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Elly Attema-Hobma   

Fearkrêft
Mei de krystdagen yn it foarútsjoch lês ik it 
konsept fan dizze Nijsbrief. En dy stiet, krekt 
sa’t it heart foar in krystnûmer, grôtfol ‘feel-
good’ ferhalen. En dat kinne we wol brûke 
op’t heden, want de ‘ver van mijn bed show’ 
dy’t corona hjit stie hjir fan’t hjerst yniens ek 
lyk neist ús eigen bêd. It skynt trouwens dat, 
yn tsjinstelling ta wat grutte gelearden oait 
tochten, minsken yn tiid fan krisis en tsjinslach 
fuort net belies jouwe, mar krekt sterker en 
striidberder wurde. Hoe soene de minsken 
dy’t lang lyn tidens de 2e wrâldkriich har 
taflecht yn Blauhús fûnen hjir oer tinke? 

Dat Blauhús as wenplak foar in soad minsken 
mear as de muoite wurdich is, blykt wol út de 
reaksjes dy’t we krigen op de enquête oer 
wenjen yn Blauhús. Wy hawwe hjir sa mar 
te sizzen in ‘heech tefredenheidsgehalte’ en 
men strykt hjir graach del. Hoe graach, dat 
kinne wenningsykjenden witte litte troch it 
formulier yn te fullen op side 10. Fierderop fine we in pear prachtige plaatsjes fan 
Blauhús, moai pasjend by de sfear fan de toer en it skûtsje dy’t ús op’t heden jûns 
as in beaken fan ljocht nei it thúshonk roppe. 

We lêze yn dizze Nijsbrief oer de skoalbern dy't de bewenners fan it Teatskehús 
ljocht brochten op in skiere novimberdei en oer de kryststâl (hânwurk fan master 
Mulder) dy’t foar it earst útstald waard toen ik sels noch op skoalle siet en tidens 
de krystfakânsje noch altyd in blikfanger is oan de Van der Looswei. 

No ha we dizze krystdagen foar it earst sûnt it bestean fan de fanfare gjin 
krystkonsert en moatte minsken dy’t nei de nachtmisse wolle har foar it earst yn 
de skiednis fan de tsjerke ynskriuwe foar it beheind oantal plakken. Mar net ien 
dy't wat dan ek mar oan de wilgen hinget. Elk reageart mei in 'Wat in het vat zit 
verzuurt niet' en siket nei oplossingen fan wat wol kin of wannear't it kin. Sa toant 
elk syn fearkrêft en kinne we ús hooplik gemoedlik deljaan yn de dagen rûnom 
kryst: cocooning sa’t we noch net earder dien ha. Lit mar komme dy krystdagen! 

Nammens Doarpsbelang Blauhús winskje ik graach elk hiele noflike dagen ta en 
foar de takomst oars  niks as goeds.
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Bestjoer Doarpsbelang Blauhús:
Elly Attema - Hobma, Foarsitter
Michiel Zeinstra, Skriuwer
Bernard Kroon, Ponghâlder
Auke Attema, lid
Karin Bolink, lid
Grietje Bloemsma, lid

Sekretariaat : Sinsmar 14, 8615 LK  
Blauhûs
Mailadres: doarpsbelang@blauhus.nl

Blauhús op Ynternet:
www.blauhus.nl
Michiel Zeinstra

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

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

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

Kolofon
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Kalinder
Datum  Aktiviteit
19 desimber – 3 jannewaris Krystfakansje
2021
5 jannewaris  EVA, De Freonskip, koffieochtend,    
  nieuwjaarsbijeenkomst
23 – 27 febrewaris Voorjaarsvakantie
23 febrewaris  EVA, De Freonskip, 
  Spreker Mw. Klasina Seinstra, winnares laatste   
  11-stedentocht.
16 Maart  EVA, De Reonskip,
  Spreker Mw. Reino Elzinga, trouwambtenaar in   
  Súd-west Fryslân 
31 maart  Doarpsbelang, De Freonskip, jiergearkomste
21 april   EVA, Matineevoorstelling Anastasia in    
  Scheveningen

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

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

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

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 1 maart 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

Noflike krystdagen en 
in lokkich en sûn 2021
Meiwurkers Nijsbrief
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang

Inzameling oud papier stopt

Beste dorpsgenoten,

Zoals u gewend bent, verzamelen we al sinds jaar en dag oud papier in voor 
de oudervereniging van de Sint Gregoriusschool in Blauhús. Met de opbrengst 
zijn activiteiten van de oudervereniging gefinancierd. Denk aan: schoolreisjes, 
sportdagen, sinterklaasfeest, musical, gymschoenen voor de kleuters en nog veel 
meer.

Helaas komt aan deze inzameling een eind. Door de dalende papierprijs stopt 
de gemeente met het ondersteunen van het inzamelen van oud papier. Dit 
betekent dat, met aftrek van de kosten, het inzamelen voor onze oudervereniging 
geen winst meer oplevert. Daarom is besloten om gebruik te maken van de 
beëindigingsregeling die per 1 januari 2021 ingaat. Door in te stemmen met 
deze regeling ontvangt de oudervereniging gedurende een korte periode een 
vergoeding. Na deze periode vervalt helaas deze bron van inkomsten.

Het vervolg is aan de gemeente. Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke 
wijze de inzameling van het oud papier verder zal gaan. We hebben de vraag 
uitgezet bij de gemeente en wachten nog op antwoord. Doarpsbelang Blauhús 
volgt de ontwikkelingen en houdt contact met de gemeente. Via de site van 
Blauhús en de Nijsbrief wordt u op de hoogte gehouden.

Vanaf deze plaats bedanken wij iedereen die al die jaren heeft bijgedragen 
aan het oud papier en daarmee alle activiteiten van de oudervereniging mede 
mogelijk heeft gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Oudervereniging St. Gregoriusschool
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De nije doarpekoördinator

Goeie Blauhús,
 
Myn namme is Jan Witteveen en ik wenje yn Tsjerkwert. Sûnt 2016 wurkje ik by 
de gemeente wêr’t ik no san oardeljier steds-, doarps- en wikenkoördinator bin. 
Ik bin jim nije doarpekoördinator, opfolger fan Theo Bouma dy’t yn maart mei 
syn dikfertsjinne pensioen gie. Myn wurkgebiet is fanôf Blauhús oer Drylts nei in 
oantal wiken yn Snits. Mei myn kollega’s bin ik:

- it earste oansprekpunt foar bestjoeren fan steds-, doarps, en wykbelangen en            
 oare kollektiven;
- soarchje ik dat winsken fan groepen minsken op it goeie plak yn de gemeentlike  
 organisaasje komme;
- besprek ik projekten en saken dy’t spylje mei jimme kontaktwethâlder Mark de   
 Man;

yn ús prachtige gemeente Súdwest-Fryslân.
 
Hawwe jimme goeie ideeën of rinne jimme earne tsjinoan wat leefberens 
oanbelanget, dan hear ik it graach.
Bliuw sûn en oant sjen!
 
Mei freonlike groetnis,
 
Jan Witteveen
Steds-, doarps- en wikenkoördinator
Gemeente Súdwest-Fryslân
E: j.witteveen@sudwestfryslan.nl
T: 0515 489371

Een ronde door het dorp met onze nieuwe groen voorman: 
Sytze Hendriks

Een paar weken geleden hebben wij van dorpsbelang een ronde door het 
dorp gedaan met onze nieuwe groen voorman:  Sytze Hendriks.  Hij vertelde 
enthousiast over de plannen die hij als voorman heeft met Blauwhuis. Blauwhuis 
is volgens hem vooral groen, groen en nog eens groen. Qua kleur kan er nog wel 
wat aangepast worden en daar moesten we hem wel een beetje gelijk in geven. 
Afgelopen tijd is er al een begin gemaakt met de eerste plannen. Vooral het 
kruispunt zal er anders en kleurrijker uit gaan zien. Zijn idee is om een deel van 
de planten die weinig andere kleur dan groen hebben te vervangen door kleurrijke 
planten, paars bijvoorbeeld. De eerste borders zijn al gepland. Natuurlijk kunnen 
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ze niet alles in 1 keer meepakken, maar hij is welwillend en wil ook graag input 
van het dorp. In de komende jaren wil hij elk jaar een stuk aanpakken, waardoor 
Blauwhuis straks weer kleurrijk wordt.
Ook zou hij meer bomen willen planten. Bij de speeltuin in de Sylroede is hier 
al een begin mee gemaakt, daar zijn 10 bomen gepland, waaronder platanen, 
berken en sierperen. En om de schoolkinderen hierin te betrekken mochten zij de 
palen verven. Het is een kleurrijk geheel geworden. 

Daarnaast zijn ze ook bezig met snoeiwerk bij het sportveld. Hier staan bomen 
die nodig gesnoeid moeten worden. Dit werk is lang uitgesteld, maar hij wil dit 
nu wel gaan oppakken, zodat de bomen weer uit kunnen botten en een mooier 
aanzicht krijgen. 
Het is ook weer de tijd van het ruimen van zieke bomen, deze herkent u aan 
een wit kruis op de stam. Als u wilt weten wat de reden van de ruiming is, kunt 
u dit vinden op de site van de gemeente bij de zogenoemde bomenkaart. Per 
boom staat de reden van kap. Afspraak is wel dat de geruimde bomen binnen de 
bebouwde kom, vervangen worden. Soms niet op dezelfde plek, maar wel binnen 
de bebouwde kom. 

Daarnaast hebben we met hem gesproken over het paadje langs de steiger en 
de ijsbaan. Het schelpen paadje is vervangen door asfalt, waardoor we er nu 
weer met droge voeten langs kunnen als het regent en dat is fijn. Alleen groeit 
het onkruid nu wel erg hard en is er al een poosje geen onderhoud aan het groen 
geweest. Hij zou dit in de gaten gaan houden en er werk van maken.

Mocht u zelf ergens iets zien wat aan onderhoud toe is, dan kunt u dit doormiddel 
van een zogeheten MOR (melding openbare ruimte) doorgeven bij de gemeente. 
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(Nieuwbouw) Wonen in Blauwhuis

De commissie Wonen Blauwhuis, 
onderdeel Dorpsbelang Blauwhuis, 
is in afgelopen maanden bezig 
geweest met het voorbereiden van 
een aanvraag voor nieuwbouw 
woningen in Blauwhuis. Hierover zijn 
gesprekken gevoerd met gemeente 
en partijen die vaker met dergelijke 
aanvragen hebben gewerkt. Een 
locatie voor het nieuwbouwplan is 
hierbij nog niet vastgesteld. 

Uit de eerdere afgenomen woningenquête bleek een vraag van circa 25 
nieuwbouwwoningen. Uit data van onder andere Funda blijkt deze vraag hoger 
te liggen. De definitieve aanvraag voor het exact aantal nieuwbouwwoningen 
dient onderbouwd te worden met inschrijvingen. Deze inschrijving is een 
intentieverklaring waarbij jij of jullie aangeven een nieuwbouwwoning te willen 
kopen als het plan binnen twee jaar is gerealiseerd. Deze inschrijving is geheel 
vrijblijvend en niet bindend. Het voordeel van de inschrijving is daarentegen wel 
dat jullie op de hoogte worden gehouden van de voortgang en wij er proberen 
voor te zorgen dat jullie voorrang krijgen bij het toewijzen van de kavels in een 
later stadium. In het kader van de AVG (privacywet) zullen wij de inschrijving 
anonimiseren in de definitieve aanvraag en vertrouwelijk behandelen. 

Als alle inschrijvingen zijn ontvangen, 
dan kunnen wij een definitieve 
aanvraag voor een nieuwbouwplan 
met het aantal woningen indienen 
bij de gemeente. Wij willen alle 
geïnteresseerden vragen om zo 
spoedig mogelijk de inschrijving 
naar waarheid in te vullen en retour 
te sturen naar: doarpsbelang@
blauhus.nl of in de bus te gooien bij 
de Sinsmar 14 te Blauwhuis (Michiel 
Zeinstra).

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Commissie Wonen Blauwhuis.
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Wonen in Blauwhuis,    www.blauhus.nl 

 

Uw gegevens 

Naam en voorletter(s)  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

e-mail adres  

Bericht bij nieuw 
woningaanbod? 

Ik wil wel/geen e-mail ontvangen als er nieuw aanbod huur/koop woningen wordt 
geplaatst op www.blauhus.nl  

Telefoon 1  Telefoon 2  

geboortedatum  geboorteplaats  

nationaliteit  

Gehuwd/geregistreerd 
partnerschap 

Ja /nee * Indien van toepassing, datum: 

In welke prijscategorie 
zoekt u een woning? 

(als maximum kan 
gerekend worden met 4 x  
bruto jaarloon plus 
spaargeld). 

o 150.00-200.000                            
o 200.000-250.000 
o 250.000-300.000 
o 350.000-400.000 
o 400.000-450.000 
o 450.000-500.000 

Reden van inschrijving (bijvoorbeeld: huidige woning te klein/groot, zelfstandig wonen enz.) 

Huidige woning (Bijvoorbeeld: eigen koopwoning, thuiswonend, huurwoning, etc) 

Ik zoek een:** 

 

o Gezinswoning 
o Seniorenwoning 
o (starters)appartement 
o twee onder één kap 
o rijtjeswoning 
o vrijstaande woning 
o appartement 

Medehuurders/kopers Ja/nee* Zo ja, Naam:    (evt nog een formulier hier aan bevestigen) 

 

Ondergetekende(n) verklaart dit inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld 

Plaats:      datum: 

Handtekening aanvrager: 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

** aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk 
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Deadebetinking 2021 

Us 4 maaie komitee hat 'Gastfrij' as tema keazen foar de 
Deadebetinking fan tiisdei 4 maaie 2021.
In protte gesinnen út Blauhûs en omkriten hawwe ûnderdak jûn 
oan in grut tal ûnderdûkers.
Mar bygelyks ek oan de 70 evakuees út Venlo begjin 1945 en 50 
bern út Utrecht fi a de ‘kinderverzorging’ yn 1943.

 
Yn de Maitiid-Nijsbrief 2021 lêze jo hoe’t we dat fi erder útwurke hawwe.
 
Hawwe jo foto’s út 40-45 of fan de befrijding?
We heare dat graach fi a 4maaiekomiteeblauhus@gmail.com of M 06 3890 9704

4 maaie komitee Blauhûs
Willem, Aggie, Sicco 
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Oer ús wenning, eartiids de Slachterij Nota

Drok oan it ferbouwen en dan kom je it folgjende tsjin.
Bij it fuort heljen fan de isolaasje, wat der al 40 jier yn sit, kamen wij dit 
keunstwurk tsjin.

 
Bas Brouwer dy foarich jier al in kear bij ùs kaam te sjen (yn syn âlde hús wer hij 
40 jier ferlyn wenne) fertelde dat der achter de muorre noch in kowekop ferstopt 
sit. Dy wie eartiids te sjen yn de slachters winkel fan famylje Nota. We kinne de 
kowekop net hielendal werom toverje want dan moatte we de souder slope en 
dat gean we net dwaan. Der komt straks wer nije isolaasje foar sadat de ko it wer 
lekker waarm hat. 
 
Sa binne we ek mei de ferbouwing ûnder de flier fan de gang, de “bloedput” tsjin 
kommen.
Wy binne wol hiel benijd nei ferhalen oer wat der’m yn ús hús allegear ôfspile hat. 
Wa hat noch in moai ferhaal of herinneringen oer slachterij Nota?
En wa hat noch foto’s hjir fan?

Graach reaksjes nei: berberwitteveen@hotmail.com
Wy gean noch eefkes troch mei ferbouwen en wa wit komme we noch fan alles 
tsjin.

Groetjes Andries en Berber 



13

Suster Chrysogona

Freegje in (âld) Blauhuster nei de legere skoalletiid en de kâns is grut dat suster 
Chrysogona neamd wurdt. Se hat fan 1950 oant 1983 ferbûn west oan de 
Gregoriusschool. Hiele generaasjes ha lêzen en skriuwen fan har leard, yn it 
Frysk. Ik ek. 

Doe’t ik klear wie mei myn boek oer omke Sibbele Hylkema, wie ik eins noch 
net klear mei it skriuwen. It roomske libben yn Blauhús hie my nijsgjirrich makke 
en dan foaral de susters. Dat brocht my op it idee om in boek te skriuwen oer 
suster Chrysogona. Want eltsenien kin har wol, mar kinne we har wol echt? Wa 
wie se? Wat wie har rol tusken de oare susters? Wat hat se betsjutten foar de 
foarming fan in protte Blauhúster bern? En wat hat se betsjutten foar it ûnderwiis 
yn it Frysk? It is de bedoeling om yn de simmer fan oar jier – at de skoalle 100 jier 
bestiet – wat út te bringen. Yn hokker foarm wit ik no noch net, dêr ha ik noch te 
min sicht op.

Ik ha al kontakten lein mei en meiwurking krigen fan har famylje en kongregaasje 
en âld-kollega’s sprutsen, mar ik ha jim help ek nedich. Ik soe it moai fine at jim 
jim oantinken oan suster Chrysogona, yn hokker foarm dan ek, mei mij diele 
wolle. Oantinkens, anekdoates, foto’s, feiten, alles is wolkom. Net om se letterlik 
yn it boek op te nimmen, mar om mear oer har te witten te kommen.
Jim meie it stjoere nei ida.hylkema@gmail.com of my skilje op 06-40017024. 
Alfêst bedankt!

Ida Hylkema
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Bericht van Werkgroep 55+
Met de beste wensen voor iedereen van  
Riemke, Ursula, Clasien, Sjoeke, Anneke en 
Nel.

Een paar tips voor kleine hapjes 
(uit 55+ bijeenkomst van dec. 2014 met Bouke Dooper).

• Kleine wraps besmeren met roomkaas,  
 gehakte walnoot en rucola sla.   
 Wraps oprollen en daarna in plakje van 2  
 cm snijden;
• Klein portie filet americain, zilveruitje,   
 opgerolde komkommer (in lengte schaven  
 met kaasschaaf) en blaadje rucola sla;  
• Stukje stokbrood met oude friese   
 nagelkaas, zilveruitje, schijfje tomaat en  
 blaadje rucola sla;  

• Leverpastei mengen met zout/peper/room en met spuitzak op een lepel spuiten.  
 Garneren met stukjes: walnoot, rode paprika/peterselie; 
• Reepjes bleekselderij in een laagje crême fraiche of yoghurt  in een glaasje.

Een gedicht 
We hebben een bewogen jaar achter de rug en zien hier niet graag op terug.
De corona heeft ons allemaal in de ban,
Net als de discussie over de Zwarte Pietenman.
Corona, discriminatie, het is verweven met elkaar.
Geeft soms irritatie en we zijn er wel mee klaar.
We werden in onze vrijheid beperkt en dit ging niet ongemerkt.

Wij mensen zijn kuddedieren en willen af en toe met elkaar wat vieren.
Onze maandelijkse bijeenkomsten konden niet doorgaan,
Daar willen we toch weer even bij stilstaan.
Het gemis van de sociale contacten, het samen zijn,
Maakt de wereld om je heen zo klein.
En met name met Kerst en Nieuwjaar, willen we er zijn voor elkaar.

2020 blijft in ons geheugen  staan: soms met een lach, soms met een traan.
We laten het achter in de archieven,
En hopelijk biedt het jaar 2021 nieuwe perspectieven.
Blijf aan elkaar denken en zoek ‘de warmte’ bij elkaar.
Niet alleen met Kerst, maar in het hele jaar.
Verbondenheid, waardoor we weten: We zijn elkaar niet vergeten! 
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100 jier Gregorius, 
In praatsje mei âld learlingen
De tritigers oer de St. Gregoriusskoalle yn de 
jierren njoggentich fan de foarige ieu
Jos Terpstra
Auke Attema

Jos en Auke begjinne al gau oer wat se sa noch witte. It giet fuort oer sporten: 
reedride op’e tsjerkegreft, sportdei op it fjild, rûntsjes skeelerje yn’e buorren. 
Dat is bybleaun. Ik freegje as dat in manne-ding is, dat dat sporten sa sterk 
yn it ûnthâld sit. ‘Ja, mannen. In bytsje kompetatyf no.’ ‘Mei de sportdei sluten 
we altyd ôf mei dat rûntsje draven. Dêr koest de hiele dei wol tsjinoan sjen.’ 
‘Joa, dat wie wol in moaie ôflsuter. It wie ek altyd wol in stikje prestige.’ Fierder 
is it heechspringen en de poartsjes dy’t oan de rêch hingjen bleaune by de 
hindernisbaan wol wat dat bybleaun is. ‘En dan krigen je in Mars-diploma!’ ‘Ja en 
in raketsje!’ Dêrneist wurde de moaiste gymlessen opsomme: apekoai (fansels) 
‘mar dat diene we net sa faak, dat wie te folle wurk’ en ek trefbal ‘dat diene we in 
hiel soad’ en bûten op it fjild slachbal. ‘Dan hiest sa’n knuppel, mei ien flak stikje 
en dan naamst stoer dy knuppel en dat mislukte dan twa kear en dan paktest toch 
dy oare mar. Mar ást ‘m dan rekkest mei dy knuppel dan wie dy ek in moai ein 
fuort.’  Hjir prate se noch in skoftke op troch. Ja, dat sporten... ‘Wie der ek noch 
mear op skoalle dan?’ grapket Auke. 

As se sjogge wat der no op it skoalplein allegear mei, wat sý nét mochten, is 
it krekt as kin dat hun no noch wol spite. ‘Wy mochten hast niks. Wy mochten 
allinnich mar skeelerje’ seit Jos. ‘Ja, toen mocht der net iens in bal op it 
skoalplein.’ ‘No ha se in moai fjildsje der by!’ We grave even yn it hoe, wat 
en wêrom. Ik wie úteinlik ien fan dy meunsters dy’t al dy dingen ferbean ha 
doedestiids. ‘Ik wit noch wol dat we in nij plan tekenje mochten, fan it skoalplein. 
Krigen we sa’n plaat mei. In kabelbaan en fan alles hie’k betocht,’ fertelt Auke. 
Jos wit noch dat der ek altyd ien mei de belle rinkelje mocht. Dan komme der 
ferhalen fan doe’t se noch wat jonger wiene: boartsje op de karren en by de 
sânbak. Auke fertelt hoe kolossaal as dy sânbak wie. As ik sis dat der neffens my 
oan it formaat net echt wat feroare is, falt syn kin hast op’e tafel. ‘Neeee! Dat wie 
in immens ding! En dan moasten we altyd yn de rij stean... No, ik hâld ‘m gewoan 
grut. En dan koest dêr nêst dy A-team bus parkeare.’ No komt Jos ek wat yn’t sin: 
‘Hiest dat oare ding trouwens ek noch, mei dy foarmen en dy stie fêst.’ ‘Ja! Sa’n 
auto wie dat!’ ‘Ja. En dan wiest ek de A-team. Dan siest dêr mei in ploechje op.’ 
‘Ik wie altyd B.A.’

Juffrou Nel har toverpoeier en pipermuntsjes by ûngelokjes wurde fansels 
ek bepraat en har fêste útspraak by ûngemakjes: ‘Brân is erger’ kin ek net 
ûntbrekke.
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Auke fertelt fan de krytbuorden dy’t yn’e gang hongen en dat je dan om beurten 
dêr wat op tekenje mochten. En yn de Singel stie in pingpongtafel ‘Dát wie wol 
moai ja!’ seit Jos. ‘Ja, we ha in moaie tiid hân! Ik sjoch der net raar op werom. 
Net echt nare erfaringen.’ Dan falt Auke by: ‘No, mei groep 7/8 mei René wie 
wol in nare erfaring no... As je dat as bern meimeitsje, dat is echt... ûnwerklik. 
Dan lear je foar it earst it wurd ‘gecondoleard’...’ Jos wit dat fansels ek noch 
klear. Hoe’t dat wie, dat se nei de aula giene en hoe’t it yn de klasse wie. Dat 
der gedichten skreaun waarden en der meielkoar praten waard. Gjin standaard 
skoalherinnering fan de measte bern gelokkich. Dat René ‘sa sterk as in bear 
wie’ en mei earmkedrukken altyd wûn stiet hun ek noch by. We stappe hast sa 
fan it djiptepunt fan hun skoaltiid nei feestlikheden. Want wyltst der flink yn it 
ûnthâld groeven wurdt om te witten welke juf se wannear hiene, komme der, mei 
alle juffen ek wat feesten foarby fleanen. Op in goeie Roomske skoalle mei dat 
net ûntbrekke fansels. Under oare de patatfeesten (écht in hichtepunt, sawol 
as kleuter as toen se yn groep 8 sieten) en it krystfeest mei de aktiviteiten en 
it iten neitiid yn de gymseal, mei beskútbollen en kearskes op’e tafel. ‘En dan 
hoopten je altyd dat dat faker wie,’ seit Jos, ‘mar dat wie net sa, it wie net elk 
jier.’ It ûnderdiel bakken of sûkelaadsjes meitsjen mei Nel en Trees witte se noch 
klear. As we it oer ferske sjongen krije seit Jos ‘Ik wit trouwens noch wol, no’t we 
it oer sjongen ha. Dat Elly altyd dy rare... dêr ha we it thús noch wol oer... fan 
ommeladieommeladie’ ‘Fli fla,’ falt Auke by ‘Dat is fli fla!’ ‘Ja,’ seit Jos, ‘dat kin’we 
sa noch meisjonge’. As ik in pear ‘wurden’ ynset, makket Jos it fuort ôf. Lol.   

Dêrnei komme der wat musicals foarby. Dat wie fansels ek in hichtepunt en ek 
wat dat echt hearde by dizze mannen hun skoaljierren. Dat sil ynfierd wêze rûn 
de tiid dat sy op skoalle sieten. Grutte rollen, lytse rollen. Sjonge foar publyk, 
donderjeie yn’e coulissen, ûnder it podium troch krûpe en Lennart Hoeke dy’t 
yniens mei in grutte, yn kleur spuite hanekam, op skoalle kaam, wylts dat net by 
syn rol passe. ‘En meester Dominicus dy séach! Nee, dy koe it net waardeare! 
En dan krigest neitiid in ‘Sint Gregorius-kofjemok’ en alle oare klassen diene 
ferskes om je út te swaaien. Dan giest écht fan skoalle ôf. Ja, dat wie in hiele 
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happening hear.’ ‘Dat je jûns op skoalle wienen, dát wie al in ding fûn ik altyd! Dat 
wie gesellich en smûk. Dy hiele sfear.’

As ik freegje as se ek dingen witte dy’t neffens hun ‘typysk Gregorius’ binne, 
komme se mei de rijen foar de skoaldoar en juffer Trees dy’t ‘streng maar 
rechtvaardig’ wie, sa’t Jos seit. ‘Mar, achterôf echt wol goed. Dy wie wol fan de 
regeltsjes sil’k mar sizze. Oeral wie wol in regeltsje foar.’ ‘Discipline,’ seit Auke. 
‘Ja, orde en netheid en wit ik wat!’ foeget Jos ta. Se fertelle oer de fieringen 
yn de sportseal en it meielkoar bidden yn de klasse. Hoe bewust en keurich je 
meibidden. ‘No soe ik it net mear dwaan, mar toen wie dat gewoan prima.’ No’t 
we it toch oer âlde dingen ha, tinkt Jos ek oan dy hiele âlde boekjes fan ‘de 
Bokkenrijders’ mei de brune kaften der om. En it kapsel fan juffer Trees bliuwt ek 
in weromkommend ûnderwerp fan gesprek fan mannich âld Gregorius-gangers. 
Juffer Adela har regeltsjes en har foarlêskeunsten komme ek noch foarbywaaien, 
dy ha beide ek wol yndruk makke. En ek komt der dan noch in ‘tante-juf’ lâns: 
‘Mar it wie ek wol in dinkje dat Elly toen juf waard, want dat wie toch ‘tante Elly’ 
no.’ Auke falt by: ‘Mar it wie toch wol, dán wie it juffrou en dán wie it tante toch. It 
wie net erch.’ Der komt in ferhaal boppe tafel fan ‘fjildûndersyk’, dat we mei Wiebe 
Altena by Jacobi troch it lân mochten en dat dy ús oer skriezen en ljippen learde. 
‘Dat fûn’k sá moai!’

Fêste routines, sa as mei de jierdeikaart by de klassen lâns gean, tillefoantsjinst 
hawwe of de taak om ôf te waskjen ‘Dan fieldest dy op iene of oare manier 
belangryk datst de ôfwask dwaan mochst’. En hoe’n heibel as der wie as ‘der 
nêst de pot pisse waard’. No ja sis. Hilariteit. Fierder giet it noch oer masters 
dy’t rookten, sprekbeurten, citoscores, tútsjetik op it plein, mei de bus nei it 
skoalswimmen, netsjes skriuwen (wat noait moai genôch wie) en Tonny en Imelda 
yn de rol fan pyt ‘Do seachst it altyd, mar do wistest it écht net!’ Dit sille we mar 
oanmerke as ien fan de mystearjes fan de Sint Gregorius. Mei dit mystearje 
slute we it ferhaal mar ôf, der moat ek noch wát geheim bliuwe. Want hoewol’t 
se yn earsten tochten dat se net safolle mear wisten, bliuwe de ferhalen no 
mar kommen. De kamera út, de penne del en we prate noch in pypfol. Bedankt 
mannen!

Elly Attema-Hobma
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Iepenloftspul ‘Legindaryske Vinea Domini Sylkampen’ 
yn simmer 2022 
De Stichting Lokaasje Teater Blauhús en regisseur Wouter Daane hawwe 
besletten Iepenloftspul ‘Legindaryske Vinea Domini Sylkampen’ nei de simmer fan 
2022 te ferpleatsen.
Regisseur Wouter Daane: “Het is jammer, maar het is niet anders. We pakken het 
ook dan weer vol enthousiasme op”.
 
Oarspronklik soe de foarstelling yn de simmer fan 2020 spile wurde, dat koe net, 
dus wie de hoop earst fêstige op simmer 2021.
Bestjoerslid Hartman Witteveen: “Der moast mei namme foar de rom 30 spilers in 
dúdlik beslút nommen wurde, om dizze tiid hiene de repetysje al los moatten. We 
sette no yn op simmer 2022”. 
 
‘Vinea Domini’ (Wijngaard 
des Heren) is basearre op 
persoanlike ferhalen fan 
dielnimmers, ynstrukteurs en 
liedingjaanden út de jierren 
’60 rûnom dizze sylkampen.
De foarstelling is op en oan 
It Fliet, ien fan de Blauhúster 
Puollen, de lokaasje wêr 
de legindaryske sylkampen 
begjin jierren ’60 opsetten 
binne troch de paters 
Augustijnen út Wytmarsum.

De spyldagen binne 24, 25, 
30 juny en 1 en 2 july 2022.
De 600 al ferkochte kaarten 
bliuwe jildich.

Lokaasje ynspeksje 7 septimber 2019
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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.  



20Foto’s makke troch: 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.
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Fanfare Blauwhuis óp naar een nieuw muzikaal jaar

Het stukje in de vorige Nijsbrief was zo hoopvol! Wij 
repeteerden weer, met de zinnen gezet op een corona-
proof gemaakte versie van ons jaarlijkse kerstconcert, 
al was nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies zou 
moeten. Ook de jeugd van Koperkabaal zou na de 
herfstvakantie weer samen muziek gaan maken, maar 
weer kwam het anders! 

Verscherpingen van de maatregelen noopten eerst al tot een wisselrooster met 
de maximaal dertig - van onze in totaal zo’n veertig - leden in de showroom, onze 
repetitieruimte sinds september. Zo konden alle muzikanten in twee groepen 
verdeeld over de repetitie-avond toch wekelijks repeteren. En vervolgens deden 
zich in de directe omgeving helaas zoveel besmettingen voor, dat besloten werd 
de repetities alsnog helemaal stop te zetten. Koperkabaal startte niet op en 
hoewel nu - we schrijven inmiddels eind november - het samenspelen wel weer 
zou mogen, achten wij het veiliger de ontwikkelingen nog af te wachten. 

De altijd zo leuke en gezellige Sint Maarten- en Sinterklaasvieringen gaan dit jaar 
ook aan onze muzikale neuzen voorbij. Die vormden in andere jaren de vrolijke 
opmaten naar ons sfeervolle jaarlijkse kerstconcert in de Sint Vituskerk, en ook 
dat zit er dit jaar - voor het eerst sinds ons bestaan - echt niet in! Het trio Vocal 
Roses uit Oudemirdum zou dit jaar te gast zijn bij het concert. Het is fi jn dat deze 
groep samen met ons wil bekijken wanneer we de voorgenomen samenwerking 
alsnog vorm kunnen geven.

Ondertussen tasten we naar mogelijkheden om toch 
samen iets van het muziekverenigings-gevoel te blijven 
beleven. We zijn echt blij met wat wel kan, zo is het 
een hele troost dat de muzieklessen doorgang vinden; 
er zijn leden die opnieuw lessen zijn gaan volgen, als 
stimulans voor zichzelf. Onze jaarlijkse snertactie is in 
een aangepaste vorm georganiseerd en uitgevoerd, veel 
dank aan onze sponsoren en begunstigers voor alle 
kleine en grotere investeringen, en ook aan alle betrokken 
vrijwilligers voor de energie die zij in deze actie hebben 
gestoken! Zoals het nu staat zal door fanfareleden, in 
twee kleine groepjes afzonderlijk, muzikale medewerking 
verleend worden aan de beide kerstvieringen in de kerk. 

Ook al ervaren we als muziekvereniging veel beperkingen, we proberen steeds 
weer uit te komen bij wat wél kan en daarbij ook goed voelt om te doen. Het is 
in ieder geval al mooi om te merken hoe daarin met elkaar wordt meegedacht 
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en meegeleefd! We hopen uiteraard van harte dat we volgend jaar weer met alle 
leden samen volop zullen kunnen musiceren en ons publiek dan ook gauw weer 
mogen uitnodigen om te komen luisteren. 

Bestuur Fanfare Blauwhuis

Kulturele Kuiertochten 2005 – 2020 | Gerben Rypma Stifting

Yn 2005 organisearren we ús earste Kulturele Kuier, fan Westhim troch de 
greiden nei Abbegeaster Ketting en wer werom oer it Tsjerkepaad fan Abbegea 
nei Westhim. Begjin- en einpunt wie doe kafee De Kat.

It is in tradysje wurden, elk jier in kuier, meastal op de lêste sneon fan oktober. 
Tige spytich, mar dit jier moasten we oerslaan, mar dêr ha we wat op fûn! 

Op gerbenrypma.nl/aktiviteiten fine jo by Kulturele Kuier in fotoferslach mei 
oersicht fan kuiertochten fan 2005 oant en mei 2019 én in spesjale 2020 edysje 
‘Op eigen houtsje’om yn de omkriten fan Blauhûs te rinnen, op in dei dat it jo past.

www.gerbenrypma.nl | @gerbenrypma | gerbenrypma@home.nl 

2012 Jonkerhuzen, Tsjerkwert, Parregea, Hieslum, Greonterp
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Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra

Elk jaar in de kerstvakantie,  staat deze 
kerststal achter het raam in het lokaal van 
groep 7/8 van de school en elk jaar komen 
kinderen en volwassenen er naar kijken. Ik 
weet niet of iedereen de herkomst van dit 
prachtige stukje figuurzaagwerk kent. Daarom 
hieronder het verhaal

Stal en kerstgroep zijn gemaakt door meester Bernard Mulder 
(1905-1991). Hij werd geboren in Steggerda, ging van 1920 
tot 1924 naar de kweekschool in Hilversum, stond voor de 
klas in zijn geboortedorp en in Overdinkel aan de grens met 
Duitsland. Moest in de oorlog onderduiken. Solliciteerde 
vanuit zijn onderduikadres in Steggerda naar de post van 
hoofdonderwijzer in Blauwhuis (kwam indertijd op de fiets!), 

kreeg de baan en kon na de oorlog in 1945 direct aan de slag.
Hij ging in 1970 op 65-jarige leeftijd met pensioen. Had toen zo’n 46 jaar bij het 
lager onderwijs gewerkt, waarvan 25 jaar als hoofd van de school in ons dorp. 
Naast zijn werk had hij zitting in de Merkecommissie, was hij organist in de 
kerk en lid van de KVP-afdeling. In de  laatste twee functies bleef hij ook na zijn 
pensionering actief.

Toch vond hij nog 
tijd voor het maken 
van de kerststal. 
Zijn drijfveer? 
Omdat de 
schoolmis eind 
jaren ‘60 was 
afgeschaft, konden 
de kinderen steeds 
minder vaak naar 
de kerstgroep 

in de kerk kijken en meester Mulder vond  het een gebrek, dat de school zelf 
geen kerststal had. Dus ging hij aan de slag! Hij gebruikte een voorbeeld uit een 
doe-het-zelf tijdschrift, vergrootte de patroontjes van de figuren op hokjespapier 
en bracht ze over op triplex. Daarna figuurzaagde hij alle stukken met uiterste 
precisie en perfectionisme uit. Opzetstukjes met gleuven waarin  de figuurtjes 
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precies pasten, werden niet vergeten!
Ook het schilder- en verniswerk deed hij zelf.  Alleen het Jezuskind, dat mocht 
juffrouw Trees Wijbenga-Bekema doen. Zijn latere commentaar op haar werk 
was: Mooi gedaan, maar het Kind lijkt wel 2 jaar!

Om beschadiging van de figuren te 
voorkomen, maakte hij van rood kaftpapier 
passende enveloppen. Van tijd tot tijd 
kwam hij naar school om extra papier te 
halen en om de stand van zaken door te 
geven. 
Als laatste zette hij een kist in elkaar, 
waarin alle onderdelen konden worden 
opgeborgen. De mooie schrijfletters op de 
onderdelen en kist maakten het helemaal 
af!

Sindsdien (volgens sommigen sinds 1976) staat de kist met toebehoren het hele 
jaar op de schoolzolder.
Maar in de Kersttijd wordt hij naar beneden gehaald en is hij in volle glorie te 
bewonderen. Een traditie, die naar ik hoop nog lang blijft!
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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 is te vertellen. Bel of mail me en ik kom langs om 
een foto te maken en het verhaal op te schrijven.
Mijn nummer: 06 15363488 of mailadres: bekemahoekstra@gmail.com

Oproep van It Protternêst. 
Samen spelen met andere peuters op 
een plek waar plezier en ontwikkeling 
centraal staan. Want peuters leren en 
ontwikkelen zich door te spelen. 

Peuters leren met al hun zintuigen 
en met hun hele lichaam, zo leren ze 
bewegen, denken, begrijpen en praten. 

In eerste instantie zijn peuters erg op zichzelf gericht maar spelen ze gaandeweg 
steeds meer met leeftijdsgenoten. 
Op it Protternêst bieden wij uitdagende en gevarieerde speelmogelijkheden en 
verschillende activiteiten en uitstapjes. 

Op dit moment lopen de kind aantallen dusdanig terug dat we de donderdag-
ochtend moeten gaan sluiten en op de dinsdagochtend en vrijdagochtend een 
leidster kwijt raken.  

Voor het behoud van de peuterclub in Blauwhuis zijn wij dringend opzoek naar 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, ook als u uw kind nog niet per direct wilt 
plaatsen maar in de nabije toekomst kunt u uw kind alvast aanmelden via de
website van kinderopvangfriesland.nl  

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leidsters van het protternêst. 

Mobiel: 06 10 02 5705 bereikbaar op di, do en vr ochtend. 

Willy Witteveen ( 06 12 81 6107) 
Annemiek Popma (06 22 88 9143
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Ferskaat

Hjirby in twatal foto’s die makke binne troch doarpsgenoaten. Earst in foto fan 
Michiel Zeinstra en dêr ûnder in foto makke troch Femke van der Tol .
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
Op 11 maarten hebben alle leerlingen van de school  
samen Sint Maarten gelopen langs het Teatskehûs. 
Op afstand genoten de bewoners volop, er werd 
meegezongen en geswingd.
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Knutsels voor in de kerstvakantie

Een kerstboom en/of kerstster van driehoeken

• Neem het voorbeeld van de driehoek over op een stukje stevig karton en knip   
 het uit; 
• Trek het driehoekje daarna om op groen (3x) en/of geel (2x) papier en plak de 
delen op elkaar (zie voorbeeld);
• Je kan ze daarna versieren met stiften en/of kleine plakkertjes;
• Nu nog een touwtje door de boom/ster rijgen en in de kerstboom hangen.
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Een popjes van pinda’s, lekker voor de vogels

• Doe gepelde pinda’s in een netje (bv. waar manderijnen,  
 knoflook of uien in zitten) en knoop het dicht;
• Knoop een touwtje om het netje, zodat je een hoofdje en  
 een lijfje krijgt;
• Voor de armpjes rijg je 4 of 5 ongepelde pinda’s aan een  
 draad (eerste pinda even vastknopen), daarna steek je  
 de draad door het lijfje en rijg je nog 4 of 5 pinda’s  aan de  
 draad (laatste weer vastknopen);  
• Maak de beentje op dezelfde manier; 

Sfeerlicht in een lege wijnfles
• een lege wijnfles,  een lapje stof van 30x10 cm en een lintje van 60 cm
• snoer ledlampjes met batterijhouder, voorzien van schakelaartje (te koop bij o.a.  
 de Action) + 2 AA-batterijen.

• Trek met een bierglas een cirkel om op een stuk papier of plastic. Cirkel   
 uitknippen en inknippen tot het midden. Tot een petje vouwen en vastplakken;
• Haal dan een lange draad door het hoofd en daarna door het petje. 
• Nu kan het popje buiten aan een tak hangen. Wat zullen de vogels smullen!
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Een middag met Skûtsje De Freonskip op pad

Een zomer zonder skûtsjesilen; wát een gemis. En 
niemand die er iets aan kan doen, COVID19 houdt 
ons land in de greep en niemand wordt daarvan 
uitgezonderd. Alle wedstrijden afgelast, nog even 
leek het erop dat de Roekepôlerace zou doorgaan, 
maar de organisatoren durven het niet aan. En 
dan toch: een uitnodiging van het bestuur voor de 
sponsoren en  € 100-donateurs om een middag 
te gaan zeilen, op de valreep. In het land raast 
Corona door, ik was nog even bang dat het toch 
afgezegd zou worden, maar nee! Gelukkig ging 

het door en gingen wij op zondag 4 oktober opgetogen richting Heeg. ’s Ochtends 
op buienradar leek het in elk geval droog te blijven, maar er zou wel een pittige 
wind staan; kracht 4 tot 5. Ook dat bleek geen reden voor de bemanning om de 
zeiltocht af te gelasten. 

Passend gekleed, vol goede moed 
en met een blij humeur staken we 
van wal. Met een ervaren schipper 
en bemanning zouden we vast een 
middag lekker zeilen. In de luwte 
van het Eiland van Heeg werden 
de zeilen gehesen en zetten we 
koers richting Konijneneiland bij de 
Fluessen. Het werd steeds stiller 
aan boord; de dames mochten de 
veiligste plek tegen 'it Roefke’ aan 
zitten, de mannen moesten hard aan 
de bak. De fok was zelfs met twee 
sterke mannen amper te houden, 
ondanks de reef in zowel grootzeil 
als in de fok. De kracht van de 
elementen wind en water dwingen 
op zo’n moment enorm respect af. 
Het was 'rete-spannend' om te zien 
hoe de mannen al hun krachten 
gebruikten om het schip en de zeilen 

in de touwen te houden, het enorme schip te zien kantelen waarbij het boegwater 
over het gangboord stroomt en om te ervaren dat het houwen en keren is om 
jezelf vast te houden. 
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Het was zo spannend dat ik op een gegeven moment het worst-case-scenario 
heb voorgesteld zodat het alleen maar kon meevallen…;-) Stel je voor; het 
schip kapseist… Ik heb het wel eens gezien op tv, en hoe de bemanning dan 
gewoon op de zijkant van het schip staat tot het weer overeind wordt geholpen. 
Je moet er niet aan denken dat het gebeurt, zeker niet als onervaren leek op dit 
gebied, maar goed, ik kan zwemmen, dus het zal vast goed komen. En het kwam 
goed… Bij het Konijneneiland hebben we even aangelegd zodat iedereen even 
kon bijkomen en opwarmen met een kop koffie. Het fokzeil heeft lichte schade 
opgelopen, ik begreep van de bemanning dat zij het ook wel heftig vonden gaan. 
"It giet mâl". We zijn weer naar Heeg gevaren zonder fok, zodat het iets beter te 
hanteren viel. De schipper vertrouwde mij op enig moment het roer toe, ik voelde 
mij best wel vereerd dat ik die kans kreeg. Dat maakte wel dat ik aan den lijve 
heb ondervonden dat je enorm veel fysieke kracht nodig hebt om zo’n groot schip 
te besturen. Dat maakt mijn bewondering voor de bemanning alleen maar groter. 
Eerlijk toegegeven; ik heb het niet alleen gered, ondanks dat ik mijn hele lichaam 
in de strijd heb gegooid. 

Eenmaal weer in de thuishaven hebben we een gezellige napraat gehad onder 
het genot van een drankje, een borrel en lekkere versnaperingen. 
Afsluitend kan ik niet anders dan zeggen dat ik een machtig mooie middag heb 
genoten. Ondanks of misschien wel dankzij de spanning; skûtsjesilen is een 
wonderschone ervaring, de strijd met de elementen, het water de luchten en de 
wolken, en een gevoel van ultieme vrijheid om op zo’n schip voort te bewegen. 
Als je het mij vraagt de beste therapie voor burn-out en stress. 

Vanaf deze plaats wil ik zowel bestuur als bemanning ontzettend bedanken voor 
deze prachtige dag die als een pareltje in mijn geheugendoosje zal schijnen. 

Janet Willemsma 
Vleugels &Zo
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Ut de Alde Doaze 
(troch Bert de Jong)

Wy hawwe no de Nijsbrief mar yn it begin fan de jierren ’50 fan de foarige ieu 
waard it bledsje ‘Fan Eigen Hiem’ útjûn troch Auxilium út Boalsert. Mei namme de 
Blauhúster P.S. Brattinga drukte in grutte stimpel op dit blêd.  
Hjirûnder wat nijskjiriige nijsfeiten út 1953 (yn âld Frysk)

De fuotballers fan Blauhús hawwe ris hwat oars dien as fuotbaljen. By Van der 
Meer waard in smookwedstriid hâlden mei segaren. It dy bliken dat de feteranen 
der it bêste mei oerwei koene. De útslach waerd: 1) D. Hoekstra mei 2 ûren en 
6 minuten; 2) S. Altena mei 2 ûren en 5,5 minuten; 3) Tj. Brouwer mei 2 ûren en 
5 minuten. Hidde Hoekstra hie de segear it earste út en it hurdste smoke koe W. 
Kuipers

De froulju’s Mienskip fan Blauhús hat by har jiergearkomste okkerdeis in lytse 
bestjûrsforoaring krigen. Yn it plak fan Elly Hobma-Rypma, dy’t emigrearje sil, is 
Y. Brouwer-Weitenberg yn it plak kommen.

Freedtemiddei 4 april binne de froulju meiinoar nei Aldegea west yn twa bussen, 
nei in demonstraasje fan Persil-sjippe. Se binne dêr bêst ûnthelle en hawwe in 
moaie middei hawn.

It Wyt Giele Krús to Blauhús hâlde har jiergearkomste, dy’t spitigernôch wer net 
goed besocht waerd. De ponghâlder hat goed f. 600,-- yn kas. Nei it skoft waerd 
der yn lotterij organisearre. De prizen gyngen nei Pastoar, frou Galema-de Boer 
en Kl. Bootsma.

It Blauhúster Muzykkorps hat it mar bêst dien to Riis troch yn de earste ôfdieling 
in earste priis te heljen mei 337 punten. Foar direkteur Hoekstra en syn mannen 
in grutte ear en wis in gelegenheid om op ‘e tromme te slaen. Riis hat it fêst 
wol yn ‘e gaten hawn. En oars Blauhús wol. Tongersdeitojoune doe’t it korps in 
roungong makke troch it doarp.

De skoalbern fan Blauhús hawwe har earste reiske al wer hawn en binne dêrmei 
de earsten yn it doarp. De reis is dit kear nei Appelsgea, Paterswolde yn Grins 
west. En wille hawn, fansels binammen doe’t master Mulder fan in steile hichte ôf 
nei ûnderen stroffele! Jûns 9 ûre kamen se oplitten wer thús.

Emigreard nei it Bûtelân is Johannes Brouwer mei syn frou fan De Kat. Op 22 july 
is er mei it fleantúch ôfsetten nei Canada. Dat is goed gean mei is de winsk fan 
alle Eigen Hiemers.

Slagge foar de haadakte master G. Brouwer, dy’t oan ‘e Blauhúster skoalle stiet
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Miening fan in frjemdeling oer de Blauhúster Merke.
Blauhús leit yn somminge plakken net op sa’n bêste namme, mar ik moat sizze 
dat it my stikken meifâlt. Der is hjir wille en fleur en dat wurdt ek net ûnder banken 
stutsen. Der wurdt wolris ien nommen, mar dronken sjuch ik se hjir net. Hwat ik 
hjir sa wurdearje kin is, dat elkenien meidocht en men jin net hoecht te skamjen 
as men wille hat en it wat bryk opseit.

Dy om him sjocht, dy merkt al gau
Dat der rju minsken binne
Dy yn har praet in oanrin ha
As soe ’t oer ‘e opfeart hinne
Mar what is mei dy folle praters
Al fakentiids it beslút
De opfeart, dêr’t men hast op rekk’ne
Draeit op in greppel út

Blauhúster Merke
De gesllichheit jouns op ‘e buorrem wie great en dat kaam fan it stuolledounsjen. 
De kommisje hie fanwege de donkerte net sa folle each op ‘e gong fan saken, 
mar de froulju wol op Yde Bleeker. Anny Zijlstra hâldde oan it lêst ta Yde goed yn 
‘e gaten en snobbe Giny Popma de earste priis ôf. Piet Stornebrink koe fan de 
manlju de froulju net loslitte en wie dêr noch betûfter yn as Joop Rypkema

It sprytrinnen lûkte wer in knoarre folk. It bliuwt ek altyd in pracht gesicht hoe’t de 
jongfeinten fan de balke ôfdûke yn it wetter, dat dizz’ kear net allinnich smoarch 
wie mar ek nochal fris. De lytse en lichte Tsjerk Huitema hie de gek der mei en 
kapte de earste priis wei. Piet van der Zee woe net folle minder wêze mei de 
twadde priis; Sytse van de Bos woun de tredde.
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Oplossing: Westhim yn de mist

Rjochtsetten
(troch Bert de Jong)

Yn de foarige Nijsbief stie in stik oer it eilantsje 
yn It Fliet (de earste Poel).

As bern wie dat foar ús de Fryske Pôle. Mar 
miskien hawwe wy dat destiidst net goed 
ferstien wat it moat wêze De Flietspôle. 

Mei tank oan Jehannes Rypma.
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