammen heit en mem:
Dirkjan Jansen en Joubrich Boschma-Jansen
Hokker klasse basisskoalle: 
Groep 6

Mei hokker sporten hâldst do dy dwaande:
Volleybal en damjen
Wannear begien mei dyn earste sport (hokker):
Yn febrewaris 2017 mei volleybal
Yn oktober 2017 mei damjen 
Dyn spesjaliteit yn de sport? 
In pear setten foarút tinke en de konsintraasje fêsthâlde
Earste trainer? 
Jappie de Jong

Hichtepunt yn dyn koarte sportlibbensrin oant no ta?
Frysk kampioen wurde.
Djiptepunt yn dyn koarte sportlibbensrin oant no ta?
It âlder-berntoernooi yn de Krystfakânsje 2018. Wy hawwe doe alles ferlern.
Hoefolle partijen moasten der damd wurde om Frysk Kampioen te wurden?
Dit jier yn totaal 21 partijen. Ferdield oer twa foarrondes en in finale.
Hast do alle partijen wûn? 
Ja allegear.
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Wie it op it lêst spannend? 
Ik fûn it wol yn bytsje spannend. 
Fan wa hast de bekers yn ûntfangst nommen? 
Fan de foarsitter fan de Dambûn, Liuwe Westra

Oan wa hast de bekers allegear sjen litten en wat wie de reaksje?
As earste oan pake Gatze en beppe Fokje. Dy wenje yn Aldegea. Heit hat 
dêrnei in foto op de famylje-apps setten en sa wisten al myn omkes en 
muoikes en pake Reint en beppe Tineke it ek. Se fûnen it allegear hiel knap 
fan my. 
Kinst wat fertelle oer de wikselpriis? Hoe grut is dizze priis en stean der 
ek oare minsken út Blauhús e.o. yn? 
De beker is hiel grut! Der stean allinnich mar oare Blauhústers op.
- Nynke Brouwer (2013/2014)
- Jurgen Popma (2014/2015)
- Eelco de Wolff (2015/2016)
- Willem Kroon (2016/2017)
- Jorrit Frankena (2017/2018)

Idoal: 
Haw ik net.
Fakânsjelân:
Frankryk
Iten: 
patat
Drinken:
Roosvicee

Televyzje:  
Wie is de Mol

Bêste film:
The Grinch
Bêste Boek:   
De waanzinnige boomhut
Muzyk:
It leukste ferske fyn ik IJskoud fan Nielson. Dêrneist meitsje ik sels ek 
graach muzyk. Ik sit no in jier op drumles en fan oktober 2018 ôf sit ik ek by 
Koperkabaal.

Karakterskets:
Ik bin in rêstige leargierige behelpsume leave jonge
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De sport
(door Bert de Jong)

Damclub De Skyfkes
(t/m  22 februari)

In de A-Poule is de spanning om te snijden. 
Bernard J. Kroon is op dit moment de 
lijstaanvoerder met 11,5 punten uit 13 
gespeelde wedstrijden. Marcel Altena speelde 
eveneens 13 wedstrijden en staat met 9 
punten op een tweede plek. Recordclubkampioen Manfred de Wolff staat ook 
op 9 punten maar moet nog twee wedstrijden inhalen en kan dus op 11 punten 
komen. Wie van de heren heeft de sterkste zenuwen. Leo Altena en Jan Willen 
Wijbenga moeten alles uit de kast halen om degradatie te voorkomen. In 

Poule B eveneens een spannende ontknoping in het vooruitzicht. Johan Flapper 
vergaarde tot nu toe 7,5 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. George Galema 
heeft een halve punt minder maar moet nog een wedstrijd inhalen. Wiepke 
Attema en Michiel Zeinstra zien het degradatiespook al naderen.

In Poule C heeft Jurjen Frankena een stevige buffer opgebouwd van 3,5 punten. 
Maar de beslissing is nog niet gevallen want Evert Yntema en Richard Smeding 
kunnen nog dichterbij komen. 

Jeugd 1 en Jeugd 2 spelen in één Poule. Bij Jeugd 1 is Willem K. Kroon de 
stevige koploper en bij Jeugd 2 doet Jorrit Frankena het prima. 
Tenslotte staat bij Jeugd 3 Brecht Frankena bovenaan met 10 punten. Maaike 
Kroon heeft weliswaar 2 punten minder maar moet nog een wedstrijd inhalen. 
Kortom, de strijd is hier nog niet beslist. 

Damtitels Jurre Jansen en Willem K. Kroon
Jurre Jansen en Willem Kroon van damclub De Skyfkes hebben op 16 februari jl. 
de titel Fries Kampioen behaald. Bij de beginners won Jurre Jansen overtuigend 
alles zes partijen. Hij was niet te bedammen zeggen wij dan, en dat was in dit 
geval terecht. Elders in dit blad een interview met Jurre. Enkele jaren terug 
hebben wij al een interview gehad met Willem Kroon. Hij was toen ook de beste 
bij de beginners. Maar Willem is doorgegroeid en is nu Fries kampioen bij de 
pupillen geworden. Willem won met drie punten uit drie gespeelde partijen. Beide 
jongens hebben dus een geweldige prestatie neergezet. Maar daarmee was de 
prijzenregen nog niet voorbij. Bij de beginners werd Brecht Frankena tweede en 
Maaike kroon derde. Bij de pupillen wist Wytze Zeinstra beslag te leggen op de 
tweede plek. Allemaal van harte gefeliciteerd.
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V.V. Blauwhuis 
(t/m 24 februari)

Het eerste elftal doet het dit seizoen redelijk met 
een plek in de middenmoot. Zij missen echter net 
de overtuiging (en kwaliteit) om aan te sluiten bij de 
koplopers. Enkele jongere spelers breken langzaam 
maar zeker door en dat geeft zeker hoop voor in de 
toekomst. 

Ook het tweede elftal is in de middenmoot te vinden. Dit elftal kan beter maar 
door de wisselende samenstelling is het resultaat wat minder.

Resultaten Jeugdvoetbal
ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 2e klasse 4e plaats van de 6 - 0 wedstrijden 0 punten 
ST IJVC/Blauwhuis JO17-2 3e klasse 5e plaats van de 6 - 1 wedstrijd 0 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 2e klasse 3e plaats van de 6 - 1 wedstrijd 3 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO15-2 4e klasse 5e plaats van de 6 - 2 wedstrijden 1 punt
ST IJVC/Blauwhuis JO13-1 2e klasse 4e plaats van de 6 - 1 wedstrijd 1 punt
ST IJVC/Blauwhuis JO12-1 2e klasse 5e plaats van de 6 - 1 wedstrijd 0 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO12-2 3e klasse 2e plaats van de 6 - 2 wedstrijden 6 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO11-1 2e klasse 2e plaats van de 6 - 1 wedstrijd 3 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO11-2 2e klasse 3e plaats van de 6 - 2 wedstrijden 1 punt    

Volleybalvereniging Punt Ut
(t/m 23 februari)

De heren van Punt Ut 1 spelen om de keizers baard. 
Het team behaalde tot nu toe 3 punten. Daarmee 
is een gat ontstaan van 15 punten met de directe 
concurrent. 
De dames van Punt Ut 1 staan op een zesde plek. Dat is ook de hoogst haalbare 
positie deze competitie omdat het verschil met de nummer vijf 19 punten 
bedraagt. Dus een uitdaging om deze mooie positie in de middenmoot vast te 
houden. 
De dames van Punt Ut 2 doen het prima met een gedeelte derde plek. Als het 
een beetje meezit kan dit team nog klimmen naar de tweede plek omdat het 
onderlinge verschil slechts één punt is. 
De dames van Punt Ut 3 staan momenteel onderaan. Het team begint echter 
langzaam maar zeker te draaien en dus een betere positie zit er nog wel in. 
De dames van Punt Ut 4 staan op een vierde plek maar de onderlinge afstand is 
minimaal. De afstand met de drager van de rode lantaarn is slechts vier punten 
en dus ‘moat de kop der noch wol efkes by’.
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Oplossing: de pleats van Piet en Coby Galama

Út de âlde doaze

Jeugdvolleybal 
Bij Meiden AI is het bijna over en uit. Het team staat onderaan en het verschil met 
de naaste concurrent is 13 punten. 
Bij het gemengde team BI kan het alle kanten op. Een vierde plek lijkt mooi maar 
de onderlinge verschillen zijn minimaal. 
De Meiden BI staan in de lage middenmoot en moeten eigenlijk in staat zijn een 
paar plekjes te klimmen. 
Het gemengde team C1 staan weliswaar onderaan maar ook hier is het 
onderlinge verschil minimaal en dus mag er naar boven worden gekeken.

Yn de foarige Nijsbrief stie in stik oer de Lânbouhúshâldskoalle.
Derop krigen wy in reaksje fan frou Giny Zeinstra  oer wa op de foto stiene.

Fan links nei rjochts: Tinie Wijbenga, Minie Bekema, Ginie Hoekstra, Betsie 
Zijlstra, Honke Rijpma, juffrou Giny Zeinstra, Jopie Dijkstra, Graddie Huitema 
en Lucie Bekema



39

✔
  

V
er

p
le

g
in

g
 e

n
 v

er
zo

rg
in

g

✔
  

24
-u

u
rs

 a
la

rm
er

in
g

✔
  

H
u

lp
 in

 d
e 

h
u

is
h

o
u

d
in

g
0

9
0

0
-1

7
2

2
 

w
w

w
.p

a
ty

n
a
.n

l

V
E

R
TR

O
U

W
D

 
B

IJ
 U

 T
H

U
IS

H
ee

ft
 u

 v
ra

g
en

 o
f 

b
en

t 
u

 o
p

 z
o

ek
 

n
aa

r 
ee

n
 p

as
se

n
d

e 
o

p
lo

ss
in

g
?



40

 

Terp 27 8731 AX Wommels · 0515-333873
 

 

 

 

 

 

 

  

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

 


