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Beste lezer.

Als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, stel ik vast dat we na een valse start 
op nieuwjaarnacht met vernielingen, brandstichting en diefstal toch weer 
een bijzonder jaar achter de rug hebben. Een roerig jaar voor met name 
de schoolgaande jeugd en ouders, maar ook voor de jongeren die normaal 
gesproken de wereld om hen heen (en elkaar) gaan verkennen. 

Voor de jeugd blijft het lastig, maar ook die vinden creatieve oplossingen 
om elkaar op te zoeken. We zijn meer op ons zelf en onze naaste omgeving 
aangewezen, maar ook dit heeft z’n voordeel. 

Het komt de “mienskipssin” ten goede. Onderdeel van “mienskipssin” is ook 
elkaar vooraf al aanspreken dat het niet kan om tijdens de jaarwisseling weer 
vernielingen te plegen en brand te stichten. Naast het risico op persoonlijk letsel 
is dit iets wat we niet moeten willen, dit past niet in een dorp als Blauhús. 

Toch zijn er ook wel pluspunten te vinden in de tijd waarin we nu leven, want 
naast de lopende zaken, hadden als dorpsbelang een aantal speerpunten dit jaar. 
We wilden meer verbinding met de jongeren, hiervoor hadden we in november 
een interactieve avond belegd om wat meer in “gesprek” met de jongeren van 
Blauhús te komen. Helaas hebben we dit voorlopig uit moeten stellen tot 20 
januari a.s., maar van uitstel komt geen afstel, want we vinden het erg belangrijk 
om ook van de jeugd te horen wat er leeft. Het veiliger maken van de Vitusdyk 
is helaas nog niet van de grond gekomen, maar er zit schot in de zaak en dat is 
fijn. Dan hebben we nog de woningbouw. In deze nijsbrief geeft Michiel de stand 
van zaken weer. Er ligt veel op ons bordje, maar met zijn allen zetten we de 
schouders eronder en krijgen we steeds meer voor elkaar. 

We willen jullie allemaal een gezellig Kerst en jaarwisseling en een meer dan 
goed 2022 toewensen.

Laten we er naar streven elkaars mening en standpunt te respecteren en elkaar 
niet buiten te sluiten. Corona maakt het er niet voor iedereen gezelliger op, maar 
laten we positief vooruit kijken naar het nieuwe jaar.

Kijk eens om je heen of we wat meer voor elkaar kunnen betekenen.

Veel lees plezier.

Acronius Ettema
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Kalinder
Datum  Aktiviteit

25 desimber – 9 jannewaris Krystfakânsje

8 maart 20.00 oere aginda gearkomste bestjoer SieSa
22 maart 20.00 oere  lieders en liedsters gearkomste SieSa
29 maart 20.00 oere bestjoers gearkomste SieSa

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

Kolofon (ferfolch)

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 1 maart 2022

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

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

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

Noflike krystdagen en
in lokkich en sûn 2022
Meiwurkers Nijsbrief
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Jeugd Uit Blauwhuis (JUB) denkt 
graag mee over wonen in Blauwhuis.

Café de Freonskip zou donderdag 
25 november het decor zijn van een 
avondje waarbij voornamelijk jeugd 
uit Blauwhuis hun zegje mocht doen. 
Onder leiding van een presentator 
met Blauhuster roots zouden vijf 
thema’s de revue passeren en zou 
worden afgesloten met dj Polar Bear 
en een biertje. 
De animo was groot, zo groot zelfs 
dat we moesten overgaan naar een 
aanmeldprocedure en erover na werd 
gedacht om de avond in de kerk te 
houden. Helaas is dit avondje door 
de maatregelen rondom corona 
uitgesteld.
“Je hoort en leest overal dat er veel 
behoefte is aan woningen voor 
starters, maar hoe zien zij dit zelf? 
Waar moeten we rekening mee 
houden? Uit de enquête die een tijd 
terug is gedaan kwamen digitaal 
antwoorden. Nu was het tijd om dit 
ook fysiek te laten zien. 
Grote vraag

Tijdens de avond zou duidelijk worden welke misverstanden er zijn (waarom zou 
ik ingeschreven moeten staan bij Elkien?), welke verhalen er leven (er is toch 
al een nieuwbouw plan?). Vooraf konden er vragen opgestuurd worden naar 
een doarpsbelang whatsapp nummer en deze vragen werden gesteld aan de 
uitgenodigde sprekers. Fijn om dan persoonlijk van deze sprekers een antwoord 
te horen met alle nuances en argumenten die erbij horen, zodat er ergernis of 
motivatie over wonen wellicht getoond kan worden.

Planvorming
De bijeenkomst was natuurlijk niet voor niets. Doarpsbelang Blauwhuis wil 
de feedback verwerken in de plannen voor wonen Blauwhuis. Samen met de 
enquête willen we een duidelijk signaal afgeven richting de Jeugd m.b.t. huur en 

Doarpske saken - fan Doarpsbelang
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koopwoningen maar ook naar de desbetreffende instanties die hier zeggenschap 
in hebben, zoals bijvoorbeeld Elkien en de gemeente. 
Ook hebben we de avond interactief gemaakt en waren we zeer benieuwd naar 
oplossingen m.b.t. duurzaamheid en was er ruimte om nieuwe ideeën aan te 
dragen.
Kortom, Jeugd heeft de Toekomst. Door omstandigheden wordt deze avond 
uitgesteld, maar zeker niet afgesteld. Alle verhalen die de ronde gaan bij 
sportverenigingen, feesten, keten en onderling gaan we samen brengen in één 
avond. Dit alles met als doel een fundament voor wonen in Blauwhuis.
Tot de volgende JUB avond, we houden jullie op de hoogte via facebook, website 
en whatsapp.
 
Doarpsbelang Blauhus

Vacatures bij Doarpsbelang

Wie wil en kan ons 
helpen bij het bijhouden 
van onze website? 

Michiel heeft geruime tijd onze website bijgehouden en gaat ons als bestuur 
verlaten, daarom zoeken we naast iemand voor de website ook iemand die ons 
bestuur wil komen te versterken. 

Wie vindt het leuk om foto’s te maken van activiteiten in 
en rond Blauwhuis en om dit te plaatsen op de website? 

Een bestuursfunctie bij doarpsbelang maakt dat 
je als eerste op de hoogte bent van actualiteiten 
en kun je zelf actief meehelpen de omgeving een 
stukje mooier te maken. 

Tip: Een bestuursfunctie doet het altijd goed op je CV!

Voor meer informatie over de website of over een bestuursfunctie kun je je richten 
tot het bestuur of stuur een mail naar doarpsbelang@blauhus.nl
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Parkeren op de stoep
Laten we er weer even met zijn 
allen op letten dat een auto 
niet op de stoep geparkeerd 
dient te worden. Dit is erg 
hinderlijk voor mensen die met 
een rollator of kinderwagen 
wandelen of die afhankelijk zijn 
van een rolstoel. 

Er zijn in Blauwhuis tal van 
parkeerplekken waar een 
auto geplaatst kan worden en 
anders netjes aan de rand van 
de weg, maar liever niet op de 
stoep. Wel zo sociaal!

Hoeveel hondenpoep? 
Een gemiddelde hond produceert ruim 125 
kilo poep per jaar, als je dit niet opruimt en 
alle andere mensen die hetzelfde rondje 
lopen met hun hond ook niet zul je zien 
dat binnen de kortste keren de bermen en 
grasperken vol liggen met poep. 

Hondenpoep

De boeren zijn niet blij met bermen vol poep, hun koeien kunnen hier 
onvruchtbaar van worden. Maar eigenlijk ziet het er ook nog eens erg vies uit. 

Dus laten we hier als hondenbaasjes met zijn allen eens om denken. Opruimen is 
een kleine moeite en ja niet alleen binnen de bebouwde kom, ook hier buiten. Wel 
zo fris! 

Nijs! 
De âlderein hie ús der al es op oansprutsen dat 
se ek graach yn de Sylroede kuierje woenen, mar 
der wie healwei gjin mooglikheid om út te rêsten. 

It hat efkes duorre, mar dan stiet der no dan 
dochs in bankje yn de Sylroede. Mei moai waar in 
prachtich plakje om te genietsjen fan it útsicht en 
om by te kommen fan in kuier.
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Update wonen Blauwhuis

Als vervolg op onze aanvraag voor 25 
woningen in Blauwhuis heeft de gemeente 
een team gevormd dat invulling geeft aan 
onze aanvraag. 

Dat er 25 woningen bij komen kan nog niet worden toegezegd, maar dat er in 
Blauwhuis wat moet gebeuren, daar is de gemeente het wel mee eens. Afgelopen 
zomer heeft het team van de gemeente, middels een wandelsessie, kennis 
genomen van de huidige situatie van Blauwhuis.

Op basis van deze wandelsessie, de dorpsvisie en onze aanvraag voor 25 
woningen (middels onderbouwd onderzoek) werkt de gemeente samen met de 
wooncommissie aan de volgende stappen. 
De gemeente kijkt waar eventuele uitbreiding mogelijk is en/of er mogelijkheden 
zijn tot inbreiding (binnen de bestaande bouw woningen creëren). 
De taak van de wooncommissie is voornamelijk vast houden aan de noodzaak 
van de 25 woningen, aandacht van de gemeente blijven vragen en de gemeente 
ondersteunen met het uitwerken van de plannen.

In de gesprekken met de gemeente voeren we aan dat er een verschil zit tussen 
het aantal woningen dat de wooncommissie heeft aangegeven en het aantal dat 
de gemeente voor ogen heeft. Hoe dit zal ontwikkelen zal moeten blijken uit de 
komende weken. 

Het is de bedoeling om begin 2022 samen met belangstellenden uit Blauwhuis in 
gesprek te gaan over de mogelijkheden voor Blauwhuis. Hoe dit er precies uitziet 
is op moment van schrijven nog niet bekend.

Met vriendelijke groet, Commissie Wonen Blauwhuis
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Huurders van woningen in 
Súdwest-Fryslân kunnen tot 70 
euro subsidie krijgen van de 
gemeente 
als zij in hun huurhuis kleine 
energiebesparende maatregelen 
nemen. Voorheen was deze regeling 
alleen beschikbaar voor eigenaren 
van koopwoningen. Van 15 oktober 
2021 tot en met uiterlijk 31 juli 2022 kunnen huurders energiebesparende 
producten aanschaffen bij de lokale bouwmarkt en de kosten retour krijgen 
of via een shoptegoed van de gemeente producten kopen bij het Duurzaam 
Bouwloket. Voorbeelden van energiebesparende producten zijn radiatorfolie, 
tochtstrips of ledlampen. Daarnaast kan er gekozen worden voor de hulp van een 
energiecoach die de bewoner in zijn eigen huis voorziet van tips om energie te 
besparen.
Meedoen kan vanaf 15 oktober alleen via de website van Duurzaam Bouwloket. 
De regeling kent net als zijn voorganger een op = op karakter. 
Vragen over de actie kunnen via het Duurzaam Bouwloket worden gesteld. 
https://sudwestfryslan.nl/publicatie/subsidie-huurders 

Nieuws van de gemeente: Vitusdyk

We zijn al geruime tijd bezig rond het opknappen en herinrichten van de Vitusdyk 
in Blauhús. Aanleiding was één, de wens vanuit het dorp om de kruising met 
Sinsmar veiliger te maken en de snelheid te verlagen. En twee de noodzaak om 
vanuit beheer en onderhoud de weg op te knappen.
Ondertussen zijn er meerdere rondes geweest om het dorp te betrekken. We zijn 
een aantal keer op locatie geweest. Zowel Dorpsbelang als aanwonenden zijn 
betrokken. Beide hebben ook input geleverd van waaruit een aantal zaken in het 
ontwerp zijn gewijzigd.

Het voorlopig ontwerp is met Dorpsbelang en aanwonenden gedeeld. De daarop 
geuite wensen hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de opvolgende tekeningen. 
Dit waren de grootste wijzigingen:
• In plaats van de aanwezige vernauwing een snelheidsremmer in de vorm  
 van een drempel aanbrengen.
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• De nu gelijkvloerse kruising Sinsmar uitvoeren met een plateau. Deze   
 naar aanleiding van vragen minder hoog uitvoeren dan gebruikelijk.
• De overgang van asfalt naar bestrating in diagonaal aanbrengen (onder   
 hoek van 45 graden).
• De stoep aan de zuidkant handhaven en verlengen tot einde dorp (tot   
 aan het kombord).
• De straatverlichting naast het trottoir plaatsen.

Ondanks dat we Dorpsbelang en aanwonenden hebben betrokken in de plannen, 
blijkt dat toch niet iedereen tevreden is met het ontwerp. Er is zorg dat er overlast 
wordt ervaren van trillingen. Vanuit gemeenteperspectief is een ontwerp gemaakt 
dat recht doet aan het veiligheids- en snelheidsprobleem. Het blijkt dat er geen 
ontwerp te maken is dat de ontevredenheid wegneemt, zonder dat er wat gedaan 
wordt aan het belangrijkste uitgangspunt: het verhogen van de veiligheid. We 
hebben dit dan ook besproken met de wethouders Mark de Man (portefeuille 
kapitaalgoederen + contactwethouder) en Mirjam Bakker (portefeuille verkeer). In 
dat gesprek is besloten om het huidige ontwerp uit te gaan voeren. De uitvoering 
hopen we rond april 2022 plaats te laten vinden.

Er is besloten dat de gemeente de plannen uitvoert zoals deze nu in het ontwerp 
aan Dorpsbelang en aanwonenden zijn gepresenteerd. De verkeersveiligheid 
wordt hierdoor verhoogd door de snelheidsverlaging van het verkeer, de wens om 
de kruising veiliger te maken wordt ingevuld en de weg krijgt een weginrichting 
die veel beter hoort bij 30 km/u. Daarbij weten we dat er bij aanwonenden geen 
volledige tevredenheid over het ontwerp is.

Verkeer veroorzaakt altijd enige mate van overlast, hoe minder verkeer en hoe 
langzamer men rijdt hoe minder de overlast. Door ervaring weten we ook hoe 
we dit constructief zoveel mogelijk kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door het 
toepassen van een goede fundering. Ook in dit geval hebben we gekeken hoe we 
hier binnen de mogelijkheden goed rekening mee konden houden in het ontwerp.
Als gemeente monitoren wij standaard het verkeer. Wanneer er aanleiding voor 
is verrichten we metingen. Met de wethouders is afgesproken dat we hier in het 
kader van ‘de zorg om trillingen’, bij uitzondering om vertrouwen te geven, door 
een extern bureau metingen laten verrichten. Dit wil zeggen dat we in de huidige 
situatie een nulmeting gaan doen. En in de nieuwe situatie weer een meting gaan 
doen. De aanwonenden geven 2 of 3 adressen door waar de metingen verricht 
zullen worden.

Jan Witteveen, Stads-, dorps- en wijkcoördinator / Medewerker Ontwikkeling
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Onderstaand artikel stond op 19 juni 2021 in de Leeuwarder Courant.
Door middel van dit artikel willen we als Doarpsbelang bij de besturen van de 
verenigingen onder de aandacht brengen  de  nieuwe wetgeving met betrekking 
tot de aansprakelijkheid van bestuursleden.

Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
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Rûnom de Sint Vitus 
2021

Ek yn 2021 is der yn de Blauhúster Sint Vitus wer fierd, doopt, bidden, ôfskied 
nommen, jubilea fierd, songen, muzyk makke. Der wie 1e communie, Peaske, 
Aldersielen en no yn desimber krysttiid. 

En dan neame we noch láng alles net wat der rûnom de Sint Vitus bard. Us 
hertlike tank oan elkenien dy’t hjir oan meiwurke.

2022

2022 Is in jubileumjier. Sneon 15 oktober it is 150 jier lyn dat monseigneur 
Schaepman de Sint Vitus wijd hat. En dat fiere we (hooplik) it hiele jier. Under 
oare mei in feest foar frijwilligers, terpfiering, tinkplak religieuzen, iepen hús mei 
Tsjerkepaad en Hemdykrintocht, restauraasje jozef- en maria-altaar, ynrjochtsjen 
pastorijtún en optreden Byzantijns koar. 

We meitsje in magazine mei ferhalen, ynterviews en foto’s, skiednis en takomst. 
En sneon 15 oktober is it feestlik 150 jierrich jubileum!  
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Werkgroep 55+

It mei wer! Ja dat dachten we, maar na de eerste 
koffieochtend op 1 november jl. (heel gezellig) kwam de 
klad er weer in! We blijven optimistisch en daarom weer  
een oppeppertje.

Kerstwoordzoeker!  
Streep onderstaande 
woorden door die kriskras 
in het diagram verborgen 
zitten. De overgebleven 
letters vormen de 
oplossing. Succes!  
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Gedachten als je ouder wordt 
(Geldt dit ook voor u?)

Met mij is totaal niets aan de hand.
Ik ben nog fi t, van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en knie.
Als ik me buk is ’t net of ik sterretjes 
zie. Mijn pols is iets te snel, mijn 
bloeddruk iets te hoog.
Maar ik ben nog fantastisch goed … 
zo op het oog!

Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer geweldig langs alle wegen,
en kom ik in de winkels en op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap 
te komen en over vroeger te dromen.
Mijn geheugen is niet meer wat het 
was. Vaak ben ik vergeten wat ik 
gisteren las. Ook heb ik wat last van 
mijn ogen en mijn rug raakt meer en 
meer gebogen. De adem is wat korter, 
mijn keel vaak heel erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch goed …
zo op het oog!

Het leven gaat zo snel voorbij en kijk 
vaak naar foto’s over vroeger van mij.
Dan denk ik aan mijn jeugdige jaren, 
Wilde ik een mooie jas? 
Dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fi etsen en wandelen overal 
heen en kende geen moeheid naar het 
scheen.
Nu ik ouder wordt draag ik vaak blauw, 
grijs of zwart en loop ik iets langzamer 
vanwege mijn hart.
“Doe het maar op je gemak”, zei de 
cardioloog.
“U bent nog fantastisch goed …
zo op het oog!” 

De ouderdom is goud, ja begrijp me 
wel. Als ik niet slapen kan en dan tot 
100  tel, dan twijfel ik, denk ik of dat 
wel waar is en dat beeld van goud een 
beetje raar is.

Mijn tanden liggen in een glas, mijn bril 
op tafel en  het gehoorapparaat in mijn 
tas. De steunzolen naast mijn bed op 
de stoel. 
U weet nu wat ik met die twijfel bedoel.
“Trek niets in twijfel”, zei de pedagoog.
“U bent nog fantastisch goed …
zo op het oog!”

En ’s morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand 
geef ik de planten water. De kamer doe 
ik later. Wel gaat alles nu wat traag en 
heb ik na het eten wat last van mijn 
maag. Dat is heel normaal op je ouwe 
dag.
“Aanvaard het rustig”, zei de 
psycholoog.
“U bent nog fantastisch goed …
zo op het oog!”

Gezellige feestdagen en
alle goeds voor 2022!

Riemke, Clasien, Anneke, Ursula en 
Nel

Oplossing van de puzzel lezen van rechts naar links:
RAAJWUEIN GIKKULEG NEE NE NEGADTSREK EGITTERP
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Trije moanne yn it Parochiehûs

Wy (Geartsje Faber-Jorritsma en Hille 
Faber) fan Warkum hawwe trije
moanne mei nocht yn it Parochiehûs 
wenne.
Healwei desimber gean wy werom nei 
Warkum,  dêr’t wy  mear as fjirtich jier 
wenne ha.
It wenjen yn it doarp Blauwhûs hat ús 
tige goed foldien, in prachtig gebiet
mei in protte greiden, puollen en 
marren.
Jim moat wiis wêze mei jim 
parochiehûs en de markante tsjerke 
mar ek mei de Freonskip en de 
geweldige bakkerswinkel.

Sicco tige tank dat wy hjir wenje koene.
It giet it  doarp  goed!

Groetnis fanút Warkum
Hille en Geartsje

Strune troch Blauhús desimber 2019
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Zorgcentrum Teatskehûs 
Vitusdiijk 2 
8615 LM  Blauwhuis 
Telefoon: 0515-571900 
www.patyna.nl 
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Sinterklaas 



19 Foto’s makke troch: Rinske Harsta

yn Blauhús
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Munkedyk 4                         
8611 JM Gaastmeer               

0515-469753
f.hoogterp@home.nl

AUTOBEDRIJF
F.HOOGTERP

www.autobedrijfhoogterp.nl

in- en verkoop
alle onderhoud + APK 

al uw schade afhandelingen
ruitbreuk en reparatie

airco service
wasplaats

***   

***   

***   

*** 

*** 
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Wêr is dit yn Blauhús e.o.? 

Dizze moaie foto is makke troch Willem van der Meer.
Witte jo wêr dit is / wat jo sjogge? De oplossing kinne jo fine op side 34.

Wa wurt de nije Max Verstappen.

V.l.n.r.: Bas, Lútsen, Jelmer, Sjoerd, Haije, Boyd en Hedzer
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Het verhaal bij ....... Een herinnering aan vroeger!
door Nel Bekema-Hoekstra

De herinnering aan het Kerstfeest uit mijn kinderjaren

Op dit moment zitten we nog midden in de COVID pandemie met maatregelen, 
minder sociale contacten, allerlei meningen en eindeloze discussies. 
Soms denk ik wel eens, dat wij – in een land met totale vrijheid – soms vergeten 
zijn hoe goed en gemakkelijk wij het hebben.

Mijn gedachten gaan dan vaak naar onze zoon Jan en zijn gezin op de 
Filippijnen, waar de coronamaatregelen streng en de straffen bij overtreding ervan 
niet mals zijn, de scholen en horeca sinds de zomer van 2019 dicht zijn en waar 
geen steunpakketten voor bedrijven zijn. 
Me beseffend, dat onze beperkte vrijheid niet in verhouding staat tot hun 
vrijheidsbeperking, blijf ik daarom optimistisch voor de toekomst.

Wat hier bij helpt zijn de herinneringen aan mijn jeugd. Om lichtpuntjes te kunnen 
blijven zien, hieronder eentje uit de kersttijd. Rondom Kerstmis was het bij ons 
thuis altijd gezellig. Niet met een versierde kerstboom, cadeaus en kerstdiners, 
maar met een door mijn heit gemaakte kerststal van plankjes en een dak van 
gaas met gips. En met een herder en schapen op de achtergrond, op triplex 
geschilderd door kunstschilder Murk Kuipers, een broer van mijn mem.
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Oproep: Heeft iemand iets voor deze rubriek: Een verhaal bij …?Het maakt niet 
uit wat het is. Alles mag! Als er maar iets bijzonders over te vertellen is. 
Bel me of mail met de redactie (nijsbriefblauhus@hotmail.com of 
nijsbriefblauhus@gmail.com) en ik kom langs om het verhaal op te schrijven en 
een foto te maken.

Daags voor Kerst werd de doos met toebehoren van zolder gehaald en mochten 
wij Jozef, Maria, het Kindje Jezus en alle andere beeldjes in de stal zetten.
In de nacht van 24/25 december gingen wij als oudste kinderen met mijn mem 
naar de Nachtmis. Prachtig vonden we dit; lekker lang opblijven en in de kerk 
samen kerstliederen zingen. Na de mis kwamen we thuis in een donkere kamer 
met als enige verlichting de kaarsjes die mijn heit had aangestoken. Elk jaar weer 
spannend! Ook had hij de tafel al gedekt en wat genoten we dan intens van de 
chocolademelk, gemaakt met cacao en heel veel suiker en wat smulden we van 
de rollade en van de kerststol met amandelspijs en een dikke laag poedersuiker. 

Op het Kerstfeest en in de dagen erna zongen we elke avond voor het naar bed 
gaan kerstliedjes bij de stal. Ken ze nu nog uit mijn hoofd!
De kaarsjes bij de stal werden dan aangestoken en na afloop mochten we om de 
beurt allemaal eentje uitblazen. Natuurlijk ging dit niet altijd goed en moesten ze 
soms opnieuw worden aangestoken om de ‘lieve vrede’ te bewaren.
Ook tijdens het zingen was het niet altijd pais en vree, omdat mijn oudste broer 
Durk meer belang had bij de brandende kaarsjes dan bij het zingen. Hij bewerkte 
het druipende kaarsvet voortdurend met afgebrande lucifershoutjes en liet het 
afglijden naar de kandelaar eronder. Dit tot ergernis van mijn heit en mem, die 
hem dan telkens weer tot de orde riepen. Wel een beetje storend, maar het mocht 
de pret niet drukken. Wij bleven zingen van Vrede op aarde!
Na het feest van Driekoningen ging alles weer keurig verpakt in een doos voor 
een jaar naar de zolder.

Mijn ouders zijn inmiddels overleden, maar deze fijne jeugdherinnering staat in 
mijn geheugen gegrift. Mijn jongste zus Annie en haar man Tjerk wonen nu in het 
ouderlijk huis in Bolsward. Traditiegetrouw wordt de stal met toebehoren elk jaar 
weer door haar opgezet. De echte kaarsjes zijn vervangen door elektrische, maar 
hun kleinkinderen kunnen er nog steeds van genieten! Lichtpuntjes voor altijd!
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Vanaf september zijn wij al druk aan het oefenen met verschillende dansen! 
Iedere dinsdag komen we samen met veel plezier! We dansen, maken plezier, 
doen spelletjes en rekken en strekken om leniger te worden! Een aantal kinderen 
kunnen al helemaal in de spagaat of split! Anderen maken graag veel radslagen 
en moet ik vragen om er even bij te komen en te luisteren naar de uitleg… Of 
ze zijn juist super lenig in de rug en kunnen een prachtig bruggetje maken! 
Alle kwaliteiten gooien we in de dans en zo ontstaat er een mooi geheel! Op 
12 december komen alle kinderen samen in Heeg, vanuit alle dorpen waar ik 
lesgeef, voor een uitvoering! Dit wordt een supermiddag en hierover lezen jullie 
vast en zeker in de volgende Nijsbrief iets over! We hopen natuurlijk dat het 
ondanks de corona maatregelingen door kan gaan! 

Showdance

Alle kinderen komen iedere week dolenthousiast en genieten van het dansuurtje. 
Het is belangrijk om lekker te bewegen, jezelf te kunnen uitten en natuurlijk jezelf 
presenteren! Gewoon laten zien wie jij bent! Ondanks dat er weer een onzekere 
corona tijd aangebroken is, hebben we tot nu fijn door kunnen dansen! We 
hebben namelijk het vorige seizoen buiten doorgebracht, toen hebben we de 
uitvoering op het voetbalveld gedaan in de zomer! Dat was ook super geslaagd! 
Lijkt het jouw leuk om vanaf januari mee te dansen? Of wil je meer informatie? 
Geef je op via info@euclase-movements.com of 06-15663085!

Wietske van der Tol
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Sinterklaasgedichtenwedstriid
Fan de website fan de Fryske Akademy:

Naar aanleiding van de lancering van het 
nieuwe online taalportaal Frysker.nl hebben 
de Fryske Akademy en de Provincie Fryslân 
een sinterklaasgedichtenwedstrijd voor jong 
en oud georganiseerd. 42 prachtige gedichten 
zijn ingestuurd; de prijswinnaars zijn vandaag 
bekend gemaakt. 

De winnaars
Het juryberaad heeft plaatsgevonden; de winnaars van de Fryske 
sinterklaasgedichtenwedstrijd zijn:
• In de categorie volwassenen: Titia Lindeboom uit Minnertsga
• In de categorie jongeren (13-21 jaar): Erwin van den Bosch uit Harkema
• In de categorie kinderen (tot en met 12 jaar): Brecht Bolink van de St.   
 Gregoriusskoalle uit Blauhuis

Van harte gefeliciteerd! 

03-12-2021 

Ik ha hjoed myn skoech set.

Ik krige in spul en myn broarke in pet.

Doe kaam Sinterklaas by úsyun ‘e klasse.

Mar de pyten wiene wiet, want se stûnen yn in plasse.

Gelokkich wie der in handoek en makken se har drûch,

oan’e ein fan ‘e dei gongen se wer,

doeg, doeg!

En dan let in ‘e jûn, wie it pakjesjûn,

Yn myn gedicht stie bliuw sûn!

Brecht Bolink
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@gerbenrypma                      gerbenrypma@home.nl                      t 06 3890 9704

22e Kulturele Kuier  

Sneon 23 oktober 
diene rom 80 
dielnimmers mei 
oan ús 22e Kulturele 
Kuiertocht. De route 
gie fan Blauhûs oer 
Greonterp nei de 
Tempelpleats yn De 
Ryp. 

Hjir fertelde 
histoarikus Harmen 
Akerboom oer 
lânskips- eleminten 
en it ûntstean fan 
puollen rûnom de 
Brek en Greonterp.

Yn de weromreis is 
der by de Ald Lears 
op appels trakteard. 
Ta beslút is der noch 
gesellich neipraten yn 
de seal fan kafee de 
Freonskip. 
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No sa
(troch Bert de Jong)

Der binne minsken dy’t krekt wite wannear immen syn as har jierdei fiert. Sa 
hawwe wy by de soleksklup Tjitte de Wolff fan Aaksens dy’t moarns foar’t hy 
ûnder de kij giet, faaks as earste op de soleks-app in solekslid felisitearret mei 
syn jierdei. En hy hat der gjin bryfke by. Alles tusken de earen! En de oare leden 
folgje dan yn de rin fan de dei. Somtiden reagearret hy net en dan brekt tsjin de 
jûn de panyk út yn de soleks-app. Soe der wat mei Tjitte wêze? 

Ik haw sels wat mear mei jubilea fan klups. En oar jier stean der wer in pear op 
it programma yn Blauhús. En wy hoopje fansels dat Corona him dan deljûn hat 
sadat der efkes by stilstien wurde kin.  Sa is it oar jier 35 jier lyn dat yn Kafee 
De Kat te Westhim de soleksklup it deilocht seach. In jier earder kaam Ruurd 
Bekema mei in soleks del, eltse besiker efkes in ritsje nei de Pôlepleats as hoeke 
Westerskatting, allegear optein en in jier letter is Soleks Flitz in feit. Yn 1982 
sitte in groepke Blauhúster muzikanten byinoar. Wat de Blauhúster Dakkapel 
kin, kinne wy ek! En sa seach blaaskapel De Swalkers 40 jier lyn it libbensljocht. 
Oeral binne de Swalkers al west en hawwe al hiel wat fertier brocht. De ferjonging 
set yn mar in protte mannen fan it earste oere binne der noch hieltyd by.
In mateploech (de Kwartsjeklup) sette yn 1967 Karnavalsferiening De Fyfkes 
op poaten. In pear generaasjes binne opgroeid mei it Karnaval en in protte 
Blauhústers binne yn it karnavalswykein efkes immen oars. Ein febrewaris is it 
dus 55 jier lyn (5 kear it gekkegetal 11) dat de Fyfkes foar it earst de polonaise 
ynsetten mei de bewenners fan it Fyfkesryk.  

Pastoar Vlaskamp sei yn 1962 dat der finansjele stipe komme moast foar de 
jongerein. En sa waard dat jier it earste Túnfeest organisearre yn de tsjerketún. In 
feest dat yn de jierren hieltyd mear omtinken krige en no ta yn de fiere omkriten in 
begryp is. Oar jier juny dus 60 jier Túnfeest. Dat sil in klapper jaan!
Tsja, en dan is it yn maaie al 90 jier lyn dat de fuotbalklup oprjochte waard. De 
namme waard BVC en feroare yn 1950 yn VV Blauwhuis. It is hast net foar 
te stellen mar in geestlik adviseur (kapelaan Amse) spile in grutte rol by de 
oprjochting yn 1932. Hienen de oprjochters ea tocht dat der 90 jier letter noch tsjin 
in bal oantrape waard yn Blauhús?

Oan in protte minsken is it te tankjen dat de ferskate klups sa’n lang bestean 
hawwe. En op al dy frijwilligers meie wy bêst wol in bytsje grutsk wêze as 
mienskip want wat foar in wurk is der allegear fersetten. In protte minsken wite 
dat it ek wolris dreech is te bestjoeren. Mar hawar, as it dan dochs ris wat minder 
giet, tink dan oan de wurden dy’t Piet Tolsma yn de oarlochsjierren tsjin Johannes 
de Graaf sei: “Het is een zware tijd maar de BVC zal herrijzen”. En dat hat bliken 
dien. 
No sa! 
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We binne wer los !

Simmer 2022: Iepenloftspul 
‘Vinea Domini Sylkampen’   

Utdaging 
Sneon 23 oktober wie der wer in repetysjedei foar spilers mei  regisseur yn 
sporthal De Singel. De grutte entûsjaste spilersploech giet de kommende tiid flink 
repetearjen. 

Yn de simmer fan 2022 stiet dizze ploech mei 
Iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen op de planken op de unike Vinea-lokaasje 
oan de Blauhúster Puollen.
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Organisaasje Iepenloftspul
It bestjoer is drok dwaande mei de organisaasje sa as: repetysjeromtes, ljocht & 
lûd, tribune, fergunningen en subsydzjes. 

Spyldagen simmer 2022 
Freed 24 juny premjêre, sneon 25 juny (foar Vinea reünisten), tongersdei 30 juny, 
freed 1 july en sneon 2 july. 

Kaarten  
De start fan de kaartferkeap wurdt sa gau as mooglik publisearre. 
Al ferkochte kaarten wurde omsetten nei 2022, it berjocht komt automatysk fia 
mail.

Foar oanmelde of fragen: 
Aeltsje.bosscha@hotmail.com 
T. 06 1815 9632

Bestjoer stichting Lokaasje Teater 
Blauhús 

Facebook @LokaasjeTeaterBlauhus

Frijwilligers Fakatueres m/f
We sykje noch frijwilligers foar:
- Achter de bar
- Opbou ploech 
- Kostuums naaie
- Yntree of parkearen
- Beveiliging 
- Losse Putsjes 

Sneeuwkristallen maken

Sneeuwkristallen kun je heel gemakkelijk zelf maken. 

Wat heb je nodig: 
• Een schaar
• Vouwblaadje of een vierkant vouwen uit een A4 

papier (strook die overblijft eraf knippen)
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Neem een vierkant stukje (dun) 
papier en vouw dat zoals je 
hiernaast ziet. 
Dus eerst éénmaal dubbel, dan 
nog een keer dubbel de andere 
kant op en dan dubbel in een 
driehoek.

Daarna knip je stukjes (driehoekjes of halve cirkeltjes) uit de driehoek.. 
Het maakt niet uit hoe je de stukjes eruit knipt, maar niet te dicht bij elkaar. Er 
moet steeds een stukje ruimte tussen de  uitgeknipte stukjes blijven.

Wil je het een beetje moeilijker maken? Ook leuk. In het de twee voorbeelden 
hieronder kun een hoe je bijvoorbeeld kan knippen.

Recept voor 25 kersttruffels

Benodigdheden: 
• 75 g. witte basterdsuiker
• 50 g. custardpoeder  
• 25 g. boter of margarine
• essence (vanille)
• melk of water 
• cacaopoeder 
• hagelslag en / of gehakte nootjes
Wrijf de basterdsuiker goed glad, doe er de boter en de custardpoeder bij en 
verdeel de boter met een paar messen in kleine stukjes. Voeg enkele druppels 
essence toe, zo nodig wat melk of water en kneed dan alles met de hand door 
elkaar. 
Vorm er nu ronde balletjes van en rol deze even door wat cacaopoeder.
Daarna kun je ze ook nog door hagelslag of gehakte nootjes rollen.
De truffels zijn het lekkerst als je ze eerst een nachtje in de in de koelkast zet. Eet 
smakelijk!
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Merke

Merke fan doe (yn'e sneinske pronk nei it matinee) en merke fan no (klean dy't 
smoarch en stikken meie) 

Op dizze foto fan links nei rjochts:
Elly Hobma - Rypma 
Rein Hobma 
Lubbert Tjalsma 
Minicus Bootsma 
Wietske Yntema - Rypma 
Hoatske Bootsma - Bekema

Ik tink dat dit 1974 ofsa wie

Elly Attema - Hobma
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Sport

2 december 2021

(door Bert de Jong)

Het Coronavirus heeft lange tijd roet in het eten gegooid maar de verschillende 
verenigingen konden weer los en dus kunnen er weer wat standen worden 
doorgeven. Helaas moesten de avondsporten in november weer worden 
gestaakt. Nu maar hopen dat dit van korte duur is.

Damclub De Skyfkes
De A-poule kent een verrassende koploper. Kampioen 
Bernard Kroon (5 punten) moet Jappie de Jong met 5,5 
voor zich dulden. Er is echter al een groot gat geslagen 
met Marcel Altena (3,5 punten) en Manfred de Wolff (!) 
met 2,5 punten. Maar de competitie is nog lang. Jan 
Willem Wijbenga staat laatste maar het puntenverschil is 
minimaal met zijn concurrenten. 
In de B-poule delen Michiel Zeinstra en Leo Altena de eerste plaats met beide 3 
punten. Leo mag echter nog een wedstrijd inhalen. Johan Flapper is niet in goede 
doen want hij moet zijn eerste punt nog bijschrijven. 

In de C-poule kunnen de mannen de weg naar Sie-sa maar moeilijk vinden want 
de meesten hebben slechts twee of drie partijen gespeeld. George Galema 
behaalde 2 punten uit 2 gespeelde wedstrijden. Richard Smeding volgt met 1 punt 
uit 3 gespeelde wedstrijden. Evert Ypma heeft de weg naar de damarena nog niet 
gevonden en is daarmee puntloos.

Volleybalvereniging Punt Ut

Punt Ut is ook weer van start gegaan maar 
helaas, weer een onderbreking in verband met 
het Coronavirus. 

De Dames van Punt Ut 1 zijn te vinden in de middenmoot en kunnen omhoog 
kijken maar meer dan een vierde plaats zal er deze competitie niet inzitten. 

De dames van Punt Ut 2 staan in de lage middenmoot (9e plek). De afstand met 
de nummer zeven is 9 punten en dus zal er gevochten moeten worden voor de 
8-ste plek om zo afstand te nemen van een degradatieplek. 

De dames van Punt Ut 3 bevinden zich eveneens in de lage middenmoot en ook 
hier is het degradatiespook in de buurt. 



33

De dames van Punt Ut 4 hebben het beter voor elkaar. De koppositie is een feit 
en de directe concurrent volgt op 5 punten. 

Dames van Punt Ut 5 moet echt oppassen want tot nu toe werden slechts 2 
punten bijeen gesprokkeld en daarmee staat men onderaan. De competitie is nog 
lang is dus ‘de bealch der op’! 

Ook het team van Heren 1 is goed bezig. De mannen staan op een stevige 
tweede plek. S.N.V.V. staat weliswaar één punt voor maar moet nog drie 
wedstrijden inhalen. Maar wie weet… 

De meisjes A staan op een mooie derde plek. De nummer 4 staat op 11 punten 
achterstand en dus is een podiumplek zonder meer gegarandeerd. 

De meisjes C  (XC) behaalden slechts 3 punten en delen daarmee met Joure de 
onderste plek. Het is een kleine competitie en dus mag men straks weer met een 
schone lei beginnen   

Voetbalvereniging Blauwhuis
De voetballers spelen overdag en dus geen last van 
Corona. 

Het eerste elftal doet het zonder meer goed. In de 
beker werd Blauwhuis poulewinnaar. In het knock-
out systeem werd vervolgens gewonnen (2-1) van 
Oosterlittens, uitkomende in de 3e klas. Daarna werden 
de Blauwhuisters gekoppeld aan Twijzel, eveneens uitkomende in de 3e klas. 
Tot aan de rust werd er niet gescoord maar in de tweede helft konden de 
groenhemden het tempo niet meer bijbenen en liep Twijzel uit naar 5-1. In de 
derde helft werden spelers en supporters zonder meer als winnaar uitgeroepen! 
In de competitie doet Blauwhuis goed mee. Een plek in de subtop is een feit maar 
er zit meer in. Een aantal jonge spelers klopt nadrukkelijk aan de deur en mijn 
gevoel zegt dat er weer mooie tijden aan kunnen breken. 

Het tweede elftal is met een vreemd seizoen bezig. De ene week wordt met ruime 
cijfers gewonnen terwijl men een week later weer een enorme dreun krijgt te 
verwerken. Daarmee is het tweede elftal in de middenmoot te vinden.  
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Oplossing: Fan de kant fan Westhim

Ut de Âlde Doaze 
(troch Bert de Jong)

De skoalle op de foargrûn en op de eftergrûn it âlde Theresiahuis. 
Wa binne de pylkesjitters?
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