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Der liket wol gjin nijsbrief 
mooglik te wêzen sûnder 
nostalgy. Alle kearen wer stiet 
ús doarpskrantsje fol mei 
moaie ferhalen dy’t ús soms 
werombringe en soms ek 
fierder bringe yn de skiednis 
fan it doarp. 

Nostalgy 

We lêze yn dizze edysje oer it lânboumechanisaasjebedriuw fan Kuipers, alwer 
40 jier aktyf en noch altyd brûzjend en jong. Hjiryn wurdt no al in tasizzing dien 
foar oer tsien jier en besletten mei wize wurden fan de jonge Kuipers-garde. In 
moai ferhaal.
Nostalgysk is ek it ôfsluten fan it St. Vitus jubileumjier en de soms wol hiel 
bysûndere ferhalen fan âld-learlingen fan de St. Gregoriusskoalle dy’t, hoe 
modern hjoeddedei ek, ôfstevent op in hûndertjierrich jubileum. It hâldt net 
op! Alwer tiid foar in feestje, want Blauhús soe Blauhús net wêze as we elke 
gelegenheid dy’t dat biedt net fiere soene. En wylts de kranten folstean oer 
skoallen dy’t it dreech hawwe en der roppen wurdt om mear jild foar it ûnderwiis, 
sjocht de takomst der foar de hast hûndert jier âlde Blauhúster skoalle noch altyd 
roaskleurich út.

Yn dizze nijsbrief ek in ferhaal oer omswalkjen fan in lyts plantsje dy’t as 
ferburgen pareltsje syn wei nei ús doarp fûn en yn de rin fan de jierren moaier 
waard en mear plak ynnaam. En dêrneist it ferhaal fan, foar in soad fan ús, in 
ferburgen parel op it Teatskehiem. Janet, dy’t sân jier lyn har plakje yn Blauhús 
fûn, stelt harsels oan ús foar en nûget ús út om har yn it Frysk oan te sprekken. 
Ik doar te sizzen dat jim dat seker dwaan moatte. Janet en Ton ha de ferbining yn 
ús doarp fûn troch har belutsen te toanen by it Blauhúster Skûtsje en ek oer dy 
súksesfolle silerij fan fan’t simmer kinne we lêze yn dizze nijsbrief.

Hooplik is der foar elk fan ús wat yn dit ferskaat oan wat it doarp biedt om 
ferbining meielkoar te finen en binne we sa wer klear foar de takomst, kinne we 
wer nije skiednis skriuwe.
In soad lêsplezier tawinske.

Ut namme fan Doarpsbelang Blauhús,
Elly Attema-Hobma 
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Bestjoer Doarpsbelang Blauhús:
Elly Attema - Hobma, Foarsitter
Michiel Zeinstra, Skriuwer
Bernard Kroon, Ponghâlder
Auke Attema, lid
Karin Bolink, lid
Grietje Bloemsma, 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
Wyke 7 – 11 oktober Oudpapiercontainer
Tongersdei 10 oktober 55+ moarn
Freed 11 oktober Klaverjassen yn de Freonskip
Wykein 12 - 13 oktober Toochdagen Gerben Rypma Stifting
Tiisdei 15 oktober EVA; Notaris Troost / erfrecht en levenstestament
Wyke 21 – 25 oktober Herfstvakantie basisschool
Wyke 4 – 8 novimber Oudpapiercontainer
Woansdei 6 novimber Herfstmarkt Teatskehûs
Freed 15 novimber Klaverjassen yn de Freonskip
Tiisdei 19 november EVA; Ex crimineel / ervaringen en preventie
Moandei 25 novimber 55+ moarn
Sneon 30 novimber Snertactie Fanfare Blauhús
Wyke 2 – 6 desimber Oudpapiercontainer
Tongersdei 5 desimber Sinterklaas komt in Blauwhuis en op school
Freed 6 desimber Klaverjassen yn de Freonskip
Moandei 9 desimber 55+ moarn
Tiisdei 17 desimber EVA; Kerst avond.
Snein 22 desimber Kerstconcert Fanfare Blauhús
Sneon 28 desimber Âldjiersslokje Skûtsje Blauhús
Sneon 28 desimber Strune troch Blauhús; dit is in kuiertocht foar jong en   
 ald. Start is fanôf 17.00 oere

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: 1 desimber 2019

Jiergearkomste 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
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang

Incasso contributie Doarpsbelang

Binnenkort wordt de contributie voor Doarpsbelang Blauhus weer van uw 
bankrekening afgeschreven. U herkent de incasso aan het ID van Doarpsbelang 
Blauhus: NL72ZZZ400045430000.
Wij danken u voor uw bijdrage en hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
Als er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester van 
Doarpsbelang.

Bomenkaart en gepland onderhoud bestrating

In het najaar wordt de jaarlijkse bomenschouw door de afdeling groen van de 
gemeente gedaan en wordt gekeken welke bomen ziek zijn en vervangen moeten 
worden. Alle bomen staan op de bomenkaart ingekleurd. De bomen die op de 
nominatie staan om gekapt te worden en waarom dit is, wordt op de site van de 
gemeente  aangegeven. Ook zullen deze bomen gemarkeerd worden. Op de 
site van de gemeente kun je verschillende zaken opzoeken, bijvoorbeeld welke 
bomen ziek zijn en welke bestrating gepland staat om aangepakt te worden. 
Bezoek hiervoor de site van gemeente Súdwest-Fryslân en geef  ‘geo portaal’ als 
zoekterm. Na invullen van de plaatsnaam kun je verschillende opties aanvinken 
en bekijken. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente.  

Blauwhuister vlag

Jaren geleden zijn er een aantal 
vlaggen gemaakt met het logo van 
Blauwhuis. We willen graag weten 
wie er als oud bestuurslid van DB 
nog een vlag in zijn of haar bezit 
heeft. Graag doorgeven bij één van 
de bestuursleden.

Vernieuwde website Blauhús

Op de achtergrond wordt er door enkele bestuursleden van DB hard gewerkt aan 
een vernieuwde website. Wanneer de website precies gelanceerd gaat worden is 
nog niet bekend. Kom af en toe eens een kijkje nemen op www.blauhus.nl en blijf 
op de hoogte van het laatste nieuws. 
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De Sylroede fase 3

Het eerste gedeelte van de 
herinrichting is klaar; er is bestrating 
aangelegd bij de voorste rij woningen. 
Het ziet er netjes uit. De verlichting 
volgt later nog. Kavel 9 is inmiddels 
verloot. Jelles Boubedriuw is volop 
bezig met de bouw van de woning van 
de familie Hannema/Wijbenga. 

Kern met pit

Het betreft hier een project, waarbij vanuit de 
dorpen projectvoorstellen ingediend kunnen 
worden. De beste projecten worden geselecteerd 
en krijgen naast een fl ink geldbedrag ook 
ondersteuning om het project uit te voeren. 
De projecten kunnen heel verschillend zijn. 
Van een wandeltocht tot een nieuw dak op het 

Woonbehoefte enquète!

Het onderzoek naar de woonbehoefte in Blauwhuis staat online!
We zijn druk bezig met het inventariseren van de woonbehoefte in Blauwhuis 
In deze digitale enquête wordt met name gekeken naar woningtekorten, de 
betaalbaarheid van woningen en de beleving van de woonomgeving. De 
uitkomsten zullen dienen als gespreksstof tussen het Doarpsbelang en de 
gemeente. 
Verdere berichtgeving volgt in de brievenbus en online 
(website en Facebook). Volg het Doarpsbelang op 
Facebook om op de hoogte blijven. 
Vul allemaal deze digitale enquête in zodat we een 
duidelijk inzicht krijgen! Invullen kan tot 15 november 
2019! 
Scan de QR code of typ de volgende link in je webbrowser 
voor de enquête:
https://www.survio.com/survey/d/C9Q5Q2A1D6I1J2F3E

clubgebouw. Alles draait om een goede onderbouwing. 
In de fl yer / op de website www. kernmetpit.nl staan de criteria waar een project 
aan moet voldoen. Het gaat om projecten die in 2020 gaan starten en in 1 jaar 
afgerond worden. Ieder dorp staat vrij in het aantal in te dienen voorstellen. 
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Misschien brengen de voorbeeldprojecten u op een idee en maakt dit initiatief de 
realisatie van uw project mogelijk!
Lees de flyer of kijk op de website (www.kernmetpit.nl) …..
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Welkomsfolder

Het heeft even geduurd, maar daar is ie dan……..de welkomsfolder voor nieuwe 
inwoners van Blauhús.
Deze folder is speciaal gemaakt voor 
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 makkelijker 
om gebruik te maken van de faciliteiten 
van het dorp én geeft het nieuwe 
mogelijkheden om “ertussen” te komen 
door lid te worden van een vereniging die 
bij hun past.

De folder staat vol met weetjes over Blauwhuis, een plattegrond, korte 
voorstelronde en contactgegevens van diverse verenigingen. Verder staan 
er verwijzingen in naar de verschillende voorzieningen die Blauwhuis heeft. 
Voor kennismaking met de bedrijven in en rond Blauwhuis verwijzen wij in de 
welkomsfolder naar de Nijsbrief. Hierin staan advertenties van bedrijven. 

De eerste editie van de welkomsfolder wordt huis aan huis verstrekt. Geniet van 
de levendigheid van Blauwhuis en misschien wordt u nog verrast door een mooie 
of bijzondere geschiedenis van een vereniging. 

Vanaf deze plek willen wij iedereen die iets heeft aangeleverd voor deze 
welkomsfolder bedanken. Dankzij hen is het een compleet boekwerkje geworden. 
Mochten wij ondanks grondig speurwerk toch een vereniging hebben vergeten; 
stuurt u dan een mail naar dorpsbelang Blauhús.
Mocht u nog geen advertentie in de Nijsbrief hebben, maar dit wel graag willen. 
Ook dan kunt u een mail sturen naar: doarpsbelang@blauhus.nl

Bestjoer Doarpsbelang Blauhús.

Voor op de agenda: 28 december 2019: Strune troch Blauhús
Een wandeltocht van ca 5 km in en rond Blauwhuis. Voor jong en oud. Onderweg 
valt u van de ene ervaring in de andere. De wandeltocht gaat langs verrassende 
plekken en er zitten zelfs plekken bij die speciaal voor deze gelegenheid zijn 
opengesteld. Vanaf 17:00 start de tocht vanaf de Opslach. Na afloop wordt u 
opgewacht door de voltallige skûtsjebemanning. Zij zorgen voor een gezellige 
sfeer en de innerlijke mens, zodat iedereen nog even na kan genieten van de 
wandeltocht.
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Via de website van Blauhús kunt u de laatste 
weetjes volgen. Hierop staat ook wanneer de 
verkoop van de kaarten start. Het is eventueel 
mogelijk om de route verkort te lopen. 

Glazen potten zijn nog steeds van harte welkom! 
U mag ze, graag zonder etiket en schoon, 
inleveren bij Agnes Overwijk, Broer de Wittestrjitte 
5 in Blauhús of Hieke Rijpma, Wolsumerwei 13, 
Wolsum. Alvast bedankt.

Groeten werkgroep Strune troch Blauhús,
Hieke, Agnes, Anja en Karin

Toochdagen 
Sneon 12 en snein 13 oktober 10.00-16.00 oere binne der wer Gerben Rypma 
Toochdagen, yn kafee De Freonskip fan Blauwhuis. Hjir wurde skilderijen troch 
ús registrearre en deskundich beoordield en taksearre. Der is ek advys oer 
restauraasje en skjinmeitsjen fan skilderijen.

- Skilderijen Tentoanstelling ferskate keunstners 
- Ferkeap ‘Gerben Rypma depot’. Skilderijen en materiaal fan eardere   
 tentoanstellingen, boeken en foto’s.
- 13.00-16.00 oere advys fan Keunstskilder Maarten Sybesma 

Mei de earste edysjes yn 2004 
en 2007 meldden harren 300 
eigners mei mar leafst 416 
skilderijen. Dizze rispinge 
foarme de basis foar it boek 
‘De keunstner fan it dûbele 
krús’. De Stifting ferwachtet 
dat der mei de Toochdagen 
yn oktober in protte ûnbekend 
wurk los komt. Sokke 
dagen leverje ús in skat oan 
ynformaasje en kontakten op.

Oant sjen, Gerben Rypma 
bestjoer
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40 jier Lânbou meganisaasjebedriuw D. Kuipers
(troch Bert de Jong)

It jier 1979 stiet foar in protte minsken 
yn it teken fan de sniewinter. Foar 
Dominicus Kuipers út Greonterp stiet 
dit jiertal ek neidruklik op de kaart want 
doe sette hy útein mei syn lânbou 
meganisaasje bedriuw. Op 19 oktober 
o.s. is dat 40 jier lyn. Fansels hawwe 
wy efkes om tafel west mei Dominicus. 

Foar 1979 prutste Dominicus al mei 
Bonte de Boer oan lânboumasines 
en auto’s. Dominicus liet in eigen 
bedriuw wolris yn him omgean mar it 
wie úteinlik Johannes Rijpma dy’t it 
libben fan Dominicus op ‘e kop sette. 
Der waard in nije meunsternimmer 
socht en dat wie fansels krekt 
wat foar syn heit, Folkert Kuipers, 
dy’t it feehâlderijbedriuw oan de 
Blauhústerleane  krekt oan de kant 
dien hie. Kuipers senior hie nei wat 
prakkesaasjes lykwols net folle nocht 
mear oan dit baantsje mar Dominicus 

hie der wol earen nei. Want ja, sa 
ûnder it melken kinne je nea tichter by 
de klant komme. De kûgel wie troch 
de tsjerke en sa sei hy syn baan by 
Hogenhuis yn Wytmarsum op. Dêr 
wienen hja net wiis mei en der waard 
op him ynpraat: in drege tiid om in 
nij bedriuw op te setten want mei de 
superheffing en in nije mestwet yn 
oantocht soe der gjin skroeve oan in 
boer ferkocht wurde. Der waard sels 
in behoarlike leansferheging bean mar 
Dominicus syn beslút stie fêst: ik begjin 
foar mysels.

Yn in âld hok efter de buorkerij waard 
it ark oppakt. Yn it earste jier waarden 
foaral âlde lânboumasines opknapt 
en oan de man brocht mar troch mei 
namme it meunsternimmen waard der 
al in aardige klantekring opboud. En 
sa waard begjin jierren ’80 in earste 
loads boud. It earste personiel waard 
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oanommen. Earst Feike Koopmans 
en dêrnei Willem de Boer, Jappie de 
Jong en Tjeerd Boschma. De mannen 
fan it earste oere. Feike, Jappie en 
Tjeerd binne noch hieltyd aktyf by it 
bedriuw. It wie ek de tiid dat in protte 
boeren trou bliuwde oan harren eigen 
meganisaasjebedriuw. Der hat ris in 
boer tsjin Dominicus sein wêrom hy 
foar himsels begien wie. Der wie hjir 
dochs in goed meganisaasjebedriuw. 
Sels de bank hie der earst net safolle 
mei op. Mar Dominicus hie de smaak 
te pakken en it bedriuw waard fierder 
útwreide. Dêr gie in protte jild yn om 
en dat smiet wolris koarte nachten 
op troch prakkesaasjes. Mar it gie 
Dominicus foar de wyn. De rol fan syn 
frou Emmy moat hjir seker yn neamd 
wurde. Der waard mear personiel 
oannommen en troch de drokte moast 
it meunsternimmen nei acht jier oan 
de kant setten wurde. In nije útdaging 
kaam op syn paad want it bedriuw yn 
Surch waard yn 1990 oankocht. Yn 
de rin fan de jierren ûntstie dêr yn de 
omkriten in goed klantebestân. Yn 
2003/2004 fûn der in grutte renovaasje 
plak fan de bedriuwsbebouwing yn 
Greonterp. Dêrnei waard der kritysk 
sjoen nei it bedriuw yn Surch. Einliks 
moast dêr ek nijbou plakfine mar der 
wienen twifels by de lokaasje. En sa 
waard rûn 2009 de kar makke foar de 
bou fan in prachtich moai nij bedriuw 
yn Wytmarsum op in sichtlokaasje . 

It bedriuw hat ynklusyf direksje 38 
minsken yn leantsjinst. It oantal 
personielsleden op beide lokaasjes is 
yn lykwicht. Dominicus is tige wiis mei 
syn personiel. Hja binne der neffens 
de ûndernimmer mei ferantwurdlik 
foar wat hjir no allegear stiet. De 

baas sels is mei namme belutsen by 
de hannel. Dominicus fynt himsels in 
gefoelsûndernimmer. It geheim is dat 
je earlik mei elkoar omgean moatte. 
Yn dat ramt komt it ek wolris foar dat 
hy in klant der op oansprekke moat dat 
nei de deal by it ynruiljen ûnderdielen 
fan de trekker ôfhelle binne. Dat wurdt 
dat op in fatsoenlike wize besprekber 
makke en dat wurdt wol wurdearre. 
It is mar krekt hoe as je der mei 
oankomme.

Lânbou meganisaasjebedriuw Kuipers 
is op it stuit de grutste MF-dealer fan 
Nederlân. Dominicus fertelt grutsk dat 
2017 in topjier wie want doe waarden 
der 52 trekkers ferkocht. In 2018 
wienen dat 42 .

Ja, en dan de takomst. Dominicus wol 
fan ophâlden noch net wite. De nocht 
is der noch hieltyd en as hy op ‘e nij 
begjinne moast, hie der it op deselde 
wize dien. Mar der moat wol wat 
mear frije tiid ynboud wurde.  En, seit 
Dominicus, in opfolger moat der wol 
folslein efterstean, oars sil it net slagje. 
De tiid sil it leare. Dominicus hat wol it 
foarnimmen om noch 10 jier troch te 
gean om syn wurk ôf te bouwen en oer 
te dragen oan in folgjende generaasje. 
Rûn 19 oktober 2029, mei it 50 jierrich 
bestean, wol hy echt ôfskied nimme. “Ik 
goai dan de mobile telefoan yn it publyk 
en bin fan dat momint ôf net mear 
berikber. Dejinge dy’t de telefoan fangt, 
krijt in reiske oanbean...”. Dominicus 
belibbet syn ûndernimmersskip al 
40 jier as in feest. Hy ferwiist nei in 
sitaat wat ien fan syn dochters him 
ris tastjoerd hat: “Geef me werk wat 
bij mij past. En ik hoeft nooit meer te 
werken....”.
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It jubileum (iepen dagen) sil plafkinne 
yn Wytmarsum. Eltsenien is fan herte 
wolkom op:
Tongersdei 17 oktober tusken 10 oere 
en 18.00 oere
Freed 18 oktober tusken 10 oere en 
23.00 oere
Sneon 19 oktober tusken 10 oere en 
18.00 oere 

Dejinge dy’t by de iepen dagen 
oantoane kin berne te wêzen op 19 
oktober 1979, krijt in kado oanbean...

Dominicus, tige tank foar it ynterview 
en alfêst in prachtich moai jubileum 
tawinske.   

Teatskehûs

Ook in augustus werd er weer de jaarlijkse vitaminetrip georganiseerd voor de 
bewoners van Teatskehûs. Op één van de ochtenden waren de mannen van het 
Blauhûster Skûtsje de begeleiders.
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Overzicht activiteiten oktober / november / december in Teatskehûs

Maandag 7 oktober komt Modehuis Hendriksen uit Bolsward. Heeft u een 
nieuwe outfit nodig, kom dan gerust even kijken.
Dinsdag 8 oktober komt GERO schoenen en PAMA onder mode om 10.00 uur in 
het Atrium.
Dinsdag 8 oktober griepprik voor patiënten dr. Schraa van 11.00 – 12.00 uur in 
het Atrium
Zaterdag 26 oktober een optreden van het Cantabile koor uit Oppenhuizen, 
aanvang 14.45 uur in het Atrium.

Woensdag 6 november HERFSTMARKT van 13.30 – 17.00 uur.
Tevens is er dan ook een rommelmarkt. Heeft u nog goede spulletjes die u kwijt 
wilt dan kunt u deze vanaf 1 oktober t/m 31 oktober brengen in het Teatskehûs.

Donderdag 21 november een optreden van het Frittemakoor uit Sneek, aanvang 
14.45 uur in het Atrium
Vrijdag 13 december een optreden van het Popkoor Flair, aanvang 14.45 uur in 
het Atrium.

Voor elk optreden vragen we een kleine bijdrage van €3,50 voor de consumpties.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij allerlei 
activiteiten.
Heeft u interesse neem dan contact met ons op.

Riemke Grunstra
Tel nr 0515-571900
Mail riemke.grunstra@patyna.nl 

LEKKER ITE in het restaurant ‘De Blauwe 
Pan’ is ook weer begonnen.

Elke vierde donderdag van de maand.
Eerstvolgende keer is op donderdag 24 
oktober

U kunt zich opgeven bij de receptie waar ook 
het menu van de betreffende maand bekend 
is.

Kosten, incl. consumptie: € 15,00 per maand.
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JubileumJier 150 jier Sint Vitustsjerke en Tsjerkhof
De doaren stiene wagewiid iepen

Snein 22 septimber is ús JubileumJier mei in feestelik Foarmsel 
Fiering troch Biskop Ron vd Hout yn de Sint Vitus ôfsluten.

We sjogge werom op in tige goed slagge jubileum. Tank oan alle 
minsken, ferieningen en ynstânsjes dy’t hjir oan mei wurke hawwe!

Jieroersicht: 
Septimber 2018 iepening mei Misse, prosessie en respsje mei 500 
belangstellenden, muzyk yn bedriuw, kulturele kuier, krystkonsert, projeksje op e 
toer, 150 jier frou yn e tsjerke, karnavals-misse, temafiering ‘Tiid’ 100 jr oerwurk, 
rûnliedingen, frijwilligersjûn, túnfeest, lêzing keunstskilder Jacob Ydema, iepening 
Blauhúster Merke, KRO geloofsgesprek, Maria Tenhemelopneming, Tsjerkepaad, 
‘houten boeken’ by tsjerkhof skoalle en teatskehús, 117 skoalbern skilderden 
by de tsjerke, iepen monumintendei ‘Cuypers’, GreonTerp fiering, besite 
gemeenteried boargemaster en wethâlder, lêzing Pierre Cuypers jr, provinsjale 
ôfsluting Tsjerkepaad en ta beslút foarmselfiering mei Biskop Ron vd Hout. 

Plannen: 
Neijier 2019 presintaasje stripboek ûnsteans skiednis Blauhús en yn 2020 Sint 
Vitus Glossy mei ynformaasje, ferhalen en foto’s. 

Troch it fieren fan it JubileumJier kamen der in protte minsken by ús oer de flier. 
De doar stie wagewiid iepen en dat bliuwt ek sa. De útdaging is om ‘de tsjerke’ 
libben te hâlden. Dus: Oant sjen ! 

Lokaasjeried en Jubileum kommisje
Sint Vitustsjerke Blauhús 

www.sintantoniusparochie.nl | facebook @jubileumsintvitusblauhus
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Mijn naam is Janet Willemsma en ik wil 
me graag even voorstellen als mede 
dorpsbewoner. Omdat mijn memmetaal 
niet fries is, schrijf ik bij voorkeur in het 
Nederlands, maar spreken in het Fries gaat 
mij redelijk gemakkelijk af, dus schroom niet 
om mij in het Frysk aan te spreken. Sinds 
zomer 2013 woon ik op het Teatskehiem 
7, waar het aangenaam vertoeven is. Een 
vriendelijk huis in een rustige omgeving, van 
waaruit ik ook mijn werk organiseer.

Bêste Blauhústers,

Er zijn mij vier kinderen toevertrouwd; mijn oudste dochter is helaas overleden 
in 2003 kort na een akelige diagnose, mijn jongste dochter woont en werkt in 
Doetinchem. Dan heb ik nog twee zoons; de oudste studeert in Eindhoven en de 
jongste woont in West-Friesland en werkt in Enkhuizen. 

Mijn vriend Ton de Jager woont in Epe, zodat we het beste van twee werelden 
kunnen genieten; de schoonheid van Fryslân en de Veluwse bossen waar groot 
wild leeft. 
Wij genieten in de zomer vooral van het water hier in de omgeving; met ons 
bootje wat inmiddels hier in Blauwhuis ligt varen we graag een middag naar 
Bolsward, IJlst of Oudega over de Brekken, of even verder naar Gaastmeer 
of Workum, even een terrasje pakken en weer terug. Ook rijden we af en toe 
een mooie rit ergens in NL op de motor met andere motormaatjes, waardoor je 
gebieden ontdekt die je anders nooit gekend zou hebben. Sinds vorig jaar zijn we 
beide enthousiaste sponsoren van het Blauhúster Skûtsje De Freonskip. 

Wat ik ook met veel plezier doe is als vrijwilliger in het Jopie Huisman Museum 
gasten ontvangen. Het is altijd weer verrassend om te zien hoeveel mensen 
geraakt of ontroerd zijn door wat Jopie heeft nagelaten, zijn schilderijen maar niet 
minder zijn levensfilosofie; “alles wat niet de liefde heeft, is niet echt”. 

 Ik ben ZZP’er en heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met 
emotionele en psycho-sociale hulpvragen. Vooral mijn persoonlijke ervaringen 
op emotioneel gebied hebben mij gestimuleerd om andere mensen te kunnen 
bijstaan in moeilijke omstandigheden. Momenteel werk ik vooral in opdracht 
voor een Stichting in Noord-Holland, van waaruit ik mensen in de thuissituatie 
begeleid. Dit gaat vooral over leren leven met psychische problematiek, 
opvoedvragen, zingeving, emotionele vragen over rouw en verdriet en leren leven 
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met ziekte. Ik ben opgeleid als hypnotherapeut en/of integratief psychotherapeut, 
heb veel aanvullende opleidingen gedaan in bijv. traumabehandeling, systemisch 
coachen, oplossingsgericht coachen, zingeving, verdriet en rouw en veel meer. 
Eerder had ik in Hoorn een praktijk aan huis waar ik al veel mensen heb kunnen 
helpen. Ook begeleid ik mensen graag in de natuur. 
Het is een dankbaar beroep om het leven van mensen lichter te kunnen maken. 
Meer informatie is te vinden op mijn website: www.vleugelsenzo.nl.

Ik hoop nog vele jaren in het mooie Blauwhuis te wonen. 
Graag tot ziens!

Werkgroep 55+
Op maandag 16 september 2019 zijn we in de 
pastorie weer begonnen met de maandelijkse 
koffieochtenden.
We doen dit al voor het zevende jaar en de 
bijeenkomsten (10x per jaar) zijn bedoeld voor 
mensen van 55 jaar en ouder. 
We beginnen om 10:00 uur en nodigen op de 
bijeenkomst altijd iemand uit om iets te vertellen 
over zijn/haar hobby of werk. Ook organiseren 
we af en toe een workshop. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op 
donderdag 10 oktober 2019.
Die ochtend komt Ysbrand Galama, 
geboren en getogen in It Heidenskip, ons 
aan de hand van foto’s op een scherm 
iets vertellen over: Eieren zoeken in Wit 
Rusland, het natuurgebied De Wolvetinte 
in It Heidenskip en over weidevogels.
Hij is expert op het gebied van 

De volgende koffieochtend is op maandag 25 november 2019.
Hester Hijlkema en Watze Post komen dan vertellen over hun bootreis naar 
Frankrijk. Foto’s op scherm maken het reisverslag compleet en levendig.

En op maandag 9 december 2019 maken we een draadfiguurtje op een 
spijkerplankje in een workshop met Fimmie Bakker uit Bolsward. 

Komen en/of meedoen op de ochtenden is vrijblijvend. 
Gezelligheid staat voorop en u bent altijd welkom!

biodiversiteit en agrarisch natuur-en landschapsbeheer. Naast het onderzoek 
naar weidevogels maakt hij ook prachtige illustraties. 
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Klassearing Freonskip boppe ferwachting yn de IFKS B-Klasse.

De boufak leit alwer in skofke efter ús, en alles is wer op regel. It skûtsje 
Freonskip leit wer rêstich foar wâl yn Heech, te bekommen fan de IFKS wike 
silen. In wike mei in dikke wyn. De mannen fan de Freonskip moasten fol oan de 
bak mei harren debút yn de B-Klasse.

De Earste dei op Hylpen waard fuort en daliks ôflast en de sneins op Starum 
is fersetten nei de Fluessen bij Elahúzen. De Iselmar wie fierstente te rûch. De 
earste wedstriid gie Blauhús flitsend fan start en bedarren op in tredde plak. Troch 
in bakboard stjoerboard kwestje moast Freonskip in strafrûntsje draaie en waard 
nei it achtste plak dirigeard. It die letter bliken dat dit foar de Freonskip harren 
minste wedstriid wie wat klassearing oangiet. De dagen dêrnei hat Blauhús altyd 
mei foaryn syld. Komt by dat we dit achtste plak ek noch fuort strepe koene 
en dêrmei waard it foar de Freonskip mei 28 punten totaal in dield fjirde plak 
yn it klassement. De Redbad fan Wietse Bandstra hie like folle punten mar in 
podiumplak mear en waard dus logyskerwize fjirde en de Freonskip fyfde.

Dizze klassearing wie foar Blauhús boppe ferwachting, omdat handhaving yn de 
B-klasse ús doel wie. Dêr is de Freonskip yn slagge. En fansels ek tige wichtich, 
sûnder kleanskuorren as skea wer oan de wâl. Takom jier wurdt de B-Klasse 
sterker, trochdat der trije snelle skûtsjes promovearje út de C klasse en trije 
skûtsjes út de A klasse wei degradeare. We sille ús stjonkende bêst dwaan om de 
striid dan wer oan te gean.

Tige  Tige Tank foar alle stipe dy’t wy as Freonskip krigen ha op hokker wize dan 
ek fan jimme allegear, it is echt prachtich om te sjen hoe as soks libbet.

Nammens bestjoer en bemanning fan de Freonskip,
Hartman 
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Zorgcentrum Teatskehûs 
Vitusdiijk 2 
8615 LM  Blauwhuis 
Telefoon: 0515-571900 
www.patyna.nl 
 

Ruimte te huur. 
Bent u op zoek naar bedrijfs- , kantoor-, en of opslagruimte, 
ook voor b.v. camper, caravan, boot of oefenruimte bel dan 
met Witteveen & Brouwer beheer. In overleg kunnen wij vast 
wel voor een gepaste oplossing zorgen. Ieder oppervlak, voor 
zover mogelijk, is bespreekbaar.  

WITTEVEEN & BROUWER beheer. In zowel 
Blauwhuis als Easterein, bel 06-22484214.  
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“Skotse”
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Foto’s  fan Facebook Blauhûster Merke

Merke



22

Munkedyk 4                         
8611 JM Gaastmeer               

0515-469753
f.hoogterp@home.nl

AUTOBEDRIJF
F.HOOGTERP

www.autobedrijfhoogterp.nl

in- en verkoop
alle onderhoud + APK 

al uw schade afhandelingen
ruitbreuk en reparatie

airco service
wasplaats

***   

***   

***   

*** 

*** 
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Wêr is dit yn Blauhús e.o.? 

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

Wij zijn bereid om kinderen uit groep 1/2 
kaboutervoetbal aan te bieden op de 
zaterdagmorgen.
Is uw kind een buitenmens een voetballer of 
willen ze lekker sporten? Geef hem of haar 
dan snel op. Iedereen is welkom.
Hoe meer ziel hoe meer vreugd!!

Kaboutervoetbal in BLAUWHUIS!

Voor meer informatie, of 
aanmelding mail of bel 
Hiltsje Brandsma     
reinhiltsje@gmail.com/ 06-
24142881-0515579192
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Sluizen bepalen ons dagritme…
Met de ‘Hester’ naar Frankrijk, deel II

‘In het kielzog van de spitsenvaart’ 
had ook de titel van ons reisverslag 
kunnen zijn, want de spitsenvaart is 
de inspiratiebron geweest van deze 
reis. Een spits is een klein vrachtschip 
van 38,50 bij 5 meter, met een 
laadvermogen van 250 tot 350 ton, 
die werd ingezet voor het vervoer van 
grondstoffen en levensmiddelen.
Al in 1569 werd een van de eerste 
kanalen in Frankrijk aangelegd en 
langzaam breidde het kanalennetwerk 
van Frankrijk zich uit tot zo’n 
4.500 km. Napoleon is een van de 
grote aanjagers geweest om het 
kanalenstelsel te optimaliseren. Hij 
wilde zo gemakkelijk en efficiënt zijn 
keizerrijk kunnen bevoorraden. Omdat 
Frankrijk alles behalve vlak is was 
het lastig vaarwegen aan te leggen, 
men moet immers over heuvels. Met 
de uitvinding van de schutsluis werd 
dat probleem getackeld  en was 
men in staat hoogteverschillen in het 
landschap te overbruggen. Niet alleen 
sluizen en beschoeiingen moesten 
worden aangelegd maar het kanaal 
moest ook met water worden gevoed. 
Het hoogstgelegen kanaalpand 
(=vaarwater tussen twee sluizen in) 
moet continu worden bijgevuld omdat 
je het water wegschut naar beneden. 
Zo zijn er overal irrigatiekanalen 
aangelegd die zijn aangesloten op 
hooggelegen stuw- en bergmeren 
die de kanalen voorzien van water. 
Wij Nederlanders zijn trots op onze 
Deltawerken maar wij zijn ons blijven 
verbazen over het vele werk dat 
hier is verzet. Rond 1900 besloot de 

toenmalige regering dat alle sluizen 
in Frankrijk de maten moesten krijgen 
om een spits door te kunnen laten. 
Destijds vooruitstrevende politiek 
die hen jaren later de das om deed. 
De schepen werden immers groter 
en konden niet meer door die kleine 
sluizen. In de 60er jaren kregen de 
spitsen zware concurrentie van het 
spoor en wegvervoer. In de ‘80er 
jaren vertrok veel industrie uit de 
binnenlanden van Frankrijk richting 
grote steden en werden spitsen 
meer en meer overbodig. Getuige 
de uitgebloeide stadjes, verlaten 
loswallen, oude hijskranen, graansilo’s, 
scheepswerven, spitsenkerkhofen, lijkt 
de tijd hier stil te staan.

13 mei lossen we onze vrienden 
Marcel en Ina weer af die de Hester 
weer een stukje verder hebben 
gebracht op Canal du Bourgogne. 
We hebben de verjaardag van onze 
dochter in Nederland gevierd en 
overbruggen met de auto in een dag 
de afstand waar we met de boot bijna 
7 weken over deden. Als we de eerste 
sluis uitkomen verbazen we ons 
over de lage waterstand en door de 
waterverplaatsing van de Hester zuigen 
we meteen naar de kant en lopen 
vast. Kan gebeuren denken we, even 
achteruit en door. Toch blijkt die lage 
waterstand ons grootste struikelblok 
te zijn. Op een gegeven moment 
voelen we de hak van de boot over de 
sluisdrempel stuiteren. We schuren 
door over de betonnen bodem van de 
sluis en komen vooroverliggend tot 
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stilstand. De vrouwelijke sluiswachter 
komt er bij en de vrouwen onder elkaar 
bespreken de situatie. Het komt er 
op neer dat overal minimaal 30 cm 
te weinig water staat. Er komt een 
watermanagement meneer en die legt 
ons uit dat ze er iets aan gaan doen. 
‘Morgenochtend is het overal in het 
kanaal minimaal 1.45 mtr diep’ en 
geloof het of niet, hij kwam zijn belofte 
na.

Er ontstaat een soort van haat liefde 
verhouding met Canal du Bourgogne, 
het geploeter met ondiepten etc. 
met daar tegenover een bijna 
onbeschrijflijke schoonheid en rust. 
Vaak voelt het alsof we door onze 
jeugdseries, ‘Het kleine huis op de 
prairie’ en ‘Black Beauty’ varen. Als we 
het hoogste punt bereiken en de tunnel 
van Pouilly uitkomen, varen we zo het 
paradijs binnen, zo lijkt het.
We leggen aan in Vandenesse en 
haasten ons in een lichte motregen 
naar de werkelijk schilderachtig mooie 
nabijgelegen vallei inclusief klaprozen, 
een schapenkooi, oude stroompalen 
die verdwijnen aan de horizon, 
wuivende graanvelden omzoomd door 
een heg, rotsformaties, wit tekenende 
wolken tegen helder blauwe luchten. In 
de verte een echt chateau boven op de 
berg wat s’avonds verlicht blijkt te zijn. 
De motregen stopt, vogels beginnen 

weer te zingen en het ruikt hier zo fris 
en onbedorven, we staan in contact 
met de schoonheid van het serene en 
kijken geëmotioneerd toe.

Tot bijna aan Dijon toe houden we 
deze filmachtige omgevingen en zijn 
de oe’s en de aa’s niet van de lucht. 
We lijken steeds verder weg te varen 
van de tegenwoordige tijd waarin werk, 
sociaal leven, televisie, reclames, 
volle agenda’s, internet een grote plek 
innemen. Er voor in de plaats overkomt 
ons een innerlijke rust die zich moeilijk 
laat omschrijven en waarvan we niet 
wisten dat deze bestond. Frankrijk wat 
ben je toch een prachtig land. We zien 
en ervaren de schepping in de puurste 
vorm van het woord.

Na de tunnel van Pouilly hebben 
we In Canal du Bourgogne nog 41 
sluizen te gaan. Sluismeesters reizen 
hier op een scootertje met je mee en 
ons zijn 2 dames toegewezen. Het 
kanaal heeft op dit stuk, naast alle 
schoonheid ook iets anders voor ons 
in petto. “Het venijn zit in de staart”; 
er is veel begroeiing, zeg maar gerust 
een plaag aan waterplanten net als 
o.a. in het Markermeer. In het midden 
is wel een “vrije” doorvaart, maar het 
is een drama. De VNF (=Franse RWS) 
probeert de planten er uit te halen; ze 
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gaan met een grote varende maaibalk 
door het water en halen het met een 
transportband naar boven. Bij sluizen 
resulteert dit in veel overlast en er moet 
gezwoegd worden om de deuren open 
en dicht te krijgen. We puffen, trekken, 
sjorren, drinken koffie en thee, eten 
mini marsjes en koekjes. We houden 
de stemming erin, ‘waarom haasten 
waarom jagen, onderweg zijn is 
genoeg’ en  bereiken uiteindelijk Dijon.
Het Canal du Bourgongne eindigt bij  
St. Jean de Losne, 30 km verder dan 
Dijon, waar het kanaal uitkomt in de 
Saône. Vroeger was dit een belangrijk 
nautisch knooppunt waar de routes van 
oost naar west en van noord naar de 
Middellands Zee samenkwamen. Er 
is in de stad een bassin waar spitsen 
konden schuilen voor ijsgang in de 
winter, nu is dat een verhuurhaven van 
Le Boat.

We zijn gaan rekenen wat ons 
daggemiddelde moet worden om 
Frankrijk uit te zijn voor ons vignet 
verloopt. Dat valt tegen, gemiddeld 
moeten we 30 km per dag maken. 
Eenmaal onderweg blijkt het best 
mee te vallen omdat de wateren 
waarop we nu varen breder, dieper 
en minder sluizen bevatten. Via de 
Saöne nemen we de weg omhoog 
en laten ons meevoeren door een 
Amazone-achtige omgeving met veel 
overhangende bomen. Heerlijk om 
weer eens even wat sneller te kunnen 
varen. De Maas (Meusse) ontspringt 
in Frankrijk, dat wordt de volgende 
rivier die we tot aan Nijmegen zullen 
gaan houden. We worden door 
de Vogezen geleid en krijgen een 
afstandsbediening waarmee we zelf 
weer de sluizen kunnen bedienen. Nu 

pas komen we de eerste pleziervaart 
tegen richting Frankrijk. We doen 
een stad aan Epinal, waarbij we via 
een aquaduct over een riviertje, het 
centrum bereiken. Al een tijdje klimt de 
motortemperatuur steeds hoger en we 
besluiten het buitenwater koelsysteem 
schoon te maken. Vooral de oliekoeler 
en het watergekoelde uitlaatspruitstuk 
blijken voor met drits te zitten. 

Souvenier lá Bourgongne! Na een dag 
werk blijkt tijdens de proefdraai alles 
weer in orde te zijn. En zo scharrelen 
we gestaag maar zeker richting België, 
treffen een stel 70 + dames die ons 
van alles weten te vertellen over de 
oorlogskerkhoven van Verdun. Als we 
daar de volgende dag aankomen staat 
een van die dames ons op de kade toe 
te wuiven. We drinken koffie aan boord. 
Ze moet al zo ergens in de 80 zijn, we 
hebben schik met deze oude mevrouw 
en zij met ons.
Charleville Mezîeres is een dubbelstad: 
wij gaan in Charleville liggen omdat 
die het mooist lijkt te zijn. Charleville 
is in 1606 gesticht en in een keer 
aangelegd, waarbij dat gehele oude 
centrum volledig in tact is gebleven. 
Paard en wagen zijn vervangen door 
auto’s maar voor de rest is er niet veel 
veranderd. 
Frankrijk eindigt voor ons in Givet, de 
grensplaats tussen Frankrijk en België.
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De Belgische gasten vlag wordt 
gehesen en na zo’n 20 km over een 
prachtig stuk Maas te zijn gevaren 
komen we aan in Dinant. We vallen 
helemaal stil, wat een drukte en lawaai 
is het hier in vergelijking met de Franse 
binnenlanden. Naar schatting 200 
meter terras, motorclubs, politiesirenes, 
auto’s, scooters, rondvaartboten, bootje 
verhuurders, doen ons de deuren van 
de stuurhut sluiten. Wat een drukte! Ze 
gaan pas weer open als Hester haar 
oog op een frietkraam valt. Belgische 
patattekens lijken een soort eerste 
levensbehoefte te worden die ons terug 
brengen in de realiteit.
Dinant, de stad van de saxofoon 
en van Leffe bier, ingeklemd tussen 
de rotswanden van de Maas is een 
prachtige stad. Het is niet alleen 
drukker op de wal, het wordt ook weer 
drukker op het water. Waar we na 
Parijs, de vrachtvaart steeds meer 
achter ons gelaten hebben, komen 
we nu weer meer in de wereld van 
de bedrijvigheid.  Vrachtvaarders 
en pleziervaart delen samen de 
Maas richting Nederland en Noord – 
Frankrijk.
Zo vervolgen ook wij onze weg in het 
“kielzog van de spitsenvaart”.

Via Luik laten we ons met de Maas 
meevoeren naar Maastricht, waar we 
een paar dagen blijven. En dan is het 
door naar Nijmegen, waar we een 
prachtig plekje krijgen in de historische 
haven aan de Waal. We nemen 
plaats op het achterdek en laten ons 
vermaken door de bedrijvigheid van de 
Waal.
De zondag gebruiken we om 
stroomopwaarts tegen de Waal op te 
gaan naar het Pannenders kanaal. Via 

deze verbinding vinden we aansluiting 
met de IJssel net onder Arnhem en 
gaan meteen door tot aan Zutphen. 
De IJssel slurpt ons langzaam maar 
zeker weer richting Friesland. Onze 
kinderen zijn aan boord geweest en dat 
weerzien was fijn. Via Hasselt en Urk 
gaan we het IJsselmeer op en varen 
we waar we zijn begonnen op 1 april. 
De wind is weer NO 5 maar we varen 
lekker beschut onder de dijk door.
Tegen 11en liggen we als enige in 
de Prinses Margrietsluis, ontmoeten 
collega’s en de euforie is niet van de 
lucht.

De vele toewensingen van “een 
behouden vaart” krijgen betekenis. We 
zijn binnen, binnen in het beschermde 
Friesland, zonder sluizen, zonder 
stroming, ondiepten, waterplanten of 
andere struggles. Vrienden wachten 
ons op, op de Zwarte Brekken bij 
Lemmer. Met hen blikken we terug op 
onze tocht en delen statistieken.
In totaal zijn we door 561 sluizen 
geschut, hebben we 2431 km 
gevaren, 378 motoruren gemaakt, 
1625 ltr. Gasolie verbruikt, 12,3 
km tunnel bevaren, onder centrum 
Parijs doorgevaren, hoogste punt 
was 390 mtr. boven N.A.P. en door 
7 scheepsliften op/neer bewogen en 
vooral een schat aan herinneringen 
gemaakt.

Hester en Watze



28

Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra

De Afrikaanse lelie (Agapanthus) van Jantsje Flapper-Leenstra
Vooraf iets over de naam van het land:
Congo, officieel de Democratische Republiek Congo, is een land in centraal 
Afrika. 
Ter onderscheiding van het gelijknamige buurland wordt de naam van de 
hoofdstad Kinshasa aan de naam van het land toegevoegd als Congo-Kinshasa. 
Het is een voormalige Belgische kolonie (1908-1960). In de periode 1971-1997 
werd het land Zaïre genoemd. 

Het verhaal van de plant begint in juli 
1986 in Zaïre.
In die maand was Jantsje met Zr. Ytje 
Brattinga op bezoek bij haar oud-
dorpsgenote Zr. Atsje Brattinga.
Atsje woonde en werkte er toen als 
missiezuster.

Jantsje zag de planten, die in grote 
aantallen langs de wegen groeiden 
en als een soort versteving/berm 
dienden. Ze vond ze mooi en 
wilde daarom enkele exemplaren 
meenemen naar Nederland.
Zo gezegd, zo gedaan, hoewel de 

invoer ervan in ons land verboden was! Met het riscico bij de douane betrapt te 
worden, ging ze terug naar Nederland met een paar jonge plantjes, heel goed 
verpakt en verstopt in de koffer. Het lukte! Geen problemen bij de douane, omdat 
volgens Jantsje de controles intertijd nog niet zo streng waren. Thuis in Fryslân 
werden de plantjes in potten gezet. Helaas bleef er maar ééntje in leven.

In het jaar erna, we schrijven Wereldmissiedag voor de 
Kinderen in oktober 1987, organiseerde de basisschool 
een aktie voor Zr. Atsje. 
Johan, de zoon van Bonne en Jantsje en Jan Bekema 
jr. richtten met een beetje hulp een tentoonstelling in. 
Op een tafel tussen allerlei informatie en attributen 
pronkte trots het overgebleven plantje, in een pot van 
Workumer aardewerk. 

Tentoonstelling in oktober 1987
Pater Bekema met Johan Flapper en Jan Bekema jr
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Toen nog niet met bloemen, maar in 
de daaropvolgende jaren kwamen er 
steeds meer jonge plantjes bij en werd 
de pot te klein.
De jonge loten werden en worden 
zorgvuldig opgekweekt en verzorgd 
door Bonne en Jantsje. Omdat de 
Agapanthus als tropische plant niet 
winterhard is, staan ze in de winter 
in de bijkeuken. Daar krijgen ze dan 
zonder water de rust die nodig is voor 
de groei.
Het resultaat na 33 jaar? 
De pot van Workumer aardewerk heeft 
plaatsgemaakt voor een tobbe! Een 
tobbe vol met bloeiende Afrikaanse 
lelies. Dit jaar met wel 18 bloemen! 
Geweldig en prachtig om te zien!
 
De Agapanthus in 2019
Een prachtige plant met 18 grote 
bloemen.

Oproep: Heeft iemand iets voor deze rubriek: Een verhaal bij …?
Oud of nieuw en het maakt niet uit wat het is. Alles mag!  Als er maar iets 
bijzonders over te vertellen is. 
Bel me of mail met de redactie en ik kom langs om het verhaal op te schrijven en 
een foto te maken.   

Nog een tropische plant uit de tuin van Bonne en Jantsje! 

Wordt veel gebruikt in oosterse maaltijden! 
Wat is de naam van deze plant?

Oplossing: bloeiende gemberwortel
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Schoolverlaters 1989   Groep 7 en 8 in Schooljaar 1987-1988 
(Vetgedrukte namen zijn leerlingen die de school in 1989 verlieten),

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

Hieronder de verhalen van de schoolverlaters uit 1989. Sommigen schreven het, 
omdat ik (Nel Bekema-Hoekstra) het vroeg en dat raakt me en doet me goed. 
Daarom heel erg bedankt allemaal.

Evert Ypma
De basisschool dat is al weer een tijdje geleden. Anders dan dat ik bij het 
afscheidsstukje van de basisschool geschreven heb, heb ik goede herinneringen 
aan die tijd. Ja, ook al was groep 7 wat lastig. Toen het afscheidsstukje 
waarschijnlijk geschreven met onweer op komst. Wel leuk dat het gebouw er nog 
is en nog steeds gebruikt wordt als school. Na de basisschool de mavo gedaan 
op het Titus Brandsma in Bolsward. 
Deze gebouwen zijn alle gesloopt. Na de mavo op naar de middelbare 
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landbouwschool in Sneek. Dat gebouw is nu een zorginstelling. Met wat 
cursussen en deeltijd bij AB later full time op de boerderij. En nu dus zelfstandige. 
Groeten Evert Ypma. 

Wiebren Altena
Op de lagere school scoorde ik voor spelling altijd onvoldoendes. Nu, 30 jaar 
later, zoek ik voortdurend naar balans in woord en beeld. Misschien ben ik juist 
daarom uiteindelijk grafisch ontwerper en kunstenaar geworden.

Ik denk na, het regent terwijl ik dit schrijf. De geluiden van de stad en havens van 
Rotterdam dringen zich naar binnen door het openstaande raam. Wat ga ik jullie 
vertellen? 8 jaar geleden verleidde deze stad ons: 15 hoog, casco, open plan - 
geen deuren en muren in huis, alleen maar glas en uitzicht op de skyline en de 
rivier. Iedere dag de zon zien opkomen en ondergaan. Het is echt goed vertoeven 
zo hoog boven dit stadslandschap.

De geluiden van auto’s door het openstaande raam nemen toe. Vorige week 
waren we nog in Italië, kamperend met auto en tent. We verbleven bij een 
Nederlands stel met vier zoons dat 9 jaar geleden een berg in Toscane kocht en 
het gebied omtoverde tot een ecocamping voor naturisme. We zijn hier al vaker 
geweest, en smeden nu zelf plannen om die stap te zetten: het platteland lonkt.

Eigenlijk zoek ik iedere 7 jaar wel een nieuw avontuur. Werken als 
landschapsontwerper van het landelijk gebied van de provincie Utrecht. 
De kunstacademie doorlopen en de vrijheid als zelfstandige ervaren. 
Van Blauwhuis naar Arnhem naar Rotterdam vertrekken. Portretten snijden uit 
linoleum in mijn atelier. En wie weet binnenkort de geluiden van de stad achter 
me laten, om mijn eigen Toscaanse berg in Frankrijk met Walter te ontginnen. 
Groeten, Wiebren Altena
www.deblauwespreeuw.nl; www.instagram.com/starlingfoxart;
www.etsy.com/nl/shop/StarlingFoxArt

Fenna Kooistra
Na de lagere school ben ik naar het LBO op de Westerlauwers in Bolsward 
gegaan. Na 4 jaar daar ging ik naar Sneek MDGO -VZ. Na een half jaar kwam 
ik erachter dat dit niet de juiste keuze was. Toen ben ik gaan werken/leren aan 
het Van Hall in Leeuwarden richting bloemsierkunst. Na bij 2 bloemenwinkels in 
Sneek te hebben gewerkt kwam ik bij het Groencentrum in Witmarsum. Hier heb 
ik mijn studie afgerond en heb daar 20 jaar gewerkt. Na die 20 jaar was het voor 
mij tijd voor een carrière switch. Ik ben nu werkzaam in de horeca bij Lokaal 55 
in Sneek. In 2002 ben ik getrouwd met Nanne en samen hebben wij 3 jongens:  
Sybe (14), Ynze (11) en Hylke (9). Wij wonen sinds 2001 in Abbega. Fenna 
Scharringa-Kooistra
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Johan van den Berg
Na de lagere school ben ik naar de LTS in Bolsward gegaan. Daar heb ik in 1994 
mijn diploma Motorvoertuigentechniek/Landbouwwerktuigentechniek behaald.
Hierna ben ik aan het werk gegaan bij LMB Van den Berg, waarbij ik 1 dag in de 
week naar school ging in Leeuwarden (leerlingwezen) voor de opleiding Monteur 
Landbouwmechanisatietechniek.
Deze opleiding heb ik in 1997 afgerond. In tussentijd nog 9 maandjes dienstplicht 
gedaan en daar een diploma voor beveiliging behaald.
In 1999 vond ik het wel eens tijd voor een nieuwe uitdaging. Toen ben ik bij 
Bloemhof BV in Bolsward begonnen als metaalbewerker, waarbij ik al snel naar 
Lankhorst in Sneek moest (voor 2 weekjes, zeiden ze).
Hier ben ik tot op heden nog steeds als monteur/metaalbewerker werkzaam, tot 
grote tevredenheid. Vandaag de dag nog steeds woonachtig in Blauwhuis.

Elske Wortman
Ik dacht dat ik nooit precies wist wat ik wilde gaan doen „als ik later groot ben“.  
Maar achteraf gezien wist ik het toch al de hele tijd, want toen ik laatst in een 
vrienden- en vriendinnenboekje las, stond daar dat ik later graag „iets met talen 
en met reizen“ wilde gaan doen.
Na de lagere school ben ik naar het VWO in Bolsward gegaan. Na het behalen 
van mijn diploma vertrok ik naar Atlanta, USA, omdat ik een studiebeurs had 
gewonnen om hier een jaar op het College te studeren. 
Daarna wist ik niet echt wat ik wilde en ben International Business in Groningen 
gaan studeren. Voor deze studie moest ik een jaar naar het buitenland en omdat 
mijn Duits zo slecht was, besloot ik om naar Würzburg te gaan. 
Tijdens een mooie tijd in Würzburg met veel feestjes en weinig studie, heb ik mijn 
Duitse man leren kennen en ben daardoor in Duitsland blijven hangen. Omdat 
zijn familie een agrarisch bedrijf in de buurt van Bremen had, heb ik daar werk 
gezocht, hebben we daar een huis gebouwd en wonen hier nog steeds.
Inmiddels werk ik in de export afdeling van een Australisch bedrijf  en help mijn 
man in zijn bedrijf. Verder ben ik er voor mijn zoontjes Hans (10) en Lasse (9) en 
sta ze regelmatig op het voetbalveld aan te moedigen.
Voor mijn werk en privé reis ik heel veel. Het buitenland met andere 
landschappen, talen, gewoontes en eten blijft mij boeien. 

Steef Haarsma
Na de lagere school ben ik naar de Westerlauwers in Bolsward gegaan, waar ik 
er al snel achter kwam dat in de boeken zitten niet echt mijn hobby was.  Dit ging 
met horden en stoten. Ik kreeg een vakantiebaantje in de keuken van de Nyncke 
Pleats, waar ik met de horeca in aanraking kwam. En opeens wist ik het, ik wilde 
kok worden. Na drie MAVO ben ik naar het Nijenhove College in Leeuwarden 
gegaan, beter bekend als de bakkersvakschool. Daar kreeg je naast de reguliere 
vakken ook koken en bakken. 
Hierna ging ik naar het Friesland College waar ik kon werken en leren. Vier dagen 
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werken als leerling-kok en 1 dag naar school. Dit was mijn plek. Elk jaar naar een 
ander restaurant om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Na de opleiding heb ik 
een tijd in een hotel in Den Oever gewerkt, eerst als kok en later als chef. Daarna 
nog enkele jaren als souschef bij restaurant de Gasterie in Hindeloopen. Maar ik 
had nog een doel:  ik wilde naar een restaurant met een Michelin ster. Daar was 
er toen maar 1 van in Friesland en daar was geen plek. Dus moest ik Friesland 
verlaten.
Eerst naar Apeldoorn, daarna naar Het Koetshuis in Bennenkom en later nog 
bij het restaurant De Roggebot in Ermelo. Niet altijd de leukste tijd, maar wel 
verschrikkelijk veel geleerd.  En ja zoals je zo vaak ziet: Friezen die weer terug 
naar Friesland willen. Daar ben ik ook eentje van. 
In 2006 hebben we een huis gekocht in Scharnegoutum, waar ik met veel 
plezier woon. Bij toeval kwam ik bij de Hanos in Heerenveen terecht waar ze 
een culinair adviseur zochten. Hier heb ik 8 jaar gewerkt, daarna kreeg ik de 
kans om op het hoofdkantoor van Hanos in Apeldoorn plaats te nemen. Op dit 
moment verantwoordelijk voor alle (culinaire) activiteiten en presentaties in de 
Hanos vestigingen van Nederland en België en voor een 6 tal Magazines die 
we jaarlijks uitbrengen. Sinds 2001 ben ik samen met Betty de Vries, in 2008 
zijn we getrouwd en hebben twee zoontjes. Lars van 8 en Danny van 6. Beide 
gek van voetbal. Op de zaterdagochtend sta ik met veel plezier weer lekker op 
het voetbalveld. Ik ben leider van Lars zijn team. Erg leuk dat we soms weer 
Blauwhuis in de competitie treff en. En weer spelen tegen kinderen van mijn oude 
teamgenoten van vv Blauwhuis.

Nijs fan de St. Gregoriusskoalle

Dizze twadde wike fan september binne 
alle groepen fan de Gregoriusschool nei de 
pastorietún west om te skilderjen. Dit barde 
ûnder lieding fan pastor Foekema en ús eigen 
keustner Bauke Hobma. Earst efkes yn de 
tsjerke wat ynspyraasje opdwaan en dernei 
oan de slach. 
En de resultaten mochten der wêze: fan 
tsjerken oant trekkers, alles yn it kader fan 
150 ier Vitustsjerke.
Op freed gong groep 4 en 5 nei de tsjerke, 
wylst de skoalle besocht waard troch 50 
minsken fan de gemeente.
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Út de âlde doaze
Moade-atelier yn Blauhús
(troch Bert de Jong)
In pear Nijsbrieven lyn haw ik it hân oer de lânbouhúshâldskoalle hokker 
spitigernôch rûn 1960 nei Boalsert ferhuze.  Mar de pleatslike ferienings lieten it 
der net by sitte. Blauhús moast op de kaart stean bliuwe want foar de leefberens 
wie dat tige wichtich. Dêrom waard der neitocht oer alternative mooglikheden. 

Sa socht de konfeksje-yndustry Dedemsvaart yn 1961 in fêsting foar in 
nevenbedriuw. De direksje kampte dêr al langer mei leveringsproblemen troch 
romtegebrek en in personiels tekoart. Fia in befreone relaasje fan it bedriuw 
waard kontakt lein mei Doarpsbelang Blauhús. Dy reagearre entûsjast en wurke 
graach mei om ien en oar fan de grûn te krijen. Der soenen, wie de ferwachting, 
minimaal tweintich famkes oan it wurk kinne. 

De meiwurking fan sawol de pleatslike befolking en de oerheid wie foarbyldich. 
Om de takomstige meiwurkers en klanten yn ‘e kunde te bringen mei it bedriuw 
yn Dedemsvaart, waard der op de tongersdeitemiddei- en jûn in Japonnenshow 
organisearre yn it pleatslike kafee. It pân fan Jehannes Brouwer oan de Vitusdyk, 
boud yn 1953 as wenning mei konfeksjewinkel, waard oanpasse oan de easken 
fan de direksje. Sels lanlike deiblêden  hienen oandacht foar de wol bûtegewoane 
útwreiding fan wurkgelegenheid yn Blauhús. 

Mar it duorre lykwols net lang dat der reboelje ûntstie. It memmebedriuw út 
Dedemsvaart woe dat it atelier Blauhús allinnich noch mar dielwurk dwaan soe. 
Dus gjin folsleine produkten ôfleverje. Dat wie tsjin de ôfspraken. De meiwurksters 
soenen yn dat gefal harren ûntslach yntsjinje. Dêrom stutsen in oantal wize 
mannen ûnder lieding fan de Feriening fan Doarpsbelangen de koppen byinoar. 
En binnen twa dagen hienen hja 15.000 gûne op it kleed en koe de saak 
oernommen wurde ûnder lieding fan J.G. Liebenstein. 
Foarsitter Piet Bootsma fan Doarpsbelang sei it folgjende yn de krante: “Wy 
fechtsje hjir mei man en macht tsjin de ûntfolking. In protte jonge minsken yn it 
doarp wolle nei de grutte stêd en om’t wy nochal in sluten mienskip foarmje en 
alles mei-inoar dogge, hawwe wy de skouders der ûnder setten. It leit net yn de 
bedoeling om winst te meitsjen. Bard dat dochs, dan krije de jildsjitters útbetelle 
en oars binnen se de sinten kwyt”.  

Ik haw ek efkes yn petear hân mei Jetske Kroon en Jantsje Flapper. Beide froulju 
hawwe wurke op it naai-atelier. 

Jantsje wie yn tsjinst as boerefaam by de famylje Ydema yn de Ryp. In baantsje 
by it naai-atelier seach Jantsje wol sitten want dan koe se moarns om acht oere 
begjinne en om fiif oere wie it dien. As boerefaam duorren de wurkdagen efkes 
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langer. De boerinnen wienen net bliid 
mei dizze nije ûntwikkeling yn Blauhús 
om’t se dreech oan in nije boerefaam 
komme koenen. 

Jetske wurke by Sietse Brouwer. De 
reden fan har ferhuzing nei it naai-
atelier wie dat se it naaien fan klean 
wat better ûnder de knibbel hawwe 
woe. Beide froulju hawwe in prachtige 
tiid hân mei elts jier in personielsreiske 
der op ta. 

Jantsje wyt noch dat as Liebenstein op 
de freed somtiden nei Amsterdam gie, 
it feest wie yn it atelier. Nei de bakker 

Anneke Bootsma en Tiny Flapper efter de 
naaimasjine.

om sjips te keapjen. Dat produkt wie krekt yn ‘e hannel. Dan waard it der noflik 
fan nommen. Beide froulju wite noch dat Frans Hoekstra (foarhinne krudenier) op 
‘e hichte wie fan it feit dat it allegear want minder gie mei it naai-atelier en hat syn 
oandiel doe ferkocht oan Gerrit Huitema dy’t úteinlik syn jild kwyt wie. 

Dan wurdt der noch efkes praat oer inkele funksjes yn it atelier: Tine Brouwer hie 
in rydbewiis en waard wol gauris op paad stjoerd om klean fuort te bringen. Alie 
Kuipers en Anneke Bootsma stjoerden de froulju oan en Akke Wiersma hantearre 

de strykbout. De produkten dy’t makke 
waarden wienen mei namme jurken, 
rokken en oergoaiers. 

Ek hienen Jetske en Jantsje noch 
in moaie anekdoate oer Jehannes 
Brouwer, de foarige bewenner fan it 
naai-atelier. As der in artikel útferkocht 
wie yn de winkel, en dat barde nochal 
faak, dan sei Jehannes Brouwer 
steefêst dat de leveringsboat yn it 
Suezkanaal fertraging oprûn hie... 

Nei 7 jier kaam der yn 1968 in ein 
oan it naai-atelier hokker foar in protte 
beweging en wurkgelegenheid soarge 
hie. Spitich, mar ik koe finansjeel net 
mear út.  It naai-atelier is doe ferhuze 
nei Warkum. Jetske en Jantsje hienen 

Tiny Flapper, Fokje Zonderland en Truus 
Foekema dwaande mei it striken
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al earder ôfskied nommen want nei’t trouwen wie doetiids it wurk om útens dien. 
Neffens de beide froulju hawwe Teatske Schakel en Anne de Vries (hast) de 
folseine perioade yn it Blauhúster atelier folmakke. 

Doe’t mode-atelier Blauhús de doarren slute, kaam it pân leech te stean en 
foarme it in bline flek yn it doarp. Op dat stuit wienen der al plannen om it 
Theresiahuis (letter Teatskehús) te slopen en nij op te bouwen. Foar dizze nijbou 
moasten wenningen oan de Singel sloopt wurde, Foar de bewenners waard nije 
húsfesting socht. Foar it grutte gesin fan de famylje Heijen soe dat net tafalle. Der 
waard mei faasje socht nei in akseptabele oplossing. Úteinlik liet de tsjerke yn 
de ‘gedaante’ fan Caritas it each falle op it leechsteande pân fan moade-atelier 
Blauhús. En dat slagge.  De famylje Heijnen hat hjir wenne oant 1987. 

De folgjende bewenners wie Jappie de Boer en Marijke Woudstra en sûnt 1994 
binnen Jappie en Sijke de Jong de bewenners fan Vitusdyk 10.

Oan’t safier de skiednis fan it naai-atelier. Reaksjes binne wolkom!    

Achterste rij, van links naar rechts: Tine Brouwer, Dora Kloosterman, Trees Brattinga, 
Sietske Wiersma, Wiepie de Vries, Alie Kuipers en Anneke Bootsma
Tweede rij, van links naar rechts: Vrouw Liebenstein, meneer Liebenstein, Gotske 
Huitema, Suuske Bootsma, Jantje van den Berg, Tinie Flapper, Siepie Hylkema
Voorste rij, van links naar rechts: Clasien Bootsma, Mia Hoekstra, Angelique Sikkes, Annie 
Popma, Alie Bootsma en Joukje Veldman (en buschauffeur en zijn vrouw)
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De sport
(door Bert de Jong)

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 Marije 
Frankena. Marije kin har goed rêde 
mei ferskate sporten. As fuotbalster 
wie sy by de jeugd yn Blauhús al in 
talintsje. En dat hawwe se ek sjoen by 
SC It Hearrefean. En dêr is Marije no 
aktyf. Heechtiid om har it himd fan it liif 
te freegjen. Want wy wolle fansels no 
alles oer har wite..... 
Namme: Marije Frankena
Berne: 13-03-2005
Nammen heit en mem: Jurjen en Angelique
Hokker skoalle: RSG Magister Alvinus yn Snits
Wat wolst letter wurde: Dat wit ik noch net

Mei hokker sporten hâldst do dy dwaande: 
Fuotbal en yn it ferline keatsen en Frysk damjen.

Wannear begien mei dyn earste sport (hokker): 
Yn 2011 begien mei fuotbaljen by de F’kes fan VV Blauhús
Dyn spesjaliteit yn de fuotbalsport: spulynsicht, passing, opbou

Earste fuotbaltrainer: Johan Gerard Popma en Bernard (W) Kroon
Hichtepunt yn dyn sportlibbensrin oant no ta: 
selekteard wurde troch SC Heerenveen om yn de jeugdoplieding komme te 
fuotbaljen (MO17 tiim).
 
Djiptepunt yn dyn sportlibbensrin oant no ta (as binne dy der noch net): 
it krekt misrinnen fan it kampioenskip mei ST IJVC/Blauwhuis JO13-1 en JO15-1.
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Hoe bisto by SC It Hearrefean terjochte kommen: 
Ik ha meidien oan de Rabotalentendag fan SC Heerenveen yn juny 2018 en doe 
ha se my selekteard foar de treningsgroep MO14 fan SC Heerenveen, dy’t ien 
kear yn’e twa wiken treende op sneintemoarn yn Nijhoarne. 
Ein april 2019 ha se my frege om dit seizoen foar SC Heerenveen MO17 komme 
te spyljen en ha ik de oerstap makke fan VV Blauhús nei SC Heerenveen.

Yn hokker âlvetal sitst do? MO17-1 (meiden ûnder 17 jier)
Wat is dyn posysje yn it âlvetal? Rjochter sintrale ferdigener

Stean jimme der goed foar? 
Dat kin ik noch net sizze, de kompetysje begjint foar ús ein septimber, mar wy ha 
wol in hiele leuke en goed fuotbaljende ploeg. Yn de kompetysje spylje wy tsjin 
jonges ûnder de 16 (JO16).

Wa is no dyn trainer? Tim Strandstra
Hoe faak moatst do traine? 
3-4 kear yn’e wike en soms ek noch in oefenwedstriid troch de wike.
Kinst goed meikomme? Jawol
Hast al goals makke? Hoefolle? Nee, noch net

Moatte jimme fier fuort te fuotbaljen? Wêrhinne? 
Soms, bygelyks nei Alkmaar en Veendam, mar ek wol faak tsjin klups út Fryslân.
Wurdsto fan hús ôfhelle as moat jimme heit en mem altyd ride: 
Heit en mem moatte altyd ride of ik gean mei de bus nei de trening yn Nijhoarne.

Hast al ris yn it Abe Lenstrastadion fuotballe? 
Nee, dêr meie de froulju fan SC Heerenveen net spylje.
Wat is dyn doel? It nasjonale froulju-alvetal? 
Earst better wurde yn it fuotbaljen en dan mar sjen hoe fier ik komme kin.

Idoal: Frenkie de Jong

Fakânsjelân: Sweden
Iten: Pasta
Drinken: Cola

Televyzje: Discovery, mar ek sportprogramma’s fansels.
Bêste film: Home alone
Bêste Boek: Ik hâld fan aventoerenboeken.
Muzyk: Ed Sheeran

Karakterskets: Rêstige persoan, mar ik wit wol wat ik wol en wat net.

Oplossing: it gemaaltsje by Abbegea oan de Hemdyk
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