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Beste bewoners van Blauhús.

Zoals jullie weten heeft er een wisseling in het bestuur plaats gevonden.  Aan mij de 
eer in deze editie het voorwoord te schrijven.

Op de eerste plaats willen we Elly  en Karin  heel hartelijk danken voor hun 
jarenlange inzet in dit bestuur. Elly in de rol van voorzitter en Karin als lid van de 
verkeerscommissie. Zij hebben hiervoor ontzettend veel werk verzet. We zullen deze 
zomer in een gepaste setting Elly en Karin bedanken voor hun inzet.
In het bestuur is op dit moment nog een vacature. We zullen deze de komende tijd 
proberen in te vullen. Daarnaast willen we de jeugd meer bij de activiteiten van het  
dorpsbelang betrekken. Verder op in de nijsbrief hierover meer. 

Op het moment van dit schrijven is het zomers warm en dat na een koud en nat 
voorjaar. Blauhús is intussen weer fleurig aangekleed. De bloeiende narcissen in het 
plantsoen gaven een mooi voorjaarsbeeld. Ook de bekende fietsen met bloemen 
staan inmiddels weer verspreid door het dorp. 
Intussen maakt de gemeente veel werk van het opknappen van diverse straten en in 
verschillende perken is nieuwe aanplant geplaatst.   

Het glasvezel project wordt uitgerold en zal in de tweede helft van dit jaar 
aangesloten zijn. Weer een stap in de moderne tijd.

Het laatste perceel in de Sylroede is inmiddels ook bebouwd. Wat aanvullende 
woningbouw betreft is de woningbouwcommissie regelmatig in gesprek met de 
gemeente.

Op het moment van dit schrijven zijn er een aantal informatie-  en overleg momenten 
met de gemeente gepland. Wat dit gaat opleveren is nu nog niet bekend. De 
werkgroep zal diegene die zich aangemeld hebben persoonlijk op de hoogte houden 
m.b.t. de voortgang hiervan. Voor het overige wordt de informatie op de website 
geplaatst. 

De boeren en loonwerkers zijn weer druk  op het land. Opritten en tuinen worden 
opnieuw aangelegd. De camping bij Titus is volop in gebruik. Het skûtsje zeilt weer, 
de fietsers, hardlopers en skeelerraars doen hun rondjes. Het beachvollebalveld 
wordt weer gebruikt en de voetballers hebben zomervakantie. Gelukkig kunnen we 
weer op het terras terecht of heerlijk in de tuin het EK voetbal volgen. Met andere 
woorden; Blauhús brûst! 

Deze nieuwsbrief staat weer vol met mooie verhalen en interviews.
We wensen je veel leesplezier in deze Simmer editie van de Nijsbrief.
Voor diegene die op vakantie gaan; veel plezier en blijf gezond.

Groet Acronius 
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Tige tank oan alle skriuwers en 
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Kalinder
Datum  Aktiviteit

3 july - 4 septimber en Tsjerke Westhim, tentoonstelling Jan Reus
11 en 12 septimber
12 july – 20 augustus Simmerfakânsje
17 july  Gerben Rypma Stifting: fioelkonsert in Meniste   
  Tsjerke Warkum
30 july  Papierkontainer

1 augustus  Papierkontainer

11 septimber  Open Monumentendag en Uitfestival
22 septimber  Papierkontainer

16 – 24 oktober  Hjerstfakânsje
23 oktober  Gerben Rypma Stifting: Kulturele Kuier en   
  presintaasje fan it boek ‘De 13 fan Obbe Sjutsje’

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

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

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

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 10 septimber 2021

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

Doarpsbelang winsket 
elkenien in noflike 
simmerfakânsje ta
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Jaarvergadering
Dat ook dit jaar weer een bijzonder jaar is mag duidelijk zijn. Corona heeft 
ons wat dat betreft wel in de macht. Vorig jaar was het al niet mogelijk om een 
jaarvergadering te houden vanwege de Corona. Dit jaar zou het weer in het 
water vallen. We hebben er daarom voor gekozen om een presentatie te maken 
om u op deze manier op de hoogte te kunnen brengen. Op 31 maart hebben wij 
de presentatie van het jaaroverzicht van doarpsbelang Blauhus gedeeld op de 
website, zoals u ook kon lezen in de vorige nijsbrief. Via een link kunt u zien met 
welke zaken we druk bezig zijn geweest. 

Hebt u onze presentatie al gezien? 
We hebben al veel reacties mogen ontvangen, vooral positieve maar ook zeker 
leerpunten die we ter harte nemen. Eén opmerking was dat de rondvraag gemist 
werd, begrijpelijk want bij een presentatie zoals wij het gedaan hebben kon dat 
ook niet. Wat belangrijk is, is om te weten dat wij als bestuur open staan voor uw 
vragen en opmerkingen. 

Mocht u dus nog vragen hebben naar aanleiding van bijvoorbeeld de 
jaarvergadering of iets met ons willen delen, schroom niet. Stuur een mail naar 
het doarpsbelang (doarpsbelang@blauhus.nl). Het is niet nodig om te wachten 
tot een volgende vergadering.

Goedendag Blauhústers.

Het bestuur heeft mij gevraagd als nieuw  bestuurslid van dorpsbelang Blauhús 
om mijzelf even voor te stellen. Ik hecht zeker waarde aan de Friese taal maar 
omdat de Nijsbrief ook door niet Friestaligen gelezen wordt, doe ik dit schrijven in 
het Nederlands 

Veel dorpsgenoten zullen me kennen.
Ik ben Acronius Ettema en woon alweer bijna 30 
jaar samen met  Aggie aan de Van der Looswei 
21.

Ik ben geboren in 1957 en opgegroeid op de 
boerderij aan de Krabbedijk onder Dedgum. We 
waren echter vanwege school  georiënteerd op 
Blauwhuis. Ik heb als opgroeiende jongeman 
alles wel meegemaakt wat er in Blauwhuis te 
doen was. School, KPJ, voetbal, volleybal en 
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daarnaast natuurlijk ook de feestelijke activiteiten zoals carnaval, tuinfeest en de 
Blauhúster merke. 

Bij verschillende verenigingen heb ik destijds ook bestuursfuncties ingevuld.
In 1982 zijn we samen gaan wonen in Hindeloopen. Een mooie onbezorgde 
periode aan het  IJsselmeer waar we ook een hechte vriendengroep aan hebben 
over gehouden.  
Naast mijn werk zijn we in 1988 een bedrijf in Exmorra gestart welke we in 1992 
weer verkocht hebben. In Exmorra zijn ook onze twee zonen, Frans en Harmen, 
geboren. Vanuit Exmorra zijn we weer teruggekeerd naar Blauwhuis. 

Vanaf het begin werkzaam in de landbouwmechanisatie en nu tegen het einde 
van mijn arbeids-carrière ben ik werkzaam als accountmanager bij een importeur 
van tractoren en landbouwmachines in midden Nederland en werkzaam in geheel 
Nederland.  

Wat hobby’s betreft ben ik in de gelukkige omstandigheid om met andere 
sportievelingen uit Blauhús regelmatig te fietsen, skeeleren en te schaatsen. Ook 
het klussen in en om het huis is een leuke bezigheid. Daarnaast ben ik actief in 
de PUM organisatie. PUM staat voor Projecten Uitgezonden Managers. Deze 
internationale organisatie zorgt voor ondersteuning van projecten over de gehele 
wereld daar waar het gevraagd wordt.

Het laatste jaar heb ik natuurlijk veelal vanuit thuiskantoor gewerkt maar daarvoor 
veel regio’s in Nederland bezocht en gezien. Hierdoor ben ik me nog meer 
bewust, in wat voor bijzonder mooie omgeving we wonen. Maar ook dat we in een 
prachtig dorp wonen met een prima gemeenschapszin. 

Het spreekt voor zich dat dit niet vanzelfsprekend is en dat er wel degelijk aan 
gewerkt moet worden om het te behouden of zelfs nog te verbeteren. In het 
verleden heb ik bijgedragen aan het opstarten van een energiecoöperatie in 
Blauhús, wat helaas niet van de grond gekomen is. Nu ben ik nog lid van de 
werkgroep Antenne Blauhús. Ik vind het van groot belang dat Blauwhuis een 
dorp is en blijft met toekomstperspectief voor alle inwoners. Daarbij wil ik alle 
ervaringen die ik in de achterliggende jaren heb opgedaan graag gebruiken om 
middels het dorpsbelang hier een bijdrage aan te leveren. 

w.g. Acronius



8

Jongerenraad Blauwhuis.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Daarom is 
het belangrijk dat jongeren op allerlei gebied een 
goede start kunnen maken in en om Blauwhuis. Veilig 
opgroeien en onbekommerd buiten kunnen spelen, zijn 
daarbij belangrijk. Het is voor de kracht van het dorp 
belangrijk dat ze op latere leeftijd zich betrokken voelen 
bij Blauwhuis, maar dat we hen in onze eigen regio 
voldoende kunnen bieden op het gebied van opleiding 
(basisschool), uitgaan (keten), werk (bedrijven), wonen (starterswoningen) en 
voorzieningen (keten, beachvolleybalveld, volleybal, Siesa, voetbal etc.).We 
vinden het belangrijk dat jongeren al vroeg in hun leven maatschappelijk 
betrokken raken; zich verbonden voelen met de samenleving waarin ze mogen 
opgroeien. En zich daarom op hun eigen manier willen inzetten voor hun 
omgeving.

Ons actieprogramma:
• Onderzoek of er draagvlak is voor het oprichten van een Jongerenraad 

Blauwhuis, die een verlengstuk kan zijn van DB Blauwhuis met ideeën, 
advies en acties.

• Website Blauhus.nl gebruiken om samen met jongeren iedereen te voorzien 
in informatie en doorverwijs mogelijkheden over wonen, school, uitgaan, 
gezondheid, vervoer, sport etc. voor alle jongeren in Blauwhuis.

• Onderzoek naar de behoefte van jongeren (en ouderen) op het gebied 
van openbare sportvoorzieningen, maar ook culturele, creatieve en of 
maatschappelijke activiteiten.

• Bedrijven en instanties in Blauwhuis koppelen aan jongeren voor een 
maatschappelijke stage of andere vormen van maatschappelijke oriëntatie, 
die rekening houdt met de individuele kwaliteiten en interesses van de 
betreffende jongeren.

Lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst van Blauwhuis, wil je leuke 
activiteiten organiseren voor de jongeren in en om Blauwhuis en ben je tussen de 
leeftijd 12 en 20 jaar. Of heb je gewoon een goed idee? Stuur dan een mail naar 
doarpsbelang@blauhus.nl



9

Bloemenfietsen foto’s op de middenpagina van de Nijsbrief)
De bloemenfietsen hebben weer een mooi plekje gekregen in Blauwhuis. Het ziet 
er meteen een stuk feestelijker uit! De eerste toeristen stonden er alweer bij te 
kijken en als echte Japanners foto’s te maken en ook op facebook werden door 
dorpsgenoten de foto’s alweer gedeeld. Prachtig!

Als je de fietsen van dichtbij bekijkt zie je echter wel dat ze niet al te best meer 
zijn. De kleuren vervagen, bladeren af, sommige fietsen vallen bijna letterlijk uit 
elkaar en ook de mandjes hebben hun beste tijd gehad. 
Tijd voor verandering en om aan een alternatief te denken dachten wij. Maar wat 
zou een goed alternatief kunnen zijn…? 

We willen u vragen mee te denken aan een goede vervanger voor de huidige 
bloemenfietsen, wat net zo fleurig is, maar misschien wat duurzamer. Zodat we 
volgend jaar ook weer van een fleurig Blauwhuis kunnen genieten. Een reactie 
mag persoonlijk, op papier bij 1 van de bestuursleden in de brievenbus of via de 
mail naar doarpsbelang gestuurd worden. We hopen op veel reacties!

Fiskwedstriid 2021 (foto’s op de middenpagina van de Nijsbrief)

Vrijdagavond 28 mei is wederom de Fiskwedstriid gehouden langs de Sylroede 
nadat deze vorig jaar was afgelast vanwege corona. Geheel coronaproof 
was deze editie niet gezien het grote aantal deelnemers en alom aanwezige 
gezelligheid. Ondanks het prachtige weer werd het vangst record van 2019 - met 
24 gevangen vissen - net niet gehaald. 

Van de ongeveer dertig deelnemers wisten tien deelnemers er één of meerdere 
vissen aan de haak te slaan binnen de gestelde tijd van zeven tot acht uur. De 
gevangen vissen varieerden tussen de 8 en 16 cm in lengte waarbij de Winnaar 
diegene is die de meeste centimeters vis vangt met één hengel. Ook dit jaar was 
er weer een jeugd en een volwassenen competitie.   

Bij de jeugd was Marit Reitsma de Winnaar van de 1ste Prijs met een vangst van 
vijf vissen met een totale lengte van 59 cm. Dit is bij de jeugd een nieuw record! 
Gefeliciteerd Marit! De 2de Prijs ging naar haar zus Nynke Reitsma met een 
vangst van drie vissen met een totale lengte van 33 cm. De 3de Prijs ging naar 
Ilse Bloemsma met een totale vis vangst lengte van 24 cm. 

Bij de volwassen ging Koos Terwisscha van Scheltinga aan de haal met de eerste 
Prijs door een vangst van twee vissen met een totale lengte van 22 cm. Tweede 
was zijn zoon Graddus Terwisscha van Scheltinga met eveneens twee vissen 
met een totale lengte van 21 cm. Piety Reitsma werd derde met één gevangen 
vis met een totale lengte van 16 cm, daarbij had ze tevens de grootste vis van de 
wedstrijd. Allen proficiat.
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Uitslag 2e Kamerverkiezingen 
woensdag 17 maart 2021, 
stembureau in Blauwhuis

Lijstnr. Partij      Aantal stemmen
1 VVD         88
2 PVV Partij voor de Vrijheid)      47
3 CDA       124
4 D'66         52
5 GroenLinks        10
6 SP (Socialistische Partij)      23
7 Partij van de Arbeid (PvdA)      34
8 ChristenUnie          6
9 Partij voor de Dieren         9
10 50Plus           1
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)       2
12 Denk           0
13 Forum voor Democratie       31
14 Bij1           1
15 Ja21         14
16 Code Oranje          1
17 Volt           7
18 NIDA           0
19 Piratenpartij          1
20 LP (Lipertaire Partij)         0
21 JONG           1
22 Splinter           0
23 BBB         51
24 NLBeter          1
25 Lijst Henk Krol          0
26 OPRECHT          0
27 JEZUS LEEFT          1
28 Trots op Nederland         0
33 Vrij en Sociaal Nederland        0
36 De Groenen          0
37 Partij voor de Republiek         0
  
 Totaal aantal  geldige stemmen    505
 Totaal aantal ongeldige stemmen       1
  
 Totaal uitgebrachte stemmen    506
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Oppeppertje van Werkgroep 55+

Even puzzelen!

Vul de woorden in volgens bovenstaande omschrijvingen. 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat de oplossing 
in de gekleurde kolommen. Succes!          
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Myn Blauhûs
Tekst:  S. Schoffelmeer             Wize: Der’t de dyk it lân omklammet

1. Mank ús muoie Fryske greiden
 Oan ‘e bochtsjende Himdyk
 Leistou doarpke fan myn herte
 Altyd fredich en allyk
 Mei dyn skerpe toer, dyn tsjerke
 En it nije Teatskehûs
 Mei dyn susterkes, sa warber 
 Leisttou doarpke, myn Blauwhûs

2. Bist my dierber, mei dyn Singel
 En dyn reedtsje nei De Kie
 Plakje, der’t ik yn myn jonkheit
 Folop fleur en wille hie
 Mei dyn dyk nei Snakkepôlle
 En dyn griene fuotbalfjild
 Mei de Bank yn dyn formidden
 Feillich plakje foar dyn jild   

3. Ja, ik wol dy graech bisjonge
 Mei dyn greiden, fier yn’t roun
 Der de minsken warber binne
 Fan ‘e moarntiid oant de joun
 Mei dyn skoalle, dy’t de grounslach
 Foar myn fierder libben lei
 En dyn ‘Freonskip’, noflik plakje
 Nei in bannich drokke dei
 

4. As ik dream oer earder tiden
 Kom ik Piter Post wer tsjin
 Sjoch hoe Foekema’s en Hobma’s
 Mei har turfskip dwaende binn’
 ‘k Sjoch de molkwein mei twa hynders
 Stadich riden, dei en snein
 En de smid dy’t wer in hoep leit
 Om de tsjille fan in wein

5. ‘k Sjoch de drokte yn ‘e Trochreed
 As men sneins nei  tsjerke giet
 Hoe’t by Wijbenga wer mannich
 Tilbry, brik of kapwein stiet
 ‘k Sjoch de tûntsjepream wer farren
 Oan ‘e Opslach is it drok
 Bolkoer-rinsters sette ‘t fjild yn
 Mei de kuorren oan it jok

6. Tiden geane, tiden komme
 En Blauwhûs dat giet syn paed
 Jimmer troch de jierren hinne
 Fol fan ljocht en fol fan skaed
 Mar de minsken bliuwe krigel
 Ek de tiden swier en dróf
 Oant’t wy mei syn allen rêste
 By de tsjerke, op dyn hôf

Een fijne en gezonde zomer en hopelijk tot in het nieuwe seizoen!
Riemke, Clasien,  Anneke, Ursula, Sjoeke en Nel

Oplossing puzzel lezen van rechts naar links:
neioortsdnor sejtaarp

100 jaar geleden werd de Sint Gregorius gebouwd. Dit zou dit jaar groots worden 
gevierd met een reünie, maar deze moest door de Covid 19 worden uitgesteld. 
We vonden dit lied in de  programmaboekjes van de reünies 
uit 1986 (heropening van de basisschool en 25 jaar Blauhúster Túnfeest) en 
uit 1999 (50 jaar officiële dorpsstatus voor Blauwhuis). 
Kun je zingen, zing het dan! Word je blij van!

En even terug in de tijd - Sweet memories
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100 jier Gregorius, 
In praatsje mei âld learkrêften

Twa learkrêften, beide wurksum op de Sint 
Gregorius yn de twadde helte fan de 20e ieu.
Trees Wybenga-Bekema (1962-2002)
Nel Bekema-Hoekstra (1974-2012)

Tsjinoer my sitte juffrou Trees en juffrou Nel, tegearre goed foar rom 80 jier 
ûnderwiis. Trees waard frege om yn Blauhús foar de klasse te kommen, doe’t 
se noch net iens eksamen dien hie. Master Mulder kuiere it paadsje del mei 
it boadskip dat se noadich wie hjir op skoalle. Trees har mem fûn dat je dan 
je ferantwurdlikheid nimme moasten en ‘aldus geschiede’. Nel hie foar har 
Blauhúster perioade al in pear jier yn Drachten en Arum foar de klasse stien 
en ek sy waard frege as se yn Blauhús oan de skoalle komme woe. Doe’t sy 
op in dei mei de wask oan de line dwaande wie, kamen der twa mannen fan it 
skoalbestjoer tusken de lekkens troch freegjen as se hjir net komme woe en Nel 
sei fuort ja. Beide bleaune se sa’n 40 jier ûnderwiis bieden yn Blauhús. 

Foar Trees wie der in lytse ûnderbrekking, omdat it yn dy tiid yn it RK ûnderwiis 
gebrûklik wie dat in troude frou ûntslach krige. Letter wie der safolle ferlet fan 
ûnderwizers, dat se frege waard om asjebleaft wer werom te kommen. Dat 
die se, mar allinnich foar in fêste oanstelling fansels! Sa wie it wol bysûnder 
emansipearre dat dizze beide troude froulju yn de santiger en tachtiger jierren in 
folsleine wurkwike draaiden en ek noch mem wiene. Net gebrûklik yn dy tiid. ‘Yn 
Blauhús wie dat hielendal gjin probleem’, seit Trees. ‘Nou’, seit Nel, ‘toen ik hjir 
kwam wie der krapte en toen haw ik wol dingen nei myn holle krigen as, “ik naam 
de banen yn fan de jongere famkes” en “ik wie in ontaarde moeder”, no ja, ik had 
daar lak aan, dêr giet it net om, mar ik ha wol in soad smoesjes opfrette moatten.’  
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No is it op’t heden sa dat de bern troch de corona pandemie al twa kear yn ien jier 
tiid in skoft net gewoan ûnderwiis krije koene. Soks ha dizze beide juffen yn hun 
wurkjierren noait meimakke. Wat se wol meimakke ha, is de tiid wêryn men alle 
jierren kontroleard waard op TBC en dat je ek in ‘TBC verklaring’ noadich hiene 
as learkrêft. As de bern kontroleard waarden, kamen der gjin âlders oan te pas. 
‘Je waarden yn de rij setten en hupsakee, dêr gong it. Dokter Hoogwater kaam 
dan, mei de wyksuster.’ 

Dat de skoalle echt langere tiid hielendal ticht giet en dat der thúsûnderwiis 
fersoarge wurde moat, is foar dizze beide fakfroulju hielendal nij. No ha se, as 
beppe, meikrigen hoe’t dat giet. Hun beppesizzers krigen wurk mei nei hús en 
sa koene se even meisjen hoe’t it hjoeddedei giet. Ik sis meisjen en net mei 
genietsje, want se binne noch net echt te sprekken oer hoe’t it dat der no útsjocht. 
‘It binne allegear plaatsjeskriften en werkskriften. In echte sin hoege se net iens 
mear yn elkoar te draaien.’ Dat wurdt fuort befestige troch Nel. ‘Mar se meitsje ek 
net iens alles fol. Dan krije se dat al mei nei hús. Wat gaat daar in soad geld in 
zitten.’ Trees fertelt dan hoe’t sy foarhinne in werkskrift en in netskrift hiene. Yn it 
werkskrift diene se de berekkingen mei potlead en it antwurd kaam yn it netskrift 
mei kroantsje penne. ‘En wie dyn hiele werkskrift fol, dan koest dyn gum pakke en 
koest it wer hielendal útgumje.’ Dan ha we it oer de tiid fuort nei de oarloch. 

As Trees sjocht nei it skoallewurk fan no, dan herkent se net folle fan it ûnderwiis. 
‘Der wurdt net echt mear ynsliten liket it wol. En der wurdt ek fan alles omhinne 
gûchele om it zogenaamd ‘inzichtelijk’ te meitsjen’, seit Nel, ‘no, inzichtelijk... se 
reitsje der allinnich mar troch yn’e war!’ Se prate noch even troch oer wat der 
noadich is om echt ta learen te kommen, dat je ek ‘vaardigheden’ oefenje moatte 
om fierder te kommen. As se fertelle oer bern dy’t it allegear hiel maklik dwaan 
koene en hoe’t dy hun ferfele koene as se op dy klassikale ynstruksjes sieten te 
wachtsjen, kinne se it der wol mei iens wêze dat der foar dizze bern op’t heden 
wol mear oandacht is. Net elk bern hoecht mear alle ynstruksjes út te sitten. ‘Ja’, 
seit Nel ‘en dát fyn ik wól in foarútgang. 

En ja, wat foar metoade as je ek hawwe, it hinget en stiet eigenlik altyd mei de 
learkracht dy’t der foar stiet.’ ‘Ja, absolút’, seit Trees ‘mar in metoade dy wol alles 
dekt, dêr hast wol steun oan. Sa ha we hjir wol in goeie taalmetoade hân. Ik wie 
noch mar in begjinnende learkracht en as se dan by my kamen, hiene se twa 
jier allinnich mar Frysk hân. Letter wie dat ien jier Frysk by Chrysogona. No is in 
metoade allinnich mar in richtlijn. Ast dêr net in ferhaaltsje omhinne breidest, dan 
kinst wol nei hús ta gean toch?’ Nel: ‘Ik wie der by de kleuters altyd op tsjin. Je 
koene in metoade der by brûke, mar it moast net de standaard wurde. Ik ha wol 
dielen brûkt en ek bronnenboeken. Ik kin ek net beoordele as dy metoades fan no 
better binne as toen des tiids. Mar ik ha sels it gefoel dat der wat oan ûntbrekt.’ 
As ik sis dat ús metoades fan doe net folle romte hiene foar kreativiteit (en dan 
tink ik even oan de taalleskes fan de jierren santich) dan wurdt dêr fuort mei 
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ynstemd. It gie destiids folle mear om it learen fan technyske feardichheden en 
minder om je eigen ynbring. Mei de leskes fan doe hoege we no net mear oan te 
kommen. De bern hawwe in oare wrâld om hun hinne as wy hiene. Der binne folle 
mear yndrukken. Hjir binne we it meielkoar oer iens. Nel beneamt dat de bern no 
mear oan ûndersykjend learen dogge en ek echt leare om te presentearen en te 
sprekken foar in groep. Tiden ha tiden.

As ik witte wol wat foar dingen hun écht bybleaun binne fan de Gregoriusskoalle, 
fertelt Nel fuort oer de patatfeesten by de kleuters. ‘Dat wie foar my elk jier wer 
in hoogtepunt. Dat dy lytskes, dat dy der dan tsjinop seagen en groep 2 lei dan 
út fan “dat en dat is it” en we hiene ek elke kear in oar tema, dus dan wie it noait 
itselde en wie it toch spannend en dan groep 8! En dêr haw ik my elke kear wer 
oer ferbaasd, hoe’t dy sich dan opwurpen as de beskermhearen en frouwen fan 
dy bern, se dan ek op in manier begeleiden, dat je tochten fan “Ja, jonges, dit is 
toch geweldich!” en dat se letter op’e merke je noch oanholden en seine “Wat 
wie dat moai juffrou, en dan mochten we kofje ha mei gebak!” en sa! En wat ik ek 
altyd sa moai fûn, dat dy âlders der dan by wiene en hoe moai as dat dan gong.’ 
Trees falt by: ‘It wie in soad wurk, de hiele skoalle stie op’e kop, mar it wie it wol 
wurdich fûn ik altyd.’ 

En fierder: ‘Wat ik altyd hiel leuk fûn 
op skoalle, dat wie mei Wortman: 
it krystfeest. Dat fûn ik hiel leuk. 
En dan kamen de âlders yn de 
gymsaal. It wie in klau om it klear te 
krijen, want we wiene mar mei syn 
trijen. Mar it wie altyd hiel leuk.’ Dêr 
herken ik sels ek fuort wat fan, want 
ik wie toen learling: jûns yn’e pronk 
mei je âlders nei skoalle ta en dan 
oan lange tafels yn’e gymseal sitte 
en meielkoar oan de poeiermolke. 
Altyd bybleaun. Mar letter, doe’t ik 
kollega wie op de Gregorius hiene 
we moarns krystcircuit en sjoch 
ik de skoansusters Nel en Trees 
tegearre noch yn de swarte lange 
rok, mei wite skelk foar en klotske 
op’e holle om sa optúgd mei de 
bern sûkelaadsjes te meitsjen. ‘Oh ja, dat fûn ik altyd ek wol leuk en dan rûn it 
wer gigantisch yn’e soep’, seit Trees slop fan it laitsjen, ’dan moasten we op’t lêst, 
want dan gong dy kuolkast ek noch stikken, hiene we se bûten, want it frear, want 
dy moasten stjurje witst wol! En it woe mar net en it woe mar net. ‘Just dy dingen, 
dy bliuwe hingjen by de bern’, seit Nel. 
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Trees: ‘En wat ik ék hiel leuk fûn, wiene sommige skoalreiskes. God, God, God, 
we gongen in kear nei dat klimduin yn Schoorl en toen seit Hartman: ‘Jonges, 
wy bliuwe bovenoan dat klimduin stean, wy gean net mei nei ûnderen.’ Want se 
moasten dan, as it fluitsje gong, komme. Mar ja, dêr wie in hiele kloft by natuerlik, 
want hy hie altyd in hiel soad folgelingen. Och, leave siel. No en ast dan dêr 
bovenop moast om hun op te heljen, dan koene sy de oare kant om en dan, no 
ja, dat wie dus onbegonnen wurk, dêr koest net oan begjinne. Dus op in gegeven 
moment ‘Ja, wat moeten we nou?’ No, ik sei, we gean gewoan nei dy bus, we 
begjinne gewoan te rinnen en we sjogge it wol. Se komme wol wer achter ús oan 
en oars mar net! Mar se kwamen wol, se kwamen wol!’ In bytsje opluchting sil der 
grif wol west ha, dat mist my net en no, hast fyftich jier letter, smyt in noch in moai 
ferhaal op 

Trees fertelt oer de tiid dat der noch in sânde en achtste klasse wie. Ek doe’t sy 
krekt begûn as ûnderwizeres wie dat noch sa. ‘No, dat foel ek net mei, want dan 
wiene der bern by en dy wiene in kop grutter as do. En dy bern dy sieten gewoan 
te wachtsjen tot se fan’t skoalle ôf koene, want dan gongen se nei de boer, of heit 
hie in buorkerij en dan mochten se thús oan it wurk. En dan hiest ek noch sa’n 
soad, dan koene se net iens yn in kring drave (want de gymseal wie toen lytser), 
dus dan hiest twa kringen en dan wie it hupsakee in earmtakke en hupsakee 
een foet oerdwers. No dêr hiest wurk fan hear! Ast dan op it skoalleplein rûnst, 
dan rûnen wy ek noait allinnich. De hiele rij rûn dan, al it personiel, oars hiest 
hielendal gjin ontzag. Mar waardst der wol op ôf stjoerd, moast it wol leare no. 
Want dan wiene se wer oan it knokken no. En dan stie der rest der omhinne oan 
te moedigjen.’ 

Dizze juffen hawwe beide sa’n fjirtich jier ûnderwiis bean yn Blauhús, mar 
ik freegje my ôf as se hjir séls ek wat leard hawwe. Nel fertelt fuort oer de 
gitaarlessen dy’t we oait mei in groepke learkrachten namen. ‘Ik dacht, dat lykt 
my su leuk, dat ik dan in de klas dy kleuterferskes begeleide kin.’ We skaften 
allegear fol goeie moed in gitaar oan en sieten braaf yn in rûntsje om akkoarden 
te spyljen. We ha in hiele bulte wille hân, dat wol, mar as we echt gitaar spyljen 
leard hawwe... ‘Nou, folgens my de enige dy it nyt leard het, bin ik’, seit Nel. Mar 
goed. Wat ha se dan wól leard?

‘No’, seit Nel, ‘ik ha wol leard om soms iets minder spontaan te wêzen. Net dat it 
my kwalik nommen waard, mar dat ik sels tocht fan, “ja, dit mut even nyt” en wat 
ik ek leard ha, is dat ik altyd útgong fan it goeie en dêr haw ik ek wol erfaringen 
mei hân dat dat net altyd út kaam. Ik ha dus wol leard dat ik net blindelings 
fertrouwe moat op de goedheid fan de minsken.’ Wêr de froulje it ek oer iens 
binne is dat net alle skoalbegelieders de kunde hiene om te begelieden. Der 
waarden wolris minsken by helle, as der wat wie, dy’t sels noch noait in klasse 
hanteard hiene. Trees fertelt oer in adviseur dy’t it der net better fan makke. ‘En 
toen sei ik op in gegeven moment “Ik neem de volledige verantwoording en ik heb 
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veel liever dat u niet meer komt.” En dat wie better!‘ Ek teamscholingen wiene 
soms oanlieding ta hilariteit, blykber is der mear leard yn de momenten dy net 
spesifyk bedoeld wiene om te learen. 

As ik freegje wat se no ‘typysk Gregorius’, of ‘typysk Blauhús’ fine, binne se it wol 
behoarlik iens. Trees: ‘De minsken wiene eigenlik altyd posityf tsjinoer de skoalle. 
Tenminsten, meastal wol. Skoalle moast it al hiel raar dwaan, at it net sa wie.’ 
‘Yn de lêste jierren wie it soms wolris dat der wat wie’, seit Nel. ‘Ja, mar net toen 
dy grutte húshâldingen der wiene en sa. En se hiene wolris in kwestje mei ien 
of oare learkracht, absolút wol, mar net dat de skoalle dêr as geheel ûnder lijde. 
Nee, je waarden meastal wol steund. Absolút. Se seagen altyd earst it positieve. 
Dat wie wol bysûnder, omdat je út eigen doarp kamen. Mulder sei ris ‘Noait geen 
gedoe’ en dat sloech der op dat, omdat je út eigen doarp komme, dan is dat 
soms wol hiel ferleidelik om te tinken: “Ja, wat mient se wol.” Mar nee, dat waard 
net útspile.’ Nel fult oan: ‘Tuerlik, je ha bêst wolris in woordenwisseling hân, mar 
ik moat wol sizze, ik ha altyd wol soarge dat je toch altyd noch troch ien doar 
koene.’ Dy relaasje dy’t der wie mei âlders, wie der ek mei kollega’s. We koene it 
hartgrondig meielkoar ûniens wêze en toch meielkoar troch ien doar kinne en dat 
tekent de skoalle as gehiel. ‘Mar dat moat ek kinne, fyn ik’, seit Trees. Se fertelt 
oer sitewaasjes wêryn it net rûn mei in learling en dy dan hieltyd der út stjoerd 
waard en by Trees yn it lokaal kaam. ‘No, dat is toch gjin manier fan dwaan? Ik 
sei ‘ten earste setst dat bern in krúske op’e rêch en ten twadde stapelst my der 
hieltyd mei op.’ Dat wie in hiel bewerklik bern, mar ergens ek in prácht bern!’ 
Kearn fan it ferhaal is, dat je dêr as learkracht sels mei rêde moatte, oars bouwe 
je ek niks op mei sa’n bern. En soms wie it sa, dat in learkracht echt net yn 
Blauhús paste, mar wat ús oangiet is wurkje op de Sint Gregorius yn Blauhús oer 
it algemien gewoan hiel noflik. 

Nel seit noch oer de skoalle: ‘Ik moat sizze, it is in âld gebou, mar it hat as je 
binnenkomme altyd sfear fan “ik fiel my hjir thús”, it is waarm.’ ‘En je ha de romte’, 
fult Trees oan, ’sommige skoallen binne sa benepen no?’ We binne it der oer 
iens, ûndanks de ymposante, âlde foargevel, is dit in skoalgebou fan no, mei alles 
der op en der oan, moaier, rommer en mei mear foarsjennings as in soad nije 
skoalgebouwen wol ha. ‘Ja, ik sêch altyd, it is noch steeds in fijn gebou. It gefoel 
is altyd goed.’ Dêr heart noch wol in lyts ferhaaltsje by, mar dêr komt Nel sels mei 
yn ‘it ferhaal by’ op side .... 

We kinne it fansels net litte en praat noch even in skoftke troch oer wat der 
noadich is om in goeie ûnderwizer te wêzen, foar ús is dat in ûnderwerp wêr’t 
noait in ein oan komt. Hie ik wollen, dan soe ik mei de ferhalen fan dizze juffen 
wol in boek folskriuwe kinne, mar we litte it foar dizze Nijsbrief yn it jubileumjier 
fan de skoalle der earst sa mar by! 
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Programma sneon 
11 septimber 2021

Iepen Monumintedei

Dielnimmers binne Sint Vitustsjerke Blauhûs (rûnlieding, ferhalen, 
filmkes), Klokketoer Greonterp (de skiednis fan it eardere tsjerkhof) en  
Bartholomeustsjerke Westhim (tentoanstelling Jan Reus). Begjin septimber komt 
de flyer yn jo brievebus mei tiden en folsleine programma.

Uitfestival

Rûnom de Blauhúster Sint Vitustsjerke. 
• Tsjerkeplein Terras, mei kofje, tee en ysko’s 
• Start Fyts- kuiertocht Blauhûs - Greonterp Westhim 

• Optredens lokaal muzikaal en teatraal 
talint yn de pastorietún

• Rûnfeart oer de Tsjerkegrêft
• Schminke en Boatsjetimmerje 

Noch útwurkje: In High Tea yn de pastorietún. 

Ofsluting 
19.30 oere Fiering yn de Pastorietún, mmv de Fanfare 

Organisaasje Stichting Lokaasje Teater Blauhûs, Sint Vitus Lokaasjeried en 
Uitfestival Súdwest-Fryslân
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Zorgcentrum Teatskehûs 
Vitusdiijk 2 
8615 LM  Blauwhuis 
Telefoon: 0515-571900 
www.patyna.nl 
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De winnaars bij de jeugd: v.l.n.r.: Marrit 
Reitsma, Nynke Reitsma en Ilse Bloemsma

Simmer yn 
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De winnaars bij de volwassenen: v.l.n.r.: Koos 
Terwisscha van Scheltinga, GraddusTerwisscha van 
Scheltinga, Piety Reitsma

Blauhús 

foto’s fiskwedstriid: Grietje Bloemsma
foto’s bloemenfietsen: Rinske Harsta
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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? De oplossing kinne jo fine op side 38.

Tsjerkepaad 2021 Bartholomeus kerk Westhem.
 
Vanaf 3 juli t/m 4 september elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur en in 
het monumentenweekend 11 en 12 september( zelfde tijden ) is er in de 
Bartholomeus kerk te Westhem weer een tentoonstelling te zien. 

Jan Reus, die zijn jeugd in Greonterp en 
Blauwhuis doorbracht, en na ruim 50 jaar 
weer terug keerde naar Friesland, laat 
schilderijen zien met als inspiratiebron  
“Lud fan Fryslan/ Wetter van Fryslan. 
Hij is gefascineerd door de natuur in zijn 
algemeenheid en water in het bijzonder. 
Hij observeert de bewegingen van het 
water en ziet overeenkomsten met muziek 
(geluid/melodie) en dans (ritme/chorografie). 
Rimpelingen, draaiingen, golven, water staat 
(bijna ) nooit stil.
Deze dynamiek is terug te vinden in zijn 
werk.

Plaatselijke commissie Westhem Taal van het water
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Het verhaal bij het kleuterlokaal in de Gregoriusschool
door Nel Bekema-Hoekstra

Aan het eind van het  interview 100 jier Gregorius In praatsje mei âld learkrêften, 
doe ik enkele uitspraken over de school.
Nel seit noch oer de skoalle: ‘Ik moat sizze, it is in âld gebou, mar it hat as  
binnenkomme altyd sfear fan “ik fiel my hjir thús”, it is waarm.’ En: ‘Ja, ik sêch 
altyd  it is noch steeds in fijn gebou. It gefoel is altyd goed.’ Dêr heart noch wol in 
lyts ferhaaltsje by, mar dêr komt Nel sels mei yn ‘it ferhaal by’ op side .... 

Tsja, het gevoel was er al toen we in augustus 1985 met de invoering van de Wet 
op het Basisonderwijs met de kleuters verhuisden naar de lagere school. Na een 
interne verbouwing was het er goed toeven voor de kleuters.

Maar toch … een beetje heimwee bleef er altijd naar ons onderkomen in de 
Sinsmar: de kleuterschool ‘It Protternêst’ met de grote lokalen.

Toen werd het 2001 … en mocht er een extra lokaal worden gebouwd. 
Ik nam zitting in de bouwcommissie, met de uitdrukkelijke wens, dat het nieuwe 
lokaal een kleuterlokaal zou worden. En die wens ging in vervulling! Overleg 
met Architectenbureau Lieuwe Zijlstra uit Bakhuizen en Jelle’s Boubedriuw uit 
Greonterp volgden en de samenwerking verliep uitstekend! 

Op 8 oktober 2001 werd onder toeziend oog van alle leerkrachten en andere 
leerlingen de eerste paal geslagen door Lennart Hoeke (oudste leerling) en 
Gerbrand Ketelaar (jongste leerling). Het project werd opgeleverd in maart 2002 
en de officiële feestelijke opening was op 27 augustus 2002.

Vanaf die tijd was er geen sprake meer van heimwee, want te mogen spelen 
en werken in een lokaal met een oppervlakte van 80 m2, met vloerverwarming, 
een zolderverdieping, een magazijn, een ruimte voor individuele begeleiding 



25

van leerlingen en een buitenberging was een ‘droom’ voor de kleuters, die 
werkelijkheid werd  en mijn uitspraken over de school tot op heden dubbel 
en dwars bevestigen!

Musyk op 4 maaie

Alle jierren wurket Fanfare Blauwhuis graach mei oan 
de 4 maaiebetinkings dy’t organiseard wurde troch it 
pleatselike kommitee fan Blauhûs. Wy fi ne it moai en ek 
wichtich bydrage te kinnen oan it omtinken foar it leed 
fan kriich en besetting en de off ers dy’t brocht binne 
foar ús fryheid. Meastal blaze wy dan in pear koralen, 
en somtiden noch oare musykstikken dy’t oanslúte by it 
tema of ûnderwerp fan dat jier. Fansels klinkt dan tsjin 
acht oere de ‘Taptoe’, blaasd troch in trompettist, wêrnei’t eltsenien twa minuten 
stil is. It momint dat dy stilte foarby is, meie wy dan de beide folkslieten spylje, 
earst it ‘Wilhelmus’ en dêrnei it ‘Frysk bloed, tsjoch op!’. 

Yn 2020 koene wy foar it earst net mei it hiele korps meidwaan sa’t wy dat 
wend wiene. In lytse groep trompettisten hat doe de plechtichheden yn Blauhûs 
begelaat en eltsenien koe dat thús folgje fi a de livestream. Dit jier woe men soks 
wol wer waan, mar dan leafst op mear plakken yn Blauhûs en de omlizzende 
doarpen, sadat mear minsken it dochs ek “yn it echt” meikrije kinne soene. Wy 

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 (nijsbriefblauhus@hotmail.com of 
nijsbriefblauhus@gmail.com) en ik kom langs om het verhaal op te schrijven en 
een foto te maken.
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wiene al in ein op weis yn it oerliz oer hoe’t wy dit mei lytse groepen musikanten 
dwaan kinne soene, doe’t bliken die dat wy neffens de regels omtrint eveneminten 
mei heechút mar twa spilers gearkomme mochten. 

Dat betsjutte dus dat der hielendal gjin mearstimmige musykstikken spile wurde 
koene. Om dochs de twa minuten stilte musikaal markeare te kinnen, woene wy 
besykje it blazen fan de ‘Taptoe’ wol trochgean te litten. (Folút hyt dit it ‘Taptoe 
Signaal Infanterie’. It wurd ek wolris de ‘Last Post’ neamd, mar dat is eins in oar 
stik; de Ingelske ferzje fan dit militèr sinjaal.) It slagge om sân blazers te finen dy’t 
dizze solo op har nimme woenen, de measten fan harren hiene soks noch nea 
earder by d’ein hân! Hja hawwe dêr goed foar oefene, en op de stoarmige jûn 
fan de 4e maaie 2021 stiene hja op fjouwer plakken yn Blauhûs en yn Wolsum, 
Greonterp en Westhim en lieten tsjin acht oere har musikale oprop ta betinking 
klinke op trompet, euphonium en bugel.

By sintrale betinking yn Blauhûs bespile - oars bugeliste - Mariska Altena foar 
dizze gelegenheid de trompet fan har broer. Om it mâle waar wie dizze betinking 
mei taspraak en krânslizzing fan it krúspunt ferpleatst nei de Vitustsjerke. Ek dit 
jier koe men dit wer folgje fia de livestream. Foar de oare spilers waard ek om 
in bytsje in lij plakje omsjoen. Tagelyk mei har suster Mariska spile trompettiste 
Sanne Altena yn de Gerben Rijpmastrjitte, Anneke Zeinstra spile op de hoeke fan 
Sinsmar en Atsemar, ek op trompet, en yn’e Sylroede spile bugeliste Eva Eijzinga. 
Fan de trije Wolsumer musikanten dy’t dit wol oangean woene hat Hilde de Jager 
yn Wolsum by de tsjerke it sinjaal op har euphonium spile. Ek op euphonium spile 
Douwe de Jong by de klokketoer fan Greonterp. Eltsenien dy’t De Ljouwerter 
Krante fan 5 maaie sjoen hat, moat op de foarpagina de prachtige foto opfallen 
wêze dy’t fotograaf Niels de Vries (mei technyske help fan Marijke de Jong) dêr 
fan him makke hat. Iksels mocht yn Westhim tsjin de hurde wyn ynblaze op myn 
bugel; de stoarmfleagen brochten op dat stuit aldergelokst net folle himelwetter 
mei. 
Wa’t de foto’s besjen wol, kin ûnder oaren telâne op de facebook-side fan 
Deadebetinking Blauhûs, en neffens my is dêr ek de fideo-registraasje noch wol 
werom te sjen.
Ik fûn it in útdaging en ek in moaie ûnderfining om soks sa mei te meitsjen en ik 
begryp dat mear fan’e spilers dat wol sa belibbe ha. Mar ik hoopje fan herten - 
mei eltsenien dy’t ik dêr yntusken oer heard ha mei - dat wy as fanfare it oare jier 
it musykmeitsjen en it stilstean ta betinking wer echt mei de hiele mienskip belibje 
meie. 

Ina Kluvers,
Fanfare Blauwhuis
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Blauhúster Merke
Beste merkefierders fan Blauhús,

De Merke fan 2021 wolle we net samar foarby gean 
litte, mar nimmen kin foarút sjen.
As de regeljouwing it talit, binne we fan doel om 
freedtejûn 20 en sneon 21 augustus in programma 
foar jimme te meitsjen. We binne hjir mei dwaande 
tegearre mei de fokferieniging om it rûn te krijen.

Set it mar mei potlead yn de aginda. As we mear witte, komt dêr fest wat  yn de 
brievebus.

Groetnis,
Merkekommisje Blauhús
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle

Schoolverlaters schooljaar 2020-2021

Staand van links naar rechts: Germ Reitsma, Lisanne Schilstra, Chamila Galama, 
Jimte Oppedijk, Pascal Popma, Jayden Steenwijk, Jens Altena en Harm Brandsma.
Zittend van links naar rechts: Jesse Draijer, Jurre Jansen, Hieke Wijbenga, 
Fardau Folkertsma en Ypie Galama.

Hallo, ik ben Germ Reitsma, 12 jaar en woon in Wolsum. Ik ga naar het 
Bogerman in Sneek. Ik wil later iets met boten doen. Dit jaar vond ik op school de 
musical het leukst.  Wat ik wel ga missen is de groep, want iedereen gaat naar 
een andere school.

Hoi, ik ben Lisanne Schilstra. Ik ben 12 jaar oud en woon in Blauwhuis. 
Volgend jaar ga ik naar het Bogerman in Sneek. Ik ga VWO doen. Later wil ik 
modeontwerpster of architect worden. Mijn hobby’s zijn knutselen, tekenen, 
volleybal en bakken. Ik heb veel zin om nieuwe mensen te leren kennen. Ik vind 
het wel jammer dat ik mijn klasgenoten minder ga zien.

Hoi, ik ben Chamila Galama. Ik ben 12 jaar oud en woon in Blauwhuis. Ik ga 
naar de HAVO Kans Klas op het RSG in Sneek. Ik zit op volleybal en ik speel 
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graag buiten. Later wil ik graag naar de NHL Hogere Hotelschool. Ik heb veel zin 
om naar het RSG te gaan.

Hallo, ik ben Jimte Oppedijk en ik ben 12 jaar oud. Ik ga naar HAVO/VWO op 
het RSG in Sneek. Mijn hobby’s zijn voetballen,met vrienden spelen en voetbal 
kijken. Ik wil later profvoetballer worden. Ik vond dit jaar de musical het leukste, 
maar vond het niet leuk, dat meester Pyt uitviel.

Ik ben Pascal Popma. Ik ben 12 jaar en woon in de Sylroede 11. Ik vind dat wij 
een leuke klas hebben op de Sint Gregoriusschool. Volgend jaar ga ik naar het 
Bogerman VMBO Basis Kader. Ik heb voor de musical een ijscokar gemaakt en ik 
ga later de techniek in, omdat ik van technisch bouwen houd. 

Hoi, ik ben Jayden Steenwijk en ik ben 12 jaar en ik woon in Abbega. Ik ga naar 
het Marne College en daar krijg ik ook een laptop. Later wil ik tractormonteur 
worden. Ik vond de musical leuk om te doen. Volgend jaar gaat de groep uit 
elkaar en dat is wat minder leuk.

Hallo, ik ben Jens Altena. Ik ben 12 jaar en woon in de Sylroede. Mijn hobby’s 
zijn truck spotten, skeeleren en schaatsen. Ik ga naar het Bogerman en ik heb erg 
veel zin in de nieuwe school. Ik heb ook veel zin om naar school te fietsen, want 
ik vind fietsen erg leuk. Later wil ik vrachtwagenchauffeur worden.

Hoi, ik ben Harm Brandsma. Ik ben 12 jaar en woon in Wolsum. Mijn hobby’s zijn 
skeeleren, zwemmen en schaatsen en ik wil later vrachtautochauffeur worden. 
Ik ga naar het Bogerman en heb er zin in, maar ik vind het niet leuk, dat ik mijn 
vriendjes minder zie. 

Hoi, ik ben Jesse Draijer. Ik ben 12 jaar en woon in Blauwhuis. Ik ga naar het 
Marne College in Bolsward en ik ga naar de HAVO. Ik vond de musical heel 
leuk, maar ik vond het heel jammer dat meester uitviel. Mijn hobby’s zijn fietsen, 
crossen, voetballen en karten. Later wil ik iets technisch doen.

Hoi, ik ben Jurre Jansen en ik woon in Blauwhuis op Sylroede 18. Ik ga naar 
het RSG Magister Alvinus naar het gymnasium. Later wil ik iets doen met 
onderzoeken. Mijn hobby’s zijn drummen en volleybal. Ik heb heel veel zin in de 
musical. Ik denk dat ik volgend jaar de groep wel ga missen.

Hoi, ik ben Hieke Wijbenga en ik ben 12 jaar. Ik ga naar het RSG GT. Ik ga de 
klas wel missen, want we konden het goed met elkaar vinden. Het leukste vond 
ik de musical. Mijn hobby’s zijn knutselen, kaatsen en volleyballen. Ik wil later 
iets doen met oncologie. Ik wil het doen met kinderen, omdat mijn moeder bijna 
hetzelfde doet met volwassenen. 
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Ik ben Fardau Folkertsma. Ik ben 11 jaar en ga naar het RSG op VWO.
Dat is handig, want ik wil veearts worden. Mijn hobby’s zijn paardrijden en naar 
Hylpen op het strand. Ik woon in Wolsum. Ik vond de musical heel erg leuk, maar 
ook vond ik het dansen op vrijdagmiddag heel leuk. Ik ga de klas wel heel erg 
missen, maar ik heb veel zin in de nieuwe school.

Hoi, ik ben Ypie Galama. Ik ben 11 jaar oud en ik ga naar CSG Bogerman in 
Sneek. Ik ga VWO doen. Ik heb er zin in. Mijn hobby’s zijn volleybal, tekenen, 
knutselen en buiten spelen. Mij lijkt het leuk om dierenarts te worden, omdat ik 
van dieren houd. En ik heb zin om nieuwe mensen te leren kennen.

Pompom ijsjes

Wat heb je nodig? 
– Een schaar
– Lege eierdoos/-dozen
– Verf en een kwast
– Lijm
– Wol
– Karton (of een speciale pompom maker)

Hoe ga je te werk? 
Voor de pompom: Knip twee ringen uit het karton (in een soort donutvorm) en leg 
deze op elkaar. Wikkel wol om de ringen heen tot het gat in het midden helemaal 
gevuld is. Qua kleur(en) kun je het zo gek maken als je zelf wilt! Als je helemaal 
klaar bent, knip je met een schaar het wol tussen de 2 kartonnetjes los. Bind de 
losse wol met een draadje vast door deze tussen de kartonnetjes door te halen. 
Stevig vastknopen en het kartonnetje verwijderen. Je pompom is klaar!

Voor het hoorntje: 
De middelste stukjes van een eierdoos hebben de vorm van een ijshoorntje. Knip 
dit stukje uit de doos en verf het. Het is leuk om een echt koekkleur te gebruiken, 
maar een ander kleurtje staat natuurlijk ook hartstikke gezellig. Als het hoorntje 
droog is, is het tijd om de pompom toe te voegen. Zorg voor een goede laag lijm 
op het randje van het hoorntje en plak de pompom vast. 

Tada: ijsjes!

Afkomstig van: www.famme.nl

Zomerknutsel voor een regenachtige middag
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Aktiviteiten

Fioelkonsert Tim de Vries 

Sneontejûn 17 july, Menistetsjerke Warkum. 
Belangstelling? Mail dan gerbenrypma@home.nl de 
befêstiging folget. 
Tim docht syn oplieding oan de Musikschule fan Wenen. 
Hy Tim spilet trije solostikken. Twa fan Bach en ien fan de 
Belgyske komponist E. Ysaye.

Yn de Gerben Rypma Keamer fan kafee De 
Freonskip Blauhús is de tentoanstelling ‘Huzen 
mei in Ferhaal’ ynrjochte. Yn de huzen wennen 
baptisten en boeddhisten, mar ek evakuees en 
ûnderdûkers. Der binne ferhalen oer pleatsen, 

Tentoanstelling ‘Huzen mei in Ferhaal’ 

Sneon 23 oktober organisearje we  yn de omkriten fan Greonterp ús jierlikse 
Kulturele Kuier. We begjinne om 13.00 oere by it kafee yn Blauhûs en rinne oer 
Greonterp nei de Tempelpleats yn De Ryp. Underweis krijt it lânskip - it wetterpeil 
yn it greidelân - ús omtinken.

Kulturele Kuier 

We slute de kuier ôf mei de 
presintaasje fan it boek 'De 13 
fan Obbe Sjutsje'  oer de famylje 
Postma, yn kafee de Freonskip 
yn Blauhûs.

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 sylskoalle.

We binne tagelyk mei it kafee iepen

@gerbenrypma 
gerbenrypma@home.nl
t 06 3890 9704
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Pastoor Vlaskamp - deel  2
Pastoor Vlaskamp stond tussen 1961 en 1971 aan het hoofd 
van de parochie Blauwhuis. Vele oudere inwoners bewaren 
goede herinneringen aan de in Luttenberg geboren pastoor. 
En, Pastoor Vlaskamp bracht het Tuinfeest naar Blauwhuis. 
Hieronder het levensverhaal van Pastoor Vlaskamp, met dank 
aan de heer Hennie Vrielink uit Zwolle. In de vorige Nijsbrief 
is een deel van het levensverhaal van Pastoor Vlaskamp 
beschreven. Nu het tweede deel vanaf de priesterwijding.

Wormspastoor, de eerste priesterzoon van Luttenberg
Als eerste jongeman uit de parochie Luttenberg werd Lambertus Vlaskamp 
priester. “Ik heb nooit een ander ideaal gehad als priester worden en ik heb er 
ook nooit een moment spijt van gehad.” Pas twintig jaar later werd er uit zijn 
geboortedorp weer iemand tot priester gewijd; “sindsdien zijn er nog een stuk 
of veertien gevolgd.” Lambertus Vlaskamp werd in 1931 in Utrecht tot priester 
gewijd. In aanwezigheid van zijn ouders, pastoor Butzelaar, deken Eekwielens, 
studenten van het Groot -Seminarie te Rijsenburg en vele dorpsgenoten droeg de 
neomist zijn eerste plechtige Heilige Mis op in de parochiekerk van Luttenberg. 
Op de achterkant van het gedenkprentje ter gelegenheid van deze priesterwijding 
staat een afbeelding van de heilige Isidorus, “patroon der landbouwers”. Als 
student had hij in 1929 al eens een rol vervuld in de kerk van Luttenberg bij de 
viering van het veertigjarig priesterfeest van Butzelaar. Lambertus Vlaskamp was 
toen de Ceremoniarius tijdens deze viering.
 
De eerste priesterzoon van Luttenberg begon als kapelaan in St. Nicolaasga 
en daarna in Utrecht (H. Gerardus Majelja) en Schalkwijk. In 1938 bij de viering 
van het eeuwfeest van de Corneliusparochie in Luttenberg assisteerde hij als 
diaken pastoor Odijk bij de heilige mis en hield tevens de feestpredicatie, waarin 
hij de 100-jarige geschiedenis van de parochie Luttenberg uiteenzette. Oude 
Luttenbergers kunnen zich nog goed herinneren dat hij ”donders kon preken” 
wanneer hij in latere jaren wel eens terugkwam in zijn geboortedorp. In 1948 werd 
Lambertus Vlaskamp voor de eerste keer pastoor, in Heeg waar hij ook onder 
grote belangstelling en waardering van de parochianen zijn vijfentwintigjarig 
priesterfeest heeft gevierd. Van 1956 tot september 1961 was hij pastoor in 
Uithuizen en daarna in Blauwhuis. 

In 1971 ging Vlaskamp uit eigen vrije wil met emeritaat. Van de parochie en 
bisschop hoefde hij niet weg. Hij zei daarover: “Ik ga liever twee jaar te vroeg 
dan een jaar te laat. Ik voel de verantwoordelijkheid die je als pastoor hebt heel 
sterk en daar wil ik wel eens af. Niet omdat ik daar te lui voor ben, maar je moet 
de verantwoordelijkheid eens overdragen. Een pastoor die te lang blijft zitten is 
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funest voor een parochie. Ik ga weg voordat ik de boel in de war gooi.” 

Pastoor Vlaskamp is in de veertig jaar van zijn priesterschap niet van zijn stuk 
gebracht door de veranderingen in de kerk en samenleving. “Het gaat wel erg 
vlug, zo vlug dat het je wel overrompelt, zoals het trouwens iedereen overrompelt. 
Of die snelle veranderingen van de laatste tijd veranderingen ten goede zijn, weet 
ik niet, maar ik vind het wel een erg interessante tijd. Soms wou ik wel eens dat 
ik nog jong was en dat ik het jaar 2000 zou mogen meemaken,” aldus Lambertus 
Vlaskamp in 1971. Hij had wel moeite verantwoording te moeten afleggen aan de 
nieuw ingestelde Parochieraad: “Ik wil geen twee kapiteins op het schip.” 

Andersdenkenden niet welkom
Hij werd overrompeld door de veranderende tijdgeest nadat hij in 1962 het 
initiatief nam tot oprichting van het Blauwhuister Tuinfeest (Blauhúster Túnfeest) 
in de tuin van zijn pastorie. Als pastoor wilde hij daarmee de saamhorigheid van 
de katholieke gemeenschap in Blauwhuis vergroten. Om het feest op grond van 
een bisschoppelijke richtlijn te beperken tot een besloten katholiek feest stelde 
hij een legitimatieplicht in. Andersdenkenden waren niet welkom. Deze situatie 
was na enkele jaren onhoudbaar. Het jaarlijks feest was zo’n succes en met 
name de jeugd begon zich te interesseren voor dit festijn en mensen van buiten 
Blauwhuis gingen het legitimatiebewijs zelfs namaken. Vlaskamp daarover: “De 
katholieke ouders sturen hun kinderen naar deze dansavonden om verkering met 
andersdenkenden tegen te gaan. Men moet hieruit niet concluderen, dat wij niets 
met andersdenkenden te maken willen hebben, maar wanneer wij een dansavond 
organiseren, die voor iedereen toegankelijk is, dan werkt dit een gemengd 
huwelijk in de hand. En wat moet het worden tussen een overtuigd katholiek 
en bijvoorbeeld een overtuigd protestant? Ik ben jaren kapelaan in Utrecht 
geweest en heb vaak te maken gehad met gemengde huwelijken. Vrijwel altijd 
kwam er narigheid van. Het is daarom dat wij legitimatie op RK dansavonden 
verplicht stellen. We leven in een tijd van oecumene en ik ben er voorstander 
van. Dit moet echter in de kerk en niet op de dansvloer beginnen.” Het is hem 
niet gelukt. Hij kon de veranderende moraal niet keren. Er kwamen steeds meer 
bezoekers met als gevolg dat er popgroepen kwamen spelen en er aanzienlijk 
meer geofferd werd aan Bacchus. Als blijk van waardering voor de jongeren die 
het feest organiseerden regelde Vlaskamp jaarlijks een bus, waarmee ze op 
de Stöppelhaene-zaterdag Raalte bezochten. Hester Witteveen, die ook deel 
uitmaakte van het feestcommissie kan zich alleen nog “hele vele bier ” in Raalte 
herinneren.  Tot op de dag van vandaag vindt nog jaarlijks het feest plaats in de 
tuin van de pastorie van Blauwhuis.

In 2012, vijftig jaar na het eerste tuinfeest, kwam een als “pastoor Vlaskamp” 
verklede lokale cabaretier (Bert de Jong) langs om de afgelopen vijftig jaar nog 
een keer door te nemen en natuurlijk kwam ook de omstreden “legitimatieplicht” 
ter sprake: “It Túnfeest wie earst wol in Roomske oangelegenheid want ik stie  by 
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it stek en eltsenien  moast him as har legitimearje. 
En as ik twifels hie, liet ik de besiker ‘het onze 
vader’ en ‘het wees gegroet’ bidde. En ik sil jimme 
sizze: alle net roomsken foelen sa troch de koer. 
Jimme wolle net witte wat foar gebeden destijds 
foarby kamen.” ( vertaling HV: Het tuinfeest was 
eerst een roomse aangelegenheid, want ik stond 
bij het hek en iedereen moest zich legitimeren. 
En als ik twijfels had liet ik de bezoeker ‘het 
onze vader’ en ‘het wees gegroet’ bidden. Ik 
zal je zeggen: alle niet-roomsen vielen door de 
mand. Je wilt niet weten wat voor gebeden er 
destijds voorbij kwamen.) Ook werd soms aan de 

Bert de Jong yn de rol fan 
Pastoar Vlaskamp.

bezoekers gevraagd hun rozenkrans te laten zien.

Blauwhuis heeft pastoor Vlaskamp leren kennen als een beminnelijk man, 
die bereid was zich in te zetten voor zijn parochianen. Volgens Willy de Wolff, 
de vroegere kasteleinsvrouw van de Freonskip was Vlaskamp “een echte 
ouderwetse dorpsherder.” Hij heeft vooral -overeenkomstig de wens van de 
parochianen- geijverd voor het behoud van de monumentale Sint Vitus kerk 
van Blauwhuis. “Ik heb hier altijd graag gezeten. Ik hou van de mensen. Ik ga 
geloof ik aan de ene kant wel gemakkelijk weg, anders deed ik het niet, maar ik 
voel wel dat ik straks niets meer te zeggen heb.” Met zijn vertrek verloor deze 
katholieke enclave in Friesland zijn laatste eigen pastoor en gingen er negen 
nonnen in de pastorie wonen. Pastoor Andela van Heeg kreeg Blauwhuis erbij. 
“Het katholiek eilandje Blauwhuis in een calvinistische zee” bleef zich pastoor 
Vlaskamp herinneren, want toen oud-fouragehandelaar Titus de Wolff in 1976 
café De Freonskip verbouwde, werd achter het café de “trochreed” (het huisje 
en de paardenstal) afgebroken en maakte plaats voor een nieuwe feestzaal, die 
tot de dag van vandaag de “Pastoar Vlaskamp Seal” wordt genoemd. Dit is niet 
alleen een feestzaal, maar ook verenigingszaal en bij het ontbreken van een 
parochiehuis soms ook parochiezaal. Boven de klapdeuren naar deze zaal hangt 
nog altijd het portret van de geliefde pastoor.

Terug naar Salland
In 1971 keerde pastoor Vlaskamp na meer dan veertig jaar terug naar zijn 
geliefde geboortestreek Salland. Hij ging in Haarle wonen en zei daarover: 
“Maar ik ga niet niets doen. In mijn nieuwe woonplaats blijf ik op vrijwillige basis 
werkzaam, in overleg met de pastoor.” Vanwege zijn geboortehuis “De Worms” 
stond hij onder zijn Sallandse streekgenoten bekend als “Wormspastoor”. Vanuit 
die herkomst werd zijn leven gekenmerkt door degelijkheid en nabuurschap. Op 
8 juni 1984 is Lambertus Wilhelmus Vlaskamp overleden in Haarle. Volgens het 
bidprentje was de humor van deze blijmoedige pastoor in brede kring bekend en 
genoot hij van vriendenkringen en familierelaties. De kerk was hem dierbaar en 



35

hij duldde geen aantasting van wat hem heilig was. Meer dan dertien jaar heeft 
hij nog als levenskunstenaar kunnen genieten van zijn oude dag in de omgeving 
van zijn kinderjaren: Sallander met de Sallanders. Ook Blauwhuis was pastoor 
Vlaskamp nog niet vergeten. In 2013 vond er een Reve Herdenking plaats in 
de Sint Vituskerk en werden er herinneringen opgehaald aan de bezoeken 
van Gerard Reve aan deze kerk, “waar hij met de gemoedelijke dorpspastoor, 
volkspastoor Vlaskamp in gesprek ging in de pastorie hiernaast.”

Wurkgroep Historisch Blauhûs – ‘Middenstand’

Yn de Maitiid Nijsbrief stie in list fan Undernimmingen (Middenstand) út ús 
omkriten. Dy list is noch langer wurden troch ferskate reaksjes, tank dêrfoar. 

Hoe no fierder.
• Us wurkgroep giet safolle mooglik eigners ‘middenstân ûndernimmingen’ of 

famylje fan eardere ûndernimmers benaderjen.
• Der wurdt in formulier makke mei fragen dy’t we graach mei jo trochnimme 

om ta in moai ferhaal te kommen.
• We roppe hjirby eigners en (famylje fan) eardere eigners op: sammelje alfêst 

gegevens, ferhalen en foto’s.
• Pak oars de Maitiid Nijsbrief 2021 der nochris by; op side 34, 35, 36 stiet 

ynformaasje.

Op Facebook @historischblauhus wurdt regelmjittich in âlde foto of nijsgjirrich 
artikel pleatst. 

Wurkgroep Historisch Blauhûs,
Nel, Rinske, Bert, Sikke, Sicco
historischblauhus@blauhus.nl T 06 3890 9704

Als voorbeeld  het verhaal over de groente en fruitwinkel tegenover de school. 
Met ons bezoekje aan Hil Tjalsma-Kingma en de bijdrage van Elly Attema-
Hobma over de groente- en fruitwinkel van haar ouders kregen  we een stukje 
geschiedenis van deze winkel, maar het verhaal is nog niet compleet. Binnenkort 
gaat een van ons op bezoek bij nazaten van de eerdere eigenaren Wybren en 
Ymkje Bosma. Ook zijn we op zoek naar mensen, die ons iets weten te vertellen 
over Ruurd (zoon van Johannes Bekema) en Tecla Bekema. 
En belangrijk: Foto’s ontbreken nog en die zijn meer dan welkom!

Familie Tjalsma - Groente en Fruit
De familie Tjalsma woonde in eeen huisje achter de groentewinkel van hun buren 
Ruurd en Tecla Bekema . Er was rondom het huis genoeg grond en Lubbert had 
daar een Loonbedrijfje. 
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In ?????? kocht de Gemeente hun huisje, om op die plaats woninkjes voor 
ouderen te kunnen bouwen.  Omdat de buren Bekema met hun handel wilden 
stoppen, kochten Lubbert en Hil de winkel.  Hil haalde de benodigde papieren en 
het middenstandsdiploma en zo kon ze in ??????? met ‘haar hobby’ beginnen. 
Een mooie bijverdienste. 
Aggie Flapper kwam als winkelmeisje bij hun werken en Hil denkt terug aan een 
gezellige tijd. Ze merkte nog op, dat ze het altijd bijzonder heeft gevonden, dat ze 
bij de klanten nooit iets merkte van onderscheid in geloof, hoewel hun gezin niet 
katholiek was.  
Lubbert bezorgde zonodig de bestellingen, maar hield zijn loonbedrijf. 
Hij  breidde de werkzaamheden uit en toen de zaken steeds beter gingen,  
verplaatsten ze het loonbedrijf en verhuisden met het gezin naar De Kat 2A, 
Westhem. 
In 1965 verkochten ze de winkel aan Rein en Elly Hobma.  

R. Hobma - Groente en Fruit 

Yn juny 1965 kochten Rein Hobma en Elly Hobma-Rypma it pand oan 
de Schoolstraat 63 (no Van der Looswei 7). Hjir hie de famylje Tjalsma in 
grientewinkel hân en dat like Elly ek wol wat ta. Se moast dêrfoar oan de stúdzje 
en it 'maatskiplik belang' waard toetst foardat der in fergunning ôfjûn waard. 
It wie in lytse grientesaak, mei in grutte snijmasjine, in jirpelskraabmasjine en 
in snobbersguodfitrine. Yn it midden fan de foargevel wie de winkeldoar, de 
húshâlding wenne links fan de doar en rjochts wie de winkel en it pakhús. Se 
hiene in lytse, fêste klantenkring en leveren griente en fruit oan it sylkamp yn de 
Ryp en oan it St. Theresiahuis.  

It wie Elly har handel, mar de winkel  hie 
Rein syn namme, dat gie doe sa. Rein 
Hobma wurke by de timmerman (Jelle 
Dooper) en Elly regele it wurk foar de 
winkel. Allinnich as der ferfier noadich 
wie om nei de jirpelboer yn Snits, de 
gruthandel yn Boalsert of besoargje by 
it sylkamp, dan moast Rein yn aksje, 
want autoride koe frou Hobma net. Rein gie ek nei de fergaderingen fan de lokale 
ûndernimmers, yn dy jierren fûn men dat gjin plak foar froulju. 

Yn 1974 ferkochten se de masjines werom oan Lubbert en Hiltsje Tjalsma, 
plus it rjocht om grienten te ferkeapjen en de grientewinkel waard omboud ta 
in sliepkeamer. De famylje Tjalsma hie ynmiddelsk de pleatslike ‘supermerk’ 
oernommen fan de famylje Nijdam en koe fanôf dizze oerdracht yn hun 
doarpswinkel ek grienten en fruit oanbiede. Der hat dêrnei net wer in aparte 
grientewinkel yn it doarp west.
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Ut de Alde Doaze 
(troch Bert de Jong)

Op de facebookpagina van Historisch Blauwhuis komen prachtige foto’s voorbij. 
Niet iedereen kan deze pagina raadplegen. Deze prachtige foto’s willen wij u 
echter niet onthouden.

Schoolfoto 1902 met schoolhoofd meester Van der Loos

Op de foto staan van boven naar beneden en v.l.n.r.
Bovenste rij: Sjors van der Loos, Chris van der Loos, Jantien van der Loos, 
Regina Lolkema, Akke van der Bos, Minke Hettinga, Jansje Kuipers, Aaltje van 
der Zee en Sientje Appelhof
Tweede rij: Meester Theodorus van der Loos, Henricus van der Loos, Siep 
Galema, Bertus van der Loos, Sip Lolkema, Cornelia (Kee) Lolkema, Tjitske 
Hettinga, Lolkje Kuipers, Aaltje Kuipers en Djoeke Popma.
Derde rij: Harmen Brattinga, Teake Foekema, Rein Witteveen, Gerard Popma, 
Douwe Lolkema, Fokje Hoekstra, Dirk Hoekstra, Yme van der Meer, Klaas 
Hettinga en Jozef Witteveen.
Onderste rij: Johannes Bouma, Arjen Witteveen, Sidonius Witteveen, Tjitsche 
Brattinga, Kornelis Brattinga, Hiltje Bouma, Wietse Bouma, Sikke van der Zee, 
Lolke Lolkema, Sietse van der Bos of Sjoerd Brattinga
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Oplossing: Boedistische Pleats yn De Ryp

Aanzicht Van der Looswei 2 te Blauwhuis met de Singel en gracht om het St. 
Theresiahuis en verderop de oude smederij van Van den Berg (foto rond 1920).
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