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Rûntsje Blauhús

It skynt dat ús brein grien noadich hat om goed 
funksjoneare te kinnen. Ja wier, dat blykt út ûndersyk. 
Net dat we dêr ûndersyk foar noadich hienen fansels, 
dat kinne we sa sûnwei ek wol betinke. Wat noflik dat 
de blêden wer oan de beammen komme en de hiele 
boel wer yn bloei stiet, dêr knapt in minsk fan op. De 
fleurige blommefytsen rûnom yn de Blauhúster strjitten 
helpe ús dêr ek wer by, mei tank oan de minsken fan it 
Teatskehús!

Doe’t we op 8 maaie mei ús nije boargemaster, Jannewietske de Vries, in rûntsje 
troch de buorren diene, wie it noch in skiere grize boel. Kâld en wiet ek noch. 
Finaal ferklomme, mar mei in poerbêst sin kaam se op’e soleks by ús buorlju út 
Westhim wei en koene we har yn in koart skoftke tiid alle plussen en minnen fan 
it doarp sjen litte. Mei entûsjasme waard alles wat foarbykaam yn skou nommen, 
want dêr is ús earste boarger echt master yn: entûsjast wêze. En wier, as je sa 
troch je eigen doarp gean en écht even sjogge nei alles wat we alle dagen sjogge 
en al lang sa gewoan fine, wat ha we it hjir dan aldermerakelst foarelkoar! Sels 
sûnder dat der spesjaal foar sa’n besite grof de biezem trochhelle wie, is ús doarp 
sa kreas as in krúsbei. Wêr’t we ek kamen, it measte stie der piccobello by. It 
Teatskehús, de skoalle, de Singel, de sportfjilden, de tsjerke, de huzen, tunen, 
neam mar op en by eintsjebeslút fansels it klupgebou Siesa. Allegear om troch in 
rinkje te heljen. En hoe komt dat sa? Ik stie yn Siesa en frege my dat ôf. Hoe is it 
no toch mooglik dat wy wannear dan ek mar de hiele brot hjir sjen litte kinne en 
in kreas oprêden skoalgebou, sportakkommodaasje en klubgebou toane kinne? 
Ik tink, simpelwei omdat we ús meielkoar ferantwurdlik fiele foar wat we ha en 
brûke. En dat fine we allegear hiel gewoan. No, dat is it net. Dat is in stikje kracht 
fan Blauhús wêr’t we grutsk op wêze meie. Skouderklopke foar ússels.

Wa’t ek in skouderklopke krige, fan de boargemaster, mar út namme fan de 
kening, wie ús eigen Nel Popma. Nel, dy’t sa bysûnder is, mar alles wat sy dien 
hat foar de mienskip ek hiel gewoan fynt. Mei rjocht ien fan de doarpsminsken dy’t 
mei in ûnsichtber kroantsje op rint. Lokwinske! 

Fierder sil elk it wol meikrigen ha: we wolle hiel graach it doarp takomstklear 
hawwe. We hope dan ek dat elk kieze sil foar glêsfezel. Dat we ek hjir meielkoar 
sterk binne en jo miskien tinke: ‘ek al ha’k it sels no noch net sa noadich, we 
soargje gewoan meielkoar dat it doarp it krijt.’ Dát soe moai wêze!

Ut namme fan Doarpsbelang Blauhús,
Elly Attema-Hobma



4

Ynhaldsopjefte Nijsbrief 
Algemien
- Foaropwurd 3 
- Ynhâldsopjefte  4
- Kolofon 4
- Kalinder 5

Doarpske saken
- Penningmeester stelt sich foar 6
- Legaat 6
- Rondje Blauwhuis 7
- Blauhús yn it rún 8
- Woonbehoefte enquéte 9
- AED 9
- Glasvezel in Blauwhuis e.o. 10
- Aksje ferkearsgedrach 10
- Strune troch Blauhús 11
- Vakature besoarger Nijsbrief 11
- Oud papier 12
- Fiskwedstriid 14
- Knobbelfytsen 14
- Deadebetinking 17

St. Vitustsjerke 16

Teatskehûs 18

Rubrieken
- Wer is dit yn Blauhús e.o. 23
- Het verhaal bij .... 31

St.Gregoriusskoalle 29

Verenigingen
- EVA-groep 16
- Gerben Rypma Stifting 17

Sport
- Actuele stand van zaken
 sportverenigingen 36
- Punt Út, Mini’s 38

Historie
- Út de âlde doaze 35
  
Ferskaat
- Nieuw leven in Blauwhuis 23
- Sluizen bepalen ons ritme 24
- 45 jier Siesa 33

Middensidde
- Oldtimerdei en Túnfeest 20 - 21

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
Simmer 6 juli oant 14 septimber Tsjerkepaad
Simmer 6 juli oant 14 septimber Tentoonstelling geschiedenis van de 
parochie op diverse locaties in Blauwhuis
15 juli oant 23 augustus Zomervakantie St.Gregoriusschool

Wyke 5 – 8 augustus Oudpapiercontainer
Tongersdei 15 augustus Parochieviering Maria Hemelvaart
Wykein 22 – 24 augustus Merke

Wyke 2 – 6 septimber Oudpapiercontainer
Wykein 14 en 15 septimber Monumentenweekend; openstelling 3   
 Cuyper-kerken in onze parochie: Blauwhuis,  
 Heeg en Snek; met rondleiding kerk en   
 kerkhof
Tiisdei 17 septimber  EVA; Willeke Roskam / blinde geleidehond   
 training

Wyke 7 – 11 oktober Oudpapiercontainer
Tiisdei 15 oktober EVA; Notaris Troost / erfrecht en   
 levenstestament.
Wyke 4 – 8 novimber Oudpapiercontainer
Tiisdei 19 november EVA; Ex crimineel / ervaringen en preventie.
Sneon 30 novimber Snertactie Fanfare Blauhús
Wyke 2 – 6 desimber Oudpapiercontainer
Tiisdei 17 desimber EVA; Kerst avond.
Snein 22 desimber Kerstconcert Fanfare 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: 15 septimber 2019
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Ús ús ponghâlder stelt him foar: Bernard Kroon

Als nieuw bestuurslid van Doarpsbelang ben ik 
gevraagd om mij even voor te stellen in de niisbrief.  
Zoals velen zullen weten ben ik al jarenlang actief 
voor de voetbalvereniging en damklup de Skyfkes. 
Voor de voetbalvereniging heb ik 17,5 jaar in het 
bestuur gezeten. De eerste jaren als bestuurslid 
/ jeugdcoördinator en de laatste periode als 
secretaris. 
Op dit moment ben ik nog actief als scheidsrechter voor de jeugd op zaterdag en 
de senioren op zondag. Bij de damklup ben ik al jarenlang namens de Skyfkes 
(mede) verantwoordelijk voor de organisatie van de klupkampioenskippen in 
Easterein en onze jaarlijkse Stryk ta toernooi in SieSa. Nu ben ik voor het 2e 
seizoen actief als penningmeester voor de Skyfkes.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Bentacera in Sneek, dat is een 
accountants en advies kantoor. Inmiddels al weer bijna 22 jaar mijn werkgever.
Namens Doarpsbelang kwam de vraag of ik penningmeester wilde worden, het 
lijkt mij een mooie nieuwe uitdaging. Ik heb er zin in!

En wij ook! Vanaf hier wenst het bestuur je mooie jaren en veel succes.

Legaat 

Yn eardere Nijsbrieven hat Doarpsbelang oproppen om ideeën út it doarp, omtrint 
ynfestearings fan it Doarpsbelang, yn te stjoeren. We ha moaie reaksjes hân en 
ôfrûne tiid ha we as bestjoer brûkt om dizze ideeën te ûndersykje op  mooglike 
útfiering en tafoegde wearde foar it doarp. DB hat nei mannich petear besletten 
om it jild dat we krigen ha út in legaat yn te setten foar:
- de oanskaf fan in meideilingsboerd yn ‘e kern fan Blauhús.
- in fernijde webside
- reservering foar reuny Blauhús die mooglik wer yn it foarútsicht leit.

De kommende tiid sil it bestjoer ‘m ynsette om de webside en it meidielingsboerd 
fan’e grûn te krijen. De reuny is foar de iere takomst. 
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Rondje Blauwhuis met burgemeester de Vries…..

De nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân, mw Jannewietske de Vries, is 
bezig met een tour langs alle 89 dorpen van de gemeente. Tijdens deze rondgang 
wil ze kennismaken met de dorpen en zicht krijgen op wat er leeft. Kernvragen 
tijdens het bezoek zijn: waar ben je als dorp trots op en waar liggen de zorgen.

Op 8 mei j.l. kwam burgemeester de Vries, samen met dorpencoördinator Theo 
Bouma, naar Blauwhuis. Vanuit Westhem is mw de Vries met de solex afgezet 
bij het Teatskehús. Het weer viel helaas tegen; kou en regen. Door een hartelijk 
(geïmproviseerd) welkom in het Teatskehús door het personeel met warme koffie, 
werd de eerste kennismaking met Blauwhuis toch een warm welkom. 
De rondgang door Blauwhuis vond plaats 
met de duofiets van het Teatskehús. 
In de ogen van het Doarpsbelang een 
vervoersmiddel dat past bij Blauwhuis 
gezien de totstandkoming van de fiets; veel 
mensen in het spier voor een gezamenlijk 
gedragen doel. Jong en oud naast elkaar 
onderweg. Het bestuur van Doarpsbelang 
Blauhús heeft de burgmeester langs diverse 
punten gebracht met uitleg over onze trots 
en onze zorgen. Op ieder punt was er een 
wissel met een bestuurslid die wat meer 
kon vertellen over het aandachtsgebied. 
Vanuit Milaan, daar zat Michiel, heeft de 
burgemeester uitleg gekregen over onze 
trots voor de kerk en de zorgen over de 
gracht. 

Onze indruk van de burgemeester is dat zij oprecht geïnteresseerd was in het 
dorp Blauwhuis en de zaken die hier leven. Met name de zelfredzaamheid van 
het dorp (SieSa, de Singel, etc) en gezamenlijke initiatieven werden door haar als 
positief gezien. Zij dacht actief mee met enkele knelpunten en heeft aan den lijve 
ervaren hoe onze verkeersknelpunten er uitzien (haar opmerking was dat een 
aangereden burgemeester wel voor publiciteit zou zorgen…). Het is afwachten 
wat haar bezoek ons concreet gaat opleveren, maar een burgemeester die de 
moeite neemt om langs te komen, geeft wel een positieve start.

Na een afsluitend kopje thee zijn de burgemeester en de dorpencoördinator 
onderweg gegaan naar Wolsum. 

In de vorm van een Blauhúster Tomtom heeft de burgemeester een naslag 
meegekregen, waarin onze trots en zorgen staan (zie verderop in de Nijsbrief). 
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Blauhús yn it rûn – maaie 2019
Mei stip op grien – Grutsk op! Mei stip op read – Soarch oer...
• De skoalle. In foarbyldskoalle dy’t 
draait as in tierelier, in plak dêr’t we mei 
rjocht grutsk op wêze meie en ek graach 
sa aktyf en skerp hâlde sa’t it is. 
• De Singel. Geweldige 
sportakkomodaasje foar it doarp en de 
skoalle. Mei stipe fan it doarp ta stân 
kommen en rendabel holden. Draait 
folslein op frijwilligers.
• Teatskehiem. Oait delsetten foar de 
55 plussers, as oanleunwenten fan it 
Teatskehús. Moai groepke wenningen 
mei potinsje as ‘leuk buertsje’. Soe 
neffens ús ek hiel geskikt wêze kinne as 
starterswenning.
• De sportfjilden. In pracht plak foar 
aktyf en yn theoretyske sin sportyf 
Blauhús. Driuwt op ynset fan frijwilligers.
• De St. Vitustsjerke. Cuyperstsjerke en 
monumint, fiert op it stuit it 150 jierrich 
bestean. Pronkstik fan Blauhús, mar ek 
fan Súdwest Fryslân tinke wy. 
• Nijbou de Sylroede. Moaie en aktive 
nije buert mei in soad jonge gesinnen. 
Alle frije kavels hjir wiene op slach fuort 
en as der wat te keap komt, komt der 
faak gjin Funda of makelder oan te pas.
• Siesa. Jongereinhonk. Doarpshonk 
foar elk. Fan pjutten en skoalbern oant 
Swalkers, damklup en frouljusgym. 
Rom fjirtich jier lyn as âld wenhús kocht 
en trije kear folslein oer de kop gien 
mei ferbouwerij ta wat it no is. Draait 
mei frijwilligers en op sinteraasje fan 
Caritas en de opbringst fan it Blauhúster 
túnfeest. Fiert dit wykein dat it 45 jier 
aktyf is foar it doarp. 

Dit lit ús fuort sjen wêr’t Blauhús ek grut 
yn is: it meielkoar fieren!

• De skoalle. As de jongerein gjin 
wenplak yn Blauhús fine kin, meitsje 
we ús soargen oer de takomst fan de 
skoalle.
• De Singel. Driget no’t der grut 
ûnderhâld oankomt kopke ûnder te 
gean.
• Teatskehiem. Liket op sommige 
plakken wat te fertutearzjen en hjir 
ha we soarch oer. De byldfoarming 
dêr omtrint is net wat om grutsk op te 
wêzen. 
• De ferkearssitewaasje op guon 
krúspunten yn Blauhús. Twa tsjokke 
reade stippen achter elkoar. We lûke 
hjir al in oantal jierren oan en hope net 
dat it bekende keal earst fersûpe moat 
foardat de put tichtgoaid wurdt... It 
wetter stiet ús oan’e lippe.
• De St. Vitustsjerke. Hat ek in reade 
stip, omt it ûnderhâld fan de grêft sa 
yn de papieren rint dat de tsjerke it 
net opbringe kin en it fundament fan it 
gebou der fan te lijen hat.
• Nijbou de Sylroede. Hjir hope we 
op it boartersplak en it kuierpaad 
wat der yn de earste plannen oppere 
waard. Dit is fuort ek it lêste stikje 
bestemmingsplan fan Blauhús. Is 
de Sylroede folboud, dan is der gjin 
nij bestemmingsplan... De jongerein 
fan Blauhús fjochtet hast om de 
starterswenten. Der is op it stuit niks 
beskikber.
• ‘Farwetter’ Blauhúster opfeart. 
De huzen oan de Sylroede, kavels 
ferkocht oan ‘farwetter’ moatte it no 
dwaan mei de 30 sentimeter djipte dy’t 
it wetterskip genôch fynt. De moaie nije 
steiger, makke yn it kader fan de nije 
Reidmar-rûte is kwalik te berikken foar 
de Blauhúster boatsjebesitter en de 
wetter-rekreant.
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AED
De AED is met ingang van 16 juli 2019 verplaatst van de locatie bij de Singel 
naar café “De Freonskip”.
DE AED HANGT NAAST HET LOKET OP DE ZIJMUUR VAN CAFÉ “DE 
FREONSKIP”.
Adres: Vitusdyk 15, 8615 LL Blauwhuis

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt 
gebruikt bij de reanimatie van een persoon met ritmestoornis. In Blauwhuis is een 
AED aanwezig die kan worden ingezet bij reanimaties in het dorp. 

Als het alarmnummer 112 wordt gebeld voor een reanimatie in de buurt, dan gaat 
er een signaal af, via hartslag.nu, naar een aantal leden van de EHBO vereniging 
om het apparaat op te halen en in te zetten. Zij zijn getraind in het gebruik van het 
apparaat en in reanimeren.

Daarnaast kan het gebeuren dat iemand een hartstilstand krijgt en dit gezien 
wordt door iemand die het apparaat kan bedienen, maar geen oproep krijgt via 
het alarmsysteem (bijvoorbeeld een toerist). 
Om het apparaat zo snel mogelijk in te zetten is het van belang om het apparaat 
centraal en zichtbaar op te hangen. In overleg met de EHBO-vereniging en familie 
de Wolf is besloten om de AED te verplaatsen van de Singel (achteraf locatie) 
naar de Freonskip. Hier hangt het apparaat tevens onder camerabewaking.

Vanaf 16 juli 2019 is het apparaat op te halen van de muur van de Freonskip. 
Leden van de EHBO-vereniging zijn geïnformeerd door het bestuur van de 
EHBO. 

Mocht u belangstelling hebben voor het volgen van een AED-training dan kunt u 
contact opnemen met: 
Brenda Bruinsma, Blauwhuis.

Woonbehoefte enquête!
We zijn druk bezig met het inventariseren van de 
woonbehoefte in Blauwhuis, binnenkort komt de enquête 
online. 
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! 
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Glasvezel in en rondom Blauwhuis, het is nu of nooit!
Al jaren wordt er gesproken over een glasvezel verbinding voor sneller internet. 
Wordt het dan nu toch werkelijkheid?  Op 19 juni was er een bijeenkomst in de 
Freonskip en inmiddels heeft iedereen de informatie via de post ontvangen. 
Glasvezel kan werkelijkheid worden. DFM kan in binnen- en buitengebied 
glasvezel aanleggen mits er voldoende aanmeldingen zijn! 

Misschien denkt u hier zelf nu geen gebruik van te maken, omdat u geen gebruik 
maakt van internet of uw internet lijkt nu snel genoeg te zijn. Maar bedenk dan 
dat in de toekomst steeds meer zaken via internet geregeld gaan worden, dit alles 
vormt een belasting voor de kabel. De snelheden die we nodig hebben worden 
dan niet gehaald, omdat de kabel het niet aankan. Glasvezel kan deze snelheden 
wel aan en kan supersnel internet leveren zonder snelheid te verminderen. U kunt 
nu uw huis toekomst klaar maken. Denk ook aan meerwaarde van de woning bij 
verkopen! Tevens hebben zorginstellingen, scholen en bedrijven er zeker baat bij, 
u steunt hen ook door mee te doen.

U kunt u aanmelden via het bestuur van het dorpsbelang, zij regelen de 
aanmelding voor u. Geen rompslomp voor u en het dorpsbelang krijgt €15,- per 
aanmelding die zij weer kunnen besteden aan het dorp zelf. Let op doe dit wel zo 
snel mogelijk, 10 juli is de sluitingsdatum! Hoe dit alles in zijn werk gaat wordt op 
het losse toegevoegde document uitgelegd.

Aksje ferkearsgedrach
We ride (te) hurd, we jouwe minsken fan rjochts gjin foarrang. We sette de auto dêr 
del wêr’t we wêze moatte. In stikje rinne? Leaver net..

De lêste tiid krije wy, neist it hurde riden troch it doarp, ûnoersichtelijke krusings en 
gjin foarrang krije fan rjochts, mear fragen en opmerkings oer it lokraak parkearen 
fan auto’s yn Blauhús. Ek tidens ús jierfergadering kamen der opmerkings. It falt 
op dat auto’s dêr del setten wurde wêr’t minsken wêze moatte, men wol net te fier 
rinne. Somtiden sjogge wy auto’s heal op de dyk, heal op de stoepe, of yn de bocht 
parkeard, wylts in pear meter fierder frije parkearhavens binne. At minsken mei de 
rolstoel in rûntsje dwaan wolle moatte se oer de dyk rôle wurde, omdat de stoepe 
beset is as parkearplak.

As Doarpsbelang fine wy it wichtich om hjir wat mei te dwaan. 
Kommende tiid sille wy sa no en dan troch it doarp rinne en in griene 
of reade kaart útdele. We hope dat der sa in stikje bewustwurding 
ûntstean kin. 
Dogge jo ek mei? Ryd 30 yn it doarp, jou minsken fan rjochts foarrang. Parkear de 
auto net op e stoepe, sykje in parkearplak of set de auto sa dat in oar der gjin lêst 
fan hat. #Doeslief
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strune troch Blauhús!
Deze tocht leidt de deelnemers langs verassende plekken, mooie paden en de 
donkere hoekjes van Blauhús. Op hun tocht gaan wandelaars terug in de tijd, 
maar komen ook langs of door gebouwen die behoren tot de trots van Blauhús. 
Dit allemaal op een route die afwisselend vrolijke en verrassende  stukken kent. 
Aan het eind van de tocht wacht de bemanning van het skûtsje u op met een 
hapje en een drankje. Ook aan de kinderen is gedacht! Nadere informatie volgt. 
Zie ook www.blauhus.nl 

Oproep!
Voor deze tocht heeft de werkgroep Strúne troch 
Blauhús véél glazen potten nodig. Formaat en kleur 
glas maakt niet uit, maar geen flessen. De potten 
kunnen ingeleverd worden bij Agnes Overwijk, Broer 
de Wittestrjitte 5 in Blauwhuis of bij Hieke Rijpma, 
Wolsumerwei 13 in Wolsum. De potten graag schoon en 
zonder etiketten inleveren. Alvast hartelijk dank! 

Werkgroep Strune troch Blauhús,
Agnes, Hieke, Anja en Karin 

Op zaterdagavond 28 december wordt er een wandeltocht in en rond Blauhús 
georganiseerd:

Strune troch Blauhús

Vakature Vakature Vakature Vakature Vakature Vakature Vakature

Vakature Vakature Vakature Vakature Vakature Vakature Vakature

Besoarger Nijsbrief
Doarpsbelang siket (tsjin in lytse 
fergoeding) in besoarger fan de nijsbrief 
yn it bûtengebiet. It besoarchgebiet 
bestiet út, Greonterp, Westhim, Wolsum, 
Tsjerkwert, Abbegea (1), Aldegea (1) en 
Dedzjum (2), yn totaal bestiet it út 57 
adressen. 
Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt 
opnimme troch in mail te stjoeren nei it 
doarpsbelang.



12

Oud papier
Voor Blauwhuis en omstreken staat er iedere eerste maandag van de maand 
een container voor oud papier op de parkeerplaats bij de voetbalvelden. Van 
maandag tot en met donderdag kan iedereen zijn oud papier hier zelf naar 
toe brengen. De container wordt donderdagavond definitief afgesloten voor 
transport en op vrijdag wordt de container weer opgehaald. 

Vrijwilligers  kijken dagelijks of de vulling ordelijk verloopt en of de achterdeur van 
de container gesloten moet worden. In dat geval komt er een kiepwagen achter 
de container te staan zodat er nog papier over de rand kan worden gegooid.
Het  is niet de bedoeling dat er na donderdagavond nog papier op de kiepwagen 
wordt gezet. De container is dan al klaar gemaakt voor transport en het papier 
blijft achter als het transportbedrijf de container ophaalt.

De opbrengst wordt door de oudervereniging van school gebruikt om activiteiten 
te organiseren zoals het sinterklaasfeest, kerstviering , sportdag, musical en 
schoolreisje.
 
U kunt niet al uw afvalpapier zomaar met het oud papier inleveren. Hieronder ziet 
u wat wel en niet bij het oud papier mag.

Wel bij het oud papier:
Cadeaupapier, computeruitdraaien, eierdozen, enveloppen, kartonnen 
verpakkingen (zonder piepschuim), kranten, papieren verpakkingen, 
papiersnippers, reclamedrukwerk, schrijfpapier, telefoongidsen, tijdschriften.

Niet bij het oud papier:
Behang, carbonpapier, foto's, geplastificeerd papier*, frisdrankverpakkingen**, 
keukenrollen (vuil), koffiefilters (vuil), sanitair papier (vuil), verontreinigd (vuil) 
papier, wc-papier (vuil), zuivelverpakkingen**.

*Geplastificeerd papier is bedekt met een plastic folie. U kunt dit zelf vaststellen 
door te proberen het papier te scheuren. Als dit niet lukt, is het papier 
geplastificeerd.
**Frisdrank- en zuivelverpakkingen en andere kartonnen verpakkingen met een 
beschermlaagje kunnen worden gerecycled, maar er kan niet opnieuw papier 
van worden gemaakt. Van zuivel- en frisdrankverpakkingen kan onder andere 
plaatmateriaal worden gemaakt.

Feiten en weetjes 
 Papier en karton kunnen tot wel 6 keer hergebruikt worden.
 82% van het in Nederland gefabriceerde papier is gemaakt van oud papier.
 In Nederland gebruiken we per jaar ongeveer 225 kilo papier per persoon.
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Aktiviteiten Doarpsbelang 2019 
17 maaie: Fiskwedstriid

Vrijdagavond 17 mei is wederom de 
Fiskwedstriid gehouden langs de 
Sylroede. Dit jaar voor het eerst op de 
steiger. 

Dankzij het miezerige weer werd er een nieuwe record gevestigd met 24 
gevangen vissen. Dit zorgde voor een sportieve dosis spanning tussen de 
ongeveer vijfentwintig deelnemers. Tijdens het wedstrijd uur van zeven tot acht. 
Acht deelnemers wisten meerdere vissen aan de haak te slaan. De gevangen 
vissen varieerden tussen de 7 en 16 cm. Winnaar is diegene die de meeste 
centimeters vis vangt.   

 Het meeste wc papier wordt van oud papier gemaakt. 
 Van 15 kilo oud papier kunnen 250 Donald Ducks worden gemaakt. 
 Recycling bespaart grondstoffen. Door te hergebruiken kan een boom die 
CO2 opneemt blijven staan.

Oudervereniging St. Gregoriusschool,
Peter Bolink

Bij de jeugd was Nieke Ykema de 
Winnaar van de 1ste Prijs met een 
vangst van drie vissen met een totale 
lengte van 31 cm. 
De 2de Prijs ging naar Brecht Ykema 
met een vangst van twee vissen met 
een totale lengte van 29 cm. 
De 3de Prijs ging naar Brecht Jillings 
met een totale vis vangst van 22cm. 
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12 juni: knobbelfytsen

Bij de ouderen ging Bonne 
Flapper wederom aan de 
haal met de eerste Prijs door 
een vangst van in totaal 
negen vissen met een totale 
lengte van wederom 94cm, 
net zoals vorig jaar. 
Tweede was Jurgen Popma 
met drie vissen met een 
totale lengte van 38 cm. 
Hendrik de Boer werd derde 
met twee gevangen vissen 
met een totale lengte van 
29 cm. 
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Reidmarroute is klaar!

De Reidmarroute
De Reidmarroute is een voormalige kanoroute, die vanuit Bolsward over de 
Blauhúster Puollen naar Oudega loopt. De route komt onder andere langs 
de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar. Een groot deel van de 
Reidmarroute is alleen toegankelijk voor elektrische of hybride aangedreven 
boten. Ook voor kanovaarders en SUPpers (Stand Up Paddling) is de route heel 
geschikt. 
Om de sloepenroute klaar voor gebruik te maken, verwijderde aannemer de 
Waard in opdracht van de provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân een 
aantal dammen. Daarnaast werd een aantal bruggen vervangen of verhoogd en 
is de vaart gebaggerd.  

Elektrisch varen in Fryslân
Nergens anders in Nederland is de watersport zo groot als in Fryslân. Met een 
elektrische boot ‘horen’ watersporters de rust en de ruimte van de Friese wateren. 
Daarnaast zijn elektrische vaartuigen ook nog eens schoner. De Reidmarroute is 
de derde electric-only route van Fryslân. Eerder werden ook de Bûtenfjildroute en 
de vaarroute tussen Heeg en Oudega geopend. 

Het Friese Merenproject
De aanleg van de Reidmarroute is een samenwerking tussen provincie Fryslân, 
gemeente Súdwest-Fryslân en het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar 
lang werkte de provincie Fryslân met gemeenten en andere partijen aan het 
aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân. 



16

Programma - JubileumJaar 150 jaar Sint Vituskerk en -Kerkhof  

JubileumJaar activiteiten 
- Zaterdag 14 september Nationale Monumentendag, 
samenwerking met Cuyperskerken van Heeg en Sneek
- Zondag 15 september 09.30 uur Mis bij de Klokkentoren in 
Greonterp. 
- Zaterdag 21 september provinciale afsluiting Tsjerkepaad - 
samen met alle 200 deelnemende kerken - in onze Sint Vitus 
- Zondag 22 september Vormsel in de Sint Vituskerk.

Zie ook facebook @jubileumsintvitusblauhus 
Tot ziens bij onze Jubileum Activiteiten, 
Locatieraad en Jubileumcommissie Sint Vitus Blauwhuis

EVA-groep, ginda foar it nije winterseisoen 

17 september:  Willeke Roskam; blinde geleidehond training.
15 oktober:       Notaris Troost; erfrecht en levenstestament.
19 november:  Ex crimineel; ervaringen en preventie.
17 december:  Kerst avond.
januari 2020:   Koffieochtend.
11 februari:     Jaarvergadering en Nel Bekema; reis naar de Filipijnen.
17 maart:        Vrouwenvereniging bestaat 70 jaar: 
  cabaret "Klún en Knoffelhakke"
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Yn 2020 is it 75 jier lyn dat we befrijd binne. Hawwe jo ferhalen oer de oarloch? 
Nim dan svp kontakt mei ús op.

Tank oan eltsenien dy’t dit jier wer meiwurke hat.  
Sjoch ek Facebook @deadebetinkingblauhus

4 maaie komitee Blauhûs
Willem, Watze, Sicco

Foto:Underdûkster Betty Metzelaar 

Deadebetinking 2019
Sneon 4 maaie betochten we de slachtoffers fan de oarloch,  dit jier yn it bysûnder 
Hantje Zijlstra. De betinking wie op Fiifhús, by it pleatske wêr de Zijlstra’s yn de 
oarloch wennen.

Rom 200 minsken wiene tsjûge fan in yndrukwekkende betinking mei persoanlike 
ynbring fan sprekkers.  

Simmer tentoanstelling ‘Huzen mei in Ferhaal’
12 Bysûndere ferhalen oer foarfallen en minsken yn huzen of pleatsen - sa as 
(foto) Meervliet - yn de omkriten fan Blauhús. 
Sneon 6 july oant en mei snein 13 oktober. 
Gerben Rypma keamer kafee de Freonskip.
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Toochdagen
Wykein 11, 12, 13 oktober. Seal kafee de Freonskip
Trije dagen fol mei aktiviteiten. Skilderijen Tentoanstelling lokaal talint. Taksaasje 
en Ferkeap. 

Teatskehûs

Sjoch ek op gerbenrypma.nl of facebook @gerbenrypma

Meervliet
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Zorgcentrum Teatskehûs 
Vitusdiijk 2 
8615 LM  Blauwhuis 
Telefoon: 0515-571900 
www.patyna.nl 
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Oldtimerdei  
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Foto’s makke troch Rinske Harsta

en Túnfeest
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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.

Nieuw leven in Blauwhuis



24

Sluizen bepalen ons dagritme…
Met de ‘Hester’ naar Frankrijk.

Anderhalf jaar nadat het plan is ontstaan om met onze sleepboot “Hester” naar 
Frankrijk te gaan, vertrekken we op 1 april 2019. Vakantie en onbetaald verlof zijn 
geregeld, de boot is nagekeken en op orde, voorraden ingeslagen. Op de kade 
van Watersportservice Wettersicht te Heeg staat een groepje mensen, waaronder 
onze dochter,  ons uit te zwaaien. Enigszins geroerd en onwennig verdwijnen we 
uit elkaars zicht en zijn we onderweg. We zijn: Watze, 52 jaar en in het dagelijks 
leven sluismeester op o.a de afsluitdijk en Hester, 54 jaar en werkzaam in de 
gehandicaptenzorg bij de JP van den Bent Stichting in Oudemirdum en hond 
Bella, type boerenfox 11 jaar.

Voor deze reis hebben we ons een paar doelen gesteld, die we hopen te zullen 
ervaren. Canal du Bourgonge, Parijs, de tunnel van Riqueval, de scheepsliften 
van Strepy Thieu en het hellend vlak van Ronquires zijn plekken die we graag 
willen bezoeken. Deze bestemmingen bepalen de route die we gaan nemen 
en zo gaan we via het Amsterdam-Rijn kanaal en de Zuid-Willemsvaart richting 
Belgïe. Met helder weer, 10 gr en de wind NO 5 gaan we het IJsselmeer op 
richting Lelystad. Ter hoogte van Urk sturen we op omdat we door de zijwind 
behoorlijk slingeren en komen aan bij de Houtribsluizen. We melden ons per 
marifoon en het gebruikelijke lijstje gegevens wordt uitgevraagd. Lengte, breedte, 
diepgang, aantal personen, afkomst en bestemming, als we bij die laatste 
Parijs aangeven is het even stil op de lijn waarna de sluismeester zegt: ‘mag ik 
mee?!’. De bestemming wordt genoteerd in het “scheepvolgsysteem IVS” van 
rijkswaterstaat en bij alle volgende sluizen worden er wel een toespeling gemaakt 
op onze bestemming. Sleepbootcollega Joris Baas spot ons op het Markermeer 
en dat levert een prachtige foto op. In Amsterdam worden de, net nieuwe, 
gasoliefilters vervangen omdat de motor niet meer zijn volle vermogen wilde 
leveren. 

De ‘Hester’ is een Amsterdammertje, gebouwd in 1918, L15 x B3,60 x D1,35. 
De motor is een 6 cilinder 116 pk Klöckner Humbolt Deutz met een Reintjes 
keerkoppeling. Het is een fijn schip met een complete uitrusting zoals 
verwarming, aggregaat, boiler en heeft verrassend veel binnen ruimte. We 
kochten haar in 2015, het was de “ Joop” van O. vd Woude uit IJlst die het schip 
compleet restaureerde.

Na 3 dagen en 19 sluizen bereiken we na Nederweert de grens van België. Wel 
even een momentje hoor. We wanen ons meteen in buitenland en melden ons 
aan bij de eerste sluis. Een aardige meneer pakt onze lijn aan met een haak en 
legt het een en ander uit over sluisgewoonten in België, op en afvaart en wijst ons 
op het aangebrachte vignet. ‘Het is een klever en moet gekleefd worden’ en niet 
zo (met een leukoplastje).



25

We gaan door, via een omweg langs Antwerpen omdat er een sluis gestremd is,  
en varen op een gegeven moment door de voorsteden van, Brussel tegemoet en 
passeren sluis Molenbeek. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe vreselijk 
het er hier een jaar geleden aan toe ging. 

Ronquieres en Strepy Thieu (zie voor technische gegevens op google en 
wikipedia: scheepsliften), twee op het eerste gezicht nietszeggende plaatsnamen. 
Maar beide plaatsen bezitten een nautisch kunstwerk om U tegen te zeggen, die 
ook bijzondere toeristische attracties zijn. 

9 april. Vandaag laten we ons door deze giganten  meevoeren naar een hoogte 
van zo’n 170 mtr. boven N.A.P.  Het hellend vlak van Ronquiere. We varen in 
een bak; een soort treinwagon gevuld met water, die over een spoorrails omhoog 
wordt getrokken.  Om 8:00 uur wordt de motor gestart en sluiten we aan bij 
de 3 vrachtschepen die ook invaren. Dit bouwwerk bestaat al sinds 1968 en 
er is 6 jaar aan gebouwd.   Over een lengte van 1431 meter wordt je met een 
hellingspercentage van 4,75 % voortbewogen, waarna je in een klein half uurtje 
tijd 67 meter bent gestegen/gedaald. Eenmaal onderweg heb je het gevoel alsof 
je in een trein zit, je voelt letterlijk iedere aanzetting van de rail. De boot ligt mooi 
stil. 

Nieuwe schepenlift Strepy Thieu (foto afkomstig 
van Michel Hensen, Binnenvaart in beeld.com)

Oude schepenlift Strepy Thieu

De schepenlift van Strepy Thieu is van een ander soort, deze gaat niet via een 
hellend vlak maar rechtstandig omhoog. 2 bakken bewegen afzonderlijk van 
elkaar en worden met behulp van elektromotoren en contragewichten op en neer 
bewogen. De bouw startte in 1982 en heeft maar liefst 20 jaar geduurd. De kosten 
werden beraamd op 150 miljoen maar het werden er uiteindelijk 619 miljoen. 
Vanaf het laagste punt gemeten is de lift 130 meter hoog en de bakken bewegen 
73 meter op en neer. Elke bak heeft een afmeting van 112 bij 12 meter en weegt 
5550 ton. Met een snelheid van 20 cm/s stijgt/daalt het gevaarte. Wij gaan van 
boven naar beneden en eenmaal beneden waan je je in een mega kathedraal. Dit 
zijn nautische bouwwerken van dien aard zoals we die in Nederland niet kennen. 
Als we uitvarend achterom kijken zien we pas goed het hoogteverschil tussen de 
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beide kanalen en hoe groot het bouwwerk is:  de kerktoren van onze woonplaats 
Blauwhuis komt tot omgeveer 1/3 van dit bouwwerk. 

10 april: Parallel aan het kanaal loopt nog de oude scheepvaartroute, Historic 
Canal du Centre, die inmiddels opgenomen is in het werelderfgoed van Unesco.  
Meer dan 100 jaar terug werd hier een scheepsliftencomplex gebouwd, volkomen 
energie neutraal, uitblinkend in eenvoud, waarbij de wet van Archimedes volledig 
tot uitvoer kwam. Hoe werkt het: 2 bakken water houden elkaar in evenwicht. 
Onder iedere bak zit een enorme cilinder van 2 meter in doorsnede en bijna 20 
meter hoog. Deze zijn gevuld met water en de zuiger drukt het water van de een 
naar de andere cilinder. Daartussen zit een kraan waarmee de snelheid wordt 
geregeld. Door wat water uit de ene bak te laten lopen zakt de andere naar 
beneden. Het maakt niet uit of er in de ene bak een schip ligt en in de andere 
een eend, het gaat om het gewicht van de verplaatste vloeistof. De gehele 
constructie is opgetrokken uit geklonken staal en is in dezelfde tijd gebouwd 
als de Eiffeltoren. Dat gecombineerd met onze sleepboot van meer dan 100 
jaar maakt dagdromen waar. Hierin zien we een toen nog florerend kanaal met 
spitsen, bedrijvigheid, handel, stadjes met winkeltjes, het was de vloeibare Route 
66 van België. Nu is er van al die drukte niets meer te merken. We varen alleen, 
vergezeld door de sluisbedienaars en zo nu en dan een wandelaar.

We fotograferen ons suf, filmen van alles en gaan volkomen geruisloos 15 mtr. 
omhoog. We overbruggen met deze liften in 4 stappen hetzelfde hoogte verschil 
als met de nieuwe lift in een keer. Er staan 3 fotografen langs de kant die duidelijk 
schik hebben in onze sleepboot. We grijpen de kans, maken een briefje, plakken 
het op een flesje gevuld met water met de boodschap of ze de foto’s naar ons 
willen sturen en gooien dat op de kant. De duimen gaan omhoog en bij iedere lift 
of brug zien we ze weer. 2 dagen later ontvangen we prachtige foto’s op de mail.  
We vervolgen onze weg en gaan voor de 2e keer door de grote schepenlift van 
Strepy-Thieu en het rondje is compleet. 

Het is 17 april als we in een volkomen serene rust wakker worden, diverse vogels 
laten van zich horen maar alleen de Koekkoek wordt herkend. Het is een grote 
dag vandaag want we zullen door de tunnel van Ricquaval worden getrokken. 
Om 9:00 uur komt er een tunnelmedewerker naar ons toe, hij begroet ons met 
een vriendelijk bonjour en vrolijk bonjouren we terug. Hij vraagt of we lange lijnen 
(40 meter) hebben. De tunnelboy neemt ze beide over de schouder en we varen 
langzaam met hem mee tot we bij de spits voor ons zijn. Daar worden de lijnen 
aan vast gemaakt en vanaf zijn boot loopt er een lijn naar de sleper. Het duurt 
even en dan begint de electrische sleepboot, genaamd ampére 2,  ons voort te 
trekken. Beheerst ratelt het ketting over de tandwielen en we hebben best een 
aardig gangetje, buur van de spits roept nog even om de marifoon op kanaal 10 
te zetten dan kunnen we babbelen . Het zijn aardige behulpzame Belgen die al 
hun hele leven hier huishouden. Ze houden ons goed in de gaten en geven waar 
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nodig adviezen. We bepraten ook nog het een en ander over stremmingen en 
mooie routes. Napoleon is de bedenker geweest van deze tunnel, in 1800 werd 
gestart met graven en in 1810 werd hij door Napoleon zelf in gebruik genomen 
omdat niemand anders dat durfde. De tugs (electrische sleepboten) zijn van 1924 
en zijn voorzien van 2 enorme elektromotoren, met een spanning van 440 volt 
(via een bovenleiding) zijn ze in staat 20 geladen spitsen voort te trekken. Over 
de grond loopt een ketting dat door de sleepboot wordt opgetild en door een lier 
wordt aangetrokken. De tunnel is 6 km lang en door gevangenen aangelegd, 
dwangarbeid zeg maar. Eerst werden de schepen door mensen getrokken, toen 
door paarden en daarna door stoom. Dat laatste gaf zo’n rook in de tunnel dat 
mensen vergasten en zo werd voor deze variant gekozen. Hester zet koffie en we 
kletsen nog wat met de buurman. Dan is er nog even een dingetje wat gewoon 
moet gebeuren.  Hoe is het met de akoestiek? ‘Anchors away’ was door de 
gehele tunnel goed te horen en Watze kon een trompetbucketje afvinken. Na 2 
uur bereiken we het einde, we gooien los, bedanken onze buren. We blijven nog 
even langs de kant liggen en genieten nog even na.

Het kanaal St Quentin voert ons naar de gelijknamige plaats waar de volgende 
ochtend 18 april de ‘Hester’ compleet versierd aan de kade ligt. Hester viert 
vandaag haar verjaardag. Frans ontbijt, videobellen met de kids, kado’s en een 
ontplofte app bezorgen haar een waar feestgevoel. Dit kanaal was de oude route 
naar Parijs. Sinds de aanleg van Canal du Nord is het hier veel rustiger geworden 
maar niet minder mooi. Voor de bediening van de oude sluisjes krijgen we een 
afstandsbediening met twee knoppen, montant (opgaand) en avalant (afgaand). 
Het werkt prima, we nemen de ene na de andere sluis, doen leuke Franse stadjes 
aan en komen gestaag dichterbij Parijs. 

23 april: Vandaag gaan we een lange 
vaardag maken, want we willen Parijs 
bereiken. Via het Canal du Nord komen 
we op de Seine.  De Seine is breed en 
lang maar mooi en als je je afvraagt waar 
al die oude spitsen zijn gebleven, is hier 
het antwoord. Die liggen als woonboot 
aan de Seine in alle uitvoeringen die je 
maar kunt bedenken.
17:30 uur: We beginnen het centrum te 
naderen, ‘wel of geen warm eten’, want 
er nadert een Cola chipsdip. Hester 
verdwijnt in het vooronder, maakt lawaai 
met pannen, komt af en toe boven 
voor een foto, poseert als model op de 
ankerlier, dan moet de mast omlaag, 
als ze voor de zoveelste keer uit het 
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vooronder kruipt heeft ze in beide handen een heerlijk bord warm eten, zo doen 
vrouwen dat. Daarna begint het schouwspel, aan stuurboord doemt de  “good old 
Iron lady” op, de Eiffeltoren. Al in de lagere schooltijd leer je over de Eiffeltoren, zie 
je er plaatjes van in boeken. Dat is 40 jaar terug, in die tijd heeft Parijs er heel wat 
wolkenkrabbers bijgekregen en ziet de Eiffeltoren er kleiner uit dan verwacht. 

Toch beleven we onze live kennismaking met, dit voor Parijs zo’n herkenbaar 
icoon, als een euforisch moment. Vanuit ons eigen scheepje kijken we, al varend 
op de Seine naar de echte Eiffeltoren met al haar bedrijvigheid erom heen. We 
kijken om ons heen voor een plekje voor de nacht. Al gauw zijn we eruit dat dit 
aan de Seine onmogelijk is, de Fransen varen zoals ze autorijden, vol gas of vol 
remmend. Met name de rondvaartboten gaan er ruig tegenaan en maken golven 
als windkracht 6 op het IJsselmeer. Bij de Notre Dam langsvarend zien we, dat het 
gehele eiland waar deze kathedraal op staat, is afgesloten. Het zal met de brand te 
maken hebben. We besluiten in de binnenhaven van Parijs te gaan liggen met de 
prestigieuze naam: ‘PORT DE PLAISANCE DE PARIS ARSENAL.
We verblijven 4 dagen in Parijs, bezoeken alle beroemde plekken als, de Arc de 
Triomph, Eiffeltoren, Slotjesbrug, het Louvre, etc.. Vanuit de haven varen we via 
een tunnel het Canal St. Martin op wat ons dwars door het centrum van Parijs 
voert.  We genieten van de drukte en de energie die de stad met zich meebrengt. 
Het bijzondere is dat we na elke tocht terug komen op onze eigen boot in de 
haven, we zijn hier “thuis”. We maken deze dagen deel uit van dit “dorpje” in Parijs. 
Hebben gesprekken met de mensen die hier “vast” wonen en helpen elkaar met 
dagelijkse beslommeringen.

27 april, onze laatste nacht in de jachthaven van Parijs. We hebben besloten om 
vandaag de stad te verlaten. Na nog een laatste tochtje door de buurt, met een 
“petit dejouner” op een terras tegenover “Gare Lyon” gooien we de touwen los en 
gaan door de sluis bij de haven weer de Seine op en zijn we stil van de indruk die 
Parijs op ons achter heeft gelaten.

Op 2 mei bereiken we het “Canal du Bourgogne”. Dit is een van de oudste kanalen 
van Frankrijk. Het is 240 km lang en er zijn 189 sluizen te gaan en een tunnel 
van 3,5 km lang.  De eerste dagen op dit kanaal vallen niet mee. Het is ondieper 
dan in de kaarten en boeken staat en dit betekent dat het inspannend varen is; 
we schuren/bonken zo nu en dan over de grond, sturen wil bijna niet. Met andere 
woorden niet wat we ervan verwacht hadden. Onderweg horen we dat er een “lek” 
in het kanaal zit en dat het na de volgende sluis beter wordt. Gelukkig is dat ook zo. 
Nu kunnen we meer ontspannen en genieten van dit smalle kanaal, wat door een 
prachtig gedeelte van Frankrijk kronkelt.
Op 8 mei komt de bemanning van de “Djati” Marcel en Ina naar ons toe; zij nemen 
voor een paar dagen het roer van ons over. Wij gaan naar Nederland om de 18e 
verjaardag van onze dochter Nynke te vieren.

Watze en Hester
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle

Hallo ik ben Ditmer Oppedijk
En ik ben 12 jaar en woon in Westhem. 
En ik ga na de zomervakanti e naar het  
Bogerman in Sneek. Mijn droom is later 
profvoetballer te worden. Het leukste 
wat ik ooit op school heb gedaan is 
schoolvoetbal dit jaar in groep 8. Ik kijk 
er vooral naar uit om nieuwe vrienden 
te maken op het Bogerman. Ik ga vooral 
missen onze groep want het was een 
gezellige groep. 

Ik ben Mare van Helvoort en ik ben 11 
jaar. Ik ga naar het Marne College.
Ik doe aan kor� al en speel saxofoon. Ik 
reis ook heel veel. Ik ga vooral de andere 
groepen missen en meester en de juff en. 
Ik ga naar het Marne, omdat ik ook korf-
bal in Bolsward en ook een paar van mijn 
kor� alteam naar het Marne gaan. Later 
hoop ik een goede stewardes te worden.

Hallo, ik ben Sikke Brandsma en ik ben 
12 jaar oud en woon in Wolsum.
Ik van de St. Gregorius naar het csg Bo-
german. Ik ga daar naar het Technasium.
In groep 6 kregen wij Ipads en Snappet 
om op te werken. De musical vond ik erg 
leuk om te doen. Ik heb veel zin om naar 
het Bogerman te gaan.

Hoi ik ben Eva Eijzinga en ben 12 jaar. Ik 
ga naar het bogerman in sneek. Later wil 
ik misschien wel kinderverpleegkundige 
worden of iets anders daar in de buurt. Ik 
heb zin in volgend jaar naar middelbare, 
omdat je dan nieuwe vrienden kan ma-
ken. Ik ga groep 8 ook missen. En ik hoop 
nog wel dat we contact houden met 
elkaar afspreken. En dat we een leuke 
afscheidsavond hebben. Het leukste wat 
er is gebeurt is toen het raam er uitviel 
en dat meester hem op moest vangen. Ik 
vond het een leuk jaar.
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Hallo ik ben Tessa Homminga, 12 jaar en 
ik woon in Blauwhuis.  Ik ga na de zo-
mervakantie naar het rsg in Sneek. Later 
wil ik waarschijnlijk iets aan de medische 
kant gaan doen. Wat weet ik nog niet 
precies. Ik heb zin in volgend jaar, omdat 
ik dan nieuwe vrienden kan maken. Ik ga 
groep  8 wel echt missen.  Ik hoop dat ik 
met de andere kinderen uit groep 8 nog 
veel contact houd, en dat we nog veel 
afspreken met z’n allen. Het leukste wat 
er is gebeurt is toen het raam er uitviel 
en meester hem op moest vangen.

Hoi ik ben Hilde de Jager, 12 jaar en 
woon in Fiifhûs. Ik ga na de vakantie 
naar het Bogerman in Sneek. Later wil 
ik Orthopedisch instrumenten maker 
worden voor dieren. Dat is het maken 
van braces en prothese voor dieren. Ik 
heb zin in volgend jaar, omdat ik dan 
nieuwe vrienden kan maken :). Ik ga 
groep 8 wel echt missen. Ik hoop dat 
contact houd, en dat we nog veel af-
spreken met z’n allen. Het leukste wat 
er is gebeurt is toen het raam er uitviel 
en meester hem op moest vangen.

Hoi ik ben Fenna Wybenga en ben 12 
jaar en woon in Wolsum. Ik ga na de 
zomer vakantie naar het RSG in Sneek. 
Ik heb super veel zin om nieuwe vrien-
den te maken. Ik weet echt nog niet 
wat ik later wil worden of wil gaan 
doen. Ik ga groep 8 zeker missen. En 
hoop dat we nog wel contact met el-
kaar houden. Ik vond dit een heel leuk 
jaar!

Hallo ik ben Yestin Steenwijk,  12 jaar en 
ik woon in Abbega.  En na de zomerva-
kantie ga ik  naar het Bogerman in Sneek 
. Ik wil later graag landbouwingenieur 
worden. Het leukste dat ik op school 
gedaan heb is schoolvoetbal en op kamp 

geweest. Ik heb zin in volgend jaar want 
dan kan ik nieuwe vrienden kan maken. 
Ik hoop dat we veel contact houden met 
de groep het minst leuke is dat  we altijd 
stil moesten zijn.

Ik ben Steven Schilstra. Ik ben 12 jaar 
oud. Mijn tijd hier op de Sint Gregorius 
was leuk. Mijn leukste herinnering was 
toen we patatfeest hadden. Met het the-
ma Piraten. Ik was vekleed als Steven Stil 
mijn favorite personage in die tijd. Van 
de sery Piet Piraat. Ik ga naar de school 
CSG Borgerman. Waar ik naar uitkijk 
is dat ik uitdaging krijg. Ik kijk nergens 
tegenop want het lijkt mij een leuke er-
varing. 

Ik ben Wytze Zeinstra en ik ben 12 jaar. 
Ik woon in Blauwhuis. Volgend school-
jaar ga ik VWO Gymnasium doen op het 
Bogerman in Sneek. Mijn hobbies zijn: 
voetbal, kaatsen, schaken en fries dam-
men. Ik weet nog niet wat ik later wil 
worden, dat zie ik dan wel.

Hallo, ik ben Jelmer, ik ben 12 jaar oud 
en ik woon in Blauwhuis. Dit jaar ga ik 
van school af. Ik ga naar het Marne in 
Bolsward. Vanaf groep 6 kreeg iedereen 
een Ipad. Ik heb een paar hoogtepunten 
van de afgelopen acht jaar. 
In groep 1 vond ik het leuk om in de 
blokkenhoek te spelen en de computer-
beurt was ook altijd erg leuk. In groep 
2 hadden we het patatfeest. In groep 3 
kregen we voor het eerst lezen, schrij-
ven en rekenen. Het was moeilijk, maar 
leuk. In groep 4 werd het steeds moeilij-
ker. In groep 5 kwamen we weer in een 
nieuwe groep en kregen we geschiede-
nis en aardrijkskunde. In groep 7 en 8 
waren we de grootsten en de oudsten. 
Nu kijk ik erg naar de musical en het 
kamp uit.
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Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra

De Nije Brêge

Dit keer een verzameling foto’s en verhalen van de oude Nije Brêge, die 30 jaar 
geleden in 1989 werd vervangen door een nieuwe Nije Brêge. Maar voor die tijd 
was er ook al een Nije Brêge. De foto’s zijn o.a. van Clasien Brandsma-Ypma 
en uit albums van wijlen Epke Leenstra, die ik kreeg van zijn oomzegger Sietse 
Rijpma. 
De verhalen komen van mensen uit het dorp en uit mijn eigen herinnering. 

Oude Nije Brêge in 1983
Een smalle brug met aan  
weerzijden van de weg een 
meidoornhaag, die behoorlijk 
kon steken als je er in terecht 
kwam. 
Bij sneeuwval in de winter 
waren deze hagen er ook 
vaak de oorzaak van dat de 
weg onbegaanbaar werd 
door de sneeuw die zich 
ertussen ophoopte.  Uit mijn 

jeugd (jaren 50-60) herinner ik me nog - als we op de fiets naar pake en beppe 
in Blauwhuis gingen - dat we vanachter die haag verrast werden door een paar 
Brandsma-jongens, die ons dan als geintje tegenhielden en de bagagedrager van 
onze fiets vastpakten. En ja, ‘stadskinderen’ of niet, we waren spookbenauwd! 
Op de foto links de boerderij van de Yntema’s en rechtsonder op de foto volgens 
mij het stuur met spiegel van de fiets van Epke Leenstra.

Oude Nije Brêge in 1983
Verkeersborden aan 
weerzijden van de brug 
om aan te geven vanuit 
welke richting je het eerst 
over de brug mocht. 
Voor de bomen de 
kadaverbak, waarin 
dood vee gedumpt 
moest worden. Op de  
achtergrond de boerderij 
van de familie Rijpkema.
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Oude Nije Brêge in mei 1989
Brug met op de achtergrond 
de boerderij van de familie 
Brandsma. 
Omdat de haag het zicht voor 
de fietsende kinderen van de 
familie Brandsma wegnam, 
wilden ze graag dat deze zou 
worden weggehaald.

Nije Brêge in 1993
Dit gebeurde pas  nadat 
een gemeentewerker bij 
het knippen van de haag 
bij het oversteken van de 
weg plotsklaps voor een 
auto stond,  net op tijd kon 
wegspringen en ook hij tot de 
conclusie kwam, dat de haag 
teveel gevaar opleverde. 
Andere reden die ik hoorde: 
meidoornkevers beslechtten 
het vonnis van de haag.

Nije Brêge in 2019
Met 2 sportieve  fietsers op het aangelegde fietspad naast de bestaande weg.
Als laatste van horen en zeggen: de weg is een 60 km weg geworden, omdat de 
brug anders weer vervangen zou moeten worden. De brug die er in zit, voldoet 
niet aan de norm voor een 80 km weg. Vanwege de kosten is bij de  verbetering 
daarom besloten om er een 60 km weg van te maken.
Je zou kunnen zeggen, als dat zo is, dan zou de weg van Wolsum naar Nijland 

wél een 80 km weg 
kunnen zijn. Maar VVN wil 
al dit soort wegen op 60 
km brengen.
Waar of niet waar? Doet 
er niet toe. Wat er ook 
gebeurt: De Nije Brêge is 
sinds mensenheugenis de 
Nije Brêge en zal dit in de 
toekomst altijd wel blijven!
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SIESA 45 jier....SIESA 45 jier....SIESA 45 jier....

Dit hawwe wy sneon 11 maaie grut fierd mei alle bern fan 2 oant en mei 12 jier. It 
tema wie dit jier “SieSaSirkus”. 
Moarns wie der foar de pjutten en groep 1 en 2, Clown Auke, it wie in grut sukses!
Middeis wiene der allegearre spultsjes ferdield troch it doarp, fan koarddûnsje 
oant sminken ta en fansels heart der ek in sûkerspin by. En it waar koe net better. 
It wie in machtich feest!

As ôfsluter hiene we jûns it feest foar alle frijwilligers fan SieSa. Want sûnder 
dizze frijwilligers gjin feest! Betanke allegearre!

Stichting SieSa is oprjochtsje mei as doel it jeugd- en jongereinwurk yn Blauhús 
e.o. te stimulearjen en te húsfesten. It klupgebou wurdt hiert fan de Sint Antonius 
fan Paduaparochie.
Mar sûnder it Blauhúster Túnfeest kin SieSa net. Mei de opbringst hjirfan kinne 
wy de bern in moai plak jaan yn SieSa en sponsorje wy jongereinaktiviteiten yn 
Blauhús e.o..

SieSa is in belangryk gebou foar Blauhúster bern e.o.. It is net mear wei te tinken 
út Blauhús. It jout ûnderdak oan de pjutten “it Protternêst”. De jeugdklups kinne 
harren gerak dêr fine. Mar ek de gymnastyk en de Swalkers hawwe der harren 
oefenjûn. De Damklup de “Skyfkes” (jong en âld) ha der ek harren oefenjûn en 
toernoaien. Mar alles bard mei frijwilligers. En die…….. kinne we altyd brûke. 

Bist heit/ mem/ pake/ beppe/ buorman/ buorfrou/ omke/ tante/neef of nicht of 
wat ek mar? Hawwe jo /hast’o belangstelling om frijwilliger fan SieSa te wurden? 
Freegje Mariska Rijpkema  foar ynformaasje mariskarijpkema@ziggo.nl  of  06-
28680515

It SieSabestjoer:
Arjen Witteveen, Richard Smeding, Berber Witteveen, Mariska Rijpkema, Aeltsje 
Bosscha



34 Foto’s makke troch Rinske Harsta
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Út de âlde doaze

Op zaterdagnacht 31 januari op zondag 1 februari  1953 richtte de storm, die in 
Zeeland vele levens kostte, ook in Blauwhuis schade aan de kerk aan. Het  kruis 
is door het dak en de vloer gegaan. Mijn vader Jelle Dooper heeft toentertijd met 
zijn mensen de klus weer geklaard. Dat waren Gerrit Huitema  en naar ik meen 
Toon Heinen.
Na de oorlog  was er op  aannemersgebied in gereedschappen nog niks in 
vergelijking  in deze tijd. Met minimale middelen moesten ze op die hoogte een 
steiger maken  van houten juffers en planken en de koningsstijl eruit halen. De 
hoekkepers en het dakhout weer herstellen.
Om op die hoogte durven komen is één ding, maar ook het timmerwerk en het  
kruis er plaatsen is wel wat anders. Er zal natuurlijk ook een leidekker bij geweest 
zijn.
De veiligheidsnormen waren hier wel een behoorlijk aantal keren overschreden in 
deze tijd.
Op de foto mijn vader in het bakkie en een foto vanaf Westhem van de toren. Mijn 
moeder durfde eigenlijk niet naar boven te kijken vanuit huis.

André Dooper
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De sport
(door Bert de Jong)

Damclub De Skyfkes

Op 5 april jl. speelde damclub De Skyfkes de 
laatste wedstrijd van de competitie. Iedereen 
was deze avond nerveus omdat zowel in 
de A als de B-poule de beslissing om het 
kampioenschap zou vallen. 

In de A-poule moest Bernard J. Kroon het deze avond opnemen tegen zijn 
directe concurrent en recordkampioen Manfred de Wolff. Bernard zou aan een 
remise genoeg hebben om kampioen te worden maar het is niet voor het eerst 
dat Manfred tegen het einde van de competitie sterk terug kan komen. Deze keer 
was Bernard extra gebrand om de titel binnen te halen en hij kon het spel dan ook 
naar zich toetrekken met een klinkende overwinning. Na vier jaar mag Bernard 
zich weer clubkampioen van De Skyfkes noemen met 12,5 punten. Manfred 
kwam tot 11 punten. Jan Willen Wijbenga degradeert naar de B-Poule.
In de B-poule ging de titel naar Epke Bootsma met negen punten. Ook Johan 
Flapper sprokkelde dit aantal bij elkaar maar omdat Epke meer punten haalde 
tegen hoger geplaatsten, mag hij zich in ieder geval voor een jaar kampioen van 
de B-Poule noemen. Epke Bootsma promoveert naar de A-poule. Michiel Zeinstra 
degradeert naar de C-poule.
In deze C-poule was Jurjen Frankena heer en meester. Hij eindigde op 11,5 
punten en liet Evert Yntema maar liefst 3,5 punten achter zich.
Bij de Jeugd 1 en 2 zijn de dammers Willem K. Kroon en Wytze Zeinstra 
behoorlijk aan elkaar gewaagd. Toch zou Willem uiteindelijk het kampioenschap 
binnenhalen met 13,5 punten. Wytze werd een goede tweede met 11,5 punten. 
Bij Jeugd 3 wist Brecht Frankena met 13 punten de titel binnen te halen. Maaike 
Kroon behaalde een mooie tweede plaats met 11 punten.

V.V. Blauwhuis 

Het voetbalcompetitie is weer gespeeld. 
Het eerste elftal weet langzaam maar zeker de weg 
naar boven te vinden. De competitie werd afgesloten 
met een prima vijfde plek waarbij uit 24 wedstrijden 
39 punten werden behaald. Wanneer de groep bij 
elkaar kan blijven met een aanvulling uit de jeugd, is het zeker niet uigesloten dat 
men het volgende seizoen bovenin mee kan draaien. 
Datzelfde geldt in principe voor het tweede elftal. Zij behaalden uit 20 wedstrijden 
26 punten. 
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Hieronder een overzicht van de jeugdteams.
ST IJVC/Blauwhuis JO17-1 2e klasse 3e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 11 punten 
ST IJVC/Blauwhuis JO17-2 3e klasse 5e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 7 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 2e klasse 3e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 20 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO15-2 4e klasse 3e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 13 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO13-1 2e klasse 1e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 28 punten 
KAMPIOEN
ST IJVC/Blauwhuis JO12-1 2e klasse 4e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 15 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO12-2 3e klasse 2e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 19 punten
ST IJVC/Blauwhuis JO11-1 2e klasse 1e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 30 punten 
KAMPIOEN
ST IJVC/Blauwhuis JO11-2 2e klasse 5e plaats van de 6 - 10 wedstrijden 7 punten

Uit het overzicht blijkt dat bij de combinatie IJVC en Blauwhuis twee teams 
kampioen zijn geworden. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. 
Van het team JO13-1 ontvingen wij een kampioensfoto.  

de Blauhústers in de ploeg: Klaas Kroon 
(leider), Willem Kroon, Steven Schilstra en Wytze Zeinstra.

Volleybalvereniging Punt Ut
De dames van Punt Ut 1 hebben een prima seizoen 
gespeeld. Zij eindigden in een poule van 12 teams 
als zesde. Voorafgaande aan de competitie werd 
uitgesproken dat 50 punten haalbaar moest zijn. Het 
werden uiteindelijk 49 punten. 
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De dames van Punt Ut 2 kwamen uit in een poule van 11 teams en eindigden op 
een mooie vijfde plek op geringe afstand (zes punten) van de eerste plekken. 
De dames van Punt Ut 3 moeten genoegen nemen met de één na laatste plek. 
Het seizoen begon moeizaam om dat er een nieuw team geformeerd was maar in 
de tweede helft van het seizoen werden er meer punten bijeen gesprokkeld. 
De dames van Punt Ut 4 kunnen terugzien op een geslaagd seizoen met een 
derde plek in een poule van acht teams.   
De heren van Punt Ut 1 zijn als laatste geëindigd in een poule van zes teams. 
Het begin was moeizaam, maar ook bij dit team werden tegen het einde van de 
competitie nog wat punten binnengehaald. Er is bij dit team veel speelplezier en 
daar gaat het uiteindelijk om. 
Bij de jeugd ging het afgelopen seizoen iets moeizamer.
Jeugd Punt Ut MA1 speelde eerste klas en  zijn helaas als laatste geëindigd. 
Jeugd punt út MB1 speelden ook eerste klas. In een poule van 10 teams werden 
zij achtste. 
De Jeugd Punt Ut XB1 en XC1 hadden halverwege het jaar een poule-wissel om 
het leuk te houden (veel jongensteams). Beide teams eindigden onderin.

Oplossing: pleats fan Oppedijk oan de Sylroede

Op 18 mei 2019 mochten wij, Hiltsje 
Tiedema, Hilde de Jager, Eva Eijzinga, 
Tessa Homminga en Eline Bloemsma,  
Punt Út 1 van de mini’s naar de 
Regionale Kampioenschappen in 
Akkrum. In Easterein behaalden we 
het ticket voor de kampioenschappen, 
omdat we daar 4e zijn geworden en 
daarmee plaatsten we ons.  
Het is nog nooit eerder in de 
geschiedenis van Punt Út gebeurd 
dat er een team van de mini’s naar de 
Regionale Kampioenschappen ging. 
Dus waren wij heel blij dat wij dit 
mochten. Dit hebben wij te danken aan 
onze trainster Annemarie, die ons elke 
donderdag getraind heeft, zelfs nadat 
het seizoen eigenlijk al afgelopen was 
maar we nog even door wilden trainen 
voor de Regionale kampioenschappen.

Uiteindelijk zijn we 3e geworden in onze poule en 5e overall. We zijn dan 
misschien wel niet door, maar zijn wel een ervaring rijker! En daarmee klaar voor 
de C’s.

Groetjes van Punt Út 1.
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