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De takomst is feilich
Alwer in nijsbrief fol goeie berjochten, hiel oars as kranten en it nijs op tillevyzje.
Wylts ik hear en lês oer jongerein, net iens sa fier út’e reek fan Blauhús, dy’t mei
messen mekoar bestekke, giet by ús de doarbelle. Trije ‘jongfeinten’ mei skelters
oan’e doar. As we ek flessen hawwe. Ik tink dan dat se foar in flesse-aksje op
paad binne en dat der hjir as dêr jild foar op it kleed komme moat. Mar dat is
net sa. Se dogge gewoan even in rûntsje glêzen nei de glêsbak bringe. Samar.
Sûnder der wat foar werom te ferwachtsjen. No goeiedei sis! Wêr komme je
dat no noch tsjin? Kompliment foar de Blauhúster 3 J’s: Jens, Jurre en Jesse.
Bedankt mannen!
Yn dizze sfear fan ‘we kenne en
helpe mekoar’ blykt soms dat we
wol hiel goed fan fertrouwen binne.
De trochsnee ynwenner fan Blauhús
is oer it algemien net wend om hús
en hiem tige te befeiligjen. Hoe
feilich (as net) wy wenje krije we op
25 maart op de jierfergadering te
hearren fan in eks-ynbrekker. Nei
it skoft is it wurd oan him. Foar it
skoft kinne jo wer hielendal bypraten
wurde oer wat der yn it doarp spilet
op’t heden. Elk is fansels wer tige
wolkom.
Fierder is der yn dizze nijsbrief wer fan alles te lêzen oer eartiids. De KVG
(hjoeddedei EVA) bestiet alwer 70 jier en fiert dit jubileum mei in kabaretjûn en in
útstapke nei in musical. Machtich! Ek lêze we oer de skoalle dy’t takom jier it 100
jierrich bestean grut fiere sil; alfêst in dei om op de kalender te setten. En as we
werom sjogge op it karnavalswykein, dan kinne jo oan de prachtige foto’s al sjen
dat dizze tradysje noch lang net op in ein rint: jong en âld is oan it feest fieren. We
sjogge ûnder oaren mini-garde famkes oan it dûnsjen, mei prins en page dy’t der
net foar ûnder dogge en fansels in 80+ polonêze. Sa is karnaval dúdlik in feest
foar elkenien. Alaaf!
In soad lêsplezier tawinske.
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
Tiid
17 maart
20.00 oere
17 maart
19.45 oere
		
24 maart
19.30 oere
25 maart
20.00 oere
april – oktober		
6 – 10 apri		
22 april
13.00 oere
		
23 april		
27 april – 8 maaie
4 maaie
19.30 oere
4 – 8 maaie		
15 maaie		
2 – 5 juny		
12 juny		
		
19 juny		
20 juny		
Wykein 20 -21 juny
3 july		
6 – 10 july		
12 july
13.00 oere

Aktiviteit
Leiders, leidsters en oare frijwilligers fergadering
EVA/KVG bestiet 70 jier. Feestlike jûn mmf it 		
komyske duo “Klún en Knoffelhakke”
Túnfeest en Sie-Sa, dernei bestjoersfergadering
Jiergearkomste Dorpsbelang
Gerben Rypma Keamer, Huzen mei in Ferhaal
Papierkontainer
EVA, Anastasia de musical yn Scheveningen. 		
Matinee foarstelling
St. Gregoriusschool, Koningsspelen
Meivakantie
Deadebetinking
Papiercontainer
Doarpsbelang, Fiskwedstriid
Papierkontainer, Pinkster, kotainer komt op tiisdei
Koperkapaal docht mei oan Fermuzagala,
Theater Sneek
Doarpsbelang, Foksejacht
Oldtimerdei
Blauhúster Túnfeest
St. Gregoriusschool, laatste schooldag
Papierkontainer
5 tegen 5 Tournament,

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 juny 2020
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
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Aktiviteiten Dorpsbelang 2020

15 maaie Fiskwedstriid

19 juny Foskejacht

Súdwest-Fryslân beloont
beste duurzame ideeën
Súdwest-Fryslân houdt binnenkort een duurzaamheidswedstrijd onder haar
inwoners. De beste ideeën om te verduurzamen maken kans op een financiële
bijdrage, bedoeld als steuntje in de rug om het idee werkelijkheid te laten worden.
“Onze gemeente staat al bekend om het grote aantal initiatieven van inwoners
en verenigingen op het groene gebied”, zegt wethouder Erik Faber. “Dit willen
we met de duurzaamheidsprijzen nog verder stimuleren. Want met elkaar staan
we voor grote opgaven. Samen de schouders eronder en van elkaar leren. Want
duurzaamheid gaat uiteindelijk iedereen aan.”
Deelnemers kunnen in drie categorieën hun inzending indienen:
• kinderen tot 12 jaar
• jeugd van 12 tot 18 jaar
• volwassenen.
Medewerkers van de gemeente en hun familieleden (tot tweedegraads) mogen
niet meedoen.
Hoe werkt het?
Heb jij een idee waarmee je Súdwest-Fryslân duurzamer maakt? De
inschrijfperiode start maandag 24 februari via de website www.sudwestfryslan.nl/
duurzaamheidsprijs2020. Inschrijven kan tot 1 mei.
In de week van 11 mei komt de onafhankelijke jury bijeen. Uiterlijk 22 mei krijgen
alle inzenders bericht of hun idee in de prijzen is gevallen.
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Op 29 mei vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats in de raadszaal van het
Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek.
Meer informatie over de duurzaamheidsprijs en de actievoorwaarden staan vanaf
10 februari op de website.
Vragen? Stuur een e-mail naar duurzaamheidsprijs@sudwestfryslan.nl.
De firma Nagelhout is drok dwaande mei de oanlis fan in nije steiger bei de
Sylroede.

Foto: Sicco Rypma

Teatskehûs
Overzicht activiteiten komende tijd in Teatskehûs
• Zaterdag 7 maart, 15.00 uur, De Spilbrekers in het Atrium.
• Vrijdag 13 maart, NL DOET Schoonmaakdag. Eerst aan de slag en middags
een muzikaal optreden o.l.v. “De Fryslân sjongers”
• Maandag 30 maart, 09.30 uur, Modehuis Hendriksen verkoop / modeshow in
het Atrium.
• Maandag 6 april, 09.30 uur Reino’s Lingerie in het Atrium
• Woensdag 15 april, 15.00 uur, koor “de Moudekrupers” uit Kimswerd in het
Atrium.
• Zaterdag 6 mei, 15.00 uur, koor “Sjong” uit Wommels in het Atrium
Voor elk optreden vragen we een kleine bijdrage van € 3,50 voor de consumpties.
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We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij allerlei
activiteiten. Heeft u interesse neem dan contact met ons op.
Riemke Grunstra
Tel.nr.: 0515-571900
Mail: riemke.grunstra@patyna.nl
Activiteiten Begeleiding

75 Jier Frijheid & Evakuees ’40 – ‘45
Moandei 4 maaie 2020 is der wer Deadebetinking.
We fiere dan tagelyk ‘75 Jier Frijheid’.
Sintraal tema dit jier is Evakuees en de gastfrije Gastgesinnen.
-		
		
		
-		
		
		

Yn 1943 binne 49 bern yn it kader fan de ‘Kinderverzorging’, sis mar 		
honger- evakuees, opnommen yn gesinnen yn Blauhús, Westhem, 		
Abbegea, Greonterp eo.
18 Jannewaris 1945 binne 70 evakuees út Venlo yn Blauhús 			
oankommen en rûnom Blauhús ûnderbrocht. Se moasten yn ferbân mei 		
driigjend oarlochsgeweld oan de Maas flechte.

We hawwe de listen mei nammen fan evakuees en gastgesinnen út 1943 en
1945. Us stribjen is dat famyljes fan evakuees en gastgesinnen elkoar yn Blauhús
moetsje.
OPROP.
Hie jo famylje yn de oarloch evakuees yn hûs?
Hawwe jo kontakt mei evakuees of harren famylje?
Hawwe jo ferhalen oer Evakuees?
Hawwe jo foto’s út ’40-’45 nim dan kontakt mei ús op.
Programma moandei 4 maaie 2020 (konsept)
16.00 oere.
Untfangst - famyljes fan - Evakuees en Gastgesinnen
		
Persoanlike ferhalen en Befrijdings Miel.
19.30 oere.
Deadebetinking mei koarte taspraken, krânslizzing,
		
Fanfare spilet Koralen, Wilhelmus, Frysk- en Limburgs Folksliet.
4 Maaie komitee Blauhús
Watze Post, Willem van der Meer, Sicco Rypma
T 0515 579476
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EVA

17 maart 2020: de KVG/EVA fiert har 70 jierich bestean.
In feestjûn foar it doarp mei in kabaretfoarstelling troch it duo
” Klún en Knoffelhakke” en in koart weromsjen op 70 jier froueferieniging.
2 fan dy stikjes”werom sjen” kinne jim hjir lêze.
Wij groeiden thús, krekt as de measte Blauhústers as dêr omhinne, op mei “de
katholieke yllustraasje” en de KRO gids. Heit wie bij de ABTB, mem bij it KVG, de
bern bij de KPJ en der waard KVP stimt.
Der kaam in protte folk oan ‘e doar, bakker Popma, de slachtersfeint fan
Hoekstra, Fokke Post die de briven, kaarten en wykblêden troch de brivenbus
fan ‘e foardoar. Hast alle ynstânsjes lieten de kontribúsje ien kear yn it fears jier
ophelje troch in boade. Stroband en Gerritsma kamen ta de hús yn mei in koffer
fol klean yn ‘e negoasje. De winkellju Tolsma en Hoekstra kamen mei har boekje
om de boatskippen op te nimmen en Bosma hie griente en fruit op ‘e karre. Dat
sosjale ferkear is no, útsein de warbere kollektanten foar goeie doelen, reduseare
ta automatyske ôfskriuwingen, e-mail, bestelle via internet en in auto foar de
boatskippen yn ‘e stêd. De foardoar belle giet minder faak, krekt as de fêste
tillefoan.
“ Is no better as doe, wie it doe better as no?” “Tiden ha tiden,” froulju’s feriening
EVA/KVG is fan alle tiden. In libbene feriening yn in libben doarp. In feriening foar
alle froulju, jong en âld en we sjogge net mear nei ôfkomst as religy. Eltsenien is
wolkom.
70 jier liket in hiel skoft mar as je betinke dat ien fan ‘e oprjochters fan de KVG, nl
Elly Hobma-Rypma, noch altyd bij ús yn Blauhús wennet dan fâlt dat ek wolwer
wat ta.
22 april o.s. organisearet de EVA “ in dei op stap.”
Mei 62 minsken yn ‘e touringcar nei de matinee foarstelling fan de musical
“Anastasia”
In Ljouwerter krante artikel út de 60’er jierren jouwt oan dat de KVG froulju fan
doe ek net benauwt wiene om in knappe dei op reis te gean.
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Blauwhuis.
Voor Het jaarlijkse uitstapje van de KVG bestond grote belangstelling. ’s Morgens
om 6 uur vertrok men met een touringcar van de ZWH. De reis ging door de
NOP om vervolgens te genieten van de Veluwe, met als einddoel het openlucht
museum te Arnhem.
Hierna werd een bezoek gebracht aan Burgers dierentuin eveneens te Arnhem.
Het wachten op de rondvaart op de Rijn duurde de dames tenslotte te lang. En zo
besloot men dit over te slaan. Na het eten zette men koers naar Deventer waar
een bezoek werd gebracht aan de speeltuin. Doodmoe doch zeer voldaan zocht
tenslotte een ieder zijn plaatsje in de bus weer op om de terugreis te aanvaarden.
Het was tegen 10.00 in de avond uur toen men weer te Blauwhuis arriveerde.
De “traditionele opwachting der mannen” was er deze keer niet bij. De dames
waren namelijk precies op tijd hetgeen bij dergelijke gelegenheden slechts zelden
voorkomt!
De KVG kan op een leerzame en prettige dag terug zien die volgend jaar zeker
herhaald zal worden.

Reünie 2021
De huidige school werd 100 jaar geleden
gebouwd. Dat gaan we vieren en daarom vragen
we u alvast de datum te reserveren en door te
geven aan anderen.
Het feest is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij de school. Dit kan
zijn als ouder, als oud-leerling van de kleuter- en lagere school, maar zeker ook
als inwoner van Blauwhuis of omliggende dorpen.

Een gebouw uit 1921, maar na
verschillende verbouwingen in de loop
der jaren aangepast aan de eisen van
het huidige onderwijs.

Rixt Minnema, Titsia Bakker, Bernard Kroon, Anja Terpstra, Bert de Jong, Froukje
Folkertsma, Elly Attema- Hobma, Gonny Witteveen en
Nel Bekema- Hoekstra zijn als reüniecommissie al druk bezig met de
voorbereidingen voor het feest en we zullen jullie in de komende tijd op de hoogte
houden!
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100 jier Gregorius
In praatsje mei âld learlingen
De njoggentigers oer de St.
Gregoriusskoalle yn de jierren tritich fan
de foarige ieu
Elly Hobma-Rypma
Johannes Rypma
Sa suterich as wat siet ús mem klear foar de kamera om wat te fertellen oer
har skoaltiid fan rom tachtich jier lyn, doe’t ‘grutte broer’ Johannes om it hoekje
kaam. Even sjen hoe’t it mei syn ‘lytse suske’ gie, se wie op’t lêst al in wike knap
griperich. Johannes en Elly skele mar krekt mear as in jier en binne twa fan de
âldsten fan Teake en Geeske Rypma. Sy hiene in grutte húshâlding en wennen
op in pleats achteryn de Ryp. Johannes en Elly rûnen út’e Ryp wei mei mear as
tritich bern ‘en dan kaam Greonterp der ek noch by’. As de famyljes opneamd
wurde, telt it al gau op: ‘by heitendy wiene der tsien, by Meije Hoekstra wiene der
acht of njoggen en by Hylkema ek safolle, by Kramer en Johannes Ydema wiene
safolle en ja, sa gong dat wat. Allegear grutte húshâldingen’ Hiel gewoan dus.

Sa, mei broer en suster Rypma oan’e praat, wurdt al gau dúdlik dat de skoaltiid
foar de jonges destiids hiel oars wie as foar de famkes. Mem fertelt dat sy oer de
grinddyk moarns betiid op klompen nei skoalle rûnen. Omke Johannes syn paad
gie wol gauris, mei in polsstok oer it skouder, troch it lân. Wie der foar de jonges
romte foar streken en hofkesjongen, de famkes rûnen yn’e rige kreas nei skoalle
ta. Yn Blauhús begûn de skoaldei dan om acht oere mei in besite oan it tsjerke.
Letter op skoalle waard der boarte op it skoalplein. Net lykas no, strak yn’e tegels
mei ferskate boartersplakken, mar mei grind der op. In grutte streek yn it grind
liet sjen wêr’t de jonges komme mochten en wat it plak foar de famkes wie. Se
boarten net byelkoar fansels. Beslist net!
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Elly fertelt hoe’t klieren fan jonges mei grind nei de famkes goaiden en hoe’t der
toudûnse waard. De famkes dy’t it thús wat rommer hienen, hiene in springtou en
bepaalden wa’t der wol as net meidwaan mocht. Johannes fertelt hoe’t kattekwea
en hofkesjongen hun oan knikkerts en bosterts holp. ‘De Bekema’s hiene
allegear in hoekje bou en dêr gûnen we dan middeis bylâns. Dy hiene dêr rapen,
sânrapen en woartels. En op skoalle waard der handel dien no! Ast dan in dikke
winterwoartel hiest, dêr koest wol fiif knikkerts foar krije! En sadwaande koene wy
wer knikkerje.’
As der ferteld wurdt oer jonges dy’t mei de inktpot of oars wat nei de master
goaiden, wol ik dêr fansels graach it fijne fan witte. Wat gie dêr oan foarôf? ‘No
juh, meester wie in bytsje bars.’ ‘Ja, dy die dan fan it wang omdraaie en dan
lûkte er dêr oan en ja..’ ‘Ja, hy sloech ek. Mar ja, dy jonges wiene ek ferskriklik
ûndogensk en hy hie ek in klasse fol jonges. Té folle.’
Ek binnen gie it jongspul apart syn wei. De famkes hiene meast les fan de
susters, de jonges fan de masters. As de famkes handwurkje moasten, hiene de
jonges gymnastyk.
Fierder giet it ferhaal oer de sterke bining tusken tsjerke en skoalle. Op freeds wie
der ‘Heilig Hart opdragen’. ‘Alle freeds, op knibbels yn’e stiennen gong.’ ‘Ja, dan
stie it Heilig Hart beeld foar yn de gong en de hiele skoalle stie yn de rij dêrfoar
en dan moasten je sjonge.’ ‘Allegear op knibbels en dan safolle Onze Vaders en
safolle Wees gegroeten, sa waard der bidden foardat je yn’t skoalle kamen.’
De skoalle waard ek skjinmakke troch de koster, of eins troch it kostersgesin. Yde
Bleeker wie net allinnich koster fan de tsjerke, mar ek fan de skoalle. Dat gie doe
sa. ‘Tsjerke en skoalle wie ien, no. It skoalle bestjoer wie ek it tsjerkebestjoer.’
Yde-Jule en de bern, wiene ek de iennichsten dy’t bûten skoaltiid yn it skoalgebou
kamen. Oare âlders hiene yn dy tiid niks yn de skoalle te sykjen. Dan skreau
master op it boerd ‘Niet uit Yde’ en dan wist Yde Bleeker, of ien fan syn famylje
dat dat skoalboerd net skjinfage wurde moast.
As ik freegje nei de feesten op skoalle, giet it ferhaal al gau oer de Blauhúster
merke. Dat master Vogelzang der niks fan ha moast en der op út gie, mar dat
master De Haan soarge dat der feest wie foar alle skoalbern. Hy siet neffens
dizze âld-learlingen ek yn de merkekommisje. ‘Dy soarge dat de bern allegear har
gerak krigen. Foar de draaimole moasten je in kaartsje om ha mei in nûmer der
op. Dêr soarge master De Haan foar.’ ‘Ja en dan hie er in stok mei in kleur derop.
Dán moasten de blauwe kaartsjes en dan de giele kaartsjes en dan de reade
kaartsjes. Sa.’ ‘Ja, master De Haan hat in soad foar de skoalle dien. Hy wie net
sa bemind hjir yn Blauhús.’ ‘No, ik fûn’t wol in goeie meester. Ik ha dêr it measte
leard!’ ‘Ja, dat sizze se no achternei allegear, mar toen wie it ‘hy krige je sa by it
wang beet’ en hy hie de stok altyd der by.’ ‘Ja, foar de jonges, mar foar de famkes
net. Hy hat my noait in ûnmooglik wurd sein. Poerbêst.’ ‘Ja, mar dat wiene ek wol
ûnmooglike mannen hear, dy groep.’ En dan reint it nammen dy hjir no op papier
mar net neamd wurde. ‘Dy wiene altyd ûndogensk. Altyd healwiizje. As dy famkes
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hjir dan oan it boartsjen wiene, dan giene sy der altyd dwers trochhinne. En dan
op it famkesplein, dan wiene dy mei twa touwen tsjinelkoar yn oan it draaien en
dan dêr dwars trochhinne drave. En dan dy bern, dan foelen dy fansels. Dan
hiene sy de measte wille. Altyd wie der wat. As sy mar even oan dý kant rûnen, dy
beide meesters...’ ‘Dan gebeurde der wer wat.’ Ja. Sa gie dat.
En no hawwe dizze beide minsken fanút hun keamer yn it Teatskehús it sicht op
it skoalplein. As ik freegje as it no ek oars giet as doe, binne se der gau út. ‘O
ja, o ja, no giet alles trochelkoar. En lyts en grut trochelkoar. En dat giet de hiele
tiid troch. En wurch wurde se net no?’ ‘Der binne ek folle minder bern as froeger.
It skoalplein is no moai skjin, it wie toen allegear grind.’ It boartsjen fan tachtich
jier lyn wie foar de famkes kurkjebreidzje, toudûnsje, heinderbalje en foar de
jonges mei in hynstetou om hurddrave ‘fan Teves Hobma ôf, nei Yde-Jule ta, dêr’.
‘Dat wie it jongesplein hin.’ ‘No sjochst gjin heinderbaljen mear op it plein, ik wol
leauwe dat der gjinien is, dy’t noch mei trije ballen goaie kin. Mar se ha no wol de
bal yn de koer. Koerbal. Dy hinget hjir wol. En ek wol rekstok en oer de kop wippe
en sawat hinne.’ ‘Ja, sjoch, dat hiene wy froeger net. Wy hiene gjin boartersguod
op it skoalplein. Der wiene wol bankjes dat je sitte koene en dan ‘ringe-ringe-rije’
dwaan.’
‘No fiele bern hun frijer. Kinst oan alles wol sjen. Se huppelje. Toen stie der wol
gauris ien yn in hoekje. Mei te lytse klean fan de earmoede. Of swarte hoazen fan
de jonges. En dan mochten je al net mear mei boartsje, dan hiene je ferkearde
klean oan.’ Sa flotwei fleane de nammen oer de tafel fan de bern dy’t it thús
better hiene en it spul bepaalden en de bern dy’t wat op’e twadde rang op it plein
omspaanden. ‘Of der sa wat tuskenyn.’ Binnen yn skoalle wie it al net folle better,
want ‘de susters dy skiften ek osa hear.’ In tiid fan rangen en standen, safolle
is wol dúdlik. As we dat fergelykje mei no, wurdt der sein: ‘Ik fyn dat trochelkoar
boartsjen, ik sjoch hjir hast noait bern dy’t rúzje hawwe, of elkoar omtriuwe, as
sawat hinne. Neffens froeger. Bern boartsje no folle mear. Se ferdrage elkoar
better as dat de bern froeger elkoar ferdroegen. Sjoch no is’t leau’k wat mear
egaler. Wat gelikens. Toen hiest de boerebern, de sakelju en de arbeiders. Dat
wie osa geskeiden. Der waard ferskriklik skiften. Dat wie yn it tsjerke ek sa. Dat
kinst no net mear sjen. De bern boartsje allegear meielkoar, der wurde net bern
útskiften. Toen stiene der altyd bern tsjin’e muorre oan. En no, ik sjoch gjin bern
tsjin de muorre stean. Ik sjoch noait dat bern stean te gûlen as te treuren. Nee.
Ja, hjir wurdt echt boarte. Nee, ik sjoch gjin skifterij.’
Moaier beslút op de foarútgang fan de tiid op skoalle kin ik net krije. Dat jout
moed foar de takomst. Ik bin benijd wat de leeftiidsgroep fan de Blauhúster
santigers ús fertelle kin foar de simmernijsbrief. Wurdt ferfolge!
Elly Attema-Hobma
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Sint Vitus Nijs
Lekker drok
Yn desimber wie it topdrok yn ús Sint Vitus. Fansels mei alle fieringen rûnom de
Krystdagen, mar ek mei de Krystmerk en it Krystkonsert fan de Fanfare. Tidens
it ynsjongen fan it Con Amore konsert rûnen hûnderten ‘Op ‘e Strún’ dielnimmers
troch de Sint Vitus. De reguliere wykeinfieringen giene ek gewoan troch. Al mei al
telden we om-ende-by 1500 besiters yn ien moanne tiid.

It jier is 31e om 00.00 oere ôfsluten mei it lieden fan de klokken.
Mis niks
Yn ús parochyblêd lêze jo tsjerkenijs, oankundiging fan ferskate aktiviteiten, lief
en leed, mar ek in protte oare doarpske saken.

Wurde jo ús nije Ponghâlder?
Us Sint Vitus Lokaasjebestjoer siket in
ponghâlder. Is ‘t wat foar jo, hawwe jo
fragen? Nim dan kontakt op mei Boudina
Rijpma-van der Meulen of Sicco Rypma.

Tentoanstelling Argyfstikken ’40-‘45
Koartlyn fûn ús koster John Weel argyfstikken út ’40-’45. It plan is om hjirmei in
tentoanstelling yn te rjochtsjen yn it kader fan 75 jier Frijheid. Eltsenien kin dat
dan fan’t simmer op sneontemiddei besjen tidens Tsjerkepaad.
Oant sjen yn de Sint Vitus,
It Lokaasje Bestjoer
15

Carnaval in Teatskehûs
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Foto’s: Rinske Harsta
Foto’s: Rinske Harsta
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Prins Feroces Guliëmus zet het Fyfkesryk op stelten
Blauwhuis – Afgelopen weekend werd Blauwhuis voor de 53ste keer omgetoverd
tot het ‘Fyfkesryk’, voor weer een heel gezellig carnaval. Vrijdagavond werd
Willem Abma onthuld als ‘Prins Feroces Guliëlmus’ en hij werd dit hele weekend
bijgestaan door zijn prachtige page Elske Brandsma.
Vrijdagavond konden de inwoners van het Fyfkesryk na de bekendmaking van de
Prins genieten van een muzikale avond. Geïnspireerd door ‘de masked singer’
moest er geraden worden wie de zes zangers en zangeressen waren. De grote
vraag was dan ook: WA IS WA?
Tineke Rijpma werd vrijdagavond in het zonnetje gezet, voor al haar
werkzaamheden voor het Sint Vitus parochie- en locatiebestuur. Zij ontving
hiervoor de persoonlijke ridderorde van de Prins en een prachtig oorkonde.
Zaterdagmiddag ging Prins Feroces Guliëlmus met zijn gevolg naar het
Teatskehûs, om daar carnaval te vieren met de bewoners. Dit werd een middag
vol gezelligheid, met een hapje en een drankje!
Deze middag werd mevrouw Witteveen in het zonnetje gezet. Mevrouw Witteveen
is altijd erg actief en kreeg daarvoor de ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus.
De prins had prachtige woorden voor haar en mevrouw Witteveen kreeg nog een
bloemetje van page Elske. Als afsluiter werd er door de Raad van Elf nog wat
liedjes gezongen. Het was een zeer geslaagde middag!
Zaterdagavond begon met de een carnavalsdienst in de St. Vituskerk.
Vervolgens ging iedereen in polonaise door naar de feestburcht, waar het
gekostumeerde feest verder ging. Er waren weer prachtige, creatieve kostuums,
en het werd weer een geweldig groot feest!
Zondagmiddag startte met een mooie optocht. Toen het weer iets opklaarde, kon
iedereen zijn/haar mooie kostuum laten zien. De Prins en Page zaten op een
prachtige, voor de Prins versierde praalwagen. Na de optocht had de prins nog
een mooi woordje voor de inwoners van het Fyfkesryk, waarna er nog een loterij
plaatsvond. Hierbij werd ook Arjen Witteveen in het zonnetje gezet, voor zijn
werk in het bestuur van Siesa. Hij heeft dit sinds 2005 gedaan. Hij ontving hier de
persoonlijke ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus voor.
Het kindercarnaval sloot af met een hotsknotspolonaise, waarna we doorgingen
naar nog een fantastisch feest voor de jeugd tot en met 16 jaar.
Er kan teruggekeken worden op een heel geslaagd weekend, de Prins en Page
en hun gevolg kunnen nu weer bij komen en het Fyfkesryk veranderd weer in
Blauwhuis.
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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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Foto’s: Rinske Harsta
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Foto’s : Wytze Zeinstra en 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? e oplossing kinne jo fine op side 38.

Ut de Âlde Doaze

Hynsteman ‘lytse’ Teake Rijpma yn Warkum (1957).
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
In groep 3 hebben we zo halverwege het schooljaar
alle letters geleerd en kunnen de meeste kinderen al
zelf verhaaltjes lezen. Het is ieder jaar weer zo dat je ervan staat te kijken dat
rond kerst de meeste kinderen echt kunnen lezen, zoals de ouders dat dan zo
mooi zeggen. Natuurlijk gaat het leren lezen niet bij iedereen even snel, maar dat
hoeft ook helemaal niet. Uiteindelijk leren alle kinderen het lezen. En het is vooral
belangrijk dat ze er plezier in hebben.
De afwisseling in de lessen
en materialen is daarbij heel
belangrijk. Thema 7 van onze
aanvankelijk leesmethode Lijn 3
gaat over zon, maan en sterren.
Bijna alle kinderen worden
geboeid door het heelal. Het roept
allerlei vragen op, maar er komen
ook allerlei onderwerpen langs als
planeten, zon, maan ruimtevaart
en astronauten.
De kinderen lezen in hun eigen leesboek
al echte informatieteksten over de zon, de
maan en de sterren. Daarbij leren ze van
alles. Ze onthouden die dingen ook. Het
zonnestelsel kunnen ze al dromen. We
hebben daar een leuk lied over geleerd.
Ze weten d.m.v. het zinnetje ‘mijn vader
at meestal Japanse soep uit Nederland’
wat de volgorde van de planeten is.
(Mercurius-Venus-Aarde-Mars-JupiterSaturnus-Uranus-Neptunus).
Maar natuurlijk hebben we ook
prentenboeken en verhalen gelezen over
bijv. ‘André het astronautje’ en er filmpjes
over gezien op het digibord. We hebben
getekend en een raket geknutseld. We
hadden een echte leskist in de klas met
een telescoop en zo konden we ons prima
vermaken met het thema.
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Als echte afsluiting zijn we met de hele
groep naar het Koninklijk Eise Eisinga
Planetarium in Franeker geweest:
het oudste werkende planetarium ter
wereld. Dit nauwkeurig bewegend
model van het zonnestelsel werd
tussen 1774 en 1781 gebouwd door
de Friese wolkammer Eise Eisinga.
De kinderen kregen uitleg in de
Planetariumkamer.
Daarna gingen we met een speurtocht door het museum. Doen en ontdekken
stond centraal. Een hele belevenis. En daarbij kregen we te horen dat de
kinderen zo goed luisterden en al zoveel wisten. Een groter compliment konden
wij niet krijgen.

Oldtimerdei sneon 20 juny 2020
Ek dit jier wurdt der yn it
sintrum wer de jierlikse
Oldtimerdei hâlden.
Dielnimmers komme
hjir graach mei hun âlde
pronkstikken om elkoar te
treffen
en te pronkjen mei hun
eigendom.
Graach wolle wy jim wer allegearre útnoegje op dizze dei wer alles fergees te
besjen is. Ha jimme sels noch wat ambachtelijks stean lit it ús dan witte. Hjir
kinne jo tinke oan trekkers- machines- auto’s – motoren – brommers – stationare
motoren – wenweinen - âlde ambachten en hobby’s die’t jo in oar sjen litte wolle.
Of witte jim ien mei in speciale hobby , lit it ús witte.
Dit jier op it programma it trekkerlûken foar de bern fan de basisskoalle yn en om
it plantsoen en middeis it Frysk Kampioenskip Kop fan Jut foar manlju en froulju.
Moarns 11.00 oere begjinne we mei in rûnrit fan it ridende materiaal .
Graag sjogge wij jim dizze dei die begjint om 10.00 oere
Reaksjes kinne jo kwyt by it bestjoer fan de OTB.
(George Foekema, Doekele van der Zee, Folkert Kuipers, Haye de Boer Willem
Witteveen, Jesse Frankena, Wesley van Urk, Lútsen Brouwer en Jappie de Jong).
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Skûtsjenijs
It Blauhúster Skûtsje ‘Freonskip’ is útnûge om mei te farren mei Sail 2020 fan 12
oant 16 augustus yn Amsterdam.
In spektakel fan jewelste om te farren tusken alle grutte Tall Ships. Foar ús in
foarrjocht om hjir oan mei te dwaan, foar gasten in ynike kâns om der by te
wêzen. Fansels wolle wy elkenien de kâns jaan om dit fan tichtebij meimeitsje te
kinnen. Foar dit barren kin der in kar makke wurde út ferskate arranzjeminten dy’t
oanbean wurde.
Sa binne wy der by mei de Sail-in op woansdei en kinne jo fan moarns tsien oant
middeis trije oere oan board wêze. We hawwe dan as skip in plakje yn de parade
en farre fan it Amsterdam Rijnkanaal nei it sintrum. Underweis krije jo rojaal te
iten en te drinken, alles sit by de priis yn.
Ek op de oare dagen is der plak oan board en kinne jo, foarsjoen fan in hapke en
een slokje, meifarre mei de Freonskip troch Amsterdam. Der binne opstaptiden
tidens de lunch, letter op’e middei, of jûns. Sa is der foar elk wol in geskikte tiid
by!
Wolle jo oanslute bij dit barren? Nim dan kontakt op mei Yme Overwijk, hy kin jo
der mear oer fertelle. (yme.anja@planet.nl 06 13603562)
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Roeivereniging de “ALDEGEASTER SKOMSKOWERS”
Aan de inwoners van Blauwhuis en omstreken,
Even voorstellen:
Wij zijn de roeivereniging de “ALDEGEASTER SKOMSKOWERS” en hebben
drie roeisloepen.
Onze vereniging heeft een 8 persoon sloep, een 6 persoon sloep en een 4
persoon St ayles skif.
We roeien wedstrijden maar er kan ook recreatief geroeid worden.
Het hele seizoen worden er wedstrijden door heel Nederland georganiseerd
waaronder de bekende Harlingen Terschelling roei wedstijd.
Deze wedstrijden zijn voor zowel dames als heren en trainen 2 keer per week
’s avonds van 19.15 uur tot circa 21.00 uur op de Oudegaaster Brekken,
Blauwhuister Poelen en het Heegermeer.
De recreatieteams trainen een keer per week maar kan in overleg ook vaker.
Wie interesse heeft kan zich aanmelden en 3 keer komen proef roeien.
Dit kan individueel en in groepen van 6 of 8 personen dames, heren of gemengd
en is niet leeftijd gebonden
Graag maken wij jullie bekend met de sport sloep roeien
Aanmelden kan bij:
Sicco Hylkema tel:
Pyt Bootsma
tel:

06 13 01 12 22 mail:
06 22 12 18 61 mail:
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s.a_hylkema@telfort.nl
pg.bootsmafriesaland@hetnet.nl

Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra
Een gedicht uit vroeger tijden
Deze keer een gedicht dat ik kreeg van
Clasien Brandsma-Ypma. Ze vond de
geschreven versie in een doos tussen de
spullen van haar overleden moeder.
(gedicht werd vaak voorgedragen op
bruiloften en partijen)
Omdat ik het handschrift en de verouderde
friese spelling van de woorden niet kon
ontcijferen, bracht ze het bij Sietske
Huitema-Rijpma.
Sietske wist er wel raad mee en ‘vertaalde’
het in een kortere versie.
Ik kreeg het terug, vulde het aan met enkele
ontbrekende teksten en vond het daarna de
moeite waard om te gebruiken.
Reden: Er wordt vaak gezegd dat de kinderen van nu mondiger zijn en meer
durven te vragen dan de kinderen die in het verleden opgroeiden.
Zal zeker zo zijn, maar dit gedicht bewijst, dat ook kinderen in het begin van de
vorige eeuw wel hun woordje konden doen en niet bang waren om te vragen...

Titel gedicht: As men freget nei ’t men wiis is
Reinke wie sa ‘n lytse freeg-al en dêrbij in echte gút.
Foar plesier mocht hij lang-lêsten mei syn mem der ‘es op út.
Reisgje soene se, mei it spoar. Wat hie it lytse mantsje in smoar!
Reinman skynde fêst te tinken: Troch te freegjen wurdt men wiis!
Hij fermakke him teminsen ûnderweis, mei jong en griis.
“Mem”, wie it earste wat ‘er sei. Fierder frege ‘er oeral nei.
“Mem, werom wurdt der yn sa’n kaartsje, sjuch, sa’n hiel lyts gatsje knipt?
Mem, is heit earjusterjoun wer stil by Haspes’ Jan yn wipt?
Mem, soene heit en Lies ús faem ...? Hea, werom krijt mem no sa’n kaem?”.
“Bern, do moast net alles freegje”, sei syn mem wat foars en hurd.
“Werom net mem?” en sadwaande krige Rein op nij it wurd.
“Mem, hat heit de húshier al betelle oan dy gleone Pier?”.
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Op it lêst wie mem ferlegen troch it freegjen fan har soan.
Want it folk seach har fan siden hieltyd wer sa skeanwei oan.
Mem sei: “As’t net ophâldst Rein, stap ik daliks út ‘e trein!”.
Werom dat? En hij begong al wer te freegjen. Mem joech him doe in knyp.
Mar se krige har bern Rein net yn’t begryp!
Hij rôp: “Au! Werom knypt mem mij no myn hiele earm blau?”
“Smoarge jonge, wolst no swije”, drige mem doe noch in kear!
Efkes wie it stil, mar...: “Moast ris sjen mem nei de meagere hals fan dy menear.
Nei it wyt dat hij om hat. Tsjj, wat is dat goor en swart!”.
“Ik wit net”, sei it hearskap nidich “Hoe’t san mins it fele kin.
Dat sa’n aap je sa begekket. Komt men ea sa’n stjonkert tsjin?
Fan mij krige hij in skop, of oars in fikse slach om ‘e kop!”.
“Rein jonge”, flústere mem hiel súntsjes “Freegje asjeblyft neat mear.
Net oan al dy oare minsken, en ek net oan dy menear.
Oars krigest fan dyn ôfwaait praat, hânsam op dyn baitsje maat!”.
Mar Rein sloech troch: “Mem, op dy frou har kin groeit podde-hier.
As ik har wie soe ik my skeare, want ik sjoch in hiele langen, echt wier!
“En werom soe dy man sa’n rare pet op ha?” Hij frege, frege, oan’t ferfelens ta.
Rein krige in feech om ‘e earen en gûlde efkes. Mar ...hij frege wer:
“Mem, is al dat goud-guod koper? Fan dy froulje allegear?
Lyk as mem’s earizer ...”.
“Ik sil dij, smigel fan in jonge”, raasde se doe tsjin har lytse Rein.
Lokkich dat de trein krekt stil stie, en kaam oan dizze reis in ein.
Want lang om let biet mem de punt ‘er au (ôf): “Hjir sa! Útstappe...en gau!”
En ja, ta beslút: Mem wie mei har lytse gút, dus net alhiel plesierich út!

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 en ik kom langs om het verhaal op te schrijven en een foto
te maken.
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Fanfare - Koperkabaal
Dit jaar hebben we op 18 januari met Koperkabaal het
jeugdkorpsenfestival van Femuza gewonnen.
Koperkabaal heeft inmiddels zo’n 30 leden. Sommige
hebben al flink wat ervaring in het optreden. Een
aantal is er pas sinds eind vorig jaar bij en voor
hen was dit het eerste echte festival waar we aan
meededen. In 2017, 2018 en nu dus 2020 hebben we
het Femuza festival gewonnen.
We kregen punten voor het optreden, het samenspel
en de show eromheen. De jury was erg positief over
ons optreden!
Dit jaar hebben we de volgende liedjes gespeeld:
The A-team, dit liedje hebben we al vaker gespeeld, u
kent dit liedje ongetwijfeld van de televisie.
Rule Britannia, die hebben we ook al vaker gespeeld, waarbij een leuk verhaaltje
verteld werd over de Brexit.
Ûnmacht, dit liedje heeft onze dirigent Roelof Bakker zelf geschreven, Het verhaal
wat erbij verteld werd ging over een schaap wat in ûnmacht lag in het veld en
overeind geholpen moest worden. Prachtig uitgebeeld door Jesse Draaijer.
Pirates of the Caribbean, de kans is groot dat u Koperkabaal dit liedje al eens
heeft horen spelen, is een erg mooi nummer bekend van de film met Jonny Depp.

Omdat we dit jaar met Koperkabaal het jeugdkorpsenfestival van Femuza
hebben gewonnen mogen we vrijdag 12 juni in Theater Sneek spelen op het
Femuzagala. Bent u er dan ook bij?
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Sterke Ferhalen
Freedtemiddei 24 jannewaris wie der
wer in oerke ‘Ferhalen Fertelle’ yn
de Freonskip. Ditkear mei mar leafst
seis fertellers. Fan Folksferhaal oant
Wenwein hobby, fan Soarch oant
Depressive Mol en fan Boatsjefarder
oant Mêstmakker. Mei it ferskaat oan
ferhalen en rom 70 gasten wer in goed
slagge ôfsluter fan de wike.

We belibben sels ek in spannend ferhaal. Yn
oktober is de Gerben Rypma Hikke ûntbleate
oan it Brekkenpaad. Op de hikkepeal it stielen
Tsjirkje en op de hikke de strove ‘Ik fiel my hjir
sa rom en frij’ út in gedicht fan Rypma. Yniens
wie it Tsjirkje fuort, stellen.
Kranten en de Omrop pakten it op. We hiene
sels in needgjalp op facebook setten: ‘Bringt
ús Tsjirkje wer werom’! Dat smiet hast 10.000
hits op. Inkele dagen letter stie ‘r wer op e
hikke.
It Tsjirkje wurdt mei ekstra feilich materiaal
wer weromsetten.

Aktiviteiten 2020
• April – Oktober Huzen mei in Ferhaal yn de Gerben Rypma Keamer yn de
Freonskip
• Fan ’t simmer Fjildskilderjen
• Sneon 24 oktober Kulturele Kuiertocht yn de omkriten fan Wolsum en
Ymswâlde
It bestjoer
www.gerbenrypma.nl
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Tiid foar in loopke
It is tiisdeitejûn, tsjin healwei achten. Fan
alle kanten rinne, fytse en ride der minsken
yn mear of minder strakke, fleurige pakjes
nei de Jacobidyk. Dêr sammelje de Joksels harren by (foarhinne) de garaazje foar
de wyklikse trening. Wa binne dat en wat dogge hja?
De Joksels foarmje in bûnte groep dravers, oprjochte sa’n 13 jier lyn. Yn
2007 begûn in groep fan 14 Blauhústers ûnder lieding fan Klaas Bootsma mei
draaftrening, om yn novimber de Berenloop (heale marathon) op Skylge te draven
foar it goede doel: de restauraasje fan ‘e tsjerke. Nei it beheljen fan dit doel gie de
groep troch. Der heaken wat leden ôf en der kamen nije leden by en eltse tiisdei
is der trening ûnder lieding fan Klaas Bootsma. De Berenloop stiet foar guon noch
hieltyd op it programma, mar de Joksels binne ek op oare lopen te finen. Of net,
want it is mar krekt wat men sels wol.

Joksels by de Berenloop
Der is gjin Joksel gelyk. De iene kin wat hurder as de oare en neist trouwe
leden dy’t eltse wike komme, binne der ek Joksels dy’t sa no en dan delkomme.
Sikke en Elbrich hâlde sekuur by wa’t der is. Oan it begjin fan it jier wurdt op de
nijjiersborrel – jawol, dy hat men ek – de Joksel bekend makke dy’t it faakst op de
treningen wie. Foarich jier wie dat Hugo.
De trening begjint mei in loopke nei de nije brêge en werom en dan ‘loopscholing’
op de Sylroede. Dat wie 13 jier lyn in nijbouprojekt en dat is it noch steeds, mar
wol folle grutter, en drokker. Troch de goeie relaasje dy’t Sikke mei de gemeente
hat, is der yn de rin fan jierren in lantearnepeal op de hoeke pleatst, sadat se
feilich de hoeke om kinne.
De groep bestiet meastal út sa tusken de 10 en 20 persoanen. It is foar Klaas
soms in hiele toer om dêr boppeút te kommen, want prate en drave kin bêst
tegjearre, ast mar net te hurd giest. Prate en oplette tagelyk giet minder, sadat der
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somtiden dravers binne dy’t hiel wat oars dogge as de rest. En dêr dan ek fyntsjes
op wiisd wurde, want sa solidair is de groep dan ek wol wer.
Nei de warming-up komt it haadprogramma: rûntsjes drave troch de Sylroede
mei eltse wike in oare opdracht. Estafette, piramide, sprintsjes, it is mar krekt wat
Klaas betocht hat foar dy wike. Elts draaft op syn en har eigen tempo. Dat betsjut
dat Douwe en Folkert-Ruurd de sokken der yn sette op wei nei de iene of oare
útdaging op sportyf mêd, dat Hugo en Marcel harren tempo ôfstimme op it tal
wrâldproblemen dat hja ûnderweis efkes oplosse sille en dat Ina en Jeanine yn
harren eigen tempo it programma drave. En de rest jokselt dêr wat tuskenyn. Yn
de simmer is de trening op it fuotbalfjild. Soms stowe de Joksels as jonge hûnen
oer it fjild, in oare keare drave se keurich yn rûntsjes. It is mar krekt wat Klaas yn
de holle hat.

Sa grut kin de opkomst wêze!
Eltse trening hat in fêste opbouw, mar der is gjin trening gelyk. Soms is it waarm,
soms kâld, soms wiet, soms hiel wiet, mar it moat mâl gean wol de trening
ôfblaasd wurde. Wat wol altyd gelyk is, is de wille en it entûsjasme fan de Joksels.
It is gesellich, der wurdt sa no en dan in stikeltsje útdield, en eltsenien hat respekt
foar mekoar. Want ast no hurd kinst as wat minder, drave is in hearlike menier om
aktyf dwaande te wêzen, de holle leech te meitsjen en kondysje op te bouwen.
Sommigen trene om rapper te wurden en wurkje nei in bepaalde loop en doel
ta, oaren komme om yn beweging te bliuwen. Dat makket neat út, eltsenien is
wolkom.
Ek meidwaan? Kom ris del op tiisdeitejûn op de Sylroede en slút mar oan! It is net
eng, it is hartstikke leuk! En as de treningen aanst wer nei it fjild geane (hoenear
dat krekt is giet yn goed petear mei de fuotbalferiening), dan kin dat fansels ek in
hiel moaie oanlieding wêze om it draven mei ús groep ris út te prebearjen. Jimme
binne fan herten wolkom by de Joksels!
Ida Hylkema en Ina Kluvers
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5 TEGEN 5 TOURNAMENT BLAUHÚS ZONDAG 12 JULI 2020

Beste voetballiefhebbers, niet-voetballers en supporters,
Op zondag 12 juli 2020 vindt er weer een 5 tegen 5 plaats voor de senioren.
Zegt het voort en zet alvast in uw agenda!
Terugblik op 2019
Bij deze willen we ook even kort terugblikken op 2019. Afgelopen jaar 2019
hebben we een verpletterende editie gehad voor de jeugd met hoogstaand
voetbal, ranja en broodjes met driedubbele knakworsten. Een geslaagde
jeugdeditie in samenwerking met de jeugdcommissie van de v.v. Blauwhuis waar
zowel jeugdvoetballers als - niet voetballers meededen.
Daarnaast hebben we leuke berichten ontvangen van de winnaars van de dames
en heren teams van de senioren editie in 2018. Deze hebben hun hoofdprijs
verzilverd door een middagje te kanoën bij "Kootje bij de Brug" en de nieuwe
sloepenroute getest!
5 TEGEN 5 2020 voor senioren
Na afloop van het prestigieuze 5 tegen 5 voetbaltoernooi is er live muziek en zijn
er heerlijke versnaperingen tijdens de welbekende derde helft!
Als kers op de taart valt het toernooi samen met de finale van het Europees
Kampioenschap Voetbal!
Verder informatie zal ter zijne tijd gaan volgen!
U bent van harte welkom op het Blauhúster sportcomplex!
Sportieve groeten,
Commissie
5 tegen 5 Tournament Blauhús
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Simmer 2020 Iepenloftspul Vinea Domini
Fan’t simmer is der by de Blauhúster Puollen in unyk iepenloftspul oer de
avontoeren fan de jongerein yn de jierren ’60 by Sylkamp ‘Vinea Domini’
(Wijngaard des Heren). It stik wurdt spile troch lokaal talint, junioren en senioren,
sy foarmje mei-inoar in entûsjaste, hechte ploech. Der wurdt op ferskate lokaasjes
oefene.

Spyldagen
• Spyldagen:
• freed 26 juny première,
• sneon 27 juny Vinea Reuny,
• tongersdei 2 july,
• freed 3 july,
• sneon 4 july.
• Reservedagen: snein 28 juny en snein 5 july.
Kaartferkeap
• Kaartferkeap is of giet los fia vanplan.nl
Yn 1959 sochten de Vinea paters
út Wytmarsum in lokaasje foar in
Sylkamp.

Oprop Frijwilligers
Der binne noch putsjes foar handige Harry’s of Hinke’s,
beveiliging, ferkear regelje enz.
Oanmelde en fragen:
Monique Ketelaar is kontaktpersoan.
Facebook @LokaasjeTeaterBlauhus
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Opsporing verzocht, vervolg
De oproep voor oude medailles van toertochten in en rond Blauwhuis is een
succes geworden.
Niet alleen de medailles zijn gevonden, ook de juiste data van deze toertochten
konden worden achterhaald.
Niek en Jolanda Popma hadden 2 medailles van de tochten uit de 90er jaren
Klaas en Sijtske Huitema hadden 2 medailles uit de 50er jaren waar de kerktoren
van Westhem op stond afgebeeld.
Op slechts een medaille was een datum vermeld. Met diverse oud bestuursleden
van ijsclub Blauwhuis is er onderzoek gedaan naar de juiste data. De
notulenboeken werden beschikbaar gesteld. Daaruit bleek dat er op 13 februari
1991 en op 30 december 1995 een toertocht is verreden.
Uit de oude notulenboeken van IJsclub Westhem werden de data achterhaald van
de tocht uit de 50er jaren. Het bleek dat er in 1954 2 tochten zijn verreden en wel
op 2 en 7 februari van dat jaar. Bewust waren er geen jaartallen op de medailles
vermeld waardoor ze voor meer tochten konden worden gebruikt. Klaas Huitema
heeft ze beiden gereden. Als dank en waardering heeft men data en naam alsnog
in de medailles laten graveren.
Al de 4 medailles zijn geschonken aan Henk vd Wetering: schaatshistorie.nl. De
juiste gegevens zijn inmiddels bijgewerkt op de website.
Hartelijk dank aan iedereen voor de hulp en reacties.
Watze Post
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De sport

(door Bert de Jong)

Volleybalvereniging punt Ut
(per 21 februari)

In de vorige Nijsbrief hadden de dames van Punt Ut 1 met acht punten de rode
lantaarn stevig in de handen. Daarna werden echter punten gepakt met in de
laatste weken weer een terugval. De laagste plek hebben de dames weliswaar
verlaten maar met een puntentotaal van 25 is degradatie zeker aan de orde.
Kortom, alle zeilen moeten worden bijgezet voor handhaving.
De dames van Punt Ut 2 liggen op koers voor de kampioenschap. De strijd is
echter nog niet beslist. Dit team leidt met 26 punten uit 11 gespeelde wedstrijden.
De naaste concurrenten hebben één punt minder maar hebben wel twee
wedstrijden meer gespeeld. Dus dames, ‘de kop derfoar’.
Punt Ut 3 staat momenteel op een vierde plek. De afstand met de achtervolgers is
behoorlijk en daarom hoeven de dames alleen naar boven te kijken. Een tweede
plek lijkt het hoogst haalbaar.
De dames van Punt Ut 4 staan er riant voor. Het team is koploper met 45 punten.
De nummer twee staat op 29 punten maar moet nog wel drie wedstrijden inhalen.
Toch is het kampioenschap een kwestie van tijd.
De heren van Punt Ut 1 staan op een zesde plek met 27 punten. De koploper
heeft echter 33 punten en dus zit er misschien nog wat meer in het vat.
De Punt Ut Meiden A1 en A2 zitten in dezelfde competitie. En wat wil nu het
geval: beide teams delen de koppositie met 10 punten. Dit zal zeker een
spannende ontknoping worden.
Punt Ut Gemengd B1 heeft het moeilijk. Zij staan momenteel laatste in de
competitie. Maar misschien kan er nog een stap worden gezet want het staat
dicht op elkaar.
Dan tenslotte Punt Ut Meiden C1. Dit team deel de koppositie met N.O.K. Dus
volle bak naar het einde van de competitie.
Al met al liggen een aantal teams van Punt Ut op koers voor een kampioenschap.
Dus zorgelijke tijden breken aan voor de penningmeester…
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Damclub De Skyfkes
(per 21 februari)

De dammers van de Skyfkes hebben de competitie er bijna weer opzitten.
De kampioen van vorig jaar, Bernard Kroon, heeft een marge van twee punten op
Manfred de Wolff. De kans is dus aanwezig dat Bernard zijn titel gaat prolongeren
maar de strijd is nog niet gestreden. Leo Altena staat laatste maar hij heeft Jappie
de Jong en Epke Bootsma nog in het zicht.
In de B-poule is Jan Willem Wybenga lijstaanvoerder met 7,5 punten. Johan
Flapper behaalde tot nu toe één punt minder en dus ook hier blijft het spannend.
George Galema moet zich zorgen gaan maken.
In de C-poule koerst Michiel Zeinstra af op het kampioenschap (en dus promotie)
nu de nummer twee, John Wheel, op een achterstand staat van 3,5 punten.
In de D-Poule (jeugd) is de strijd nagenoeg gestreden. Willem K. Kroon heeft de
koppositie stevig in de handen met een voorsprong van 3,5 punten op Eelco de
Wolff.
De E-Poule (jeugd) heeft twee koplopers: Mette Jorritsma en Brecht Frankena.
Beide meiden hebben 10 punten uit 11 gespeelde wedstrijden. Wie kan het beste
met de druk omgaan. Beide meiden succes toegewenst. In de volgende Nijsbrief
de ontknoping.

VV Blauwhuis
(per 21 februari)

Het eerste elftal doet weer mee. De groenhemden
bezetten momenteel een mooie vijfde plek met
23 punten uit 13 gespeelde wedstrijden. Een
kampioenschap is te veel gevraagd maar misschien
een periodetitel? Het gas op de plank mannen!
Het tweede elftal is eveneens lekker bezig met 20 punten uit 11 gespeelde
wedstrijden. Daarmee staan de mannen op een mooie derde plek. Kortom, met
de prestaties van beide elftallen is het ‘weer fijn langs de lijn’ op het sportpark aan
de Gerben Rijpmastrjitte!
Hieronder de stand van zaken bij de jeugd.
ST IJVC/Blauwhuis JO19-1: 4e klasse; 3e plaats van de 11; 3 punten uit 1 wedstrijd
ST IJVC/Blauwhuis JO17-1: 3e klasse, 3e plaats van de 11; 3 punten uit 1 wedstrijd
ST IJVC/Blauwhuis JO15-2: 3e klasse, 8e plaats van de 11; 1 punt uit 2 wedstrijden
ST IJVC/Blauwhuis JO12-1: 2e klasse, 10e plaats van de 10; 0 punten uit 2 wedstrijden
ST IJVC/Blauwhuis JO11-2: 4e klasse, 1e plaats van de 6; 6 punten uit 2 wedstrijden
Oplossing: Brandsma, voorheen de Boedistische boerderij
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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

40

www.energetischtherapeutaggie.nl
info@energetischtherapeutaggie.nl
tel: 06-81982789

