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We meitsje der wat fan
We hiene tocht dat by it útkommen fan dizze
Nijsbrief de skerpe kantsjes der wol ôf wêze
soene. Wêr fanôf hoech ik der net iens by te
sizzen. As we minsken sizzen hearre 'it is noch
net fuort' of 'we bin der noch net fan ôf' wit elk
wêr't it oer giet. Der is al fan alles annuleard
en no is it safier dat we op foarhân al grutte
evenementen ôfblaze moatte. De reüny dy't
der yn 2021 wêze soe ta eare fan 100 jier Sint
Gregorius, witte we no al, kin net trochgean. De kâns dat der oer rom in heal jier
krapoan tûzen minsken yn in tinte meie is hiel lyts. We hâlde hoe dan ek in feest
tegoede en tinke oan de mooglikheid foar in grut feest yn 2024, ek omdat it doarp
dan ‘75 jier doarpsstatus’ fiert. Moaie kombi wat ús oangiet.
Gelokkich is der noch genôch posityfs te melden. Sa lêze we yn dizze Nijsbrief
oer nije bewenners dy’t noch konneksje ha mei Suster Nel fan it Teatskehús.
By my komme dan fuort assosiaasjes binnen fan resepten dy’t ús mem opdie
by de kôklessen yn de kôken fan it Teatskehús, organisearre troch wat toen ‘de
Vrouwenbond’ wie en hjoeddedei it jubilearende EVA is. Sûnder dat se it wit is
suster Nel noch altyd in bytsje by ús oan de itenstafel, omdat ús mem dy tips
wer oan my trochjûn hat. We lêze hoe’t men yn it Teatskehús, bûn oan coronarestriksjes, der toch wat fan besykje te meitsjen en hoe’t skoalbern in doppeaksje trochjouwe om wat foar in oar te betsjutten. Ek sjogge we hiel yn it koart
hoe’t, troch in idee fan in bern, de merke, dy’t gjin merke wêze koe in stikje
doarpsferbining brocht troch in spultsje thús meielkoar om tafel dwaan te kinnen.
It earste echte Blauhúster Merkespul is in feit. En dat troch corona. En Mette.
Ek waard der op 12 septimber in stripboek presenteard dat wrachtich de hiele
skiednis fan Blauhús sjen lit. Wat doarp hat soks no! By de tsjerke wie der rûnom,
mei romte foar ôfstân, fan alles te dwaan en te sjen foar jong en âld. Sa is it
alternatyf byelkoar kommen yn Blauhús goed oppakt. We fine ús paad wol wer en
sille dizze hjerst fêst ek wer goed trochkomme. Lit ‘it’ oan ús foarby gean en der
fierder wat fan meitsje.
Elly Attema-Hobma
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Kolofon
Bestjoer Doarpsbelang Blauhús:
Elly Attema - Hobma, Foarsitter
Michiel Zeinstra, Skriuwer
Bernard Kroon, Ponghâlder
Auke Attema, lid
Karin Bolink, lid
Grietje Bloemsma, lid

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

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

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

Blauhús op Ynternet:
www.blauhus.nl
Michiel Zeinstra
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Kalinder

Datum		

Aktiviteit

juny – oktober		
Gerben Rypma Keamer, Huzen mei in Ferhaal
5 – 9 oktober		
Papierkontainer
10 – 18 oktober		
Hjerstfakansje
20 oktober 		
EVA, De Freonskip;
		
Spreker dhr. Rients Jorna, touringcarchauffeur met
		reisverhalen
24 oktober		
Gerben Rypma Stifting, kulturele kuier
2 – 6 novimber		
Papierkontainer
17 novimber 		
EVA, De Freonskip;
		
Lezing door mw. Joanke Sierksma, slaap en 		
		
ontspanning coach
7 – 11 desimber		
Papierkontainer
15 desimber 		
EVA, Kerstavond in de Freonskip
19 desimer – 3 jannewaris
Krystfakansje
5 jannewaris		
EVA, De Freonskip, koffieochtend, 			
		nieuwjaarsbijeenkomst
Nóch mear witte ? Sjoch dan op www.blauhus.nl
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

Kolofon (vervolg)

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

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

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 1 desimber 2020
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Incasso contributie Doarpsbelang
Binnenkort wordt de contributie voor
Doarpsbelang Blauhus weer van
uw bankrekening afgeschreven.
U herkent de incasso aan het
ID van Doarpsbelang Blauhus:
NL72ZZZ400045430000.
Wij danken u voor uw bijdrage en hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de
penningmeester van Doarpsbelang.
Penningmeester

Verkeer
In december is er in de nieuwsbrief kort verslag gedaan van het clusteroverleg.
Bij het overleg stond ook het punt verkeer, wederom, op de agenda. Tijdens het
clusteroverleg heeft de gemeente de toezegging gedaan dat er plannen komen
om de wegversmalling en het kruispunt Vitusdyk/ Sinsmar aan te pakken. Het
kruispunt Vitusdyk/ Atsemar was onder voorbehoud. Deze plannen zouden in het
eerste kwartaal van 2020 worden voorgelegd aan Doarpsbelang Blauhús.
In juni heeft Doarpsbelang Blauhús en Westhim samen met de gemeente op
locatie de eerste conceptplannen besproken. De plannen worden meegenomen
in het budget voor klein onderhoud. Basis van de plannen zijn verkeersremmende
maatregelen op het kruispunt Vitusdyk/ Sinsmar, verwijdering van de
wegversmalling en verlenging van de stoep richting de komborden van Westhem.
Het kruispunt Vitusdyk/ Atsemar wordt nu niet aangepast. Dit staat op de agenda
tijdens het groot onderhoud.
Nadat de conceptplannen met de Doarpsbelangen zijn besproken, zijn de
plannen voorgelegd aan de direct aanwonenden. Zij hebben bezwaar geuit tegen
een aantal punten en hebben hiervoor alternatieven aangedragen. Samen met de
gemeente, DB en aanwonenden is er op de locatie gekeken naar de haalbaarheid
en het effect van de alternatieven. De gemeente werkt nu aan een conceptplan
2, welke we hopen snel te ontvangen. Plan is om voor het einde van 2020 de
aanpassingen te hebben gerealiseerd.
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Werkgroep Historisch Blauwhuis e.o.

Gezien de reacties die we krijgen op de door ons geplaatste foto’s, hebben veel
mensen onze facebookpagina https://www.facebook.com/historischblauhus
al gezien of er in ieder geval van gehoord.
Doarpsbelang Blauhús heeft voor ons een mailadres aangemaakt. Iedereen kan
foto’s insturen naar dit mailadres: historischblauhus@blauhus.nl
Foto’s van lang en minder lang geleden, van feesten, van personen, van
gebouwen, huizen, straten, enz.
Liefst met plaats en datum, gelegenheid en niet te vergeten: namen!
Wij zetten ze op de facebooksite en iedereen kan en mag er op reageren.
Daarom zijn ook foto’s zonder gegevens welkom, omdat iemand anders
misschien wel iets weet te vertellen over de foto.
Ook proberen we als werkgroep alle ingezonden foto’s in te delen in rubrieken,
zodat we op deze manier een stukje geschiedenis van Blauwhuis e.o. kunnen
vastleggen en bewaren.

Leden van de Werkgroep: Sikke Witteveen,
Sicco Rijpma, Bert de Jong,
Rinske Harsta en Nel Bekema-Hoekstra.
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De Spesjalist: ‘Huning is net allinnich lekker mar ek medisinaal’
Willem Witteveen is hobbymatich mar ek folleard imker. De besite oan syn
bijestâllen begjint mei in rûnlieiding oer it blomrike, .
bijfreonlike hiem by de stjelp fan Willem en Willy yn Blauhûs.
“Yn de maitiid tilt it yn de measte tunen op fan de blommen, mar bijen hawwe ek
ferlet fan letbloeiers, dy steane hjir follop”.
De Linebeam is in wiere bijefreon.
Mar ek blom- en krûderike
greiden, bermen en in bleek mei
hynsteblommen, pinksterblommen en
wite klaver, binne goed foar de bij.

Willem hie altyd al belangstelling foar natuerlik sûn iten, mei namme foar
natuerlike sûkers. Sadwaande hat hy fiif jier lyn in imker frege oft hy twa
bijefolken hie foar op ús hiem.
Bijenfolken hâlde giet net samar, yn it begjin is Willem in kear flink stutsen,
de foto (net geskikt foar publikaasje) fan syn oprûne gesicht toant wat dat
feroarsaakje kin. ‘In learmomint, moast net yn de oanfleanrûte fan de bijen stean
gean’.
De raten fan de Huningbijen wurde
ien kear yn ‘e wike kontrolearre. Hoe
sit it mei de Keninginne, it broed en it
folk.

Bijefolken hawwe it wurk op in (foar minsklike begrippen) bysûndere wize
ferdield. De wyfkes bouwe de raten, meitsje de kast kontinú skjin, bewake it
folk en fleane út om nektar te sammeljen. De mantsjes hawwe ien taak: de
Keninginne befruchte. Mei as resultaat dat de Keninginne mar leafst trije jier lang
aaikes leit, fan ferskillende mantsjes dus.
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Bijen spylje in tige wichtige rol yn de
natuer. Se binne ferantwurdlik foar
mar leafst 80 % fan alle bestuiving !
Sûnder bestuiving krijt in apelbeam
bygelyks gjin apels. Mei bestuiving
bewize de bijen planten en minsken
dus in grutte tsjinst.

At de tiid ryp is ûnstiet der in nij folk dat útswermt en yn de omkriten plak siket.
In grutte soarch is dat der hieltyd minder wylde bijen en folken binne, ien fan de
oarsaken is strieling sa as 4G.
Oan it ein fan it seizoen wurdt de huning út de raten slingere mei in spesjale
centrifuge. De rispinge wie ferline jier wol 40kg. De huning is net allinnich lekker
mar ek medisinaal. Bijegif remmet bygelyks ûntstekkingen en ferbetteret de
selstofwikseling. En de boustof dy’t bijen út beambast helje wurdt omsetten
yn propolis dat troch minsken medisinaal ynsetten wurdt by acne, eczeem,
hooikoorts, darm- en reumatyske ziekten.
Willem hat spesjale kursussen folge en is aktyf by de bijehâlders feriening
ôfdieling Súdwest-Fryslân https://sneek.bijenhouders.nl/
It wie in noflik ynspirearjende besite oan ús lokale imker Willem Witteveen, mei as
ôfsluter in pot huning yn de fytstas foar thús.
Sicco Rypma

EVA
Inmiddels is de uitgestelde feestavond vanwege 70 jaar EVA-KVG Blauhús op 15
september al geweest. Deze werd verzorgd door het duo “Klún en Knoffelhakke”.
Onderstaand het programma voor het seizoen 2019 - 2020.
20 oktober 2020; Spreker dhr. Rients Jorna, touringcarchauffeur met reisverhalen.
17 november 2020; Lezing door mw. Joanke Sierksma, slaap en ontspanning
coach.
15 december; Kerstavond in de Freonskip.
5 januari 2021; Koffieochtend. Nieuwjaarsbijeenkomst in de Freonskip.
23 februari 2021; Spreker Mw. Klasina Seinstra, winnares laatste 11-stedentocht.
16 Maart 2021; Spreker Mw. Reino Elzinga, trouwambtenaar in Súd-west Fryslân
21 april 2021 Matineevoorstelling Anastasia in Scheveningen.
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Teatskehûs
Voor de komende periode in het
Teatskehûs vinden er geen grote
activiteiten plaats, ondanks de
versoepelingen. Dit heeft te maken met
het kunnen garanderen van de 1,5 meter.
Op de 3 groepen evenals individueel,
worden er activiteiten aangeboden met
ondersteuning van de vrijwilligers.
Gelukkig mogen we wel weer bezoek ontvangen en daar zijn we heel blij mee.
De kapper is weer aanwezig, ook zij houdt zich strikt aan de regelementen.
Het winkeltje is open, de huisarts is weer in huis, eigenlijk alles in de normale
setting maar wel met de kaders vanuit het RIVM.
Kortom; de reuring is weer terug…
Bezoek moet zich bij binnenkomst registreren. Mocht er een corona uitbraak
komen, dan kunnen wij achterhalen wie hier o.a. op de locatie zijn geweest.
(administratie verplichting)
De 1,5 meter regel blijft van kracht, ook op onze locatie.
Voor bewoners die vanwege hun ziektebeeld deze regels niet altijd hanteren, zien
wij erop toe dat dit toch gedaan wordt.
Op dit moment hebben wij in het Teatskehûs een expositie van R. Pieterse met
mooie landschaps-schilderijen. Daarnaast is de vitrine gevuld met de vroegere
poëzie-albums.
De komende weken zullen wij gaan kijken hoe we feestdagen vorm kunnen
geven, aangezien de verwachting zal zijn dat de corona-situatie dan nog niet
definitief voorbij zal zijn.
Hiervan wordt u zodra we het concreet hebben gemaakt, natuurlijk over op de
hoogte gesteld.
Groet,
Magdalena Attema (leidinggevende) en Riemke Grunstra(activiteitenbegeleiding)
Teatskehûs
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Gedicht fan Baukje Wytsma

(ingezonden door Teatske Hobma-De Boer)

Yn 't bejaardehûs 'Nij Libben'
wennet âlde Jabiks Jap.
Japke hâldt sa fan in feestje,
mar se mei hast noait op stap.

Mar de minsken fan 'Nij Libben'
rôpen: 'O, dit is net bêst!
Nea kinn'wy wer lekker sliepe,
net in jûn ha wy wer rêst!'

Se is stapelgek op dûnsjen
en by eltse nije hit
swingt se lekker troch de keamer,
Japke is in frou mei pit!

'En it boerd 'HIER KOMT EEN DISKO'
kaam der wei, al wie 't in toer,
want in protte âlde minsken
én Japiks japke wiene poer!

Alle oare âlde minsken
fine Japiks Jap mar raar,
want se hat net iens in foto
fan har bern op it dressoir

'Kom op, jonges!'raasde Japke
Ík jou in feest yn it tehûs,
dan sill' wyn ris lekker swinge
op in fijne âlde blues!'

Ek kin se gjin sokken breidzje,
mar biljerte kin se goed
en noch folle better kaarte,
ha oer Japke mar gjin noed!

't Waard in féést en elts hie wille,
't wie foar't earst, mar ek foar't lêst,
want Japke waard 't tehûs út setten
en dat wie fansels net bêst

Neist bejaardehûs 'Nij Libben '
- Japke wie net yn'e warstie in boerd mei grutte letters
'HIER KOMT STRAKS EEN
DISCOBAR

Yn it doarp wie in kommune
en dy sei: 'Kom mar by ús!
Japke, do bist ien fan uzes,
kom mar gau en fiel dy thús!
Lit 'Nij Libben' noch wat wachtsje,
dêr bisto noch net oan ta.'
'Ja,' tocht Japke, 'no kin 'k einlings
noch in écht nij libben ha!

No is 't klear, tocht Japke fleurich,
no sil' wy it dochs noch ha!
Dit 's wat oars as Dútske Polka
einlings beat en cha-cha-cha!!
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Nieuw in Blauwhuis
Hallo,
Wij willen ons even
voorstellen. Wij zijn Arno
en Trudy Spronk en wonen
sinds 1 november 2019 in
Blauwhuis. Arno heeft altijd
in de bouw gezeten en werkt
nu voor een vastgoedbedrijf
als technische gebouwen
beheerder. En ik Trudy werk
in de zorg.
Waarom hier in Blauwhuis is ons al vaak gevraagd, Arno komt van het platteland
Spijkerboor en ik woonde in een flatje in Hoofddorp. Al twaalf jaar zijn wij samen
maar hadden nog niet eerder samengewoond. Tot 10 maanden geleden.
Het huis waar Arno inwoonde werd verkocht en Arno trok bij mij in. Samen gingen
wij op zoek naar een ander huis. Wij wilden graag ruimte en een vrijstaand huis.
Nou, dat hebben wij gevonden in Blauwhuis. Wij hebben meerdere huizen in
verschillende dorpen bekeken, maar Blauwhuis sprong er voor ons uit evenals het
huis. Meteen toen we het zagen wisten wij: dit is het!
Nu wonen wij met veel plezier in Gerben Rijpmastrjitte en wij vinden het heerlijk.
Wij hebben de Strúntocht en de carnaval gelukkig nog mee mogen maken.
Uiteraard vinden we het erg jammer dat door corona de rest van de feesten
niet door kunnen gaan, om zo nog meer van Blauwhuis en de mensen te leren
kennen.
In de coronatijd is mijn moeder erg achteruit gegaan,
en helaas is er Alzheimer vast gesteld. Ik ben bij het
Teatskehûs wezen vragen hoe lang de wachttijd is voor
mijn moeder en er werd gezegd dat er een kamer vrij
was, dus binnen anderhalve week woonde mijn moeder
Ria ook in Blauwhuis.
Een leuke bijkomstigheid is dat Arno zijn tante hier in Blauwhuis zo’n tien jaar
(van 1970 tot 1980) non (zuster Nel Spronk) is geweest en kookte in het Theresia
huis. Arno is hier vanaf zijn vijfde jaar een aantal keer per jaar met zijn ouders
bij zijn tante Nel op bezoek geweest. Wij hebben een aantal mensen gesproken
12

waaronder Opa Johannes Rijpma en
nog een aantal andere mensen die
zuster Nel hebben gekend, die met
haar in de keuken hebben gestaan.
Wij vinden het erg leuk om verhalen
over Arno zijn tante te mogen horen.

Hopelijk weten jullie nu iets meer over
ons.
Groeten van Arno en Trudy

Sint Vitus Nijs
Nammen Neame
We binne grutsk op ús monumentale
Blauhúster Sint Vitustsjerke. As gebou is
it unyk en in beaken yn it lânskip. Mar it is
ek al mear as 150 jier in belangryk sosjaal
moetingsplak. Foar de wykeinfiering,
bysûndere fieringen, mar seker ek foar al
dy mear as 100 frijwilligers dy’t leafdefol
harren wurk dogge.
By de Sint Vitustsjerke giet it altyd oer
minsken, oer it libben, oer bern dy’t doopt
wurde, houliken dy’t sluten wurde, oer in
begraffenis fan in dierbere.
Sa is der sneon 31 oktober jûns wer in Allerzielen Fiering. Dan wurde de
ferstoarne parochianen plechtich betocht. De nammen wurde neamd, en dat is
altyd wer yndrukwekkend, foaral foar de neiste famylje. De fiering wurdt mei in
koarte betinking op it ferljochte tsjerkhof ôfsletten. Wa’t dat wol kin in, troch ús
besikber steld, ljochtsje by it grêf fan in dierbere sette.
Jo binne fan herte wolkom om dat oerke mei te meitsjen. De sitplakken wurde
coronaproof mei griene kaarten op de tsjerkebanken oanjûn.
Oant sjen yn de Sint Vitus,
Ut namme fan de Lokaasjeried,
Sicco Rypma
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Doppen sparen
Sinds maart 2020 hebben wij, Brecht en Nieke Ykema, het sparen van plastic
doppen overgenomen van Mirte Hannema . Hiervoor hebben al een aantal
andere (oud) leerlingen van onze school deze taak op zich genomen.
De gespaarde doppen worden gerecycled en van de opbrengst kunnen
geleidehonden de opleiding volgen die zij nodig hebben om dit dankbare en
zware werk te doen.
En het verzamelen van de plastic doppen is ook nog eens heel goed voor het
milieu, ze worden gebruikt om er nieuwe producten van te maken.
Alle schone harde plastic doppen mogen ingezameld worden. Denk bijvoorbeeld
dan aan de doppen van deze producten:
•
Fruitsappakken
•
Mineraal- of spuitwater
•
Sportdrank (verwijder alstublieft het kleine doorzichtige plastic dopje)
•
Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de wasbolletjes)
•
Zepen en shampooflessen
•
Deo- en spuitbussen
•
Slagroombussen
•
Pindakaas- en chocoladepastapotten
•
Frisdrank flessen- Spuitdoppen van sauzen
•
Stiften
•
Pennen
•
Lipbalsem
•
Tandpasta
•
Schoonmaakmiddelen
•
Insuline dopjes (graag zonder naalden ivm. onze veiligheid).
•
Draaidopjes van lenzen
•
Doppen van babyvoeding (nutrilon, hero, nutrasense etc.)
•
Doppen van Noveenkaarsen
•
Deksels van ijs en salade bakken
LET OP de goudkleurige deksels van oploskoffie mogen niet!
De doppen kunnen worden ingeleverd op school (misschien kunt u de doppen
meegeven aan een buurman of buurvrouw die op de st. Gregoriusschool zit) of bij
ons in de speciaal daarvoor bestemde container aan de voorkant van ons hok op
de Vitusdyk 33.
Hopelijk kunnen we met zijn allen veel doppen sparen, zodat we veel mensen blij
kunnen maken met een hulphond!
Groeten Brecht en Nieke Ykema
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Geen Reünie in 2021!!!
Maatregelen en onzekere tijden door Covid-19.
Omdat er voor het organiseren van een reünie
lang van te voren veel geregeld en vastgelegd
moet worden, hebben we helaas moeten
besluiten om de reünie naar aanleiding van het
100-jarig bestaan van de Gregoriusschool uit
te stellen!
Hieronder op een rijtje wat de plannen nu zijn:
•
Het feest voor de kinderen gaat wel door op 4 juni 2021.
•
We werken aan het opzetten van een kleine tentoonstelling.
•
Nieuwe datum voor een reünie: juni 2024.
Alles even op een laag pitje, maar wat in het vat zit verzuurt niet en we zullen
jullie in de komende tijd op de hoogte houden!
Reüniecommissie St. Gregoriusschool 100 jaar.

100 jier Gregorius,
In praatsje mei âld learlingen
De fyftigers oer de St. Gregoriusskoalle yn de jierren santich fan de foarige ieu
Elske Huitema
Ida Hylkema
By Elske op’e kôkenstafel leit in hiele bulte oan Gregoriusspul: âlde boekjes en
skriften, mar ek... in rapport. Dêr begjint it ferhaal al. Ida slacht it iepen en lêst
slap fan it laitsjen de opmerkings fan in learkracht foar ‘1e rapport: praat nogal
graag, 2e rapport: praat nog steeds, 3e rapport: blijft druk.’ Sa krije we it fuort al
oer hoe’t dat gie yn de klasse. Hoe stil je wêze moasten en hoe ferskillend de
learkrachten der mei om giene as je wat ‘praterich’ wiene. ‘Want úteinlik wie ik
hielendal net in overdreven drok bern no?’ seit Elske op kalme toan. Foar my
wurdt dit ek in ‘meipraat-fraachpetear’, omdat dit ferhaal fan de fyftigers ek mines
is. As klasgenoaten fulle we mekoars ferhalen al gau oan en ja, dan binne we
bêst wol praterich.
Troch de strange beoordielings yn it rapport en op elke bledside yn it skriuwskrift
in sifer, krije we it oer de kompetysje dy’t der wie. Ida en Elske witte beide noch
dat it soms suver in wedstriid wie, wa lêst de measte wurdsjes yn in minút, wa
hat de heechste sifers en wat foar letter kaam der op it sportdiploma. Dat moast
eigenlik wol in D wêze, oars wie it net goed genôch. Dy letter hie dan ek noch
in kleur, dus je wisten gau wa’t it goed dien hie (Reny Heinen!) en wa net. Mar
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goed, foar ûntspanning wie der ek genôch gelegenheid. Nei skoaltiid waard der
bûten boarte en op woansdeitemiddei wiene der hiele ploegen bern hiel stoer
oan it roverke boartsjen yn it doarp. Der wiene dan gefaarlike ‘sluiproutes’ by
minsken oer it hiem, der waard oer stekken klommen en troch de struken strúnd
en wylts wiene der bern gefangen nommen dy’t betiden de heale middei fêstbûn
trochbrochten. Wille foar in selekt groepke. Yn ús ûnthâld waard der net folle
‘pesten’, mar toch komme we pratendewei wol by ferhalen oer bern dy’t net
meidwaan mochten, of dy’t soms net wolkom wiene op jierdeifeestjes. Bûtenslute
dus. Krekt sa naar as pesterij. En as bern ha je der hast net iens erch yn dat dat
bart. De skoalle fielde as lyts, smûk en gemoedelik meielkoar. Der waard ien kear
yn it jier optreden foar de âlders. Toanielstikjes en foardrachten. En ek in kear wat
grutters: de bisteboel fan omke Roel. Wêrom as dat wie witte we eins net krekt.
Der wie fêst wat te fieren. Wêrom as dingen wiene waard toch noait mei bern
bepraten doedestiids. It wie gewoan sa’t it wie. Je krigen in opdracht en fierden
dy út. Elske fertelt dat master en har âlders bepaalden nei welke skoalle sy gie.
‘Toen we yn de sechde klasse sieten, moast der bepraten wurde wêr’t wy hinne
gienen, dêr hiest sels gjin doel oer. Der waard ek net frege watst woest of sa.
Helemaal niks. Ik wie toch wol benijd, dus de oare deis frege ik dernei. ”No, do
giest nei de Mavo yn Boalsert” Oh. Okee. No en dat wie it. Hjoeddedei fljochst
oeral hinne mei dy bern.’
‘Fierder wie it sa, as meester wat sei, dan wie it sa. Dy hie gewoan gelyk.’ As der
op skoalle ris wat wie, waard der thús sein: ‘Dan sil se dêr wol in goeie reden foar
ha.’ Neffens Elske wie dit ek, omdat elk elkoar koe en de masters en juffen ek yn
it doarp wennen. Der wie fertrouwen. Fierder wie de rol fan de âlders op skoalle
‘net sa grut tocht ik’ seit Elske. ‘De meester of juffrou, die wie dêr foar op skoalle.
Op skoalreiske giene der in pear âlders mei, mar fierder net.’
Fansels giet it ferhaal oer Joop Wortman, juffrou Trees en ek oer suster
Chrysogona. By suster learden we alles yn it Frysk. It lêzen learen gie mei ‘Jaap
en Lys en pop yn’e wein’ en alle earste skriftkes en boekjes wiene yn it Frysk.
Toch wol bysûnder. We komme der net ûnderút. As je it oer suster Chrysogona
ha, hawwe je it ek oer har remedy as bern te folle praten. Se hie brede papieren
plakbân, wêr’t se op slikje moast om it plakke te litten. As it echt te mâl gie, kaam
se dêr mei oansetten. ‘En it stónk!’ seit Elske. ‘Hasto it wolris op’e mûle hân?’ ‘Ja,
ja, ja, ja!’ We sjogge noch foar ús hoe’t suster op in podium yn’e klasse siet en
dat we soms in stikje fan har swarte of blauwe panty-broekje sjen koene. ‘Mar sy
hie froeger al Ugs oan no,’ seit Elske, ‘letter kamen se yn’e moade, mar sy hie se
altyd al! Fan dy learskes, suede learskes mei bont der yn!’
Yn de heechste klassen krigen we muzykles fan suster Chrysogona en ha we
fêst faak meielkoar leuke ferskes songen, mar de lessen mei it oargeltsje en it
grutte boerd mei it doremi ha it measte yndruk makke. Dêr hie elk in hekel oan.
It is toch raar dat je de minder leuke dingen better ûnthâlde as de rest. Bysûnder
is, dat Ida it foarnimmen hat om in boek te skriuwen oer dizze suster en it ferhaal
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dan fansels even fierder út te djipjen as allinnich de plakbân en it oargeltsje. Dit
is toch de persoan wêr’t de skriuwster Ida Hylkema it lêzen en skriuwen fan leard
hat.
‘Ja,’seit Elske ‘de opfâllendste dingen bliuwe je by, dat is mei alle learkrachten
sa. Juffrou Trees dy sei hiel faak ‘hè’ en dy siet altyd mei har lenzen te prutsen.
Dat bliuwt je by.’ Fuort dêrnei rôlje de ferhalen oer it skoalswimmen oer tafel. Dêr
giene we mei juffrou Trees hinne en dat wie altyd in hiel gestress. ‘Dy wie bêst
wol pittich hear!’ seit Ida. Understatement. Ida sjocht har sels noch blaubekjend
yn it kâlde bûtenbad driuwen wylts juffrou Trees ‘dêr yn de bontjas nêst stie’. We
witte noch dat der bern wiene dy’t in jier ekstra swommen, omdat se net slagge
wiene tagelyk mei de rest. Dit ropt fan alles op, fan frustraasje fan ‘swimme
moatte’ by de iene, oant ‘net earlik, want wy moasten op skoalle bliuwe’ by de
oare. Ek stiet my noch klear by dat Sophie mei in Epke Zonderland-swyp ûnderút
gie nêst it swimbad en doe seis wiken platlein hat mei in ‘hersenschudding’. Dat
skoalswimmen, it hold wat yn.
‘En ik fûn it fan juffrou Trees altyd moai dat dy jonges en famkes itselde dwaan
liet.’ Elske lûkt in borduerwurk foar it ljocht mei in frou yn Frysk kostuum. ‘Iederien
hat dat eigenlik ek bewarre.’
‘Ik wie dus noait goed yn handwerken, dus dan moasten wy op woansdeitemiddei
nei suster Glabbeek, moasten wy te handwerken om ús wurkjes ôf te meitsjen,
dus de rest dy gong dan róverke boartsjen yn de buert’ seit Ida breed gebarend
‘en dan siet ik dêr by suster Glabbeek te breídzjen!’ Sommige dingen fûnen we
net earlik. Mar it wie gewoan sa, je waarden der net yn meinommen wêrom as
wat dien waard, der waard net wat útlein. Sa ha we meimakke dat bern yn ús
17

klasse in âlder kwytrakken en dat dêr op skoalle eigenlik net oer praten waard. It
wie in meidieling en dêrmei hold it op.
We krije it oer, wat wy tinke doedestiids ‘ûnderwiisfernijing’ wie. We mochten
lêze mei bern út de earste klasse. Dan moasten sy lêze ‘Ut Oki en Doki ensa’
en sieten wy der by. Dat wie nij, tochten we. Der waarden wat dingen feroare op
skoalle doe’t Joop Wortman op skoalle kaam. We krigen in ‘documentatiecentrum’
en learden hoe’t we dêr boeken opsykje koene. We moasten ek ‘ûndersyk dwaan’
en dan de klasse der oer fertelle wat we leard hiene. Hoe hip is dat? Sûnder
kompjûter, mar toch. Ek hiene we by meester Wortman in lange list mei wurden
en sprekwurden: ‘de moeilijke woordenlijst’ en moasten we alle kearen fyftjin
wurden út’e holle leare. ‘Imker – bijenhouder’ ‘vulgair – ordinair’. Huh?? ‘Karaf,
dat wie in faas, en dat stie allegear yn dy wurdlist.’ We witte ek noch dat Joop
kaam, healwei it skoaljier en dat wy mei de tredde klasse by de sechde klasse yn
sieten. Neffens Ida wie dat mar in part fan de klasse en dat de oare helte by in
oare groep yn siet. Foar ús wie dat in machtige tiid. Tenminsten sa ha Ida en ik it
ûntholden. Ek al hiene Joop en Ida wolris wat strubbelingen dy’t it net altyd like
gesellich makken, by ‘de grutten’ yn it lokaal sitte wie geweldich.
Yn it skoft, of wat wy doe ‘it speelkwartier’ neamden, waard der fuotballe achter
op it skoalplein, of we diene tikkertsje, bokje springe, ‘mes-lepel-schaar’,
‘verklaarhok’ of ‘honderd jaren zijn verloren’. Ek wiene der riten dat we allegear
oan it toudûnsjen wiene, ylastykjen, mei de hoelahoep om’e muddel draaie,
rolskaatse of knikker-handel. Der waard ek wol knikkere, mar hast elk hie in
eigen handeltsje mei in âld tillefoanboek wêryn plaatsjes ferstoppe sieten. Je
namen dan in prikpenne mei en foar in knikker mochtst yn de sydkant fan dat
tillefoanboek prikke en hope datst in goeie bledside hiest mei in moai plaatsje. Us
eigen mengfoarm fan ruilhandel en gokken. Nei ús idee die elk mei en stie der
net ien oan’e kant. Soms diene we sels mei de hiele klasse yn in grutte kring ‘één
twee drie vier vijf zes zeven, wie zal ik een kusje geven?’ Pleinwachten wiene der
net en foar safier as we witte wie der ek eigenlik noait geklier of sa. As we der sa
oer neitinke, wie der soms wolris ien dy’t in stikje koeke of sa mei hie foar it skoft,
mar oer it algemien krigen je de hiele moarn niks. Drinken al hielendal net, dan
giest mar even nei de kraan. Thús hiest moarns by it brea iten in kopke tee en ast
tusken de middei waarm ietst, sa as in soad bern dy’t op in pleats wennen, dan
krigest middeis nei skoalle pas wer wat te drinken. ‘No, moatst no om komme,
mei al dy wetterfleskes!’
De skoalle is feroare yn de rin fan jierren, mar toch ek itselde bleaun, fine wy.
Ast der yn komst is der noch in soad herkenning yn it gebou. En de sfear, it
gemoedelike, it feilige, dat is noch krekt itselde. Yntiid is myn camera allang
ôfslein. De geheugenkaart fol en de batterij leech. ‘Sjoch. Dêr hast it al. Dát is
noch steeds sa: Wy prate te folle!’ Hie juffrou Trees toch gelyk.
Elly Attema - Hobma
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl

Ruimte te huur.
Bent u op zoek naar bedrijfs- , kantoor-, en of opslagruimte,
ook voor b.v. camper, caravan, boot of oefenruimte bel dan
met Witteveen & Brouwer beheer. In overleg kunnen wij vast
wel voor een gepaste oplossing zorgen. Ieder oppervlak, voor
zover mogelijk, is bespreekbaar.

WITTEVEEN & BROUWER beheer. In zowel
Blauwhuis als Easterein, bel 06-22484214.
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Monumentendei

Foto’s makke troch: Rinske Harsta
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12 september
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AUTOBEDRIJF

F.HOOGTERP

Munkedyk 4
8611 JM Gaastmeer
0515-469753
f.hoogterp@home.nl

in- en verkoop
***
alle onderhoud
+ APK
al uw schade***afhandelingen
ruitbreuk ***
en reparatie
airco***service
***
wasplaats

www.autobedrijfhoogterp.nl

22

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.

Merkespul
Op zaterdagmiddag
22 augustus was de
presentatie en de
start van de verkoop
van het Merkespul.
Het eerste exemplaar
werd uitgereikt aan
Mette, de bedenkster
van het spel.
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…… jaar later
Het is alweer een tijdje geleden dat er twee foto’s bij de redactie zijn
binnengekomen voor de rubriek “…. Jaar later”.
Deze keer kregen we twee foto’s van Sjoerd en Doortje.

Sjoerd en Doortje op it “Drie Landenpunt”yn Súd-Limburg
1987 op de motor – 30 jier letter 2017 op de fyts

Inzendingen op de rubriek “….. jaar later” zijn nog altijd van harte welkom.
Stuur de foto’s met een korte toelichting naar:
nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauwhus@gmail.com.
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Fanfare Blauwhuis is blij weer muziek te kunnen maken. Eerste
optreden sinds maart in de St. Vitustuin op 12 september jl.
Op 5 maart 2020 klonk
nog de muziek van
Fanfare Blauwhuis in
het repetitielokaal van
de St. Gregoriusschool.
Het Femuzafestival, een
jaarlijks festival voor alle
muziekkorpsen in de
gemeente Súdwest Fryslân,
stond voor de deur en we
waren er klaar voor.
Helaas, vanaf die datum mocht er niet meer in groepsverband gemusiceerd
worden en werden ook voor Fanfare Blauwhuis alle activiteiten afgeblazen.
Omdat niet bekend was hoe lang deze muzikale stilte ging duren, bleven we
plannen maken. Toen er ook nog een onderzoek kwam naar het effect van
blaasmuziek op corona, wisten we dat we in ieder geval tot na de zomervakantie
de instrumenten in de koffers konden houden.
Begin juli kwam het bericht dat blaasmuzikanten binnen een korps niet op 2
meter, maar op 1,5 meter afstand van elkaar mogen musiceren. Best nog wel
een stukje, maar we zijn de uitdaging aangegaan. De eerste hindernis was
onze repetitieruimte; met zoveel afstand onderling kunnen we niet met alle 40
leden in het handenarbeidlokaal muziek maken. Gelukkig mochten we totdat de
volleybalcompetitie begint gebruik maken van Sportzaal De Singel. 28 augustus,
de eerste repetitie, het was echt wel even wennen na 6 maanden stilstand en
dan ook nog zover uitelkaar. Gelukkig heeft onze dirigent Roelof een breed bereik
en wist hij de boel aardig bij elkaar te houden. Na drie weken repeteren in de
sporthal gaan we verder in de Showroom van voorheen Witteveen & Brouwer.
Een aantal lezers hebben onze eerste noten op 12 september alweer gehoord
bij de viering in de St. Vitustuin op de Monumentendag. De kop is er af en we
bereiden ons voor op het Kerstconcert van 20 december. We gaan ervan uit dat
we in december iets van ons kunnen laten horen, al weten we nog niet precies in
welke vorm dat gaat gebeuren. Wat we wel kunnen verklappen: onze gasten dit
jaar zijn Vocal Roses, een muzikaal meidentrio uit Oudemirdum.
Ook voor Koperkabaal sloeg corona in als een bom. Gelukkig heeft Koperkabaal
nog wel meegedaan aan het Jeugdkorpsenfestival ook georganiseerd door
Femuza. Het muzikale programma van de Koperkabalers werd opgeleukt met
een stukje theater, waarbij Jaap en Nettie Tiedema ware acteurs bleken te zijn.
Koperkabaal won de eerste prijs en ging met een prachtig juryrapport, een
mooie beker en een uitnodiging voor het galaconcert in Theater Sneek naar huis.
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Helaas, het galaconcert houden ze nog tegoed.
Voor Koperkabaal zal na de herfstvakantie het eerste repetitieschema weer
beginnen. We kunnen jullie alvast verklappen dat er voor volgend jaar leuke
optredens op het programma staan!
Bestuur Fanfare Blauwhuis

De Tentoanstelling 'Huzen mei in Ferhaal' is noch altyd te sjen yn de Gerben
Rypma Keamer fan kafee de Freonskip.
Alle Huzen mei in Ferhaal steane yn de omkriten fan Blauhûs. Hjir wennen
Bapisten en Boeddisten, Pastoars en Paters, mar ek evakuees en ûnderdûkers.
Der binne ferhalen oer pleatsen, de arsjitekt dy't se tekene, de famyljes dy't der
wennen, de boer dy't der buorket. Mar ek ferhalen oer in brânstofhannel, kroech
en sylsskoalle.
Inkele reaksjes út it gasteboek:
De ferhalen jouwe dy wer even besef fan tiid.
Prachtige verhalen en mooie presentatie
Moai dy âlde ferhalen oer eartiids.
Dankje wel en doei !
Wy hawwe ús eigen pleats besjoen
Geschiedenis is het leukste vak dat er is
Nijsgjirrich stikje skiednis fan Blauhûs en omkriten
Leuk hier zo’n museumpje
In stikje skiednis oer de omkriten fan Blauhûs, foar elts te witten wat hjir ôfspile
hat.
Der wiene minsken út Hilversum, Amsterdam, Rouveen, Burchwerd, Aldgea,
Mantgum, Koedijk, Lekkerkerk, Poortugal, Amerongen, Tsjerkwert, Boalsert,
Haarlem, Blauhûs, Parregea, Koudum, Wikel enz.
Plannen
Kulturele Kuier. At de omstannichheden goed binne, sneon 24 oktober in
kulturele kuier. En oars miskyn wol dielname oan ‘De Nacht fan de Nacht’.
Ferhalen fertelle. Yn jannewaris wer in oerke Ferhalen Fertelle op in neimiddei
yn de Freonskip. Oanmelde kin fia gerbenrypma@home.nl
Siedkerlen. Komponist Feike van Tuinen set Siedkerlen (siswizen) fan Gerben
Rypma op muzyk. Utfiering febrewaris 2021.
www.gerbenrypma.nl en facebook @gerbenrypma
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
Start nieuwe schooljaar

We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Ondanks
dat corona nog niet verdwenen is, kunnen we
gelukkig op school redelijk normaal werken, leren en
spelen. Fijn!
Hoe is de start dan verlopen? Hieronder delen we een aantal zaken die de eerste
weken hebben plaatsgevonden:
Gouden weken
We starten het schooljaar altijd met de ‘Gouden weken’. Dit betekent dat we – na
een periode elkaar niet gezien te hebben en in nieuwe groepen te zitten – er veel
aandacht is voor groepsvorming met kennismaking en spel.
Startviering
Aan het eind van de
eerste week hebben
we – onder leiding
van pastor Foekema
– een mooie
startviering gehad
in de kerk. In deze
viering hebben we
geleerd wat ‘geluk’ is
en waar je het kunt
‘vinden’: dichtbij en in
kleine dingen…
Contact en ontmoeting
Door corona houden we de stroom ouders nog buiten de deur. Dat gaf ’s
ochtends altijd een gezellige reuring in de school, maar daarmee wordt het veel te
druk en dat kan (nog) niet. We vinden het echter wel belangrijk om het contact en
de verbinding te houden, maar hoe doe je dat dan?
We zorgen er in ieder geval voor dat de leerkrachten iedere dag buiten zichtbaar
zijn, zodat we even een praatje kunnen maken. Daarnaast is er veel ‘digitaal
contact’ via onze schoolapp ‘Social Schools’.
Ook de Inloop- & Infoavond – altijd een groot succes en gezellige drukte! – kan
deze keer niet live doorgaan. Om hier toch een invulling aan te geven, hebben we
er deze keer voor gekozen om via een film de ouders mee te nemen in de school.
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Startgesprekken
Een andere invulling is dat we dit schooljaar voor het eerst werken met
zogenoemde ‘startgesprekken’. Dit wilden we graag in werking zetten – los van
corona – maar is in deze periode echt een win-win situatie: er is echt even tijd om
elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en de kinderen kunnen eindelijk
hun klas en werk laten zien!
Bij het voeren van startgesprekken komt de leerling met zijn/haar ouders bij de
leerkracht(en) op visite. Het gesprek heeft als doel elkaar (nog) beter te leren
kennen. Voor een kind is het namelijk belangrijk dat het ziet dat vader en moeder
en meester/juf het goed met elkaar hebben, dat zij elkaar kennen, dat zij een relatie
met elkaar hebben.
De relatie ouder - kind - leerkracht wordt wel de ‘gouden driehoek’ genoemd: het
kind kan zich helemaal vertrouwd voelen door de basis die er bestaat tussen de
volwassen opvoeders.
Ouders die betrokken zijn bij alles wat met de opvoeding te maken heeft – en dus
vooral ook bij alles rondom het gebeuren op school – stralen dat uit naar hun kind.
En dat komt het gevoel van welbevinden en het leervermogen van kinderen ten
goede.
Op het moment van schrijven zijn er al veel gesprekken geweest. De eerste
ervaringen zijn zeer positief! Ouders vinden het fijn om eindelijk weer eens in
school te mogen en de klas te kunnen zien waar hun kind vijf dagen per week zit.
Daarnaast vinden de kinderen het ook erg leuk om iets aan hun ouders te kunnen
laten zien én ouders krijgen de kans om te vertellen over hun kind.
Schoolreisjes
Een ander gevolg van corona is dat
we bij deze start van het schooljaar
al op schoolreis zijn geweest! Dat
kon in mei niet doorgaan, dus die
hebben we die verschoven naar 8
september.
Groep 1 en 2 zijn heerlijk naar het
bos geweest, groep 3, 4 en 5 zijn
naar het Kameleondorp geweest
en groep 6, 7 en 8 zijn naar het
Dolfinarium geweest. Een zeer
geslaagde dag voor de iedereen!
En natuurlijk zijn we ondertussen al lekker aan het werken en leren. Al met al een
mooie, fijne start en een hele mooie basis om het verdere schooljaar in te gaan!
Rixt Minnema
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Schoolverlaters 1990 Groep 7 en 8 in Schooljaar 1989-1990
(Vetgedrukte namen zijn de leerlingen die de school in 1990 verlieten).

Op de foto staan van boven naar beneden en v.l.n.r.:
eerste rij: Erwin Eiling, Haye Galama, Ronald Jorna en Hiltsje Tjalsma.
tweede rij: Titsia Tjalsma, Richtsje Boonstra, Rene Rypkema, Carla van der
Meulen, Anna Brouwer, Minke Ypma en Boudina van der Meulen.
derde rij: Tjeerd Haarsma, Harrie Flapper, Nelly Haarsma, Jildou Dooper en
Rinus Heynen.
Gehurkt: meester Joop Wortman, Evelien de Jong, Jacob Adema en Jan Willem
Wijbenga.
Hieronder de verhalen van de schoolverlaters uit 1990, die gereageerd hebben
op mijn verzoek iets te vertellen over hun leven na de lagere school. Bedankt
allemaal. Nel Bekema-Hoekstra
Carla van der Meulen
Na de basisschool ben ik naar Bolsward naar De Westerlauwers gegaan.
Na drie jaar heb ik de overstap naar het AOC in Sneek gemaakt en daar ben
ik in aanraking gekomen met het bloemenvak. Stage gelopen in een paar
verschillende bloemenwinkels en tot de ontdekking gekomen dat dit echt een
prachtig mooi vak is.
Dus de opleiding Zelfstandig bloemschikken / binden op het Terra College in
Emmen gevolgd. Een leuke, gezellige en leerzame tijd gehad.
Na de opleiding ben ik gaan werken in een bloemenwinkel in Bolsward. Daar heb
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ik ongeveer 12 jaar gewerkt. In 1998 hebben Piet en ik een boerderij gekocht en
die gerenoveerd zo door de jaren heen. We wonen er heerlijk. Ook hebben we
een eigen onderneming met o.a. machinehandel, verhuur van machines en wat
loonwerk. Ik ben moeder van 3 zonen: Jolke 17, Gerard 14 en Rinse 11. Toen
de jongste ook naar de basisschool ging, ben ik weer een paar uurtjes in een
bloemenzaak gaan werken in Sneek. Wat ik nog steeds fantastisch vind. Carla
Folkertsma-van der Meulen
Jildou Dooper
Alweer 30 jaar geleden, die schoolfoto. Met koorts naar school, ik weet het nog
precies, want ik wilde natuurlijk wel op de foto! Dat kon toen nog, nu kunnen mijn
snotterende zoons Jorian (8) en Redmar (6) er niet heen door de Coronisatie. Ik
ben getrouwd met Richard en we wonen in Sneek.
In mijn tijd op de basisschool en het vwo in Bolsward heb ik veel van én over
onderwijs geleerd. Wat past mij wel, waar voelde ik me fijn en hoe had het ook
anders gekund. Waar heb ik écht iets van geleerd en wat deed ik omdat het zo
hoorde?
Na zeven jaar vwo, (ik had het vooral erg druk met de buitenschoolse activiteiten
als toneelspelen en dansen), heb ik de hogere hotelschool in Leeuwarden
gedaan. Ondertussen bleef het onderwijs trekken, dus heb ik me daar ook in
verdiept. Na het hbo ben ik eerst in het bedrijfsleven beland, voordat ik in 2006 in
het onderwijs aan de slag ging. Ik heb op verschillende scholen gewerkt en ook
daar veel gezien.
Inmiddels ben ik zelfstandig ondernemer in onderwijs en werk op verschillende
manieren aan onderwijsinnovatie en duurzaamheid. Een mooi voorbeeld is
Tienerschool Sneek (onderwijs voor tieners van 10 tot 14), waarvan ik één van
de initiatiefnemers en ontwikkelaars ben. Ook werk ik veel aan creativiteit in
onderwijs. Dit is namelijk erg nodig om onze kinderen duurzaam te leren doen
en denken en zo de wereld leefbaar te houden voor hen en iedereen die daarna
komt.
Rinus Heijnen
Na de basisschool ben ik naar de technische school in Bolsward gegaan. Tijdens
de laatste jaren van deze opleiding begon ik al te dromen over verre reizen met
avontuur. Ik ben dan ook gelijk na afloop vertrokken richting Nieuw Zeeland. Hier
heb ik als 17-jarige veel geleerd en denk nog vaak terug aan deze tijd. Een jaar
later bij terugkomst heb ik een opleiding cultuurtechniek/bosbouw gevolgd in
Arnhem en een korte opleiding in Emmeloord. Tijdens en na deze periode werkte
ik bij loonbedrijf Brandsma. Ben mijn eigen tuinaanleg bedrijfje begonnen, wat
me meer vrijheid gaf. Naast het aanleggen van de tuinen maakte ik verre reizen
vol avontuur. Uiteindelijk ben ik tijdens zo’n reis mijn vrouw Katy tegengekomen.
Samen woonden we voor een korte tijd in Nieuw Zeeland en vervolgens 1,5 jaar
in Friesland. Nu wonen we al weer 10 jaar gelukkig in Katy haar geboorteland
Hongarije. Ik heb hier een bedrijf in het beheren van vakantiewoningen.
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We hebben twee dochters Anna 11 en Eva 7.
Jan-Willem Wijbenga
Dat het al 30 jaar geleden is dat wij van de basisschool af zijn, wat gaat de tijd
snel!
Terugdenkend dat ik op de Sint Gregoriusschool zat, was het heel speciaal dat
wij in een hele kleine klas zaten. Met 9 gestart en met 6 geëindigd. Ook bijzonder
was dat zowel mijn moeder als tante juffen waren. Wel met hele verschillende
stijlen in lesgeven!
In mijn familie ben je leerkracht, of je werkt in de horeca. Daarom besloten, omdat
ik wel aardig kon rekenen, dan maar accountant worden. Na de basisschool heb
ik eerst de HAVO in Bolsward gedaan, en vervolgens de HEAO Accountancy
opleiding afgerond.
Ik werk nu 20 jaar in de Accountancy, waarvan 18 jaar bij AVM Accountants, maar
nu sinds een dik jaar bij MRW Accountants in Sneek. Een kleiner kantoor, maar zij
zijn heel sociaal en de lijnen zijn kort. In verschillende functies heb ik gewerkt en
veel ervaring opgedaan, op het huidige moment ben ik accountant en teamleider
van kantoor Sneek.
Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan, zo ben ik begonnen als
“opbouwer” bij het Tuinfeest en vervolgens via de K.P.J. in de Merkecommissie
terechtgekomen. Vele activiteiten zijn voor het dorp georganiseerd, altijd met heel
veel plezier!
Mijn hobby’s zijn racefietsen (niet te hard!) en ’s winters sta ik altijd een keer op
de “lange latten”. Donderdagavond ben ik te vinden bij de biljartclub in het Café
en vrijdagavond bij de damclub in het Sie Sa. Dit is altijd heel gezellig!

Opsporing verzocht | Oepke Hoekstra
Mijn vader (Oepke Hoekstra) is de laatste half jaar van zijn dienst als politieman in
Sneek aan het eind van Wereldoorlog II ondergedoken geweest in Greonterp. Hij
deed dienst als hoofdagent van politie in Sneek, maar dook onder toen hem werd
aangezegd dat hij zich moest melden in Groningen bij de SD. Hij zou dan worden
ingelijfd bij onderdelen van de Wehrmacht. 'Und jetz sofort nach Groningen'.
In zijn autobiografie meldde mijn vader dat hij ondergedoken gezeten had bij
familie in Greonterp.
Zijn er in Greonterp of omgeving mensen die zich in dit kader de naam Hoekstra
nog herinneren? Rechtstreeks of via-via.
Ton Hoekstra
waghoek@kpnmail.nl
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Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra
Uit het hout gesneden …
Eind februari van dit jaar kreeg ik
van Jantsje Flapper-Leenstra een
foto toegestuurd met de tekst: de
motor is bijna klaar! Eerder dit jaar
was ik al bij haar op bezoek geweest
en had het project van haar man
Bonne toen bewonderd.
Covid-19 was nog een ‘ver-van-mijnbed-show’, maar een paar weken
later gingen ook in Nederland de
maatregelen in en veranderde er veel. Bonne kon echter in zijn kleine werkplaats
zonder risico werken en begin augustus appte Jantsje: Nel de motor is klaar. Tijd
voor mij om weer een kijkje te nemen en het verhaal erachter op te schrijven.
Een verhaal over een uit de hand gelopen hobby of toch niet…?
Lees en bewonder!
Drie jaar geleden bracht Rein Munniksma uit Koudum de visattributen van zijn
overleden schoonvader Spijkerman uit Woudsend bij Bonne. Dit deed hij, omdat
zijn schoonvader altijd de vaste vismaat van Bonne was geweest. Onder het
genot van een kopje koffie vroeg hij langs zijn neus weg of Bonne voor hem een
motor op ware grootte wilde maken. Leek hem mooi voor in zijn zaak.
Bonne twijfelde. Zou hij het kunnen? Hij maakte al jaren als hobby speelgoed
en vogelhokjes van hout, maar dit was wel even andere koek! Toch ging hij de
uitdaging aan. Misschien denkend aan de tijd, dat hij zelf motorrijder was?
Geen bouwtekeningen,
maar alle onderdelen
van de Honda Shadow
motoren van zijn zoon
Johan en schoonzoon
Richard en werden
uitgebreid bekeken en
nauwkeurig opgemeten.
Daarna kon het echte
werk beginnen.
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Voor de uitvoering gebruikte Bonne verschillende soorten hout: eiken,
beuken, vuren, hechthout en grenen. Op maat gezaagde pvc-buizen werden
verbindingsstukken tussen de verschillende onderdelen.
Tijdens het bouwproces bleven Richard en Johan zijn adviseurs. Johan maakte
ook de ijzeren beugels voor het bevestigen van de onderdelen. De assen van
de wielen werden gemaakt door Ruurd Teerenstra en de plaat waar de motor op
staat door schoonzoon Peter.
Op de motor prijkt de
naam Harley Davidson,
die Bonne er zelf in
graveerde.
Een originele Harley?
Nee, hij vertelde me
dat het een model is,
vrij gemaakt naar de
twee Honda Shadow
motoren. Wel enig en
uniek in zijn soort.

Dien wurk is noflik rêsten.

Aardig te vermelden is, dat Bonne zo weinig mogelijk machinaal gereedschap
heeft gebruikt. Bijna alles werd door hem op maat gemaakt en in elkaar gezet
met handgereedschap.
Al met al een klus van bijna 3 jaar, waar hij heel wat uurtjes mee bezig is
geweest. Een prachtig stukje huisvlijt!
Op 27 augustus 2020 is de motor opgehaald en meegenomen naar
Handelsonderneming Munniksma BV in Koudum. Volgens Jantsje best een beetje
een emotioneel moment en dat kan ik begrijpen.
Voorlopig staat hij daar nog in de opslag, omdat het pand in zijn geheel zal
worden afgebroken en herbouwd. In de bouwperiode zal de motor worden gelakt
en voorzien van een plaatje met de naam van de maker.
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
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Damclub “De Skyfkes”
(door Manfred de Wolff)

De 1e vrijdagavond van oktober (2 oktober) gaat de competitie van damclub
De Skyfkes weer van start. In 3-pouls, verdeeld op basis van sterkte, wordt
er gestreden om de eer. Nieuwe leden zijn altijd welkom om aan te schuiven
voor een gezellige avond. De kneepjes van het Friese dammen worden je snel
bijgebracht door de leden.
Hieronder volgt een stukje dat door de mede oprichter Hiele Walinga is
geschreven in een Blauwhuister krantje in het jaar 1976.
Jeugddamclub "De Skyfkes" te
Blauwhuis.
N.a.v. de door de dambond uitgegeven
damcursus werd het idee geopperd
ook in Blauwhuis te starten met een
dam-cursus voor de jeugd. Door
Walinga werd een gesprek gevoerd
met meester Wortman. Deze laatste
was direct enthousiast en verleende
medewerking.

borelinkse werd gevraagd een naam
te bedenken. Sjoerd Huitema kwam
met de zeer toepasselijke naam voor
een Jeugdclub "De Skyfkes". Aldus
besloten. Tienponders worden na
de geboorte lichter, zo ook hier geen
uitzondering. Verhuizingen, geestelijke
blessures, dalend enthousiasme bij
sommigen enz. brachten uitval teweeg.
Wat uiteindelijk overbleef waren de
liefhebbers, de doordenkers. Walinga
en Rijpma hadden wel eens moeite
met handhaving van de orde. Het was
een roerige ploeg. Strafwerk konden
ze niet opgeven, nablijven was er niet.
Kinderen hebben dat gauw door.

De heren Hiele Walinga en Lieuwe
Rijpma namen op zich de cursus
te geven. Van de vierentachtig
schoolgaande kinderen gaven zich
spontaan achtenveertig op als cursist.
Dit gebeurde allemaal eind september
- begin oktober 1974. Daarmee was in
Blauwhuis de eerste Jeugddamclubfries spel van Friesland geboren. Zij
was in de herfst verreweg de grootste
jeugddamclub van Friesland en met vrij
grote zekerheid durf ik te zeggen, ook
van Nederland.
S. Brouwer had uitverkoop van
damborden, had te weinig en begon
te importeren. Ouders werden door
hun kinderen gedwongen achter het
dambord plaats te nemen. Dammen,
tot nog toe zeer weinig in Blauwhuis
beoefend, kwam in Blauwhuis op de
tweede plaats, na voetballen. Het

De school stelde een wisselbeker
beschikbaar. Absoluut de sterkste
speler in dit eerste jaar was Hartman
van Teake Witteveen. Hij mocht dan
ook de wisselbeker uit handen van
Meester Wortman in ontvangst nemen.
In het tweede damseizoen (75/76)
moest hij echter zijn meerdere
erkennen in Bert de Jong, die rustig
maar zelf-verzekerd naar voren was
komen schuiven.
Beide jongens zijn achter het dambord
grote contrasten. De eerste speelt met
bravoure, luidruchtig, snel, soms beslist
geniaal, de ander doordacht, rustig,
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te Oudega-W. de latere kampioen
van Friesland het eerste vijftal van
Gaastmeer. Tijdens de finale was de
zaak precies andersom. Die werd
gespeeld in Winsum (voorjaar 1976).
Daar versloeg Gaastmeer Blauwhuis
met 6-4, zodat Gaastmeer één
kampioen werd en Blauwhuis twee.
Tot zover een kort historisch overzicht
van de jeugddamclub "De Skyfkes" te
Blauwhuis.
NB. Het is de bedoeling uiteindelijk
over te gaan tot oprichting van een
damclub waarvan de competitie dan
gespeeld wordt op een avond.
Degenen onder U die interesse
hebben, iets voelen voor het damspel,
enige interesse in die richting hebben,
deze aankomende jeugd willen
opvangen, ook wel eens studie willen
maken van het Friese damspel of om
andere positieve redenen kunnen zich
melden bij L. Rijpma te Blauwhuis of bij
ondergetekende.
U kunt de cursus kopen en wij zijn
bereid U daarbij te helpen.
Cursusleider H. Walinga

uitgekiend. Na afloop van het seizoen
75/76 heeft Hartman zijn dambord aan
de wilgen gehangen en is overgegaan
op de harp.
Installatiebedrijf Gcbr. Brouwcr heeft nu
reeds tweemaal een jeugddamtoernooi
in Blauwhuis gesponsord. De
laatste maal op 1 mei 1976 namen
hier 146 kinderen aan deel. Het
gymnastieklokaal wordt daartoe steeds
voor niks ter beschikking gesteld en
meester Wortman slooft zich zo'n dag
eveneens uit. Hulde.
Vele jeugdleden hebben op diverse
wedstrijden reeds meerdere prijzen
gewonnen. Het verhaal zou te lang
worden om alles op te noemen.
Wel vermeld ik even die jeugdleden
van Blauwhuis die op 1 mei 1976 te
Blauwhuis een prijs hebben gewonnen:
Gerard Popma, Eppie Bootsma, Jan
Landman, Bert de Jong, Hartman
Witteveen, Yvonne Galama, Jeannet
de Jong, Tjitte de Wolf, Gerben
Bruinsma, Jappie de Jong. Tijdens de
voorwedstrijden jeugdkampioenschap
versloeg Blauwhuis-eerste vijftal

Tot zover een stukje geschiedenis uit 1976. Anno 2020 zien wij nieuwe leden of
belangstellenden voor de Friese damsport op de vrijdagavond in Jeugdhuis SieSa graag tegemoet. De koffie staat 20 uur klaar.
Groet,
Bestuur damclub “De Skyfkes”.
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Hoe komt it mei de Fryske Pôle
(troch Bert de Jong)

Yn de achtertún fan Blauhús lizze de Blauhúster Puollen. De Puollen binne
ûnstien troch turfôfgravings, oerstreamings en fierdere korreksjes troch de minsk.
Dizze Puollen binne foar ús better tagonklik no’t de Reitmarrûte oanlein is. Foar
my in feest om sa no en dan efkes mei it boatsje, mei namme yn de jûnstiid,
in rûntsje ‘Blauhúster Puollen’ te dwaan. In prachtich gebiet! Kommende fan
Westhim ôf earst oer de Reitmar (3e poel), dan nei De Sipkemar (2 poel) en dan
nei It Fliet (1e poel). De Westhimmers hantearje in omkearde folchoarder mar dêr
sille wy it no mar net oer ha! Efkes om it eilân de Fryske Pôle hinne en dan wer
werom. Miskien yn de takomst nochris ‘oer Greonterp en Dedzjum’ sadat der in
rûntsje makke wurde kin. Op en om It Fliet hawwe wy yn ús jongesjierren in protte
omslein. Boatsje fare, stjonksigaren sykje, hutten bouwe, swimme en letter yn it
spier foar it Snertfeest oan de Vinea-kant.
Mar ik wol it efkes ha oer it eilân de Fryske Pôle yn It Fliet. Neffens kaartmateriaal
is de Fryske Pôle seker 200 jier âld. Foarhinne tilde it dêr op fan de fûgels. It wie
ferbean gebiet mar fansels strúnden wy ek wolris om op it eilân. Yn de maaitiid en
betide simmer allegear nêsten mei aaien. Der wie net in protte opgeand grien én
elts jier waard de saak byhâlden. It eilân leit der no oars by. In protte beammen
en struken en einliks is it eilân net mear tagonklik. Mar it eilân leit ek yn twaen.
Je kinne der hast tuskentroch fare. Neffens my wurd it gat elts jier grutter. Der
sille jierren oerhinne gean mar myn ynskatting is dat it eilân langsum mar seker
ferdwine sil. It Fryske Gea hat it behear oer it eilân mar ik wyt net as der in fyzje
leit hoe yn de takomst om te gean mei dit gebiet. Yn de Aldegeaster Brekken wie
ek in eilân hielendal ferdwûn mar is wer boppe wetter helle. Sa fier hoecht it hjir
net te kommen. Ik set it efkes yn de weak. Faaks binne der minsken dy’t hjir ek in
(oare) miening oer ha. Ik bin benijd!
Hjirûnder wat ôfbydings
fan it Puollegebiet troch de
jierren hinne. Wat opfâlt
is dat de Fryske Pôle yn it
ferline ek yn twaen lei.

It Puollegebiet rûn 1700. De
foarmen fan dizze marren
binnen hast net mear
werkenber
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It Puollegebiet rûn 1850
mei twa eilannen yn it
Fliet.

It Puollegebiet rûn 1900 mei
noch twa eilannen yn it Fliet

It Puollegebiet rûn 1960. De
eilannen sitte oan inoar fêst
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It Puollegebiet rûn 2015

In loftfoto út 2020. It eilân leit wer yn
twaen

In foto fanût in boatsje fan de twa
eillannen

Oplossing: Bern op de fyts tusken Blauhús en Westhim
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www.patyna.nl

✔ Hulp in de huishouding

✔ 24-uurs alarmering

✔ Verpleging en verzorging

VERTROUWD
BIJ U THUIS

0900 - 1722

Heeft u vragen of bent u op zoek
naar een passende oplossing?

Aggie Ettema-Ydema
Van der Looswei 21
8615LV Blauwhuis

Terp 27 8731 AX Wommels · 0515-333873
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www.energetischtherapeutaggie.nl
info@energetischtherapeutaggie.nl
tel: 06-81982789

