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Caramba Corona

Sa’n simmer as dizze, witte we no al, ha we noch noait earder hân. Doe’t heal 
maart de maatregels fan de regering de hiele maatskippij oernamen, hiene we 
noch net betinke kinnen dat dat oant nei de simmer ta konsekwinsjes foar ús 
ha soe. It rekke in soad minsken persoanlik en guon bedriuwen, âlderein en 
skoalbern hiene der yn it bysûnder lêst fan.

Dat ferrekte firus hat ús as doarp ek it noadige ûntnommen. Yn Blauhús gelokkich 
gjin minskelibbens, mar wol in soad sosjale kontakten en feestlikheden. Sawat 
alles gie ticht. Fan skoalle, tsjerke en Teatskehús oant sporten, kafee en keet. 
We hiene in deadebetinking sûnder publyk, der wie gjin Rock by Rein, der waard 
gjin túnfeest fierd, we hiene gjin iepen loftspul en sels de Blauhúster merke moast 
belies jaan. Dus wat dogge je dan? Net krimmeneare, mar de kop der foar en de 
skouders der ûnder. 

Yn plak fan in betinking meielkoar, krigen alle ynwenners in prachtich ‘tink-
dokumint’ yn de foarm fan in boekje mei as tema ‘75 jier frijheid’. Der waard 
tekene op’e stoepen troch skoalbern, filme troch drones boppe it doarp, 
knuffelbearen jage dy’t yniens oeral en nergens foar de finsters sieten en der 
waard muzyk makke troch Swalkers en ‘duo vier-us ‘n feestje’ by it Teatskehús. 
Moaie (frijwol) spontane aksjes. Us doarp kaam yn’e krante en waard neamd op 
de site fan Groot Sneek mei ús oanpak. En wylts wiene der groepen dy’t betocht 
hiene dat it wol ferhipte spitich is dat ús fêste feestjes der by troch rekken al oan 
it prakkisearen oer alternativen. Der wurdt brieden op in feest yn septimber, foar 
alle (âld) Blauhústers dy’t wol wer ris byelkoar komme wolle. Yn de hoop dat soks 
dan wer mooglik is fansels. En wa wit wat der noch mear ûnder de pet sit.

Kreative geesten mei gefoel foar ferbining en de bealch fol ynset ha we hjir 
genôch fan. Wat der ek foarfalt: salang as it firus sels ús in lyts bytsje mei rêst litte 
kin, binne we net benaud en meitsje we der meielkoar sa folle mooglik fan: op nei 
in moaie simmer! 

Elly Attema-Hobma
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Wurdt fergees besoarge by leden fan 
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Advertinsjes binne tige wolkom, 
foar ynformaasje mail: 
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Ynhaldsopjefte Nijsbrief
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Kalinder
Datum Tiid Aktiviteit
3 july  St. Gregoriusschool, laatste schooldag
juny – oktober  Gerben Rypma Keamer, Huzen mei in Ferhaal
6 – 10 july  Papierkontainer
18 july – 12 septimber Tentoonstelling yn tsjerke Westhim fan, Saar van   
  den Bergh-Hettema, Rinske Rypma en Bauke   
  Hobma, op sneon: 13.30 – 17.00 oere

3 – 7 augustus  Papierkontainer
17 augustus  St. Gregoriusschool, eerste schooldag

7 – 11 septimber Papierkontainer
Wykein 12-13 septimber Monumentenwykein
12 septimber  Freonskipsfeest yn de pastorytún

5 – 9 oktober  Papierkontainer

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: 11 septimber 2020

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
Agenda op de site fan Blauhús 

In deze Coronatijd zijn er veel feestjes en initiatieven afgelast. 
Voor Blauhús fl ink wennen. Maar Blauhús zou Blauhús niet zijn 
als er niet vele nieuwe ideeën en initiatieven opborrelen. 

Om te voorkomen dat we straks moeten kiezen tussen verschil-
lende evenementen, is het handig om bij het vaststellen van een 
datum even te checken op de site of deze dag nog vrij is.

Andersom is het dus aan te bevelen om datums door te geven aan de site, zodat 
deze erop komt. 
Voor Blauhústers is de agenda zo een mooi lichtpuntje om alvast vooruit te kijken 
naar wat gaat komen. 

Bearejacht 

Yn de maaiefakânsje koene alle bern 
op jacht troch de Blauhúster buorren om 
bearen mei in letter of wurd te fi nen. De 
oplossing hjirfan wie:
Wat een prachtige dag, wij zijn niet bang! 
Fan alle goeie ynstjoerings is ien winner 
útlotte, dy krige de ienige echte 'Blauhúster 
bear'. Dizze bear is wûn troch Nellie Hoeke. 
Alle oaren krigen as echte speursikers in 
fergrutglês en foar de earste trije goeie 
ynstjoerings wie der in hoelahoep, om noch 
mear bûtenfertier hawwe te kinnen.
 
Nammens Doarpsbelang Blauhús tank oan 
elk dy't it rút beskikber stelde as beare-
etalaazje en fansels: lokwinske speurders!

Undersyk nei wenjen ‘goed’ ynvuld!

Doarpsbelang Blauhús hat goed yn kaart brocht dat der ferlet fan wentes yn Blauhús 
is. Dit is belangryk foar de stappen dy’t wy ûndernimme wolle en ek al dien hawwe. 
Hjir in update oer de útkomst fan dat ûndersyk en de ferfolchstappen.
Gemeente ûndersyk joech oan dat de gemeente har rjochtsje kin op útwreiding 
yn de grutte kernen en net yn de lytse kernen. Dit is omdat út it ûndersyk blykt dat 
minsken nei de stêden lûke en der dus gjin ferlet is fan nijbou yn de lytse plakken. 
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Mar dêr binne wy it net mei iens. Mei de 
sifers út ús ûndersyk toane wy oan dat in 
grut part fan de (jonge) Blauhústers yn 
Blauhús bliuwe wol en dat der yn Blauhús 
dus wol ferlet is fan nije wenningen. Dat 
komt ek troch dat Blauhústers 'honkfêst' 
binne: in grut part fan de jeugd wol graach 
yn Blauhús wenjen bliuwe.

It ‘Blauhúster woonbehoefte onderzoek’ is útfierd ûnder elkenien yn en om Blauhús, 
dy’t him/har belutsen fielt by Blauhús. Rûn de hûndert minsken ha dit ynvuld, 
wêrfoar tank! Hjirmei kin we in goed byld sketse fan wat de wenwinsken yn Blauhús 
binne foar no en foar de neibije takomst. 

As ferfolch op ús ûndersyk ha we in petear hân mei de beliedsmeiwurker wenjen 
fan SWF, Sjoerd Brandsma en in goed online petear mei wethâlder Mark de Man. 
Hjir ha we saken fisueel meitsje kinnen en mei sifers sjen litte kinnen wat der yn 
Blauhús spilet. 

Koartsein de belangrykste resultaten:
- In grut part fan de jongerein wol graach yn Blauhús wenjen bliuwe,
 -  Sa'n 10 ynfolle enquetes binne fan ynwenjende jongerein dy’t op har sels   
    wenje  wolle yn Blauhús.
 -  Sa'n 15 ynfolle enquetes binne fan minsken bûten Blauhús dy’t nei Blauhús ta  
    te wenjen wolle. Dit binne ek minsken dy’t no yn in stêd of in oar doarp wenje  
    en graach wer werom nei Blauhús ta wolle te wenjen.
 -  En der binne ek bewenners fan Blauhús dy it sykje bûten Blauhús.
-  In protte minsken wolle trochstreaming mar sitte fest,
-  Blauhús is ek oantreklik foar net berne Blauhústers,
-  Binnen 2-5 jier binne der protte minsken dy’t in stap meitsje wolle,
-  Der is foarkar, mar in protte minsken wol foaral gewoan in betelbere wenning.

Wat gean we dwaan mei de resultaten
-   It petear mei wethâlder de Man en beliedsmeiwurker Brandsma wie goed,   
  ferfolch  petearen en in weromkoppeling stean op de planning. We    
  sykje nei duorsume en takomstbestendige mooglikheden.
-  Ut de ferfolch petearen mei de gemeente kin in akkoard komme wêrtroch we   
  kontakt sykje mei projektûntwikkelers, wenningkorporaasjes en hierdersferienings.

Yn it kader fan ús ûndersyk wie dit in koarte gearfetting, wy hoopje binnenkoart 
mear sjen litte te kinnen.
Ha jo nog kreativiteit, ynput of in idee om de jeugd takomst te jaan? Mail dan nei 
doarpsbelang@blauhus.nl
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Vanuit de gemeente komt het verzoek om in Blauwhuis te inventariseren of er 
behoefte is aan meer mogelijkheden om te wandelen. De gemeente heeft al 
eerder gekeken naar opties om wandelpaden aan te leggen in en rond Blauwhuis. 
Voor de gemeente is het van belang dat plannen voor het aanleggen van 
wandelpaden aansluiten bij de behoefte vanuit het dorp.
Vraag aan de Blauhústers:
• Heeft u behoefte aan aanleg van wandelpad(en) 
• Waar zou u deze graag zien

U kunt reageren via de site van Blauhús, via de mail naar doarpsbelang@
blauhus.nl of door het inleveren van de antwoordstrook bij het secretariaat van 
Doarpsbelang, Sinsmar 14, Blauhús.

Doarpsbelang zal de reacties (anoniem) delen met de gemeente.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik heb wel/ geen behoefte aan aanleg van wandelmogelijkheden in Blauwhuis 
(doorhalen wat niet van toepassing is)

 0  Mijn voorkeur gaat uit naar (locatie): ………………………………………………
 0  Ik heb geen voorkeur voor een locatie.

Wandelen in Blauwhuis

Speeltuin de Sylroede

Eindelijk was daar de lang 
beloofde speeltuin. Hij is meteen 
al goed getest door een grote 
groep enthousiaste kinderen. 

Nog niet alle toestellen zijn geplaatst, want op de wipkip zat een langere levertijd 
en er komt ook nog een bankje, maar de kinderen kunnen al wel lekker spelen. 
Er is vanwege Blauwhuis gekozen voor blauwe toestellen met een groen accent. 
Aan het eind van het jaar zullen, in overleg met de omwonenden, nog enkele 
bomen geplant worden. De kinderen reageerden dat het fijne speeltuin is met 
ruimte voor voetbal, watergevechten én blikspuit!
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Helaas kon de jaarvergadering dit jaar niet doorgaan door de maatregelen 
omtrent het Coronavirus. Op de jaarvergadering presenteren we onder andere 
waar we het afgelopen jaar zo druk mee zijn geweest. Als alternatief kun je hier 
ons beknopte jaarverslag lezen.

JAARVERGADERING DORPSBELANG BLAUWHUIS

Bezoek burgemeester
Op 8 mei kwam onze nieuwe burgemeester 
Jannewietske de Vries bij ons op visite. Na 
een solextocht door Westhem stapte ze 
het Teatskehús binnen zodat ze zich kon 
opwarmen op deze koude en natte dag. Wij 
hadden een fietstocht voor haar uitgestippeld 
op de duofiets van het Teatskehús. De 
tocht ging langs de mooiste plekjes van 
het dorp maar ook langs de plekken waar 
wij ons zorgen over maken zoals enkele 
verkeersknelpunten. Na de fietstocht kon 
ze nog genieten van een gebakje in SieSa 
en werd nog even nagepraat. Een bijzonder 
bezoek van een positieve burgemeester.

Onderzoek wonen
We zijn gestart met een onderzoek naar de woonbehoefte in Blauwhuis en of er 
voldoende woningen zijn voor de nabije toekomst. Elders in deze Nijsbrief lees je 
er meer over.

Whatsapp Buurtpreventie
Het aantal deelnemers groeit gestaag, de teller staat nu op 54.

Nieuwe website
In september is de nieuwe website on line gegaan. De site is ontwikkeld door 
Webdesign Heeg (Timo Leenstra). Het is een professionele website geworden 
met een mooie uitstraling. Kijk maar eens op www.blauhus.nl!

Dorpencoördinator
Vanuit de gemeente hebben we een vaste dorpencoördinator; hij is ons eerste 
aanspreekpunt. Voor ons was dat altijd Theo Bouma maar hij is nu met pensioen 
gegaan. Een bescheiden maar betrokken man die geen poespas wilde met zijn 
afscheid. Als dank voor zijn betrokkenheid hebben we hem een leuk presentje 
op zijn werkadres laten bezorgen. Hij was er zeer content mee. Met zijn opvolger 
zullen we een kennismakingsgesprek hebben zodra de Coronamaatregelen het 
toelaten.
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Openbaar groen
Vorig jaar hebben we een goed gesprek gehad met 
medewerkers van het openbaar groen. Het punt uit onze 
jaarvergadering over het terugplaatsen van weggehaalde 
bomen hebben we in dit gesprek meegenomen. In oktober 
van dit jaar heeft de gemeente bomen terug geplaatst, zie 
bijvoorbeeld in de Sinsmar en de Lytse Finne.
Dorpsbelang en inwoners van het Teatskehús verzorgen 
jaarlijks de vrolijke bloemenfietsen in het dorp. Ook de vorige 
zomer stonden ze weer op diverse plekken in het dorp.

Historisch archief
Er is een werkgroep opgestart met als doel een historisch archief op te zetten. 
Deze werkgroep is bezig uit te zoeken hoe en wat er gearchiveerd kan worden. 
Ook heeft deze groep een vaste plek nodig om hun activiteiten uit te kunnen 
voeren. Aangezien zo'n ruimte verwarmd moet worden om de archiefstukken te 
behouden zijn hier ook kosten mee gemoeid. Ook dit is in onderzoek; wat kan wel 
en wat kan niet.

Zomeractiviteiten
Dit jaar twee activiteiten; de 
viswedstrijd en het knobbelfietsen. 
De viswedstrijd is door Nieke Ykema 
gewonnen bij de jeugd en bij de 
volwassenen was Bonne Flapper 
die de eerste prijs in de wacht 
sleepte. Het knobbelfietsen was met 
tientallen deelnemers een succes.

Welkom nieuwe bewoners
Afgelopen jaar zijn we begonnen met het uitreiken van een 
promotie folder en een presentje als warm welkom voor nieuwe 
bewoners. Dit wordt erg gewaardeerd en diverse nieuwe 
bewoners hebben zich aangemeld als lid van dorpsbelang.

AED
De AED is verhuisd naar café De Freonskip, bij het loket.

Dorpenoverleg
Elk jaar in de herfst wordt het jaarlijkse dorpenoverleg gehouden met de 
dorpen Westhem, Wolsum, Greonterp en Blauwhuis en de Gemeente. Vanuit 
de gemeente is onze dorpencoördinator Theo Bouma een vaste aanwezige 
vergezeld door wethouder Mark de Man.
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De avond begon in romantische sferen; de verlichting van de Freonskip was 
uitgevallen en Gerard had op iedere tafel een sfeerlamp geplaatst zodat we onze 
papieren toch konden lezen. Na een paar minuten was het probleem gefikst en 
konden we onze vergadering voortzetten.

Verkeer
Een van de jaarlijks 
terugkerende agendapunten 
op het dorpenoverleg is 
het verkeer. Er zijn een 

aantal knelpunten die aandacht nodig hebben. Omdat we van mening zijn dat de 
gemeente hier niet adequaat mee omgaat hebben we een ludieke actie bedacht: 
taart voor het 25 jarig jubileum van dit vaste agendapunt. Menig voormalig 
bestuurslid van dorpsbelang heeft het punt verkeer met de gemeente besproken. 
Er lijkt nu wat schot in de zaak te komen maar we moeten er boven op zitten om 
echt stappen te maken.

Mededelingsbord
We hebben diverse ideeën over een mededelingsbord in ons dorp; van digitaal 
matrixbord tot een kunstzinnige integratie van het bord. Hoe en wat we precies 
gaan doen weten we nog niet. We hebben het ook een lagere prioriteit gegeven 
omdat we de zaken rond verkeer en wonen belangrijker vinden.

Glasvezel
Op 19 juni en 26 september hebben we 
informatieavonden georganiseerd over glasvezel. De 
uitleg van "Glasvezel buitenaf" bracht veel duidelijkheid 
en het nut van glasvezel werd goed uitgelegd. Het 
buitengebied kreeg al snel te horen dat er voldoende deelname was en dat er 
glasvezel zal komen. Voor de gebieden in de bebouwde kom duurde het langer 
omdat nog niet alle dorpen meer dan 35 % deelname had. Op 22 april kwam er 
een brief door de bus bij de mensen die zich hebben aangemeld: "it giet oan".

Deadebetinking 2020 

Moandei 4 maaie 2020 belibben we in 
bysûndere Betinking.  
Om 18.00 oere lei Feteraan Evert Yntema 
de krâns. 

Hendrik Posthumus lei út namme fan de 
bewenners en kollega’s fan  it Teatskehûs 
blommen. 
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De bewenners fan it Teatskehûs wiene dizze jûn efter glês ús publyk.  

Om 19.50 oere spilen leden fan de Fanfare koralen en de Last Post. 20.00 Oere 
wie it 2 minuten stil en folgen de Folkslieten.  

It wie (en is) te folgjen fia facebook @deadebetinkingblauhus

TE KEAP: Brozjuere Deadebetinking Blauhús
Ofhelje by vd Looswei 28 Blauhûs à €.5,00.

4 Maaie Komitee Blauhús 
Watze Willem Sicco 

Begin juni is bij iedereen een mededeling in de 
brievenbus gekomen dat Antoon en NelliePopma na 
33 jaar stoppen als ophaalpunt voor de medicijnen 
voor de cliënten van huisarts Schraa.
Voor deze 33 jaar is een dankjewel zeker op z’n 
plaats.
Antoon en Nellie, heel hartelijk dank voor jullie inzet 
en toewijding durende deze periode.

Tige tank.

De opvolgers van Antoon en Nellie is de familie De Jong aan de Vitusdyk 10 in 
Blauwhuis.
De medicijnen kunnen worden afgehaald op dinsdag, donderdag en vrijdag 
tussen 18.00 – 19.30 uur.
Wat fijn dat de familie De Jong dit wel voortzetten. Veel sukses gewenst. 
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Het brood wordt nu op appartement bij de bewoner 
langsgebracht. De koffiekar, de warmeten kar, allemaal 
nieuwe routes. Een nieuwe manier van werken op een 
“ouderwets” concept. 

Voor bewoners, die normaliter zelfstandig naar het restaurant gaan, zij worden nu 
op hun kamer bediend. De eerste weken was dit wennen. We werden gedragen 
door  warme steunbetuigingen. Het beeldbellen werd een nieuwe manier van 
communiceren.

Maar dan komen we langzaam zaken tegen die we vooraf aan de zogenoemde 
lockdown niet hadden kunnen voorzien.

Verjaardagen van onze bewoners, zonder familie. 
Er komen emoties vrij die ontzettend heftig zijn, dit raakt ons;

Terminale fase.
   Bezoek mag komen, wetende dat deze situatie niet lang meer zou gaan duren,       
   dit raakt ons;

Uitgeleide van een overleden bewoner.
   In een zwarte doek, op brancard……. dit raakt ons;

De verschillende Covid testen.
Bij zowel bewoners en medewerkers (en hun familie) geeft dit spanning. Tot op   
 heden zijn alle uitslagen gelukkig negatief;

Het ontbreken van familie. 
Dag in dag uit zien wij dat het ontbreken van familie grote impact heeft op alle

Geschreven stuk, samen met de medewerkers: 

De “corona”- “covid” crisis. Wij noemen het de coronatijd. Een tijd die tot op de 
dag van vandaag geen “eind” datum kent.
Als Teatskehûs ging de deur, net als in iedere andere zorginstelling, op slot.
Op slot voor familie, vrijwilligers, pedicure, kapper en fysio.
Maar ook de toegang naar de buitenwereld voor onze bewoners is op slot…
We zijn afgesloten van de buitenwereld.
Als locatie hebben we op de voorhand de Corona draaiboeken klaar, alle 
mogelijke scenario’s heb ik uitgeschreven. Want wat als….
Na het sluiten kwam er heel veel op ons af;  wij moesten overschakelen op een 
andere manier  van werken.

Teatskehûs
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bewoners binnen het Teatskehûs. We beseffen nu nog meer dan dat we al        
deden, hoe belangrijk familie is. Hoeveel jullie voor jullie vader, moeder, opa,  
oma, oom, tante, broer of zus betekenen. De kleine dingen worden een groot 
gemist.

De corona tijd is nu ruim 9 weken onderweg. We proberen er mei elkoar het 
allerbeste van te maken. We hebben 3  groepen gemaakt met bewoners. Hier-
door kunnen, binnen deze groepen, kleine activiteiten plaatsvinden. Daarnaast 
is er voor de bewoners op de appartementen meer individuele aandacht 
gereserveerd.

Maar alles wat we ook doen, het zal nooit jullie rol als familie vervangen. 
De bewoners proberen vanuit hun eigen appartement te genieten van elke 
seizoenverandering. Zoals van het zonnetje dat schijnt en de vogels die fluiten.  
De optredens die buiten worden georganiseerd door derden, wat zijn we 
dankbaar, het doorbreekt de dagen.
De taken voor een ieder in de zorg kent veranderingen.
De kok kookt niet alleen, maar is ook gastheer/vrouw aan de deuren van het 
appartement. 
De woonondersteuner maakt niet alleen het appartement schoon, maar verleend 
ook individuele activiteiten. 
De receptioniste neemt niet alleen telefoontjes aan en verricht papier 
werkzaamheden, maar ondersteunt de welzijn. 
De gastvrouwen in het restaurant, zijn naast deze functie ook een 
welzijnsmedewerker. 
De zorg- en welzijnmedewerkers krijgen naast hun huidige werkzaamheden nu 
extra taken. Fysio, kapster, pedicure, planten en bloemenverzorgster, telefoniste, 
geestelijk ondersteuner etc.  
Als leidinggevende is het nu niet alleen leiding geven, maar ook zorgen voor 
elkaar, zorgen voor de verbinding en dat we met elkaar in gesprek blijven.

De protocollen, de regels die Patyna hanteert zijn bepaald vanuit de overheid. 
We hebben ons hieraan te houden.  Bezoek mag vanaf 27 mei op gepaste wijze 
volgens de normen van het RIVM. Alle familieleden / contactpersonen hebben 
hier bericht over gehad.
Optredens van muziek etc. vinden buiten plaats en is niet ruim van tevoren 
gepland.
Er komt wat versoepeling en het gedrag van onszelf is bepalend voor het 
verloop!!  

Met vriendelijke groet, Magdalena en Riemke
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Sint Vitus Nijs 

Stripboek ‘It Blauwe Hús’. 

Yn septimber komt stripboek ‘It Blauwe Hús’ út. De strip 
is in aventoer en tagelyk fertelt it hoe Blauhús ûntstien is.
De skiednis begjint mei it droechlizzen (1632) fan it 
Sensmeer en Atzemeer tusken de Hemdyk en Greonterp. 
Hjirta is doe earst in Polderhús - It Blauwe Hûs - boud. 

It Blauwe Hús tsjinne as fergader-plak foar de ‘ingelanden’ de eigners fan it lân. 
En hjir moast elk (heal) jier de pacht betelle wurde. Hjir wie ek opslachplak foar it 
ark foar ûnderhâld fan de polder en de wetter- gongen. Rûnom it Polderhús ûnstie 
stadich oan in mienskip, it hjoeddeiske Blauhûs.

Presintaasje fan Stripboek ‘It Blauwe Hús’ is yn septimber. 

Jubileum kommisje 150 jier Sint Vitus Blauhûs

Ut de Strip:
It Blauwe Hûs yn it droechleine Sensmeer 

Foto. Polderhûs is yn 1651 pastorie 
wurden. Op dit plak stiet no it Teatskehûs.

Freonskipsfeest op 12 septimber 2020 yn de Pastorytún
Nei dizze simmer wêryn Blauhús in oantal grutte feesten misse moast, hat 
‘It Blauhúster Skûtsje’ yn oerlis mei de lokaasjeried fan de St. Vitustsjerke it 
foarnimmen om op 12 septimber in feestjûn foar it hiele doarp te organisearen. It is 
dan it wykein fan de ‘open monumentendag’ en dêr slút in feestjûn dy foar-elkoar 
en mei-elkoar bedoeld is, prachtich by oan. Oerdei is de tsjerke iepen en binne der 
aktiviteiten rûnom it gebou en jûns is de tún iepen foar elk dy’t mekoar graach wer 
ris treffe wol. 

Mei in moai stikje muzyk fan de 4B’s der by, in slokje, in praatsje en wat âlderwetsk 
fertier meielkoar op’e dûnsflier krije we de jûn fêst wol om. We hoopje dat we yn 
septimber aardich mear frijheid hawwe as no en dat it allegear trochgean kin, we 
hâlde jo op’e hichte. Foarearst sizze we yn alle gefal: WOLKOM!
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Reünie 2021
100 jier Gregorius, 
In praatsje mei âld learlingen

By Hendrik en Marieke yn de kôken, 
sitte Wiebe en Hendrik al klear 
mei in bakje kofje. Der leit in âlde 
skoalfoto op’e tafel wêr ’t de mannen 
al drok op oan it sykjen binne en 
oan it prakkisearen oer nammen fan 
klasgenoaten. Ik hear it al gau, der 
binne in soad nammen mei kreative 
tafoegingen. Dêr sil net elk like blij mei 
west ha, mar Hendrik Flok sels kin him 
der sa te hearren net al te drok oer 
meitsje.
Dit is fuort in moaie ynstower. Sa 
kinne we it even hawwe oer geklier 
op it plein. As ik freegje nei ‘it plak yn 
de klasse’ wurdt dit letterlik nommen 
en krije we it yniens oer de seisde 
klasse. It skynde destiids hiel gewoan 
te wêzen dat de bern dy’t wat minder 
leare koene hielendal achteryn de 
klasse sitte moasten. De bern dy’t nei 
de HBS koene, sieten foaroan, sadat 
dy wat mear oandacht krigen. 
Wiebe: ‘Degenen dy ’t hiel goed 
leare koenen, dan hiest it idee fan dy 
waarden noch earder holpen dan ien 
dy’t wat minder leare koe.’ Hendrik fult 
oan ‘Ja, do krigest hast noait byles 
of sokswat of wat mei nei hús of sa.’ 
Mar goed, se tinke dat motivaasje hjir 
ek noch wolris in rol spylje kinnen hat 
en de klassen wiene ek grut, dus it sil 
ek wol in toer west ha om elk goed te 
helpen. Toch wie der wol ferskil tusken 
de iene klasse of learkrêft en de oare. 

En boppedat wiene Wiebe en Hendrik 
drokker mei kij en trekkers as mei 
letters en sifers. Ja, dit wurdt in petear 
fan relitivearjen, alles hat syn reden.
Foardat dizze mannen nei de legere 
skoalle giene en yn de earste klasse 
kamen, sieten sy op ‘de bewaarskoalle’ 
by de nonnen, dit wie oan de 
achterside fan it âlde Teatskehús. Der 
rôlje allegear moaie nonne-nammen 
oer tafel en der wurdt ferteld dat 
suster Chrysogona letter foar hun de 
gymlessen fersoarge. ‘Oefeningen 
dwaan en oan in rekstok en op sa’n 
klimrek. En we moasten op’e grûn 
lizze no, allegear bewegingen dwaan. 
No ja en sa’n bok; dan moast dêr oer 
hinne springe. Ja, wy wiene hartstikke 
linich hear.’ Hjir moatte se sels osa 
om laitsje. Hendrik: ‘En dan kamen we 
út dat gymlokaal en dan seagen we 
even troch it rútsje hinne fan de earste 
klas. En dan siet Anneke dêr les te 
jaan. Dan siet dêr sa’n gatsje yn dat 
matglês, dan koest krekt even troch dat 
gatsje sjen wy ’t dêr sieten no. Mar at 
se dat morken, dan krigest ek wer op’e 
bealch no. Je moesten dan trochrinne, 
it wie wol streng.’  Wiebe: ‘Ja, ik rûn 
dan wolris fan’t plak ôf. Dan kwam dy 
juffrou, ik wit net wy ’t dat toen wie, 
as dat no Tolsma wie... dy kaam mei 
plaksel foar de stoel. Sjoch, ik moast 
sitten bliuwe. No ja, it gebeurde net, 
mar it soe wêze. Mar ja, oan’e oare 

De santigers oer de St. Gregoriusskoalle 
ein jierren fyftich fan de foarige ieu: Hendrik 
Brandsma en Wiebe Rypma 
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kant wie it ek wer sa, as wy wat út helle 
hiene en we kamen thús, dan seine ús 
heit en mem “no ja, dan silst sels ek 
wol wat dien ha” dus it wie eigenliks ek 
wer hiel maklik. Der waard net safolle 
spul fan makke.’ Hendrik: ‘Ja, as wy ien 
op ’e bealch joechen, of wy krigen op ’e 
bealch, dan wie ’t ús eigen skuld hear. 
We koene it mar oplosse.’ Dêr komme 
se letter nochris op werom, dat is toch 
wol in ferskil mei no. As der wat wie, 
dan moasten je der sels mei rêde, no 
binne der earder âlders by te helpen: 
‘No, tenminsten, dat gefoel ha ’k dan 
wolris, dan begjinne de âlders hun der 
al mei te bemuoien en dan hoecht it 
bern it eigenliks net mear te dwaan.’
Mar dan komt hun wat yn ’t sin wat se 
allebeide noch hiel goed witte. Blykber 
wie it sa unyk as der ris in kear in âlder 
op skoalle kaam om ferhaal te heljen, 
dat dit goed yn it ûnthâld printe is. 
Dizze (grutte) heit dy ’t poerlilk it plein 
op kaam prate ek noch Nederlânsk, 
dus dat makke ekstra yndruk. Sels 
de leararen wiene bang. ‘We stiene 
achter skoalle yn ’e rij en dan gongst 

per klasse nei binnen, mar tóen moast 
iederien samar allegear nei binnen. 
Witsto dat noch wol?’ Seit Wiebe.
Hendrik: ‘Jaa! Wit ik noch klear! Ik wit 
noch wol dat dy man ûnder de feranda 
kaam. No, we stiene allegear yn ’e rij, 
mar we skeaten allegear de gang yn.’ 
Wiebe heucht him dit noch as ien fan 
de kearen dat syn mem der wol wat 
fan sein hat, omdat hy of syn broer 
degene wie dy ’t dizze man syn soan 
‘Zóó’n poot!’ skopt hiene. Hendrik 
fertelt dan ien fan syn fiten: ‘By suster 
Petra moast ik skoalbliuwe en dêr wie 
’k it net mei iens en dan gong ik achter 
it muorke sitten -toen ik der wer út 
wie- en dan pikte ik drek tsjin de ramen 
oan. No, dat pikte ik gewoan tsjin de 
ruten oan no, sa lilk wie ik, omdat ik 
net neibliuwe woe. Mar sjoch, ik wie 
noch net thús en toen hie sy belle 
mei ús heitendy, mar sjoch, toen krige 
ik op myn falie fansels. Want sjoch, 
dat mocht net! Moast ik dy ruten wer 
skjinmeitsje, moast ik wer werom!’ Hoe 
dan ek, Wiebe en Hendrik binne it der 
oer iens, se wisten yn alle gefal wol 
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wêr ’t se oan ta wiene. 
Op it skoalplein boarten jonges en 
famkes apart. ‘Wy mochten net foar 
komme, dan moast wer de klasse yn.’ 
En tusken de beide pleinen rûnen 
‘se’. Dat sille learkrêften west ha, mar 
it klinkt sa hast mear as bewakers. 
Boarterstastellen wiene der net. Se 
diene in soad slingertik en der waard 
knikkere, toppe, toudûnse, steltrûn, 
hoepele en mei in fergrutglês om-
ouwehoerd. Hendrik: ‘Dan kochten we 
in saklampe by Sjoerd van den Berg 
wei en dan siet dêr sa’n fergrutglês op 
en dan brânden wy dy hansels fan dy 
fytsen. En dan koest yn ’e sinne mei 
dat fergrutglês, dan koe dat sa stjonke. 
Dan sieten we dêrûnder te brânen 
no, dan rike dat as in kring.’ Wiebe 
wit foaral noch dat alles yn riten gie. 
Dat der in skoftlang in soad knikkere 
waard en dan wer in skoft hoepele of 
wat oars. En dat it slingertikjen wol in 
gefaarlik spul wie, foaral foar de lêste 
yn’e rige. It ‘speelkwartier’ wie gau om. 

It fragen learen wie ek in ferhaal apart. 
De Tien Geboden opsizze en dan in 
grutte krul krije, it Onze Vader en it 
Wees gegroet, it hold wat yn. ‘Hiest 
sa’n boekje en dan moasten je dat 
opsizze. En dan heakke ik wat, want 
sjoch ik koe soms net al te goed út myn 
wurden komme. En dan sei meester 
Mulder tsjin my, want dan hie’k noch 
niks sein... “tot nu toe is alles nog 
goed”! Sa wie er. No ja en in meester 
in grutte mûle jaan, dat wie der net by. 
Dan koest in liniaal op ’e hannen krije.’ 
Ien kear yn’e fjouwer wiken giene se 
meielkoar nei ’t tsjerke ta, dan moasten 
se om beurten te biecht. ‘En dan siest 
foar dy tralies te praten watst allegear 
útfûn hiest.’ Der wiene wol dagen 

dat se moarns kertier foar achten 
yn‘t tsjerke wêze moasten en ek wol 
dat se foar it tsjerke net ite mochten. 
Op skoalle waard foar en nei de les 
bidden, dat hearde der by. ‘En dan 
belje en der út!’

Wiebe: ‘We fytsten altyd nei skoalle, 
mar we moasten ek wolris rinne as de 
fyts stikken wie. En as it reinde, dan 
gongen we nei Bakker Popma, dan 
hellen we sûkerkoeke. Dat ieten we 
dan yn ’t skoalle op en dan hoegden 
we net nei hús. Sjoch as wy rinne 
moasten hiene we hast in heal oere 
wurk. Ik wit wol in kear toen hie ’k 
in fyts en dy hie ’k leau ’k noch net 
iens sa lang en toen fytste ik op ’e 
polderdyk en ik fytste by dy polderdyk 
del en dêr hiest foar dy polderdyk in 
greppel. Dus ik fytste yn dy greppel no, 
slach oer de kop! Mar ja dy foarfoarke 
dy wie hielendal krom. Dus ik kom thús 
en heit sei “No dy meitsje we wol, mar 
do giest earst mar in wike rinnend nei ’t 
skoalle!”’

Dit binne mannen dy ’t graach 
bûten wiene. De jierlikse sportdei 
op it sportterrein wie dan ek in feest 
foar hun. Drave, heechspringe en 
fierspringe. Machtich! Lekker bûten 
wêze. ‘Wiest frij, wiest bûten, koest 
drave, wiest sa frij as in fûgel!’ ‘En dan 
krigest wat wêr ’t op stie hoe ’st it dien 
hiest.’  
It stiet hun net by dat der op skoalle 
wolris feestfierd waard. De merke 
waard wol fierd fansels, dan diene je 
meielkoar spultsjes en mochst yn de 
draaimole. Elk krige in kleurkaartsje om 
de nekke en sa wisten se wannear ’t 
se oan de beurt wiene. Fierder wie der 
wolris in filmmiddei, dat wie prachtich 
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mei de swarte gerdinen ticht en dan 
Lassie der foar. En ast ûndogensk west 
hiest dan stiest achter de film, net sitte, 
mar stean bliuwe en dan koest it dus 
net sjen... 

It falt Hendrik en Wiebe op dat 
it hjoeddedei op skoalle folle 
gemoedeliker is. De bern binne folle 
frijer en mear meielkoar. Yn de jierren 
fyftich sieten se elk op hun eigen plakje 
en gie it op skoalle foaral om it learen. 
Meielkoar wurkje oan in taak of mekoar 
helpe wie der net by. ‘De iene skuort 
der oare der no ek wolris mei troch. Dat 
wie by ús eigenliks net. We mochten 
ek net ôfsjen. We diene it wol. Mar 
at se dat seagen, dan krigest wer op 
dyn donder. As wy it net koenen, dan 
koenen wy it net.’ Se hawwe it der oer 
dat it ek net gebrûklik wie dat âlders je 
holpen mei it learen. Je moasten jesels 
rêde. Net dat se der minder fan wurden 

binne, mar it is wol in hiel ferskil mei 
no. It stiet hun ek net by dat hun âlders 
op skoalle kamen foar âlderjûnen of 
gesprekken ofsa. Dat sil wol sa west 
ha, mar dêr waard net oer praten. Mar 
as se it rapport meikrigen, dan wol, 
foaral oer wat ûnderoan stie: ‘gedrag, 
vlijt en netheid’, dat wie hiel belangryk. 
Der wurdt noch even trochpraten op it 
ferskil mei no, hoe ’t bern no leare mei 
rekkenmasjines, kompjûters en tablets 
en it ferskil mei hânskrift en it typen. 
Dúdlik oare tiden.

De kofjekopkes wurde omruile foar 
bierfleskes en it praat oer skoalle, 
oer doe en no giet troch. Yn de 
hjerstnijsbrief lêze we wat de fyftigers 
fan no ús te fertellen hawwe. Tsjoch!  

Elly Attema-Hobma  
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De foarstelling fynt plak oan 
It Fliet, ien fan de Blauhúster 
Puollen efter Greonterp. Hjir 
binne ea de legendaryske 
Sylkampen ûntstien en in 
súkses wurden. It smiet 
foldwaande ynspiraasje om 
der in moai humoristysk 
iepenloftspul fan te meitsjen. 

Oant takom jier !
Spilers, regisseur en bestjoer 
@LokaasjeTeaterBlauhus 

Us bestjoer hat ein maart yn oerlis mei de spilers en regisseur Wouter Daane, 
besluten iepenloftspul ‘Vinea Domini Sylkampen’ yn de simmer fan 2021 út te 
fieren. 

Regisseur Wouter Daane: “We pakken het volgend jaar weer vol enthousiasme 
op”. 

De spyldagen binne freed 25 juny, tongersdei 1 july, freed 2 july en sneon 3 july 
2021. De yn 2020 al ferkochte kaarten bliuwe jildich.

Iepenloftspul Vinea Domini yn simmer 2021  

Yn de ‘Huzen mei in Ferhaal’ wennen Bapisten en Boeddisten, Pastoars en 
Paters, mar ek evakuees en ûnderdûkers.
Der binne ferhalen oer pleatsen, de arsjitekt dy’t se tekene, de famyljes dy’t der 
wennen, de boer dy’t der buorket.
Mar ek ferhalen oer in brânstofhannel, kroech en sylsskoalle. 

Gerben Rypma Keamer, kafee De Freonskip Blauhús.
Iepeningstiden:
-          Tiisdei oant en mei sneon 12.00 – 20.00 oere
-          Snein 14.00 – 20.00 oere
-          Tagong frij

Oant sjen yn de Gerben Rypma keamer.

It bestjoer

Tentoanstelling
 ‘Huzen mei in Ferhaal’.
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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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Coronatiid
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yn Blauhús
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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? e oplossing kinne jo fine op side 38.

Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra

Een boodschap met letters in het weiland
Vooraf: 
Ciska Bruinsma had voor haar  studiemodule Productie 
een opdracht: Maak een film over wat je doet tijdens de 
lockdown in de coronatijd! 
Zij bedacht een leuk onderwerp: Kaatsen op 
Koningsdag.
Waar dat toe kan leiden? Hieronder  het verhaal! 

Fryslân fan Boppen. Ik wist dat de drone op dinsdag 28 april 2020 over Blauwhuis 
zou vliegen. De dag ervoor stond ik voor het raam naar buiten te kijken. In 
gedachten was ik bij onze zoon Jan en zijn vrouw Jaye op de Filipijnen, die in het 
weekend  na 18 weken zwangerschap met het verdriet van een miskraam waren 
geconfronteerd. Voelde me triest en een beetje machteloos. 
Op dat moment zag ik de zes meiden het weiland naast ons huis op wandelen, 
Denkend dat ze iets wilden doen voor Fryslân van Boppen, kreeg ik het idee om 
een boodschap voor Jan en Jaye te maken; ze een hart onder de riem te steken. 
Wist ook, dat ik dit niet in mijn eentje zou kunnen klaren.

Daarom ging ik naar buiten, waar ook buurvrouw Geeske van der Meulen was. 
De meiden kwamen naar ons toe, legden uit wat ze van plan waren te doen en 
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V.l.n.r..Rianne de Jong, Maaike de Groot, Afke Rijpma, Doortje Rijpma, Femke 
Heeres en Ciska Bruinsma.

vroegen ons om toestemming in verband met de toen geldende coronaregels, 
waaraan ze zich misschien niet helemaal aan konden houden.
Geen drone-boodschap! Een kleine teleurstelling voor mij en waarschijnlijk zagen 
ze dit aan mijn gezicht. Toen ik vertelde graag iets voor Jan en Jaye te willen 
maken en uitlegde hoe ik het wilde doen, boden ze spontaan hun hulp aan: “No, 
dan helpe we toch! Mar we moatte no earst keatse”.

Aan de slag! Oude lakens uit de kast halen, in repen scheuren en er letters 
van maken. Een hele klus, maar ook hier kreeg ik spontane hulp. Buurvrouwen 
Geeske van der Meulen-Huitema en Trees van der Meulen-Mensink leverden de 
ontbrekende lakens en samen werkten we naar hartelust tot we de benodigde op 
maat gescheurde stroken voor de letters hadden.
Om ze windvast op het land te kunnen bevestigen kozen we voor spijkers, maar 
ja die scheuren natuurlijk bij de minste windvlaag door de lakens heen.

Maar al weer hulp! Buurman Wiebe van der Meulen wist de oplossing en maakte 
als versteviging stukjes hardboard met een gat erin.
Na een middagje hard werken (kostte toch meer tijd dan ik dacht) waren de 
letters klaar om in de avond op het land te leggen.
Een telefoontje naar de fanilie Bruinsma en de meiden kwamen om te helpen 
(hadden eerst bij Ciska genoten van een pizza). De kaatskleding was verruild 
voor werkkleding. Ze waren er helemaal klaar voor!
Gewapend met hamers en spijkers legden de dames de letters en timmmerden 
ze vast! Als extra steun op de letters hadden we keitjes uit de tuin nodig, die 
buurman Sjoerd van der Meulen er voor me uithaalde. 
Herinneringen uit de kleutertijd werden opgehaald! Gekletst, veel gelachen, 
maar ook hard gewerkt. Wie het bedacht weet ik niet meer, maar opeens werd 
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Oproep: Heeft iemand iets voor deze rubriek: Een verhaal bij …?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. 

De volgende dag stonden we helemaal klaar voor de drone, compleet met 
vlaggen! Het bleef spannend, omdat er voor die dag regen was voorspeld en het 
niet zeker was of de drones wel de lucht in konden.
Maar we hadden geluk! Hoewel het miezerde, kwam de drone overvliegen en  
maakte prachtige beelden van ons gezamenlijk werk. 

Op 29 april 2020 konden Jan en Jaye net als wij de opnames bekijken en Jan zijn 
reactie was: “Dank mem voor het mooie gebaar. Maar als het regent, dan giet het 
hier … Jaye is zaterdag bij binnenkomst in het ziekenhuis getest en we kregen 
een uur geleden te horen dat ze positief is. Ze heeft geen symptonen, maar we 
hebben het huis nu wel in stukken moeten opdelen, mag Jaye met niemand van 
ons contact hebben en lopen we nu met mondkapjes binnen!” 
Gelukkig was het loos alarm, maar dit werd pas duidelijk na twee weken,  nadat 
iedereen na 3x getest te zijn negatief bleek te zijn.

Verdriet en blijheid op hetzelfde moment! Een dubbel gevoel, maar ondanks 
dat, kijk ik met een heel warm gevoel terug op een geslaagde aktie, met zoveel 

spontane hulp en saamhorigheid in coronatijd!

er gezegd: “En no moatte we fan juffrou Nel fansels wol  in pipermuntsje ha!” 
Eigenlijk had ik toen moeten zeggen, dat ze zich eerst met de hamer op de duim 
moesten slaan! Maar ja, niet gedaan. Achteraf een gemiste kans!
Toen alles naar tevredenheid lag, mocht Doortje (in het Engels) nog even 
toelichten wat ze als extra in de coronotijd hadden gedaan en kreeg iedereen als 
beloning natuurlijk het welverdiende pepermuntje! Een geweldige avond!
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Ut de Âlde Doaze

In pastorietuin

Tuinfeesttraditie wordt

in Blauwhuis hersteld

BLA�WHUIS � De jongeren van

Blauwhuls gaan een niet al te oude

traditie in ere herstellen Blauwhnls
krijgt na een onderbreking van ØØn

jaar namelijk weer een tuinfeest op het

door sluweel omzoomde grasveld rond

de pastorie en de katholieke kerk De

jongeren willen er wat geld aan over

houden voor het inrichten en opknappen

pen van een pas aangekochte dubbele

woning die straks moet fungeren als

jeugdhonk Jongeren kerkbestuur en

caritas hebben een stichting gevormd
om wat gemakkelijker te kunnen manoeuvreren

noeuvreren in het woud van vergunningen

ningen en erkenningen

Het tuinfeest � met de kermis ØØn
van die dingen die het dorp bekendheid

heid geven tot �ver buiten de provinciegrenzen

ciegrenzen � is jaren geleden ge�ntroduceerd

duceerd door pastoor Vlaskamp Hij
deed dat namelijk ook al in zijn vorige
parochie Uithuizen Jarenlang ging het

goed �Blauh�s seach swart fan de 
auto’s zo vertellen de organisatoren
Bouwe en Johannes Rypma en Tsjebbe
Oalama Als het B heetip mpplipn 

Comtinenite� Uptight Band en een draal-draalvermaakten
vermaakten zich soms vijftienhonderd
jongeren in de tuin 

Dat vermaak was overigens niet

altijd naar de zin van de oudere
Blauwhuisters en vorig jaar ontplofte
dat bommetje Er kwam �gedonder
aldus de drie jongens �De tun lei fol

kondooms zo constateerden de ouderen

ren hoewel de jongeren ervan overtuigd

tuigd wairen dat ze daar plastic

bierbekers voor hadden aangezien

Hoe dan ook � condooms of bekers
� het feest ging vorig jaar niet door
Dit keer zijn de jonee schouders er

echter weer onder gezet De pastorie 
wordt na het vertrek van pastoor

VLaskamp bewoond door negen nonnetjes

tjes en die hadden geen bezwaar tegen
popmuziek op het grasveld als de 

beweging er omheen maar moreel
verantwoord was Dat hebben .de jongens

gens plechtig beloofd Ze vinden zoiets

zelf ook wel noodzakelijk om in het

dorp het tuinfeest een goede recensie te
geven

De ouderen zetten volgende week
zaterdag het festijn in met begeleiding
van het Apollo-trio uit Joure de jongenen

nen komen raumdiags &au die beurt met ds

orgel Het bier wondt niet meer in

bekertjes getapt maar moet 2» uit het 
flesje worden opgedronken en voor de
rest zulten die jongeren er zelf op
toezien dat buitensporighedenuitblijven

ven

Ben belangrijk verschil bij vroeger is

diat nu iedereen welkom is Eertijds was 
een bewijs van fcathoMek-zijii verplicht
als schild tegen �gemengde verkering
Degenen doe dat niet hadden trachtten
door middel van het vakkundig slaan
van een kruisje of het zonder haperen
zeggen van een �Wees gegroetje door
de controle te komen Maar die tijden 

zijn achter de rug Mocht het weer ate
spelbreker optreden dan zal dancing
�Het Park in Bolsward onderdak en

verstrooiing bieden aan tuinfeestende 
Biaiuwhuisters

Buiten de tuin is er ook feest
Zondagsmidd is er op het sportveld
een «�tramp en zaterdag sullen Yme
van der Meer es het wereldrecord
dakblasen gaan vestigen Vanaf het dak
ƒvan Theresiahiiis zullen zij proberen
drie uur lang op musleldnstrunienteBte
spelen

De drie organisatoren in de tuin 

met de kerk op de achtergrond
Van links naar rechts Johannes
Rypma Tsjebbe Galama en Bouw e

Rypma

(troch Bert de Jong)

Dit jier dus gjin Túnfeest. It Túnfeest sette útein yn 1962. It is lykwols net de 
earste kear dat it Túnfeest net trochgie. Ek yn 1971 gie der in streek trochhinne. 
Yn it ûndersteande artikel kinne jimme dêr alles oer lêze.
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Twa jonge ûndernimmers yn’t spier mei JP AGRO Verhuur
(troch Bert de Jong)

Guon minsken sille it net wite mar twa jonge ûndernimmers út Blauhús binne 
als sa’n fiif jier dwaande mei it ferhieren fan agraryske masjines oan boeren 
en oaren. En de saak draait as in trein. Heechtiid om ris efkes mei dizze twa 
ûndernimmers om tafel te gean om harren ferhaal oan te hearen. De twa 
ûndernimmers binnen Johan Gerard de Boer en Peter de Jong, freonen en 
swagers fan elkoar. Johan Gerard wurke 12 jier by Hubert yn Starum. Mar it is 
tiid foar feroaring en yn augustus set hy útein by Kuipers yn Wâldsein. Dêrneist 
wurket hy noch in dei by in boer yn Aldegea. Peter is as lytsfeint al begien by 
Kuipers Mechanisaasje út Greonterp en is dêr noch hieltyd aktyf. Syn wurkplak is 
no Wytmarsum. 

Je soenen sizze: dizze mannen hawwe it drok genôch mei harren baan. Mar 
nee, yn de jûnsoeren en yn it wykein hâlde hja rom tiid oer om as ûndernimmers 
oan de slach te gean. Dan fansels yn it foarste plak de fraach hoe it allegear 
begûn. Johan Gerard en Peter wienen yn harren frije oeren al  dwaande om 
âlde agraryske masjines op te knappen en wer oan de man te bringen. Mar doe 
raasde der yn 2015 in mûzepleach oer de fjilden. De boeren barden fierders 
in lege molkpriis. Om it skansearre lân wer by de tiid te bringen, moatte je de 
masjines wol op it hiem stean ha en dat is faaks te djoer omdat je dat spul net 
faak nedich hawwe.
Sa hienen de twa mannen op dat stuit in eider mei siedbak, in rotor en in frees 
stean. In befreone boer frege om dizze masjines te hieren, fan it iene komt it oare, 
en doe wie de hikke fan de daam want der kaam hieltyd mear fraach. De mannen 
setten foarsichtich útein en skaften nije masjines oan wêr’t fraach nei wie. En 
doe moast it bedriuw fansels ek in namme hawwe: JP AGRO-Verhuur. De J en 
de P stean fansels foar Johan Gerard en Peter. En AGRO stiet foar agrarysk en 
Verhuur sprekt foar himsels.
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It assortimint fan de mannen bestiet op it stuit út twa dumpers, trije stontweinen, 
twa jarrebakken, in lânroller, in greppelfrees, in swiere grûnfrees, twa rotors, twa 
kleppelmeaners, in wetterpomp, in sleuvenfrees en twa trochsieders. De mannen 
hawwe fansels de nedige reklame makke en omdat der elts jier nije masjines 
oanskaft wurde, komme hja ek mei in aktuele folder en gean dêrmei by harren 
klanten del. Mar hoe wurket dat fierders dan? De telefoantsjes komme binnen 
by Peter. Hy is de planner fan it bedriuw. De boeren moatte de masjines sels 
ophelje en wer werom bringe. As de masjines wer op it hiem stean,  komme de 
twa ûndernimmers yn aksje. It spul moat skjinmakke, trochsmoard en byholpen 
wurde sadat it der foar in folgjende hierder wer tip top bijstiet. De mannen 
jouwe oan dat tige wichtich te finen. It komt út praktysk eachpunt ek foar dat de 
masjines fan de iene nei de oare boer gean. Ek dan gean de mannen efkes op 
paad om de masjine op it hiem fan de boer nei te sjen. Somtiden moat der jûns 
let op in masjine wachte wurde. Sa wie der in jarrebak yn de ferhier by in boer yn 
Greonterp. Johan Gerard hearde op ôfstân dat de jarrebak hietyd op ‘e nij fuld 
waard. En dan falle de eagen wolris ticht en fynt de boer by it werom bringen fan 
de jarrebak in sliepende ûndernimmer.

De twa mannen hawwe gjin kreaze sikretaresse op kantoar sitten. Hja dogge alles 
sels. Mei it boekhâlden hawwe hja earst help krigen mar dat slagget no poerbêst. 
Mar, sizze de beide mannen, der komt wol wat op je ôf lykas de kontakten mei 
de Keamer fan Koophandel, de bank, de fersekering en wat tige wichtich is: de 
ôfskiuwing fan it masjines. 
De klanten komme foar it grutse part út de neiste omkriten mar einliks wurde de 
masjines yn de hiele gemeente Súdwest-Fryslân ynsetten en somtiden ek oer de 
gemeentegrins hinne lykas Earnewâld en oer de provinsjegrins (Noord Holland). 
De klanten binne fansels haadsaaklik boeren mar yn gefal fan grutte drokte witte 
de leanbedriuwen harren ek te finen.

De twa mannen kinne elkoar út de pinne mar fansels is der ek wolris in 
mieningsferskil. Dan wurdt der oer praten as wurdt it in nacht yn de weak setten 
en dan is it wer klear. De twa ûndernimmers sizze elkoar tige goed oan te fielen 
en dat is fansels tige wichtich. En ja, hoe sjocht de takomst der út. It doel is om 
op dizze wize troch te gean. Tige wichtich is dat de masjines safolle mooglik 
brûkt wurde en as der in strukturele fraach is nei in masjine, wurdt praten oer 
de oanskaf dêrfan. Op it stuit hawwe hja in protte drokte. Dan komt ek troch it 
Coronafirus. In protte boeresoanen kinne net nei skoalle en wurde dêrom thús 
insetten en dan kinne de masjines fan Johan Gerard en Peter goed te pas 
komme. 

Ut it petear die wol bliken dat de twa ûndernimmers net oer ien nacht iis gean. 
Oer alles wurdt goed neitocht. Mar dat dogge hja mei in protte entûsjasme. It sit 
dus wol goed mei JP AGRO VERHUUR. In protte súkses tawinske mei jimme 
bedriuw!
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Schoolverlaters 2019-2020

Ik ben Carmen Ydema, 12 jaar oud. Ik woon in Blauwhuis op de Vitusdyk 17.
En ik ga naar het Bogerman in Sneek. Wat ik wil worden heb ik echt geen idee 
van, iets met dieren lijkt me heel leuk. Wat ik ga missen van deze school zijn mijn 
vrienden. Waar ik heel veel zin in heb is, met vrienden/vriendinnen afspreken. En 
het WMC met Advendo.
Ik ben Douwe de Boer en ik ben 12 jaar. Ik woon in Blauwhuis. En ik ga naar het 
Marne in Bolsward omdat ik die leuker vond dan die andere scholen. En ik hoef 
minder ver te fi etsen. Waar ik naar uit kijk is nieuwe docenten. En wat ik niet zo leuk 
vind, dat ik langer onder weg ben.
Hoi ik bin Bauke Kloostra, 12 jier en ik gean folgend ier nei de Bogerman in 
Snits. En ik wol letter bij de Landmacht van de Defensie. Omdat ik dan it ûterste 
fan mysels moat jaan. Ik ha best wol sin in folgend ier, omdat ik dan nije bern leer 
kennen. En dan bin ik ek folle frijer. Maar ik gean myn freonen wol missen. 
Ik ben Wilco de Wolff  en ik ben 12 jaar uit Blauwhuis. Ik ga naar de CSG Bogerman 
in Sneek. Ik wil later richting de electrotechniek. Ik ga de vrijheid missen van deze 
school. Ik kijk er ook naar uit om in de tussenuren lekker in de stad te kunnen lopen 
en niet zo erg opgesloten te zitten.
Hoi ik ben Hiltsje Tiedema, en ik ben 12 jaar. Ik ga naar het Bogerman in Sneek. 
Later wil ik verpleegkundige worden, het liefst in de kinderoncologie. Ik wil dat 
omdat, ik het interessant vind en ik wil graag mensen helpen. Ik ga mijn groep heel 
erg missen, omdat we al iets van 8 jaar bij elkaar in de klas zitten. Ik heb wel zin in 
volgend jaar om nieuwe mensen te leren kennen.
Ik ben Jurian Galama en ik ben 12 jaar en kom uit Tjerkwerd. Ik ga naar de  CSG 
Bogerman in Sneek. In wil later koopman worden of in de ict iets gaan doen. Ik 

Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
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ga de vrijheid missen van deze school.  Ik kijk er na uit om lekker vrij te zijn van 
school in de tussen uren en lekker in de stad dingetjes kopen in plaats van tussen 
de muren te zitten.
Hoi ik ben Willem Kroon en ik ben 13 jaar en ik woon in Westhem. Ik ga naar de 
Bogerman in Sneek, daar kijk ik echt naar uit om weer nieuwe kinderen te  leren 
kennen. Wat ik ga missen van de  basisschool is de vrije tijd, want als je op het 
op het middelbaar ben je veel meer met school bezig. Ik wil later misschien boer 
worden of een eigen bedrijf oprichten. 
Goeie, ik ben Ynze Scharringa en ik woon in Abbega, het mooiste dorp van de 
wereld. En ik ga naar de Bogerman in Sneek, daar heb ik super zin in. En ik ga de 
vrijheid missen want dan moet je huiswerk maken en daar heb ik geen zin in. Maar 
waar ik wel zin in heb is om nieuwe kinderen te leren kennen en naar de Mac gaan. 
Ik wil later met hout werken.  
Hoi, ik ben Rick Salden en Ik ben 13 jaar en ga naar het Bogerman in Sneek. Ik 
heb er super veel zin in, omdat je dan ook andere kinderen leer kennen. Ik vond het 
super leuk op de Sint Gregoriusschool, ook al zat ik er maar een paar jaartjes. Ik wil 
boer worden en iets met techniek doen, maar precies weet ik het nog niet. Ik zal het 
hier wel missen, omdat je niet zo vaak naar het schoolplein kan gaan. Want dan heb 
je ook andere dingen te doen zoals huiswerk.
Hallo ik ben Sven Popma. Ik ben geboren op 3 juli 2008 en woon in Blauwhuis. Na 
de zomervakantie ga ik naar het Bogerman in Sneek. Mijn grootste droom is om 
later profvoetballer te worden. Het leukste wat ik ooit op de basisschool gedaan 
heb is het schoolreisje naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wat ik het meest 
ga missen van de basisschool is een potje voetbal in de voetbalkooi en stiekem 
meester Pyt ook wel een beetje. Ik kijk er naar uit om nieuwe vrienden te maken en 
nieuwe dingen te leren op het Bogerman.
Hallo, ik ben Marcus Kroon en ik woon in Westhem op De Kat 12. Na de zomer ga 
ik naar het Bogerman in Sneek. Ik heb voor het Bogerman gekozen omdat ik me 
daar heel erg thuis voelde. Ik wil later kok worden, omdat ik eten klaar maken leuk 
vind om te doen. Ik maak wel eens macaroni of bami en noem het maar op. Ik ga 
de basisschool erg missen, omdat je daar geen huiswerk moet maken, maar wel 
toen Corona kwam en de school dicht moest. Een mooi vooruitzicht is, dat ik op de 
middelbare school weer nieuwe mensen ontmoet, daar heb ik wel veel zin in. Ik zal 
de kinderen op deze school wel missen, maar houd zeker contact met ze.  Ik hoop 
dat ik een mooie tijd tegemoet ga op de middelbare school.
Ik ben Jorrit Frankena en ik ben 11 jaar oud. Ik ga naar het Bogerman in Sneek. 
Ik weet nog niet wat ik ga worden. Ik kijk er erg naar uit om naar het Bogerman 
te gaan, omdat je dan nieuwe vrienden maakt en andere lessen krijgt. Wat ik ga 
missen is dat ik minder vaak mijn vrienden kan zien en voetballen in de voetbalkooi.
Hoi ik ben Eline Bloemsma. Ik ga straks naar het Bogerman in Sneek.
Ik zou later graag kinderverpleegkundige willen worden, omdat ik het leuk vind om 
met kinderen om te gaan. Wat ik het meest ga missen is denk ik toch wel de groep. 
Het meest kijk ik uit naar het nieuwe begin, nieuwe vrienden, nieuwe leraren en een 
nieuwe omgeving.
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Coronatijd op de St. Gregoriusschool

De periode waarin we op dit 
moment leven zal iedereen zich 
blijven herinneren. De wereld is 
anders, werk is anders, buiten is 
anders, thuis is anders en school is 
anders… 
We willen iedereen met onze 
bijdrage – geschreven door de 
leerkrachten van school – een 
verhaal vertellen over de coronatijd 
en wat dat voor gevolgen had voor 
de inrichting van ons onderwijs. 
Op het moment van schrijven 
werken we in ‘shifts’ waarbij de ene 
helft van de groep/kinderen (shift 
A) de ene dag op school is en de 

andere helft (shift B) op de andere dag én hebben we net het bericht ontvangen 
dat we vanaf maandag 8 juni 2020 weer volledig open mogen. Hoe mooi is dat! 

De laatste 4 weken van dit schooljaar gaan we proberen zo gewoon mogelijk te 
maken. 
Veel activiteiten konden niet doorgaan, zoals schoolreisjes en het kamp voor 
groep 8. Ook de Afscheidsavond die we altijd met de hele school – alle kinderen 
en ouders – houden, zal dit jaar anders zijn. Maar we gaan ervoor zorgen dat 
we het jaar goed met elkaar gaan afsluiten: groep 8 gaat toch op (mini)kamp, 
de musical wordt gespeeld maar dan voor verschillende (kleine) groepen, de 
afscheidsavond wordt klein gehouden en we sluiten het schooljaar af met een 
spelletjesochtend. Zo kan iedereen toch op een fijne manier de Zomervakantie 
ingaan!

Coronatijd in de kleutergroepen
Sinds het moment dat de scholen werden gesloten hebben we de ouders van 
de kleuters schriftelijk van allerlei informatie voorzien, o.a over voorlezen en 
spelletjes die de ouders thuis konden doen.
We zorgden ervoor dat de ouders iedere twee weken een pakketje konden 
ophalen. Dit maakten we op donderdag klaar zodat het maandag opgehaald kon 
worden. 
In dat pakket zaten o.a: materiaal voor knutselwerkjes, werkbladen met 
schrijfpatronen, taal- en telopdrachten, een blad met verschillende taaloefeningen 
die ouders of oudere broers en zussen met de kleuters kunnen doen, en vele 
ideeën over wat te kunnen doen in en buitenshuis.
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Voor het geven van instructies hebben we regelmatig een filmpje gemaakt waarin 
de werkjes stapsgewijs werden uitgelegd. 
We kregen regelmatig berichtjes van de ouders via Social Schools, met foto’s van 
de werkjes die de kinderen hadden gedaan.

Tuinbezoek
Om contact met de kleuters te houden, hebben we alle ouders en kinderen 
gebeld. We zijn verder gaan nadenken en kwamen op het idee om de kinderen 
een bezoekje te brengen in hun eigen tuin: tuinbezoek dus. 
De kinderen konden ons vertellen over wat ze thuis hadden gedaan en hun 
werkjes laten zien. Velen wilden hun kunstjes op de trampoline of op de 
schommel tonen en hun speelgoed laten zien. 
Verder hebben we kennis kunnen maken met de dieren die in en rond het huis 
lopen. 
De tuinbezoeken waren een groot succes!

Weer op school
Inmiddels op school werken we in kleine groepen. De kinderen komen zelf op 
het schoolplein en zodra het tijd is, gaan ze met ons naar binnen. De jassen en 
tassen worden in het lokaal gehouden om de beweging in school te beperken. 
Het spel- en werkmateriaal is over verschillende dagen verdeeld zodat om de drie 
dagen het materiaal weer virusschoon is. 
Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen; ze helpen 
elkaar indien nodig.
Ze vinden het fijn om weer samen te zijn, ook al is het nog niet met de hele groep.
Het is een mooie manier om te starten, toch zien we ernaar uit om straks weer 
compleet te zijn.

Bezoek Teatskehûs
Nu wij weer in kleinere groepen naar school gaan, hebben we ook aandacht 
voor de bewoners van het Teatskehûs. Zij mogen er nog niet uit en kunnen geen 
bezoek ontvangen. 
Tijdens de eerste week hebben we een zwaaironde gedaan rondom het huis. 
Naar alle bewoners die we zagen hebben we uitgebreid gezwaaid.  De kinderen 
zagen vele glimlachen ontstaan en enthousiast zwaaiden ze terug. 
De tweede week hebben we een dansje voor de ramen bij de buren gedaan. 
Ook dit was een succes. De afgelopen week hebben we zitten tekenen bij de 
bewoners en voor de bewoners, ze konden zien hoe de tekening werd gemaakt. 
Zo proberen we er iets van te maken in deze vreemde tijd. 

Groep 3 en het thuisonderwijs in de Corona tijd!
16 maart gebeurde er iets wat nog nooit was voorgekomen. De kinderen mochten 
niet meer naar school. We waren er al snel over uit, dat we het thuis werk in 
een weekschema gingen zetten. Omdat alles voor iedereen nieuw was, bijv. het 
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inloggen thuis van bepaalde programma’s, hoe verdeel je het werk en vooral welk 
werk, kostte alles even wat tijd om goed op te starten.  

Na 2 weken begon het al echt te lopen en werd het werk en ook de hoeveelheid 
toch wat meer uitgebreid. We probeerden het zo te omschrijven en uit te leggen 
dat ze zich er zoveel mogelijk zelf mee konden redden. We zetten achter het werk 
dat gemaakt moest worden, hoe lang ze er ongeveer mee bezig moesten zijn. 
Zo hadden ze thuis een richtlijn, al verschilde dat natuurlijk altijd per kind en per 
situatie thuis maar ook per dag. Dit kregen we ook steeds terug; sommige waren 
binnen anderhalf uur klaar en superfanatiek, maar een enkeling was wel een hele 
dag aan het stoeien met het werk, of hadden een baaldag. Via Social Schools 
en de telefoontjes hielden we contact. We kregen ook leuke foto’s en berichtjes 
van de kinderen, zo konden we een beetje volgen hoe het thuis ging. We hadden 
gelukkig hele knappe kinderen en ouders die bereid waren zich in te zetten. Petje 
af! Dat gaf veel voldoening en vertrouwen. 

Filmpjes maken
We gingen steeds meer instructiefilmpjes maken bij het lezen en spelling en 
kregen daar handigheid in. Het was soms lastig om dat effectief te doen en 
mislukte ook wel, maar het voordeel was dat je dan vrolijk weer een nieuw filmpje 
kon maken. Gek om jezelf terug te horen en of eventueel ook te zien.  Dat moest 
echt wel even wennen. De rekenlessen konden de kinderen via Snappet prima 
maken op hun IPad en vervolgens oefenen in het werkpakket. Via de chat konden 
we zo tips en aanwijzingen geven. Dit werk was prima te volgen voor ons als 
leerkracht. 
Juf Iris doet vanuit haar opleiding een onderzoek over bewegend leren, die ze 
nu via opdrachten thuis heeft overgezet. Daar kwamen best leuke reacties op 
terug. Maar ook kwamen er knutselopdrachten die ze konden doen (waren niet 
verplicht) en we gaven ideetjes om thuis te doen, zoals Squla en ook zingen 
online. We probeerden daar een goede selectie in te maken. We hadden zelf 
genoeg ideeën en werden ook doodgegooid met aanbiedingen. 
Juf Iris en Juf Pytrik hadden de smaak te pakken met die extra filmpjes. Zo 
hebben ze samen leuke knutselactiviteiten bedacht rond Pasen of van de thema’s 
van het lezen. Daarnaast waren ze fanatiek met opdrachten van bewegend leren 
voor rekenen. Zelfs het Moederdagcadeau ging in een geheime envelop mee 
naar huis. 

Iedere week haalden ze meestal op de maandag, een nieuwe weektaak en 
daarbij vaak ook nieuw materiaal op van school. Dat lag klaar in de gang met af 
en toe zelfs beloningsstickers en met Pasen wat lekkers. Dat was tevens weer 
even een kort contact moment. Zo konden we horen waar behoefte aan was 
en hoe het ging. Het allerleukste was, als de kinderen zelf mee waren en ze 
weer even live te zien. We hoorden ook dat ze school misten en dat was geheel 
wederzijds. 
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Zoomen
Via de Zoom momenten die we iedere week probeerden te plannen, konden we 
elkaar toch ook even zien via de IPad of computer. Die gebruikten we om bij te 
praten en soms een leuke opdracht te doen, zoals een dierenquiz en ren je rot. 
Dan moesten ze zo snel mogelijk iets uit hun huis pakken en laten zien. Echt wel 
lachen!
Het was heerlijk weer deze periode en de meeste kinderen gebruikten die dan 
ook om na hun schoolwerk, iedere middag lekker buiten te spelen. 

Maar nu we elkaar weer treffen, kijken we terug op een leerzame periode voor 
een ieder op zijn eigen manier. We merken weer hoe fijn het toch is om samen 
te leren en samen dingen te doen. Elkaar weer in het echt te zien. Alleen is maar 
alleen en thuis je concentreren valt ook niet altijd mee, er is daar vaak ook zoveel 
anders.  

Coronatijd groep 4/5
We zitten op dit moment in een bijzondere periode: de corona tijd. Een tijd waarin 
alles anders is dan anders. Zo ook op school. Alle leerkrachten hebben hun best 
gedaan om een lesprogramma voor thuis te ontwikkelen. Dankzij de hulp van 
alle ouders, en uiteraard de leerlingen, is dat gelukt! De kinderen hebben veelal 
gewerkt op de IPad. Ze maakten er bijvoorbeeld reken- en taallessen op. De 
leerkrachten konden via hun eigen computer de leerlingen 'volgen'. Wanneer er 
een vraag was, kon deze online gesteld worden via Social Schools. En om elkaar 
toch even te zien, logden we soms in op Zoom. Wekelijks haalden de ouders 
schriftelijk werk op dat klaarlag op de tafels van de kinderen. Op deze manier 
konden we ook even kort 'bijkletsen'. Ook stuurden de kinderen enkele foto's van 
bijvoorbeeld tekeningen die ze gemaakt hadden of leuke dingen die ze hadden 
meegemaakt, heel bijzonder. 
Sinds een paar weken gaan de kinderen weer naar school, we zijn gestart met 
halve klassen. Dat was best wennen, maar wat was het fijn om iedereen weer te 
zien! Vanaf 8 juni zijn alle klassen weer compleet en gaan de kinderen weer de 
hele week naar school. Er kan dan weer samen geleerd en gespeeld worden. 
Een groot compliment voor alle juffen, meester, ouders, pakes, beppes en 
kinderen voor de afgelopen periode. Dankzij hen konden we 'door'. Deze tijd 
zullen we nooit meer vergeten!

Coronatijd groep 6
Het coronavirus, hét onderwerp van gesprek op school. Met name hoe dichter 
het bij kwam, hoe meer erover gesproken werd. Op het moment dat de eerste 
corona patiënten in Fryslan gemeld waren, kwam er onrust en kwamen er veel 
vragen bij zowel de leerkrachten als de kinderen. Minister Rutte gaf donderdag 12 
maart aan dat de basisscholen open zouden blijven. Dus ben ik vrijdag 13 maart 
naar huis gereden in de veronderstelling dat ik volgende week gewoon weer les 
zou geven. Maar dit liep allemaal anders. Zondags kregen we te horen dat de 
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basisscholen dicht gingen. Er volgde paniek op de schoolapp, want nu moest 
er opeens wel heel veel geregeld worden. Na een lange, drukke en onrustige 
zondag en maandag hadden wij het thuisonderwijs in grote lijnen uitgezet, zodat 
de kinderen vanaf dinsdag thuis aan het werk konden. Wat een teamwork!
Opnamestudio
Dit thuisonderwijs was voor iedereen wennen. Voor de kinderen, die opeens heit 
of mem als leerkracht hadden, voor de ouders die plotseling de taak van meester 
of juf op zich moesten nemen en ook voor ons als leerkrachten. Wij moesten de 
kinderen vanaf de computer begeleiden met hun schoolwerk. In plaats van een 
klas met kinderen en veel interactie, zaten wij voor een schermpje. Iedere week 
maakten wij een weektaak voor de kinderen, zodat ze wisten welk huiswerk thuis 
gemaakt moest worden. Vervolgens probeerden wij de kinderen zo goed mogelijk 
te begeleiden met hun werk via chat, en later ook via beeldbellen of de telefoon. 
Daarnaast moesten er instructiefilmpjes gemaakt worden, zodat de kinderen zich 
verder konden ontwikkelen. We hebben, in korte tijd, veel geleerd op dit gebied. 
Ik had eerst een groot wit vel papier in de kamer hangen en de telefoon op een 
statief. Als snel kwam ik erachter dat dit niet ideaal was, dus werd het vel papier 
vervangen door een whiteboard. En kwam er een lamp bij te staan, zodat het licht 
beter was. Zo werd de kamer langzaamaan omgebouwd tot een opnamestudio.  

Nadat de kinderen hun werk gemaakt hadden en lekker van het mooie weer aan 
het genieten waren, was het onze taak om al het werk te analyseren en plannen 
te maken voor de volgende lessen.  
Met name de eerste week was ontzettend wennen, daarna kreeg ik er steeds 
meer handigheid in. Maar leuk vond ik het niet. Ik miste de aanwezigheid van 
de kinderen en de interactie. Ik ben dan ook blij dat we momenteel met halve 
groepen weer op school kunnen zijn en straks weer met volledige groepen. Want 
als leerkracht zit ik het liefst tussen de kinderen.   
Ik ben blij dat het virus op dit moment onder controle is en dat alle mensen om mij 
heen gezond gebleven zijn. Laten we hopen dat dit zo blijft. 

Groep 7/8
Vrijdagmiddag 13 maart. We hadden met elkaar het jeugdjournaal gekeken. Het 
nieuws ging alleen maar over het Coronavirus. Hoe krijg je het? Wat doet het 
met je? Is het virus al in Friesland? Krijgen we een lockdown? Zien we elkaar 
volgende week wel? Dit soort vragen kwamen bij de kinderen naar boven drijven. 
Tijdens handvaardigheid en de gymles, was het Coronavirus eigenlijk het enige 
gespreksonderwerp. Het hield de kinderen en ons enorm bezig. 

15 maart, persconferentie, waarbij ons duidelijk werd dat we elkaar voor 
onbepaalde tijd niet zouden zien. Zo werd er gecommuniceerd met ouders en 
kinderen via Social Schools. De kinderen konden met ons chatten en wij konden 
de weektaken en opdrachten versturen. In groep 7/8 zijn we bekend met de 
weektaak. Dit werd door de kinderen vlot opgepakt en hier konden de kinderen 
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snel mee uit de voeten. Op school zijn werkboeken, leesboeken, schriften en 
IPads opgehaald om het thuiswerken mogelijk te maken. 

Escaperoom
Naast het dagelijks werken aan rekenen, taal, spelling en zaakvakken, is 
de afwisseling met een opdracht ook wel leuk. Zo bedacht meester Pyt een 
escaperoom. Je kent het: kamers waarin je opgesloten wordt en waar je pas 
uit komt als je alle moeilijke puzzels hebt opgelost. Via Social Schools speelde 
groep 7/8 ook een soort escaperoom. Vijf schooldagen achter elkaar kwam er 
een puzzel online. Door de puzzels op te lossen kom je tot een geheime code 
om de kluis te openen. De oplossing stuurde je naar meester Pyt. Bij een juiste 
oplossing, ontving je een code. Na vijf puzzels telde je alle cijfercodes bij elkaar 
op en kon je ‘escapen’.

Zoomen
Naast het chatten via Social Schools, kwam ook de mogelijkheid om te 
videobellen met elkaar via Zoom. Eerst was dit het middel om elkaar weer te 
kunnen zien en spreken. Even bijpraten over hoe het met elkaar is, hoe het 
thuiswerken gaat en andere ervaringen van deze aparte tijd. Vervolgens konden 
de leerlingen ook contact zoeken met ons, via Zoom, wanneer ze vragen hadden 
over het huiswerk of eventueel over specifieke sommen/opdrachten. 
Na een stuk of vijf keer Zoom doen en vertellen over hoe het gaat, werd dat een 
beetje cliché. Zo hebben we met elkaar het spel ‘ren je rot’ gedaan. Juf Pytrik 
had een lijstje gemaakt met voorwerpen die de kinderen thuis hebben, zoals: 
een grassprietje, een kaarsje, een boek, een lepel, etc. Juf Pytrik zei: ‘Ren je rot 
voor …’, en de kinderen renden door het huis om dit als eerste te laten zien in de 
camera. Wat een belevenis!

Tweede Wereldoorlog
In de tijd van het thuiswerken, viel ook het geschiedenis onderwerp van de 
Tweede Wereldoorlog; een onderwerp waar normaal op school veel tijd aan wordt 
besteed. Ook dit schooljaar is dat gedaan op een creatieve wijze, over het verhaal 
van Anne Frank. Dit is een van de bekendste verhalen uit deze tijd. Een verhaal 
dat kinderen aanspreekt, aangezien het een meisje is van hun leeftijd. 
Het Anne Frank huis heeft dit jaar op een fantastische manier het leven van Anne 
in die donkere periode weergegeven. Dit hebben ze gedaan door Anne vlogs te 
laten maken, zodat de kinderen mee konden kijken in de wereld van Anne. De 
kinderen hebben deze filmpjes zelf of met de ouders bekeken. 
Daarnaast deden de kinderen een project van drie lessen, waarbij uiteindelijk 
een zeer gedetailleerde tijdlijn is gemaakt van de periode van de Tweede 
Wereldoorlog. Chapeau voor de kinderen, die echt prachtige werken hebben 
gemaakt. 

Dit is nog maar één van de indrukwekkende werken die de kinderen hebben 
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gemaakt. De kinderen hebben kunstzinnige foto’s gemaakt, een vlog waarin je je 
huis laat zien, zelfportret tekenen, ect. 
Naast al deze mooie werken, was niet altijd alles leuk. Niet voor iedereen is 
thuiswerken heel prettig, soms is een meester of juf toch wel handig. Daarnaast 
werd het schoolvoetbal ook geannuleerd.  Voor groep 8 is het een vreemd laatste 
jaar op de basisschool. Audities doen voor een rol in de musical via een filmpje is 
dan ook wel heel bijzonder. Wellicht iets om er in te houden?

Fijn dat we nu alweer 4 weken naar school zijn, op dit moment nog wel 
gescheiden in groep 7 en groep 8. Maar vanaf volgende week zijn we weer met 
z’n allen en kunnen we als groep dit jaar mooi gezamenlijk afsluiten!

Blauhûster monopoly

Tijdens de corona heb ik Blauhûster 
monopoly gemaakt, omdat de juf een 
opdracht had bedacht dat wij (groep 6) 
een spel moesten maken. Het mocht een 
bordspel, kaartspel, dobbelspel, enz. zijn.
Ik koos voor een bordspel, omdat ik 
bordspellen altijd leuk vind.
Toen dacht ik aan een van mijn lievelings-
spellen, monopoly. En bedacht ik dat 
Blauhûster monopoly wel heel leuk zou zijn. 

Dus ik besloot het te gaan maken. Ik heb eerst een schets gemaakt en toen 
hebben we een stuk hout gevonden, zilver gespoten en daar heb ik er een bord 
van gemaakt. Daarna alle straten, het voetbalveld, de school en het café erop 
geschreven. Er zit ook een mooie foto in het midden die de drone heeft gemaakt.
En ik heb vraagtekens er op gezet voor de kanskaartjes. Op de kanskaartjes 
staan dingen die over het dorp gaan. Je kan dan geld winnen of je moet betalen 
aan de pot of aan de bank. Ik heb ook best veel geldbriefjes gemaakt, dit koste 
veel tijd.

Ik vond het super leuk om te maken.
Toen we weer in mei naar school mochten 
hebben we de spelletjes van alle kinderen 
uitgetest en ze waren allemaal leuk.

Groetjes Mette
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Bericht van Werkgroep 55+ 
Op 13 maart 2020 stuurden we een 
mail naar onze bezoekers, waarin we 
moesten vertellen dat de koffieochtenden 
op de maandagochtenden voorlopig niet 
door konden gaan, vanwege de kans op 
besmetting met het Coronavirus. Dus …

Geen bijeenkomst op maandag 16 maart 2020 
met onze dorpsgenoot Yde Flapper, om te vertellen 
over zijn hobby fietsen en zijn tochten in Israël en 
Canada. 
Geen bijeenkomst op maandag 6 april 2020
met schipper Johannes Hobma (oud-dorpsgenoot), 

om te vertellen 
over de Friese 
palingaak, die 
vorig jaar gevuld 
met levende 
paling van Heeg 
naar Londen ging. 

Geen gezamenlijk bezoek aan de tuin It 
Swiete Libben in Dedgum in juni 2020 

en 
Geen afsluiting 
van het seizoen 
met koersballen in 
het atrium van het 
Teatskehús.

Het is nu juni . We weten niet wanneer en hoe we weer met de koffieochtenden 
kunnen starten, maar wat in het vat zit verzuurt niet en we houden moed! Als 
Werkgroep  gaan we de mogelijkheden bekijken en jullie horen te zijner tijd van 
ons wanneer we de draad weer oppakken. 
Voor nu: Een fijne en gezonde zomer en misschien is het een idee om op 
een zonnige dag naar Dedgum te fietsen voor een bezoekje aan de tuin van 
Afke Westra en haar dochter Natasja (voor openingsdagen/tijden: kijk op de 
facebookpagina van It Swiete Libben of volg berichten in De Boalserter en L.C.) 
Met vriendelijke groet, Riemke, Ursula, Clasien, Sjoeke, Anneke en Nel
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Oplossing: Sleepboat Watze en Hester bei Sanfirden

Titelgedicht

van 14 boektitels, zie foto
 
Gedicht samengesteld uit het aanbod 9 
juni 2020 van de Minibieb; boeken bij de 
vleet! 

Hier gebeurt nooit wat

Vertel het mij, 
broer
 
Een mooie jonge vrouw
in een sluier gevangen
 
Dubbel gezegend
 
De verdenking
gekaapt
kwaad geweten
 
Sporen
de bekoring
verloren
 
Wetten van de wildernis
Kolonie van onvervulde dromen

(Ina Kluvers)
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