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Beste bewoners van Blauhús.
Het bestuur van het dorpsbelang is weer compleet. Jelly van der Zwan gaat de
uitdaging aan om een bijdrage te leveren aan dit bestuur. Met haar enthousiasme
en ervaring gaat dat zeker lukken. Jelly zal zich verderop in de Nijsbrief aan jullie
voorstellen. We zijn er erg blij mee.
Blauhús is een actief dorp, zelfs in deze toch wel rare tijd vindt er van alles plaats.
Deze zomer is Blauhús verschillende keren in het nieuws geweest;
Eerst “Simmer yn Fryslân” en daarna kleintje Merke. Bert de Jong heeft hier een
mooie samenvatting gemaakt.
Er komen verschillende “zaken” op het dorpsbelang af:
Met name de woningbouw houdt de wooncommissie en het dorpsbelang
flink bezig. Er is met de wooncommissie en de betrokken ambtenaren een
wandelsessie door Blauhús geweest. Interessant om te horen hoe deze mensen
tegen Blauhús aan kijken. We zijn nu in afwachting van voorstellen van de
gemeente. Dit betekent dat er op dit moment nog geen concreet nieuws is.
Ook veiligheid is een terugkerend thema.
De scholen zijn weer begonnen en er zijn weer veel jonge kinderen van en naar
school op de weg. We worden door meerdere ouders aangesproken over de
snelheid waarmee enkelen, zeker ook eigen bewoners van Blauhús en omgeving,
door het dorp rijden.
Ook het grote landbouwverkeer leidt soms tot gevaarlijke situaties.
Het parkeren op het trottoir geeft veel overlast voor wandelende bewoners. We
willen hierbij een oproep doen aan iedereen om de overlast zoveel mogelijk te
beperken.
Er is een plan ter verbetering van de veiligheid van de Vitusdyk aan de
omwonenden voorgelegd. Voor het vervolg hierop zijn we in afwachting van de
gemeente wanneer dit uitgevoerd gaat worden.
Daarnaast worden we de laatste tijd ook benaderd over vandalisme, overlast
en zorgelijke situaties. Prima dat dit aan ons gemeld wordt, echter formeel
kunnen we hier niet zoveel aan doen. Daarom worden in deze Nijsbrief alle
contactgegevens benoemd waar overlast gemeld kan worden.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een prettige leef- en woonomgeving.
Na een wisselvallige zomer maar een prachtig mooie nazomer gaan we nu de
herfst in. Alle club- en bestuursactiviteiten staan weer volop “aan”.
Voor alle vrijwilligers, en dat zijn er in ons dorp erg veel, is er dus werk aan de
winkel. We wensen ieder die zich voor Blauhús inzet veel succes en plezier met
alle activiteiten.
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Ook voor diegene waarvoor alles georganiseerd wordt veel plezier.
De Nijsbrief lezend valt op dat er veelal door dezelfde personen kopij bij de
redactie wordt ingeleverd. Daag jezelf eens uit om hier een bijdrage aan te
leveren. De redactie weet hier vast wel raad mee.
Veel leesplezier en blijf gezond.
Groet Acronius
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Kolofon
Sekretariaat : Sinsmar 14, 8615 LK
Blauhûs
Mailadres: doarpsbelang@blauhus.nl

Bestjoer Doarpsbelang Blauhús:
Acronius Ettema, Foarsitter
Michiel Zeinstra, Skriuwer
Bernard Kroon, Ponghâlder
Auke Attema, lid
Grietje Bloemsma, lid
Jelly van der Zwan, lid

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

Datum		

Aktiviteit

16 – 24 oktober		
23 oktober		
		

Hjerstfakânsje
Gerben Rypma Stifting: Kulturele Kuier en 		
presintaasje fan it boek ‘De 13 fan Obbe Sjutsje’

3 novimber		
11 novimber		

Papierkontainer
Sint Maarten

3 desimber		
15 desimber		
25 desimber – 9 jannewaris

Sinterklaasfeest
Papierkontainer
Krystfakânsje

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

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

Advertinsjes binne tige wolkom,
foar ynformaasje mail:
doarpsbelang@blauhus.nl
Tige tank oan alle skriuwers en
advertearders.
Foto’s fan ferskate ynstjoerders

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 5 desimber 2021
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Bestuur Doarpsbelang

Het bestuur van Doarpsbelang is inmiddels weer voltallig. Daarom hieronder een
foto van het gehele bestuur.
En daaronder stelt het nieuwste lid van Doarpsbelang zich aan jullie voor.

V.l.n.r.: Acronius Ettema, Michiel Zeinstra, Grietje Bloemsma, Jelly van der Zwan, Auke
Attema en Bernard Kroon

Goedendag Blauhústers,
Als nieuw bestuurslid van Doarpsbelang Blauhús heeft het bestuur mij gevraagd
om mij aan de bewoners van Blauwhuis voor te stellen.
Mijn naam is Jelly van der Zwan, ik ben 66 jaar, getrouwd met Karel, wij hebben 3
kinderen, waarvan 1 overleden en 2 kleinkinderen. Ik ben geboren in Balk, daarna
vele jaren in Scharnegoutum gewoond en een paar jaar in Sneek.
Omdat het dorpsleven ons meer aantrekt, toch weer naar een dorp verhuisd.
Sinds april van dit jaar wonen wij met veel plezier aan de Sylroede 57 in
Blauwhuis. Nu ben ik nog medisch secretaresse in het Antonius in Sneek, maar
zeer binnenkort ga ik met pensioen. Mijn hobby’s zijn: een beetje tuinieren,
wandelen, fietsen en dansen.
In Scharnegoutum heb ik een aantal bestuursfuncties gehad, o.a. bij Doarpsbelang Skearnegoutum en bij Op ‘e Hichte, de school van Scharnegoutum.
Ik hoop dat ik voor Blauwhuis wat kan betekenen, ik ga er in ieder geval mijn best
voor doen.
						Groet, Jelly van der Zwan
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Incasso contributie Doarpsbelang
Binnenkort wordt de contributie voor Doarpsbelang
Blauhús weer van uw bankrekening afgeschreven.
U herkent de incasso aan het ID van Doarpsbelang
Blauhús: NL72ZZZ400045430000.
Wij danken u voor uw bijdrage en hopen u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.
Als er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen
met de penningmeester van Doarpsbelang.

Rabo Club Support 2021
Via Rabo Club Support beslissen leden van de Rabobank over welke clubs een
bijdrage ontvangen. Van 4 tot en met 25 oktober kunnen zij stemmen op hun
favoriete club via de Rabo App. Ieder lid mag 3 keer stemmen. Zouden jullie op
Doarpsbelang Blauhús willen stemmen? Alvast bedankt voor uw stem!

De laatste maanden krijgt Doarpsbelang af en toe de vraag waar je een melding
kunt doen van overlast. Overlast kan heel divers zijn. Daarom nog even de
belangrijkste gegevens op een rijtje:
Burenoverlast los je vaak op door gewoon met de buren te praten. Als je rustig
blijft, kom je een heel eind. Als het om strafbare feiten (bijvoorbeeld discriminatie,
vernieling, bedreiging) gaat, is het beter om direct de politie in te schakelen.
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Tips bij het gesprek met de buren:
• Wacht niet te lang met het bespreekbaar maken van overlast, maar neem zo
snel mogelijk contact op met de buren.
• Vraag altijd van te voren of het uitkomt.
• Je kunt beter niet gaan praten als je boos bent. Hierdoor kan de situatie
verslechteren.
• Als je gaat praten, zorg er dan voor dat je weet wat je wilt gaan zeggen.
• Probeer redelijk te blijven in jouw eisen. Je kunt niet verwachten dat je
bijvoorbeeld nooit wat hoort van je buren.
• Maak duidelijke afspraken waarin beide partijen zich kunnen vinden.
Kom je er samen niet uit dan zijn er nog de volgende instanties waar je overlast
kunt melden:
• Overlast meldt je bij de gemeente, dit kunnen alle soorten van overlast zijn.
Bijvoorbeeld; Overlast van verkeerd geparkeerde auto’s, overlast van de buren,
maar ook vernielingen en onveilige verkeerssituaties. Je kunt de overlast
melden op de site van de gemeente: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/
handhaving-en-overlast/
• Geluidsoverlast van huurders van Elkien kun je bij Elkien zelf melden. Elkien
heeft op de website informatie staan over de stappen die je kunt nemen: https://
www.elkien.nl/ik-huur/mijn-buurt/overlast-melden
• Bij ernstig aanhoudende overlast bel je met de politie 0900-8844.
• Blauwhuis heeft een eigen wijkagent, op dit moment is dat Petra Valentijn.
De meest actuele gegevens staan op de site van de politie. De wijkagent
krijgt ook altijd een bericht als er in hun werkgebied een melding gedaan
is van overlast. Bij de wijkagent kun je ook een melding doen van overlast
veroorzaakt door onveilig rijden door bepaalde personen binnen de
bebouwde kom: 0900 8844 - https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/
lijst?geoquery=Blauwhuis&distance=5.0
• Bij vermoedens van mishandeling of zorgen over een onveilige omgeving
voor bijvoorbeeld kinderen, bel je met veilig thuis 058-2333777, je kunt ook
informatie opzoeken op de site: http://www.veiligthuisfriesland.nl/
• Bij acute problemen bel je 112, mochten er gevaarlijke situaties zijn waar
kinderen bij betrokken zijn gaat er ook altijd een bericht vanuit de politie richting
veilig thuis.
• Op https://www.meldmisdaadanoniem.nl/ kun je anoniem een melding doen
van criminaliteit of agressie. Bellen kan ook; 0800 7000
• Ook kun je een zogeheten MOR melding doen bij de gemeente, Melding
Openbare Ruimte, deze valt op onderstaande site onder het kopje algemene
melding. Dan gaat het bijvoorbeeld over stoeptegels die los zitten, een bankje
die kapot is of achterstallig onderhoud aan het gemeentelijk groen. https://
sudwestfryslan.nl/onderwerp/melding-doen/
Bij vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met het bestuur van het
Doarpsbelang.
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Herhaalde oproep: Bloemenfietsen
De bloemenfietsen hebben weer een mooi plekje
gekregen in Blauwhuis. Het ziet er meteen een stuk
feestelijker uit! De eerste toeristen stonden er alweer
bij te kijken en als echte Japanners foto’s te maken
en ook op facebook werden door dorpsgenoten de
foto’s alweer gedeeld. Prachtig!
Als je de fietsen van dichtbij bekijkt zie je echter wel dat ze niet al te best meer
zijn. De kleuren vervagen, bladeren af, sommige fietsen vallen bijna letterlijk uit
elkaar en ook de mandjes hebben hun beste tijd gehad.
Tijd voor verandering en om aan een alternatief te denken dachten wij. Maar wat
zou een goed alternatief kunnen zijn…?
We willen u vragen mee te denken aan een goede vervanger voor de huidige
bloemenfietsen, wat net zo fleurig is, maar misschien wat duurzamer. Zodat we
volgend jaar ook weer van een fleurig Blauwhuis kunnen genieten. Een reactie
mag persoonlijk, op papier bij één van de bestuursleden in de brievenbus of via
de mail naar doarpsbelang gestuurd worden. We hopen op veel reacties!

9

Oppeppertje van Werkgroep 55+

Even puzzelen!

Los de puzzel op, de
letters onderstaande
genummerde vakjes
moeten in het balkje

Aardig om te lezen …
Een foto van een mopje,
toegestuurd gekregen
door mijn broer Folkert
uit Haarlem op 21 juli
2021, die het op zijn
beurt had gekregen van
een Israelische vriend.
Diens vriendin (met de achternaam Santing) was op dat moment in Nijland voor
het schrijven van een boek over haar voorouders uit Friesland. Ze maakte de foto
in De Freonskip.
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Ben daarom nog even naar het café gegaan, want voor mij gold toch: eerst zien
en dan pas geloven. En ja, het was er. Heb het met Gerda de Wolff opgezocht
en bekeken. Het staat op een plaat met nog andere teksten in de Gerben
Rypmakeamer als onderdeel van de tentoonstelling ‘Húzen mei in ferhaal’. (Nel
Bekema-Hoekstra)
Eind mei brachten we als Werkgroep 55+ zonnebloempitjes bij de bezoekers van
de koffieochtenden. Veel positieve reacties en onderstaande foto’s kregen we van
Sikke en Elbrich Witteveen met hun commentaar:
55+ sinneblommen. Se dogge it bêst!
En groeien doen ze zeker. De eerste foto werd gemaakt op 4 juli 2021 en de
tweede op 7 september 2021.

We hebben nog geen vastomlijnde plannen voor het nieuwe seizoen, maar we
houden jullie op de hoogte!
Werkgroep 55+: Riemke, Clasien, Anneke, Ursula, Sjoeke en Nel

Oplossing van de puzzel:
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Restauratie grafsteen pastoor Bootsma
Rond de klokkentoren in Greonterp was van oudsher een begraafplaats. Het was
geen katholiek kerkhof, maar een algemene begraafplaats. Vóórdat Blauwhuis
in 1870 een eigen katholiek kerkhof kreeg, werden de gelovige parochianen van
Blauwhuis ofwel in Greonterp begraven ofwel op een katholiek kerkhof in de
omgeving (bv. Wytgaard of St.Nicolaasga).
Pastoor Bootsma uit Blauwhuis is in 1838 overleden en begraven op het kerkhof
in Greonterp (her r.k. kerkhof in Blauwhuis bestond immers nog niet). Met
uitzondering van deze steen uit 1838, zijn alle andere grafstenen geruimd.
Deze, enige overgebleven grafsteen is van bijzondere cultuur-historische
waarde, mede omdat het een priestersgraf betreft. Daarom heeft de Stichting
Klokkentoren Greonterp besloten de steen te laten restaureren. Deze restauratie
is mede mogelijk gemaakt door de gemeente SWF, Stichting Van der Weij Fonds
en Dorpsbelang Greonterp.
De werkzaamheden zijn in augustus 2021 uitgevoerd door Marten Molenmaker
uit Gau. Hieronder ziet u de steenhouwer aan het werk en het eindresultaat van
de werkzaamheden staat op de pagina hiernaast.

Om de gehele rekening te kunnen
betalen, hebben wij nog een bedrag
nodig van € 500,00. Als u wilt en kunt,
verzoeken wij u vriendelijk een (kleine)
financiële bijdrage te leveren.
U kunt uw bijdrage doneren in de
melkbus in de toren of overmaken op
bankrekening:
NL64 RABO 0308 7233 25
Hartelijk dank.
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In verband met Open Monumentendag
op 11 en 12 september jl. waren er op de
begraafplaats van Greonterp bidprenten
geplaatst en daarnaast was het gras zo
gemaaid dat dit samen met de bidprenten
een mooi geheel vormde.

Underweis tusken Blauhús en Greonterp kaam ik op Iepen Monumentendei dit
tsjin: pypskoft sa as dat yn it ferline ek barde:
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Foto’s makke troch: Rinske Harsta
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We hawwe 25 juny in skilderdei organisearre op
Sânfurd, ûnder lieding fan Gerrit Terpstra. Oan it ein
fan de dei beskoud Gerrit it wurk fan alle dielnimmers.

Yn kafee de Freonskip is de tentoanstelling ‘Huzen mei in ferhaal’ te sjen.
Koartlyn ha we in lêzing organisearre oer Gerben Rypma foar de Rotary fan
Boalsert yn kafee De Freonskip. Yn oktober is der Miedema’s reuny en giet it ek
wer oan.
Sneon 23 oktober is der wer in Kulturele Kuiertocht,
ditkear yn de omkriten fan Greonterp. In aventoerlike
tocht troch de greiden en oer hikken. By it proefrinnen
kamen de pleisters al út de tas. Dat belooft wat!

At minsken opromje of ferhúzje komt der wol ris
in Gerben Rypma skilderije frij. We hawwe dit jier
skilderijen ûntfongen út Zutphen, Utert, Sas van Gent,
Haarlem en Snits. Us útdaging is no in goed plak foar
al dat wurk te finen.
Snein 12 juny 2022 organisearre we yn oparbeidzjen mei komponist Feike van
Tuinen en Guus Pieksma en Annewiep Bloem fan ‘Mear mei Muzyk’ in bûtendoar
foarstelling mei as titel ‘In goed sin is de bêste pronk’.
Twa kear in foarstelling om melkerstiid hinne: moarns fiif oere en middeis healwei
fiven. Op it lân by De Tempelpleats yn de Ryp by Greonterp.
Baritonsanger Ben Brunt sjongt dan troch Feike van Tuinen op muzyk setten
siswizen fan Gerben Rypma, pianiste Saskia Zoet begeliedt him. Douwe Kootstra
fertelt ferhalen.
@gerbenrypma
gerbenrypma@home.nl
t 06 3890 9704
It bestjoer
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl

17

18

19

Foto’s makke troch: Rinske Harsta

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
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Wêr is dit yn Blauhús e.o.?

Dizze moaie foto is makke troch Willem van der Meer.
Witte jo wêr dit is / wat jo sjogge? De oplossing kinne jo fine op side 38.

Het verhaal bij ....... Een herinnering aan vroeger!
door Nel Bekema-Hoekstra

Af en toe rommel ik wat in de spulletjes van mijn overleden ouders. Vaak, om iets
gericht te zoeken, maar soms ook zomaar …
Onderstaand recept, handgeschreven door mijn moeder, riep bij mij een fijne
jeugdherinnering op. Met dank aan mijn ouders, die bewezen dat je met weinig
toch veel kunt doen! En wie weet doet goed voorbeeld volgen ….
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Ingrediënten:
4 eetlepels cacao
6 eetlepels suiker
kopje heet water
½ pond lange vingers of biscuits
½ pond boter /vet
Bereidingswijze:
• De cacao en suiker in een schaal
vermengen met het hete water
• Vervolgens de lange vingers of
biscuits in stukjes breken en er goed
doorroeren
• Boter en vet samen smelten en mengen met de cacao, suiker, water en
koekjes
• Massa op een dik papier doen en er een langwerpige of ronde taart van
maken
• Taart laten afkoelen en bestrooien met hagelslag
Herinnering bij het recept:
In de jaren 50 groeide ik op in een arbeidersgezin met elf kinderen. Hoewel we
geen echte armoede kenden, moest - zoals toen werd gezegd - elk dubbeltje wel
worden omgedraaid. Geld voor iets extra’s was er niet, maar af en toe kocht mijn
moeder een blik met kapotte droge koekjes (biscuits) bij de kruidenier (hij kwam
elke week bij ons aan huis). Als kinderen wisten we dan: dit wordt weer gezellig
samen ‘arretjescake’ maken!
Mijn mem verstond de kunst om alle kinderen erbij te betrekken. Met elkaar om
de tafel en de koekstukjes die te groot waren in nog kleinere stukjes breken.
Cacao en suiker met water mengen en even proeven, vingers aflikken of een
stukje van het koekje opeten, alles mocht.
Met hulp van mijn mem roerden we om de beurt in de schaal met boter en
schepten het mengsel op een vetvrij papier (verpakking van boter) in een
cakevorm. Soms maakten we van het mengsel balletjes, die we dan door de
hagelslag rolden. Afkoelen gebeurde in de kelder.
De volgende dag was het dan feest en smulden we met het hele gezin van de
cake.
Oproep: Heeft iemand iets voor deze rubriek: Een verhaal bij …?Het maakt niet
uit wat het is. Alles mag! Als er maar iets bijzonders over te vertellen is.
Bel me of mail met de redactie (nijsbriefblauhus@hotmail.com of
nijsbriefblauhus@gmail.com) en ik kom langs om het verhaal op te schrijven en
een foto te maken.
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No sa

(troch Bert de Jong-redaksje)

Fan begjin 2020 ôf hawwe wy te krijen mei it Coronafirus. De wrâld stie op ‘e kop.
Thúswurkje, gjin sport mear en in gleske bier yn de Freonskip wie der net mear
by. Mar de tiden binne feroare. Wy meie wer wat mear romte sykje. It Túnfeest
gie dit jier noch oan ús noas foarby. Mar der wie lykwols genôch aksje yn de
tsjerketún. De tún is ophege, alles is flak makke en no de natûr syn gong mar
gean litte sadat wy oar jier rûn de langste dei wer genietsje kinne fan en op dizze
prachtige- en unike lokaasje.
En sa kom ik út op 17 augustus. Omrop Fryslân mei ‘Simmer yn Fryslân’ yn
Blauhús. It doarp liet him wer fan syn bêste kant sjen. It bliuwt foar de parse
dochs altyd nijskjirrich hoe as it tagiet yn in Roomske enklave yn in Protestantske
see. Wat ús oanbelanget binne de skerpe kanten der wol fanôf mar dochs.
Foarsitter DB Acronius Ettema makke der al mei al in moai ferhaal fan. Stoere
skippers kamen dizze dei oan it wurd, Bakkerij Popma liet wite dat it noch hieltyd
Prima giet, in promoasje fan it Fryske Hynder troch Piet Galama, it Fryske
klompe-ferhaal fan Jappie Zeinstra, keet Hemdyk oan it wurd en in grutske
Mariska Rijpkema dy’t Sie-sa yn it deiljocht sette.
De Blauhústers fiele har wer wat mear frij en sa waard der wer in volleybalwedstriid organisearre en de oare deis it Merkekeatsen. Merkekeatsen? Mar
hoe sit it dan mei de Blauhúster Merke? Jaseker, de Merkekommisje stie ek wer
op skerp. Mar wol mei belied fansels. Dêrfoar de kompliminten! Sa waard de
freedtejûn in pracht fan in iepenloftfestifal delsetten. Rom 600 besikers koenen
genietsje fan de Bounty Hunters. Ek de sneons wie it de hiele dei bearegesellich
op it festifalterrein. De Merke sit ús yn it bloed en dat koe op dizze twa dagen wer
efkes streame. Dat hat in protte Blauhústers goed dien!
Ja, en dêrmei begie it gesoademiter. Corona yn Blauhús. De kranten wienen
der hastich by. Ja sels de Telegraaf wist Blauhús te finen. It wie suver gesellich
op de testlokaasje yn it âlde gemeentehús yn Drylts mei al dy Blauhúster yn de
wachtromte. Mar al mei al leit dizze Coronastoarm lokkich wer efter ús en mar
hoopje dat it sa bliuwt.
En wie der noch mear besûnder nijs? Jaseker! It mei wol efkes neamd wurde dat
suster Atsje Brattinga, berne op ‘e Kat, har 65 jierrich jubileum fierd hat. Suster
Atsje hat har hiele libben oan Misjewurk dien yn de Congo. Yn in feestlike fiering
is dêr op 19 septimber by stilstien yn de St. Vitustsjerke.
De simmer is foarby, Blauhús hat him wer efkes op de kaart sette litten, net altyd
posityf mar wy kinne der no allegear wer om laitsje. En dêr giet it om. No sa!
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Schoolverlaters 1991 Groep 7 en 8 in Schooljaar 1989-1990
(Vetgedrukte namen zijn leerlingen die de school in 1991 verlieten)

Op de foto staan van boven naar beneden en v.l.n.r.:
eerste rij: Erwin Eiling, Haije Galama, Ronald Jorna en Hiltsje Tjalsma.
tweede rij: Anna Brouwer, Titsia Tjalsma, Rigtsje Boonstra, Rene Rypkema,
Carla van der Meulen, Minke Ypma en Boudina van der Meulen.
derde rij: Tseard 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 1991. Ze hebben allemaal
positief gereageerd op mijn verzoek iets te vertellen over hun leven na de lagere
school. Bedankt! Ik heb zelf - met toestemming van zijn heit - het stukje over het
leven van Haije geschreven. (Nel Bekema-Hoekstra)
Erwin Eiling
Na de basisschool ben ik naar de Marne College gegaan. Daar heb ik de
metaalopleiding gevolgd.
Na deze opleiding ben ik gaan werken bij DDS Karton. Hier heb ik m'n
heftruckchauffeur certificaat gehaald.
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Na 2,5 jaar ben ik bij Veenstra Transport in Heeg gaan werken. Ben er ongeveer
18 jaar werkzaam geweest, een mooie tijd.
In die tijd ben ik Femke tegengekomen. We zijn trotse heit en mem van twee
zonen (Jinte 12 jaar en Libbe 9 jaar).
Maar in de nachtdiensten werken, was niet meer echt te combineren met ons
privéleven, dus op zoek gegaan naar wat anders.
In de tussentijd even gewerkt in de grondwerken en funderingstechniek.
Ik heb nu m'n plekje gevonden bij Snijtech BV in Joure waar ik het heel erg naar
m'n zin heb.
In m’n vrije tijd ga ik graag naar de vv Heeg voetbalclub in Heeg, waar onze
zoons en ik zelf speel. Dit was mijn verhaal. Groetjes, Erwin Eiling
Haije Galama
Na de basisschool ging Haije naar de L.E.A.O. op het W.G. Baarda College in
Sneek. Hij volgde er een administratieve opleiding. Met 16 jaar kreeg hij een
brommer en kon hij ‘motorisch’ naar school. Later kocht hij een auto en voor hem
betekende dit een stukje 'vrijheid’. Hij kreeg werk bij makelaarskantoor Flapper
in Workum. Deed daar administratief werk en maakte digitale ontwerpen met
suggesties voor aanpassingen/mogelijke uitbreidingen van de te verkopen huizen.
Voor zover zijn ziekte (taaislijmziekte CF) dit toeliet, leefde hij het leven.
Hij was lid van de damclub, de badminton en ging met zijn vrienden stappen, een
biertje drinken en op vakantie (Terschelling - OK18). Hij was altijd optimistisch,
opgewekt en in voor een geintje. In de vriendengroep was Haije populair en met
zijn doorzettingsvermogen een voorbeeld voor velen.
Helaas moest hij door zijn ziekte steeds meer inleveren en zijn laatste maanden
waren niet gemakkelijk, maar hij klaagde nooit.
Haije overleed op 16 september 2000. Ik denk nog vaak aan hem ….
Ronald Jorna
Na de basisschool ben ik naar de LTS gegaan, waar ik 1 jaartje extra heb
gedaan. In 1993 zijn wij verhuisd naar Skjern, Denemarken. Hier heb ik korte tijd
op een soort basisschool gezeten, maar dat werkte niet. Dus ben ik begonnen
met stagelopen bij een boer en ’s avonds kreeg ik Deense les.
In 1994 begon ik met de landbouwopleiding en in 1999 was ik klaar. Ik heb bij
verschillende boeren en loonbedrijven gewerkt en nu ben ik medewerker bij een
drainagebedrijf. Ik woon samen met mijn verloofde Pia, vlakbij het dorpje Outrup.
In mijn vrije tijd ga ik graag naar trekker trek. Daar ben ik van kleins af aan een
grote fan van.
Hiltsje Tjalsma
Vanaf de basisschool ben ik eerst 3 jaar naar het Gysbert Japicx College in
Bolsward gegaan en heb mijn 4de jaar in Sneek bij het AOC afgerond.
In dat jaar moesten we stage lopen en kwam ik bij het tuincentrum in Sneek
terecht. Destijds heette het Europatuin tegenwoordig is het Ranzijn.
Mijn vervolgopleiding bloemschikken duurde 4 jaar en dat was in Leeuwarden bij
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het AOC, 1 dag school en 4 dagen werken bij Europatuin.
Na 5 jaar bij het tuincentrum te hebben gewerkt ben ik 7 maanden in Australië
geweest waar ik ontzettend heb genoten en veel heb geleerd.
Na terugkomst heb ik nog 2 jaar bij Europatuin gewerkt.
Mijn hobby was/is altijd paarden (dravers)geweest en hier heb ik mijn werk van
gemaakt. Ik heb 12 jaar gewoond en gewerkt in Zwaanshoek bij een draversstal.
In 2005 heb ik mijn licentie behaald als amateurrijder en mocht ik meedoen in
races voor amateurs. Ik heb 7x de “Gouden Swipe” in Joure gewonnen. Dit is DE
race van het jaar voor vrouwelijke amateurs en ben 11x Nederlands kampioen
geworden.
De Nederlands kampioene mag het jaar nadien naar het Europees
kampioenschap en daardoor heb ik 10 EK’s gereden wat ieder jaar door een
ander Europees land wordt georganiseerd.
Ik heb in totaal 6 medailles gewonnen, 1x goud, 2x zilver en 3x brons.
Sinds begin 2017 werk ik op een internationale dravers stal in Oldetrijne.
Van eind 2017 tot eind 2019 heb ik voor mijn werkgever een dependance (2de
stal) gerund in Frankrijk in de buurt van Le Mans. Wat betekende dat ik gemiddeld
8 paarden trainde en ze begeleidde op de wedstrijden. Dit was een fantastische
ervaring waar ik met trots op terugkijk.
Sinds mijn terugkeer uit Frankrijk woon ik met veel plezier in Wolvega waar ook
veel vrienden van me wonen.
Doordat ik op een internationale stal werk ben ik veel op pad met de paarden
(Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Italië) wat ik fantastisch vind, maar waar
soms weinig tijd over is om te relaxen. Ben ik vrij dan probeer ik zoveel mogelijk
tijd door te brengen met familie en vrienden. Dit is zo ongeveer een beetje mijn
leven.
Anna Brouwer
Na de basisschool ben ik in Bolsward naar de MAVO gegaan. Daarna heb ik
op de MTS in Sneek 2 jaar elektrotechniek gedaan. In Harlingen de opleiding
scheepsbouwkunde gevolgd en bij Amels in Makkum een leuk plekje gevonden.
Na wat jaren verhuisd naar Drachten en daar als werkvoorbereider in de
bewapeningsstaal een baan gevonden.
In 2010 trotse mem geworden van een geweldige zoon Sietze.
Na de geboorte ben ik een tijdje thuis geweest, en mocht ik genieten van het
mem zijn. Ondertussen verhuisd naar het mooie Gorredijk en werk ik in een
bouwmarkt als verkoopmedewerker. Nog steeds sterk in de techniek.
Rigtsje Boonstra
Goeiejûn juf Nel, hjirby myn stikje: Nei de legere skoalle bin ik nei de "Titus" yn
Boalsert gien.
Dêrnei nei Snits wêr't ik de Middenstâns oplieding dien haw omdat ik molkboer
wurde woe.
Doe't ik 18 jier wie haw ik in pear jier by Jap & Sijke op de pleats wenne.
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Sa bin ik tinken gien oer in ferfolchoplieding.
Dat waard de Hegere Lânbouskoalle yn Ljouwert. Hjir haw ik de stúdzje
agraryske bedriuwskunde dien. Ik wurkje al 22 jier by AB Vakwerk (de boerehulp)
as agrarysk sektorspesjalist. Hjir bin ik nei myn staazje wurkjen bleaun. Alwer
21 jier wenje ik yn Wytmarsum, wat foar my earst wol fielde as emigrearjen.
Tegearre mei myn man Johannes hawwe wy 2 famkes Silke (11) en AnkeBauk
(8). Yn de simmer kinst my in protte fine yn it swimbad fan Wytmarsum, hjir sit ik
yn it deistich bestjoer. Al sûnt 20 jier krûp ik yn novimber yn myn rol as haadpyt.
Somtiden komt it damboerd nochris op tafel foar in potsje Frysk damjen. Groetnis
fan Rigtsje Hooghiemstra-Boonstra
Rene Rypkema
Na de basisschool ben ik eerst twee jaar naar de Gysbert Japicx school in
Bolsward gegaan en vervolgens naar het AOC in Sneek richting melkveehouderij.
Hierna nog de driejarige opleiding op de Middelbare Landbouwschool ook in
Sneek. Enkele jaren later heb ik nog een verkorte HBO opleiding gedaan op de
CAH in Dronten.
Na mijn schoolperiode heb ik een jaar in België op een melkveehouderij gewerkt
en daarna een kleine 7 jaar op melkveebedrijf in It Heidenskip. Eind 2006 ben ik
gestopt op dit bedrijf om een reis van acht maanden door Australië te maken. Na
deze prachtige tijd in Australië heb ik nog enkele jaren in Tirns gewerkt. En heb ik
samen met mijn vrouw een reis van acht weken door Nieuw Zeeland gemaakt om
uiteindelijk te belanden op de ouderlijke boerderij in Wolsum, waar ik nu al een
kleine acht jaar met mijn vrouw Nynke en onze drie kinderen woon.
In mijn vrije tijd ben ik zo’n 12 jaar actief geweest bij de touwtrekverenging van
It Heidenskip. Sinds vorig jaar ben ik samen met Piet Ykema jeugdleider van de
voetbaljeugd onder 9 jaar.
Minke Ypma
Na de basisschool heb ik de mavo op het RKSG Titus Brandsma in Bolsward
gedaan. Vervolgens de mbo opleiding apothekersassistente aan de Friese Poort
in Leeuwarden. Bijscholing en nascholing hoort bij het vak, dus dat gaat altijd
door. Na bij verschillende apotheken te hebben gewerkt, werk ik nu alweer 10 jaar
bij een apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Makkum.
Samen met mijn partner heb ik 2 dochters Aniek en Ilse. Ilse zit dit jaar in het
laatste jaar van de basisschool, net zoals ik 30 jaar geleden dus.
Sinds een aantal jaar wonen we op een woonboerderij even buiten Witmarsum.
Uit de combinatie moederschap, werken, sporten, hobbydieren en klussen aan de
boerderij haal ik veel voldoening.
Boudina van der Meulen
Na de lagere school ben ik naar de Titus Brandsma in Bolsward gegaan. Hier
heb ik mijn Havo diploma gehaald. Voor een vervolgopleiding ging ik naar
Leeuwarden, naar de HEAO. Toen ik daar voor het eerst kwam op een open dag
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ben ik gaan kijken bij de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie, iets met
cijfers dat leek mij wel wat. Na de open dag was ik er wel uit, Accountancy dat
was niks voor mij dus heb ik de studie Bedrijfseconomie gevolgd. Een mooie
tijd, elke dag met de trein op en neer naar Leeuwarden. Nadat ik mijn diploma
gehaald heb ben ik toch het accountancy vak ingerold. Het bleek dus toch wel
iets voor mij te zijn. Na op verschillende kantoren gewerkt te hebben werk ik nu
al bijna twee jaar bij Tjalling Brouwer in Greonterp, een klein kantoor en een fijne
werksfeer. 10 jaar terug ben ik getrouwd met Leo. We hebben samen een dochter
Rixt van 8 jaar en wonen nu drie jaar op de Blauhusterleane in Greonterp, ‘in
prachtig plakje’.
Tseard Haarsma
Nei de basisskoalle ha ik de legere en de middelbare lânbouskoalle dien.
Boer wurde is wat ik altyd woe en dat is wat ik no bin. Mei myn frou Hanneke en 2
bern wenje wij no op de buorkerij dy wij fan myn âlders oernommen ha.
Nelly Haarsma
Op de lagere school wist ik al meteen dat ik naar de Bakkerij Horecavakschool
(Nijenhove College) wou. Ondanks dat ik daar alleen heen ging en lang moest
reizen met de bus, heb ik daar wel een hele leuke tijd gehad.
Na 4 jaar had ik het diploma op zak en heb ik gekozen voor de horecarichting.
Ik heb een 2 jarige opleiding gevolgd in Leeuwaren. In die periode moest ik veel
stagelopen en ik ben zo de horeca in gegaan. Daarna heb ik nog een jaartje
werken/leren gedaan. 1 dag naar school en 4 dagen werken als kokkin in het
Motel in Bolsward. Hierna kreeg ik een vaste baan in Restaurant de Bankier (nu
de Bommel) in Sneek. Daarna heb ik nog een paar jaar in het Wegrestaurant
Routiers Zurich gewerkt. Na 8 jaar heb ik er voor gekozen om toch uit de horeca
te gaan. Het viel me toch wel zwaar om vaak weekends en ‘s avonds te moeten
werken.
Mijn man heeft een eigen zaak ‘WoninginrichtingAanhuis’ in Sneek (voorheen
Tapijthuis Oude Koemarkt) en daar kwam een plekje vrij. Hier werk ik nu nog
steeds. We zijn sinds kort met het bedrijf verhuisd van de Oude Koemarkt naar
de Prins Hendrikkade. Samen met mijn man Peter en onze kinderen Femke (16),
Marrit (13) en Jildert (6) wonen we met veel plezier in Heeg.
Evelien de Jong
Na de basisschool ben ik naar de Titus Brandsma in Bolsward gegaan.
Nadat ik de HAVO had afgerond ben ik naar de Middelbare Landbouwschool in
Sneek gegaan. Maar na 1 jaar begon het toch te kriebelen, omdat ik heel graag
een ‘paardenopleiding’ wilde volgen. Daarom heb ik Friesland toen verlaten en
ingeruild voor het Brabantse Deurne om daar de opleiding Paardenhouderij te
volgen en af te ronden. Tijdens de opleiding heb ik op verschillende bedrijven in
heel Nederland stage gelopen en ontdekte ik welke kant ik echt op wilde. In 2003
kreeg ik een baan op een Hengstenhouderij in het Brabantse Den Hout, waar ik
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nog steeds met veel plezier werk. Ik was van jongs af aan altijd al gek op paarden
en ik ben dan ook heel blij, dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken!
Groetjes, Evelien de Jong
Jacob Adema
Na afgestudeerd te zijn aan de basisschool ben ik naar het Gysbert Japicx
College in Bolsward gegaan. Na twee jaar brugklas heb ik de opleiding
motorvoertuigen gedaan.
Daar heb ik na vier jaar de opleiding motorvoertuigentechniek afgerond.
En omdat mijn droom was om kraanmachinist te worden ben ik naar de
machinisten opleiding in Groningen en Zwolle gegaan.
Ik ben heel wat jaren werkzaam geweest op de graafmachine, wat ik altijd met
veel plezier heb gedaan. Op dit moment ben ik werkzaam als uitvoerder in de
wegenbouw bij BKS infra in Ens.
Na het wonen in Wolsum bij mijn ouders ben ik in de Hommerts beland, daar
woon ik nu nog samen met mijn vrouw Wieteke en zonen Jarno (16) en Sander
(12). Hartelijke groet, Jacob Adema

Neisimmerske ‘opmaat’
It wie in moaie neisimmerske ‘opmaat’ ta it musikale jier dat
foar ús leit; wy sjogge tige tefreden werom op it optreden fan
Fanfare Blauwhuis op 11 septimber.
Dy sneontemiddeis brochten wy trije blokjes musyk; in hiel
ferskaat oan nûmers út ús rippetwaar fan jierren. It waar foel
ta; wy koenen moai bûten wêze en mei de tsjerkemuorre yn’e
rêch al dy minsken taspylje, smûk oanskood oan de taffeltsjes ûnder de beamen.
Tuskentroch mochten wy ûnder dat hege dak fan blêden mei ús publyk meidwaan
oan in sjiek fersoarge High-tea, mei in lekker (ge-)bakje út romantyske kop-enpântsjes, wat in hearlik sfearke!
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Sneontejûns wie de ‘Fiering tusken de beammen’ by de Vitustsjerke foar ús
ek musikaal in bysûndere belevenis, mei net allinne âlde betroude musyk, mar
ek - yn elts gefal foar ús - gloednije. Us dirigent Roelof Bakker hie foar ús in
eigen arranzjemint fan “El Paz del Señor”, dêr’t it koar mei ús en it oargel mei
har Fryske tekst op song. Oan’e ein fan de fiering waard troch Sicco Rypma de
medley “Abba Gold”- ús slotstik by it útgean - noch opdroegen oan pastor Lucas
Foekema; fansels wiene wy tige fergulde dy opdracht foar him útfiere te meien.

Troch alle perikels hiene wy nei de simmerfekânsje mar inkeld twa yn stee
fan trije tongersdeis hân om te oefenjen, dêrom kamen op de tuskenlizzende
tiisdeitejûn ek safolle mooglik fan ús musykfreonen noch in kearke ekstra nei
de showroom fan Sikke. Hulde en tank oan eltsenien dy’t war dien hat om dizze
‘fleanende start’ foar ús musykferiening sa goed mooglik beteare te litten. En wat
hat it de muoite wurdich west: prachtich moai, sa’n dei dat je einliks werris foar én
mei oaren musyk meitsje meie!
Ut namme fan Fanfare Blauwhuis,
Ina Kluvers
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
En dan opeens ben je geen
kleuter meer…….
Dit jaar hebben we 13 nieuwe groep 3 leerlingen. Die hebben ondertussen
kennisgemaakt met Ben bus die hun meeneemt in LIJN 3 (onze leesmethode)
naar 12 haltes.
Daar leren de kinderen niet alleen letters
en woorden, maar ontdekken ze ook de
wereld om hen heen.
We hebben de eerste halte gehad met
als thema de nieuwe groep en we zijn
ondertussen ‘doorgereden’ naar de
tweede halte met thema de boom.

We hebben veel aantrekkelijke
materialen, filmpjes, en leuke teksten.
Maar ook ‘onder de motorkap’ van
de bus biedt Lijn 3 alles om kinderen
maximaal te motiveren. Écht samen
leren lezen. En dat doen deze toppers
dus.
Het is de allerleukste schoolreis ooit!
Allemaal instappen!

Tussendoor even lekker bewegen, extra
naar buiten, kanjertraining opdrachten,
gymnastiekles en knutselen. De dagen
vliegen voorbij.

Verder oefenen we iedere dag een
schrijfletter. Met het rekenen wordt het
ook al serieus. We zijn druk met de
cijfers t/m 12 bezig en met de begrippen
meer en minder. Ook hebben we al
klok leren kijken met de hele uren. We
werken zo nu en dan op de IPad en
doen heel veel rekenspelletjes, zo leren
we allemaal nieuwe dingen.

We maken er met elkaar hopelijk zonder
teveel Corona perikelen, nog een
prachtig schooljaar van.
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Ut de Âlde Doaze
(troch Bert de Jong)

Toespraak Pastoor Stiekema over het kerkhof van Blauwhuis op 3
september 1999 bij de gelegenheid van de opening van het Monument van
de Maand, waarbij het kerkhof in de belangstelling staat.
Het kerkhof van Blauwhuis, het derde katholieke in Fryslân, is geen
emancipatievrucht van de 19e eeuwse katholieck. De geschiedenis van het
kerkhof is te kenmerken met zes gevleugelde woorden waarmee de alcoholische
versnapering Campari wordt aangeprezen: “Life is sweet, life is bitter”.
Het kerkhof is – heel simpel – de vrucht van een 19e eeuwse ruzie tussen
behoudende leden van het kerkkoor en een progressieve pastoor.
Rond 1860 was de Deutsche Romantik de mode, een profanere muziekstijl
die volgens tegenstanders niet in de kerk maar in de komedie thuishoorde. In
Blauwhuis werd het Gregoriaans compleet afgedankt. Organist Klaas Douwes
Brandsma, een hippe jongen, kon zelfs geen Gregoriaanse notenbalk lezen. Het
resultaat was heisa onder de koorleden. Pastoor Beersma ontsloeg de onrust
stokende koorzangers. Eén van hen – Bokke Thomas Dijkstra van Abbega –
zocht het hogerop. Op 6 juni 1863 schreef hij een klaagbrief aan de aartsbisschop
van Utrecht.
De schriftelijke klacht, dat Blauwhuis opgezadeld was met een vervelende
a-liturgische pastoor, was voor de aartsbisschop geen nieuws. Monseigneur had
een andere opvatting over de pastoor. De aartsbisschop kon het weten want
hij had op zijn beurt een vervelend akkefietje gehad met een paar Blauhúster
katholieken. Deutsche Romantik was de monseigneur evenmin een bron van
ergernis, die hippe missen werden in meer kerken gezongen. De klaagbrief
van Bokke Dijkstra leek zonder vrucht maar in een bijzin schreef hij dat de kerk
te klein was. Dat was monseigneur wel een ergernis. Per kerende post kreeg
pastoor Beersma de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Ik vraag mij af of
Bokke Dijkstra toen zijn gezicht in Blauwhuis durfde te tonen.
Pastoor en kerkbestuur willen de nieuwe kerk op deze plek bouwen omdat hier
ruimte was voor een eigen kerkhof. De parochianen hoorden de plannen aan
en dachten “Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld”. Voor de overledenen
was er het Greonterper kerkhof. Nog steeds is daar het graf van de Blauhúster
pastoor Johannes Bootsma, die 2 april 1838 werd begraven. Naast Greonterp
en het katholieke kerkhof van St. Nicolaasga waren er ook katholieke graven bij
de hervormde kerk te Westhem. Blijkens een oude ongedateerde tekening had
de “Roomsche Pastorij” recht op perk 16, perk 21 viel toe aan de “Roomsche
Armvoogdij”. De hervormden maakten onderscheid: niet- hervormden betaalden
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an 2

it tsjerkehôf rûn 1930
Item Description

voor klokluiden f 1,50 en f 1,55 voor de lijkbaar. Voor hervormden was dit alles

Identificatienummer
gratis. Het is dan deken Jorna die de clericale poot stijf houdt en in Blauwhuis
STH0133
een katholiek kerkhof blieft. Pastoor Beersma – alle ruzies spuugzat – laat het

verder bij zitten; na hem de zonvloed.

er

Beschrijving
Zicht op het Rooms-katholieke kerkhof / begraafplaats te Blauwhuis.

Na Beersma komt niet de zonvloed maar pastoor Evers. Een ervaren
bouwpastoor die een nieuwe kerk met toren, pastorie en kerkhof voor elkaar
Opschrift
kreeg. Volgens
vrome verhalen was Evers succesvol omdat hij zelf financieel fors
Blauwhuis.
R.K.Kerkhof
bijdroeg. Wie de boekhouding echter openslaat komt geen rode cent van hem
Plaats
tegen.

Blauwhuis / Blauhus (/digital/collection/TRLffa/search/searchterm/Blauwhuis / Blauhus/field/plaata
/mode/exact/conn/and)

De aanneemsom van het kerkhof – f 3.081,62 inclusief kerkgracht – kwam niet
rekening kerkkas. Parochiaan Jentje Sjoerds Kingma was zo royaal om de kosten
Straat
voor zijn
rekening te nemen. Hij verkocht daarvoor al zijn bezit waaronder zijn
Vitusdyk
(/digital/collection/TRLffa/search/searchterm/Vitusdyk/field/straat/mode/exact/conn/and)
woning. Deze bijna ondenkbare gift tekent de importantie van een eigen katholiek
kerkhof. Het Blauhúster kerkcomplex werd in mei 1870 in gebruik genomen. Het
kerkhof van Blauwhuis is, na Wijtgaard en St. Nicolaasga, het derde katholieke
kerkhof van Fryslân.
De eerste begrafenis was een dubbele Op 3 mei 1870 overleed in het kraambed
Sietske Douwes Walta, echtgenote van Sietze van der Meer. Haar boreling
Mientje stierf ook. Moeder en kind werden 10 mei 1870 samen in één graf
begraven: klasse 4, linie 1, graf 9.
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Maatschappelijk waarden en normen, hoe on-christelijk ook, zijn hardnekkig en
beuken steevast op de kerkdeur. Zo gebeurde het dat de rangen en standen van
de 19e-eeuwse samenleving ook voor het kerkhof golden. Er waren grafperken
1e, 2e, 3e en 4e klas. Dit tot ergernis van bouwpastoor Evers. Toen de pastoor
stierf, bleek dat hij in het grafperk 4e klas wilde worden begraven; aldus
geschiedde. Volgens testament werd de nalatenschap van de pastoor besteed
aan missen voor de overleden armen en een gesticht, het huidige zorg- en
wooncentrum Teatskehús.
Een beetje kerkbestuur danst niet naar de pijpen van een idealistische herder;
zeker niet als de herder ook nog dood is. Levend in wereldse wijsheid wist het
kerkbestuur dan menige gelovige graag in de buurt van de pastoor begraven
wilde worden. Grafperk 4e klas werd na Evers’ begrafenis dan ook gepromoveerd
tot 1e klas. Sietske Douwes Walta en dochter Mientje kwamen zonder
herbegrafenis toch nog 1e klas te liggen. Overigens is de klasse-indeling sinds
jaar en dag afgeschaft.
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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

