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It is hjir sa gek noch net
Gean ris nei, wat rekke je mear:
de fernielings en plunderingen
doe't de jûnsklok ynfierd waard, of
de groepen minsken dy't de oare
deis út eigen beweging begiene te
oprêden? Minsken dy't seine 'toch
net yn ús wenplak?' We hearre
en lêze in soad nijs wêrby we
'ach, foei en skande' roppe kinne,
dêrtroch liket it krekt as is it in
grutte gekkeboel op’e wrâld. Mar
feit is, dat de measte minsken
goed wolle.
Spitich dat 2021 foar Blauhús net sa bêst begûn. Yn de iere moarn fan
1 jannewaarje waard stellen en fernield. Fier foarby stomme dronken
nijjiersnachtwille. Der bekroep my in gefoel fan 'dat dogge ús bern net'. Ik koe net
leauwe dat ús eigen jongerein dit dwaan soe en (noch stommer) ek gjin stappen
ûndernaam om letter nochteren wei de boel wer rjocht te setten. Stom, stommer,
stomst. Ik gean der fanút dat dit net model stiet foar Blauhús en dat elk dy’t hjir by
wie no ek woe dat dat net sa west hie.
Blij ta dat we wer wat fleurichs yn it foarútsjoch ha! Mei Peaske organisearret
it Doarpsbelang in online-muzyk-kwis, of muzikale bingo, mar krekt hoe’t je it
neame wolle. It wurdt heech tiid om wat út te finen wêrby we it gefoel fan ferbining
wer ha kinne, we ha op’t lêst al hiel wat feestjes misse moatten. Mar no! In lyts
feestje wêrby we ús oan de regeljouwing hâlde kinne en toch ‘meielkoar’ binne.
Lês hjiroer mear op side 8, sjoch op www.blauhus.nl of ús Facebookpagina en
meld jim oan.
De tradysje is om de lêste woansdei fan maart al ús leden út te noegjen yn it
kafee en ferslach te dwaan oer it ôfrûne jier. Ferline jier maart moasten we yn de
Nijsbrieven in streek sette troch de wurklist fan dy jûn. Fan’t jier kinne we noch
hieltyd net meielkoar yn’e seal fan de Freonskip en we sille dêrom in digitale
presentaasje mei jim diele. Sjoch foar mear ynformaasje op side 7. Yn dit jier
dat sa feestlik wêze soe, mei in grutte reüny/doarpsfeest, slute Karin Brander en
iksels ús wurk as bestjoerders fan doarpsbelang Blauhús mei stille trom ôf. We
hawwe Acronius Ettema en Nynke Breukers ree fûn om ús plak yn te nimmen en
dêr binne we tige mei ynnommen! Wolkom allebeide.
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		

Aktiviteit

31 maart

Digitaal Jieroersicht Doarpsbelang

1 - 5 april
4 april
27 april

Witte Donderdag - Goede Vrijdag - Pasen
Muzikale Bingo
Koningsdag

3 - 15 maaie
4 maaie

Meivakantie
Deadebetinking
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

Oproep: Heeft iemand iets voor deze rubriek: Een verhaal bij …?
Het maakt niet uit wat het is. Alles mag!
Als er maar iets bijzonders over is te vertellen. Bel of mail me en ik kom langs om
een foto te maken en het verhaal op te schrijven.
Mijn nummer: 06 15363488 of mailadres: bekemahoekstra@gmail.com

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: 11 juny 2021
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Nieuws over glasvezel!:
DFMopGlas en Glasvezel buitenaf gaan verder als één partij:
Delta Fiber netwerk!
De Frieske Mienskip opGlas heeft besloten om hun
aandeel DFMopGlas B.V. over te doen aan Delta
Fiber netwerk zodat zij de enige eigenaar worden.
Delta Fiber netwerk kennen jullie wellicht nog als
Glasvezel Buitenaf. Omdat de focus van Glasvezel
buitenaf verschuift van alleen buitengebieden naar
dorpen en kleine steden is de naam Delta Fiber
netwerk geïntroduceerd.
Wat betekent dit concreet voor Blauwhuis?
De coöperatie, en daarmee ook de
coöperatiebijdrage van € 250,00 vervalt!
Men wordt dus niet lid en ook niet mede
eigenaar van het netwerk. (Dit geldt ook
voor degenen die al hebben ingeschreven.)
Wij denken dat met het vervallen van
deze bijdrage een forse drempel wordt
weggenomen.
Overstappen naar glasvezel is nu laagdrempeliger dan ooit! Men hoeft
alleen een éénjarig abonnement te nemen en dit eerste jaar is men vrijwel altijd
goedkoper uit dan met het huidige abonnement!
Voor meer informatie en aanmelden ga naar Sietse en Therèse en laat dit artikel
zien, dan steun je ook nog Doarpsbelang Blauhus! (DB krijgt dan namelijk 15
euro per aanmelding wat weer ten goede komt aan het dorp.)
ServicePartner Brouwer Elektro
Dykslân 4
8615 LR Blauwhuis
Tel.: 0515-579387

6

Doarpsbelang Blauhús
doarpsbelang@blauhus.nl

Digitaal Jieroersicht
doarpsbelang Blauhús
Online fanôf woansdei 31 maart
link komt op: www.blauhus.nl







Jierferslach
Finansjele taljochting
Rinnende saken
Ferslach fan kommisjes:
o 4 maaie,
o Nijsbrief
o Sendmast
o Wenjen
o Sportseal.
Bestjoersferkiezing
o Elly en Karin binne ôftredend. We hawwe
Nynke Grondsma en Acronius Ettema ree fûn
om har op te folgjen. Tsjinkandidaten kinne
(mei stipe fan 10 leden) har melde foar
30 maart 2021 fia de mail:
doarpsbelang@blauhus.nl of by ien fan de
bestjoersleden.
Fragen oan it bestjoer fan Doarpsbelang kinne
stjoerd wurde nei doarpsbelang@blauhus.nl.
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Volkstuin – Moestuin in Blauwhuis
Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen over insectensterfte, de
veranderingen in het klimaat en de stijgende vraag naar gezonde en natuurlijke
voeding. Genoeg stof tot nadenken. Maar wist je dat je op je eigen stukje grond,
tuin of balkon al een groot verschil kan maken door jouw eigen groente en fruit
te kweken? Dit is niet alleen lekker en gezond, maar ook nog eens goed voor de
natuur en het milieu
Een eigen moestuin heeft vele voordelen. Een van de grootste voordelen is dat je
zelf het groeiproces in de hand hebt. Hiermee weet je ook zeker dat de producten
die je kweekt onbespoten zijn. Daar ben je in de supermarkt namelijk niet altijd
even zeker van. Daarnaast bespaar je op transport en verpakkingsmaterialen
(en zo ook CO2-uitstoot) door je producten zelf te kweken in plaats van in de
supermarkt te kopen.
Het onderhouden van een moestuin houdt je namelijk constant in beweging,
zonder dat je het door hebt. Misschien is moestuinieren onbewust zelfs wel
effectiever dan een uurtje in de sportschool..?
Daarnaast kun je genieten van het buiten zijn en bezig zijn in de natuur en
bijvoorbeeld even tot rust komen na een drukke dag op het werk. “Moestuinieren
heeft iets geruststellends. Wat er ook gebeurt in de wereld, de plantjes groeien
gewoon door en het leven gaat verder”.
Ook in Blauwhuis is er de mogelijkheid om een volkstuintje te huren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wiebe van der Meulen, tel.nr.: 0515 579640
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Duurzaamheid

Een aantal jaren geleden had Blauhús een actieve duurzaamheidscommissie.
De commissie heeft allerlei mogelijkheden onderzocht om Blauhús duurzaam
te maken. Ze hebben onder andere gekeken naar de mogelijkheden van een
energiecoöperatie, moestuin en een eigen windmolen. Helaas is het toen niet
gelukt om de initiatieven van de grond te krijgen. Misschien was Blauhús er nog
niet klaar voor.
Doarpsbelang Blauhús heeft in 2019 een visie vastgesteld waar ook
duurzaamheid een plaats in heeft. De visie volgend is 2022 het jaar waarin
duurzaamheid in de spotlights komt. Om effectief naar duurzame mogelijkheden
te zoeken, wil Doarpsbelang graag een duurzaamheidscommissie oprichten.
Deze commissie werkt zelfstandig onder de vlag van het Doarpsbelang en
heeft als doel om duurzaamheid in Blauhús in de breedste zin van het woord te
onderzoeken en waar mogelijk uit te rollen. Om enthousiaste mensen bij elkaar
te krijgen hierbij alvast een oproep om u aan te melden voor de commissie.
Inmiddels krijgen we vanuit meerdere hoeken al ideeën voor duurzame
initiatieven en lijkt het alsof Blauhús er klaar voor is!
Voor informatie of aanmelden stuurt u een mail naar doarpsbelang@blauhus.nl

Nije ynwenners yn Blauhús
Wij binne Sikke Punter (29) en Shirley
Beets (27). Op 21 jannewaris dit
jier binne wy oan de Jacobidyk yn
Blauhús komme te wenjen. Sikke
komt oarspronklik ut Nijlân en ik ut
Wytmarsum. Dernei ha we tegearre
een skofke yn Achlum wenne. Yn
2018 binne we nei Denemarken
ferhuze, der krigen we de kâns
om yn'e takomst een pleats oer te
nimmen. Jammer genoch gong disse
pleats faiiet en ha we besleaten
werom te gean nei Fryslân. Sikke
wurket no op 'e pleats fan Brandsma
jir yn Blauhús en ik op 'e berne opfang
yn Heeg. Jim sille us fêst een kear
tsjinkomme as wy mei de hûn te
rinnen binne yn it doarp.
Groetnis Sikke en Shirley
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Deadebetinking 2021 ‘Gastfrij’

Yn 2020 fierden we de Deadebetinking, fanwege corona,
sûnder publyk. Mooglik moat dat dit jier ek wer. Ferline jier ha
we as alternatyf doar-oan-doar de brozjuere ‘Deadebetinking
Blauhûs 2010-2020’ besoarge.
Dit jier is it plan om de Last Post doar-oan-doar heare te litten en op grutte ruten
yn Blauhûs teksten en foto’s te toanen. We wurkje beide plannen fierder út.

Yn 40-45 kamen evakuees en ûnderdûkers nei in gastfrij Blauhûs en fûnen hjir
ûnderdak. Yn dizze tiid fan corona binne we ek graach gastfrij, mar no sit de doar
‘op slot’ en is Gastfrijheid yniens net mear fanselssprekkend.
4 Maaie komitee Blauhûs,
Willem, Aggie, Sicco
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De Fyfkes fiere karnaval dit jier digitaal
Sa as elkenien dit jier wol fernommen hat, ha de Fyfkes it karnaval dit jier net sa
mar oerslein. Undanks de korona hawwe we der dit jier dochs in grut feest fan
makke. Op ferskate flakken binne der aktiviteiten organisearre.
De bern hawwe in prachtige kleurplaat krigen om yn te kleurjen. Dizze binne
dêrnei ophongen in it Teatskehûs, as ien lange flagge.
En hawwe jo al bern op strjitte sykjen sjoen?
No, dat ken wol kloppe! Der wiene nammentlik
troch hiel Blauhús alve stiennen ferstoppe. Dizze
stiennen binne spesjaal foar it karnaval fan de
Fyfkes opkleure en ferstoppe en wurde ‘Happy
Stones’ neamd. Hawwe jo in stien fûn? Meitsje
dan in foto fan josels mei de stien en diel dizze
op de aparte ‘Happy Stones’ facebookgroep.
Dernei kinne jo de stien wer op in oar moai
plakje dellizze. Der wiene al in pear dy alle alve
stiennen fûn hawwe! Trije maal Alaaf!
Foar de folwoeksenen wie der ek in leuke aktiviteit betocht. Op facebook
wie der in fotowedstriid, wer yn elkenien útnoege waard om de meast unike
karnavalsfotos te dielen. Hjir is grut gehoar oan jûn en mei folle wille hat elkenien
genietsje kennen fan alle âlde foto’s. Sa hiene we dochs noch in bytsje karnaval.
Sicco Rypma en Hartman Witteveen hawwe dizze fotowedstriid wûn, sy hiene de
meast unike foto’s dielt.

Us Prins Feroces Guliëlmus hat rekken hâlden mei jong en âld. Yn dizze tiid
ferjitte we it Teatskehûs en har bewenners net! De prins is koronaproof del west
om it personiel en bewenners yn it sintsje te setten en om in hert ûnder de riem
te stekken. Dit mei in persoanlik wurdsje, in offisjele oarkonde, blommen en foar
elke bewenner in persoanlik kaartsje fan prins en page.
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Eieren zoeken
Paaseieren zoeken in de tuin van de kerk. Dat
is altijd op tweede paasdag na de viering. De
kinderen rennen door de tuin en binnen no time
komen ze terug in pastorie met handen vol
eieren. En de pastorietuin is echt mooi in de
lente. Onze koster kan zo prachtig vertellen over
de tuin en de eenden in de gracht, over de eieren
in de eenden korf en straks zwemmen de eerste
jonge eendjes er weer.
Maar ja, het eieren zoeken ging vorig jaar niet
door? Dat kon niet vanwege de corona.
En er is zoveel niet doorgegaan.
In het dorp niet en in de kerk ook niet. Vorig jaar zomer en vlak erna waren er
wat meer mogelijkheden en toen stond met Maria Hemelvaart in augustus de
kerk binnen de kortste keren vol met bloemen en in september was er theater
in de tuin en ‘s avonds een openluchtviering met de fanfare. En dat vond ik wel
heel mooi, de avond viel zo snel dat, met de lichtjes op de muziekstandaards,
het wel leek op: “St. Vitus bij nacht”. En daarna werden de activiteiten weer
teruggeschroefd, lockdown. Maar creativiteit vindt ook in coronatijd z'n weg, een
mooie bemoedigende kaart van de bezoekersgroep, de gezegende oliebollen
met oudjaar.... en terwijl er geen carnaval was, was er toch een soort van
carnavalsviering in de kerk, dat soort dingen.
Eieren zoeken. Eieren passen ook wel bij dit coronajaar. Een ei is aan de
buitenkant een beetje saai, je ziet er niet zoveel aan. Zo was het afgelopen jaar
ook een beetje een stille boel. Maar de binnenkant van het ei is een en al leven,
daar groeit iets nieuws, een toekomst die aan het ontkiemen is. Dus de vraag wat
is er nou eerder; de kip of het ei? Het ei natuurlijk, want het ei staat symbool voor
de schepping. In China is er zelfs een mythe over het oer-ei waaruit alle leven is
ontstaan.
In de kerk leggen we graag de lijn naar het verhaal van Jezus Christus en het
evangelie, want het leven uit de schaal verwijst naar de verrijzenis; daarom dus
paaseieren. Ik las trouwens ergens nog een mooie gedachte: dat juist dat zoeken
van de eieren zo belangrijk is. Want het zoeken maakt de stille kracht in het ei
wakker. Het ei kan zijn kracht ontplooien juist omdat er mensen naar uitzien!
Eieren zoeken. Hoe het ook maar zij, mensen zijn nu ook zoekende! We zien
echt uit naar wat vrolijkheid na een lang coronajaar. We zien uit naar wat
gezelligheid en feestelijkheid. Naar bezoek, naar wat perspectief en naar een
hand op je schouder. En in de kerk zien we natuurlijk ook uit naar een mooie
feestelijke viering. Daar gaan we ook zeker weer plannen voor maken. Voor de
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1e communie blijft het allemaal nog wat spannend vanwege de corona, al ga ik
er van uit dat het gaat lukken. Maar volgend jaar 2022 is het 150 jaar geleden dat
de kerk werd gewijd. Misschien een mooie gelegenheid om een feest omheen te
bouwen.
Eieren zoeken. Ik hoop echt dat het dit jaar weer kan met Pasen in de
pastorietuin. Maar ook als het niet zo is, is er toch heel veel te zoeken en te
vinden: een glimlach, een mooi stukje muziek, het zingen van de vogels.....en ik
zou zeggen: tussen al die dingen kan ineens iets van God aan het licht komen.
Wat alleen echt nog moet is de eieren schilderen. Ik heb alvast maar een poging
gedaan......
Zalig Pasen

Lucas Foekema

100 jier Gregorius,
In praatsje mei âld learlingen
Twa tsienjierrigen oer de St. Gregoriusskoalle
sa’t it no is yn 2021
Ilse Bloemsma
Brecht Bolink
De beide froulju sjogge my ferwachtingsfol oan. Troch hun memmen nei my
tastjoerd en gjin idee wat de bedoeling is, mar wat docht dat der ta. Se ha der sin
oan en binne der klear foar, dus kom mar op mei dy fragen.
Dat de skoalle fan’t jier 100 jier bestiet, ja, dêr witte se wol wat fan. Dizze
famkes sitte yn groep 6, se krije mei in oantal bern fan groep 7 les fan juf Adrie
en juf Gonny. As ik freegje hoe’t it is om yn 2021 op de St. Gregorius te sitten,
antwurdzje se nochterwei dat it leuk is en dat se net oars witte ‘Ik sit al myn
hele leven hjir, dus...’ Se fertelle fuort dat se op skoalle mei Ipads wurkje en dat
se al twa kear in skoft thúswurkje moatten ha. Dêr is dalik al wat dat gjin inkele
oare Gregoriusgeneraasje meimakke hat. Dy Ipads brûke se no al twa jier en se
krije dan mei ‘Snappet’ lessen fan rekkenjen, spelling, taal en begripend lêzen.
De oare fakken krije se noch op de ‘gewoane’ manier, dus mei in boek en op
papier. Se fertelle oer opdrachten, oer ‘ontvangen lessen’, ‘lespakketten’ en sels
lessen opsykje. ‘Dan moatst der op klikke en ja dan kinst dy les dwaan. Soms is
it instructie en dan dochst it samen mei juf en soms ast it al hiel goed kinst dan
meist sels troch’. Gewoan gewoan, foar dizze generaasje. Klik, klak, klear. ‘Mar
soms wol ik ek wol werris even graach op papier wurkje’, seit Ilse. ‘Gewoan wer
even skriuwe, dat is ek wol leuk. En it is ek net sa goed foar de eagen, hieltyd op
de Ipad’, fynt Brecht.
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Wat neffens dizze famkes écht leuk is oan dizze skoalle is de gym en de pauzes!
Se binne foaral entûsjast oer de gymlessen. ‘Nou, ik fyn self dat wy yn groep
6 en altyd al, hele kreative meesters en juffen ha’, seit Brecht. ‘Ja, dat is wol
echt wier’, komt Ilse der fuort achteroan. Se fertelle oer lessen dy’t ‘de winkel
van Sinkel’ en ‘tien tellen in de rimboe’ hjitte en hoe leuk dat is om te dwaan yn
in fertsjustere sportseal. Bern meie dan in les kieze en juf soarget dat der wat
fariaasje is. Brecht: ‘Se wisselje it ek ôf, de iene kear wat dat de jonges leuk fine
en de oare kear wat fan de famkes. En we dogge ek wol spultsjes, sa as Bingo
yn de coronatiid.’ Ik ha wol yn’e gaten, dizze bern treffe it mar. Nêst de gymles, de
pauzes en de kreative juffen fine se ek it tekenjen en knutseljen ensa leuk. ‘Alles
wêr’st niks hoechst te learen’, seit Ilse. En Brecht slacht fuort de hannen yn’e
loft dat se it dêr mei iens is. ‘Ik hoop net dat juf dit sjocht’, betinkt Ilse dan noch,
’mar juf docht wol har bêst, har lessen binne ek hiel erch leuk.’ Sa, dat is ek wer
rjochtsetten.
As Brecht seit dat se leaver thús op’e bank leit te televyzje sjen as nei skoalle
gean, komme we der even op werom wat de famkes al neamd ha: ‘de coronatiid’.
Sa neame de bern de periodes fan totale lockdown wêryn se thúsûnderwiis krigen
ha. In hiel útsûnderlike sitewaasje sa’t we noch net earder yn de skiednis fan de
Sint Gregorius hân ha. Hoe sjogge dizze famkes dêr op werom, it is úteinlik noch
mar krektlyn dat de twadde kear wikenlang thúswurkjen in feit wie. ‘Dat wie wol
raar. Ek wol in bytsje leuk, want wiest altyd folle earder klear. Mar toen letter hie
juf folle mear dien en toen wie ik wol hiel lang oan it wurk.’ ‘Ja, want toen tocht juf,
sa betiid klear, dat is net de bedoeling en toen hie se letter op ús weektaak wol
fjouwer of fiif dingen mear dien.’ Se fertelle dat se thús soms hurder koene, omdat
se minder ynstruksjes hiene, of omdat se help hiene fan hun mem. Sommige
fakken wiene wol lestich om thús te meitsjen, mar as se der net út kamen wie juf
online beskikber foar fragen. Se ha thús wol in soad wurk dien, fine se en soms
giene se nei ‘de noodopvang’. No koene se sels hun taken planne en ôfwikselje
wat se dwaan woene. Dat wie wol echt oars as it wurkjen op skoalle, dan bepaalt
juf de tiden en de folchoarder. Tidens it thús wurkjen krigen se dus in weektaak
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mei alle wurk der op foar de hiele wike. Ek al wie it net in ideale sitewaasje, dizze
famkes ha der toch wol in soad fan leard. Se hinke wat op twa gedachten. Oan de
iene kant gie ‘it bêst wol goed eigenlik’ ek al ‘wie mem net de allerbêste juf’ sa’t
ien tusken noas en lippen doart te melden. Mar al dy noed oer learachterstanden,
dêr tinke Brecht en Ilse wol oars oer. ‘Ik learde yn de coronatiid miskien noch wol
better as op skoalle.’ ‘No, ik wit it net. Heit en mem holpen my wol, mar ik moast
it ek wol sels dwaan. En myn heit wit oeral wol ezelsbruggetjes foar, dus...’ Op
oare skoallen soe it miskien wol kinne tinke sy ‘Mar dat wit ik ek net, want ik sit
net op in oare skoalle’. ‘Ik tink net sa op uze skoalle, want wy krigen wol hiel goed
ynstruksjes fan juf en ast it net snaptest dan wie juf fan 9 oant 12 op Teams en
dan koe juf sa dyn fragen beäntwurdzje.’ As se der sa op werom sjogge wie it
ek ‘bêst wol ferfelend’. ‘Seachst dyn friendinnen en dyn frienden en de juffen, dy
seachst dan in hiele lange periode net en dat fûn ik wol wat jammer.’ En der is ek
wol wat soarch oer hun beppes. ‘Nou, myn iene beppe, as dy corona krijt. Sy is
wol echt yn de swakkeren, sy is net mear de allerfitste (sa as myn oare beppe, dy
is sa fit as in krekt geboaren baby) mar dus meitsje ik my wol it measte soargen
oer dy beppe, dan tink ik ásjeblyft gjin corona krije!’ Ilse hat ek in foarbyld oer har
âlde beppe. Dêr woene se even hinne foar in ‘raambezoek’, mar dêr tocht beppe
oars oer: ‘Sy wol hiel graach nei bûten en se soe sa de doar iepen dwaan en
sizze fan ‘hé kom mar even binnen’, mar toen diene we mar snel in pear stappen
nei achter, want ja we meie net binnen komme. Mar sy wol dat wol hiel graach. En
no binne we in hiel soad tekeningen oan it meitsjen ensa en dan krijt se dy en dat
fynt se dan wol leuk.’ De famkes binne behoarlik goed op’e hichte oer risiko’s en
faksinaasjes, in earste prik en in twadde prik, coronatesten en sa mear. It rûgelt
hun krekt sa maklik út’e mûle as giet it oer rekkenjen, taal en spultsje dwaan.
Mar even wat fleurigers: Feestjes op skoalle! Se komme fuort mei: de jierdei fan
juf fiere, of hun eigen jierdei (want dat is ek in feest op skoalle) en hawwe it oer
lekker meielkoar tosti’s ite en pipernuten bakke. Of mei de hiele skoalle yn de
gymseal it Sinteklaasfeest of it krystfeest fiere, ál sa’n moai feest, krektsa as de
musical oan it ein fan it skoaljier. ‘Dat is wol hiel gesellich. Dan wurdt de hiele
gymseal omboud, mei in podium en publyk.’ En as de skoalle 100 jier bestiet
dan wurdt der ek in feest fierd! Want ‘dat sei juf’. Se hawwe it oer in hiele âlde
direkteur fan de skoalle fan miskien wol ‘mear as hûndert jier âld’ dy’t dêr by wêze
sil. Mar hoe en wat krekt, dat is allegear noch hiel riedselachtich, of better sein: in
grutte ferrassing. Se witte it dus net, mar se hawwe wol wat suggestjes dy’t gean
oer spultsjes, speurtochten, escape rooms en tosti’s!
Dus organisearend kommittee, foar ynput foar it feestprogramma kinne jim by Ilse
en Brecht telâne. Want hoe’t it ek komt mei 100 jier Gregorius, dizze froulju binne
der klear foar, kom mar op mei dat feest! Blij ta dat der foar bern gjin oardel meter
ôfstân regel is
Elly Attema Hobma
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Iepenloftspul ‘Vinea Domini Sylkampen’ yn 2022
Yn de Winter Nijsbrief ha we oankundige dat ús Iepenloftspul ‘Legindaryske Vinea
Domini Sylkampen’ nei de simmer fan 2022 ferpleatst is.

Sylkamp jierren ’60

It wachtsjen is no op grien ljocht foar spilers, frijwilligers, regisseur en ús bestjoer.
Wat soe it moai wêze dat we yn it neijier de repetysjes wer opstarte kinne. En dat
de bouploech by de poel oan it wurk kin.
De foarstelling is op en oan Blauhúster Poel It Fliet.
De spyldagen binne 24, 25, 30 juny en 1 en 2 july 2022.
De 600 al ferkochte kaarten bliuwe jildich.

Repetysjes yn de Singel febrewaris 2020

Op nei 2022
It bestjoer
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Bericht van Werkgroep 55+
Weer even een ‘oppeppertje’
Aardig om te lezen

(uit: Praat mar Frysk - 28
okt. 2013 in de buurt van
Leeuwarden)

Lieve zeventien!
Het gaat mal! Het waait dat het rookt en heel Nederland is er glad mee aan. We
mogen allemaal wel stenen in de buise doen! Ik fietse zonet buitenuit en echt,
ik zou het niet bezoeken als ik jou was. De buurman vroeg nog of het mij in de
plas was geslagen. Met de boodschappen en al waaide ik om. Het regende dat
het plaste, de appels rolden over de dijk en mijn boodschappentas is helemaal
stukken. Mijn armtakken zijn open en ik ben zuiver achter de puist. Maar nu ben
ik weer te plek. Al zijgt het hier wel wat in huis door die windpuisten. Wat mij
aanbelangt ga ik me even neergeven met een beker poeiermelk met slagroom en
wacht rustig af tot de storm is bekomen.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Even puzzelen!

Los de puzzel op, de letters
uit de genummerde vakjes
moeten in het balkje.
Succes!

Houd vol en blijf gezond!
Riemke, Clasien, Anneke,
Ursula, Sjoeke en Nel
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl
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Winter yn
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Blauhús

Foto’s: Rinske en Elske
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AUTOBEDRIJF

F.HOOGTERP

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

In hiel protte dowen
Op 7 febrewaris sieten by ús yn de beamen,
in hiele protte dowen (ungefear 30).
Se sieten mei de kop yn de wyn, yn de
sniestoarm. Hiel apart fûn ik dat. We ha oars
mar 1 pearke torteldowen. Foar it tsjuster
wiene se wer fuort.
Op dy iene foto sit in hiele rige fan 6 dowen
nêst elkoar. Dy oare foto sit hjir en dêr wat.

Groetnis fan Elbrich Witteveen
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Het verhaal bij … Oud papier
door Nel Bekema-Hoekstra

Het ophalen van oud papier voor de school kent
een lange geschiedenis. Wat begon in april 1974
eindigde in januari 2021.
Op 1 april 1974 werd ik benoemd als hoofdleidster
van de toenmalige kleuterschool ‘It Protternêst’ in Blauwhuis. Een prachtige
tweeklassige school, gebouwd in 1971, op basis van het leerlingenaantal. Helaas
werd al bij de opening en in de jaren erna het benodigde aantal kleuters voor
twee klassen niet gehaald en kocht het schoolbestuur een busje om kinderen
uit Parrega en Tjerkwerd naar Blauwhuis te vervoeren en daarmee de school te
‘redden’. Leden van het bestuur en leerkrachten bestuurden de bus. Ouders uit
alle dorpen droegen hun steentje bij, maar het busje bleef een financiële last. En
daar begint het verhaal …
Omdat we van mening waren dat alle beetjes helpen, startten we o.a. met het
verzamelen van oud papier. In het eerste jaar brachten de mensen uit Blauwhuis
het bij de kleuterschool en wij, collega Jelly Zeilstra en ik, stapten van tijd tot
tijd op de woensdagmiddagen in de schoolbus om het papier op te halen bij
mensen in de buitengebieden. Tijdrovend, maar ook heel veel gelachten en koffie
gedronken. Het oud papier van het Teatskehús werd gebracht door de bij veel
mensen bekende Bertus Brandenburg. Als beloning wilde hij altijd een snoepje en
natuurlijk kreeg hij dat!
Door de strenge regelgeving mocht en kon de eigen schoolbus niet blijven rijden
en vanaf 1 januari 1975 kwam het vervoer in handen van Garagebedrijf Bosma
uit Parrega. Vanaf die tijd kregen we van de gemeente Wonseradeel subsidie
voor het vervoer en dus financieel iets meer ruimte.
Dit betekende ook: einde ophaaldienst oud papier op onze wijze!
Omdat de opbrengst best wel loonde bleven we oud papier verzamelen.
Mijn man Jan Bekema sr. timmerde een hekwerk voor het open gedeelte van de
berging voor speelmateriaal. Dhr. Werkman, een bewoner van het Teatkehús,
stapelde het gebrachte papier elke dag netjes op en toen hij overleed werd dit
werk door Jan sr overgenomen.
Als de berging vol was, belden we (meestal een keer in de twee maanden) de
firma Stallman uit Dokkum om het papier op te halen.
Kinderen uit de hoogste klassen van de lagere school kwamen ons hierbij helpen.
Met man (lees: kind) en macht laadden we dan de open aanhangwagen vol, wij
als ‘aandragers’ en ‘gooiers’ en Joop Wortman, hoofd van de lagere school, op de
kar als ‘vanger en stapelaar’.
Als de volle vrachtwagen vertrokken was, verzamelden we met elkaar het
weggewaaide papier in een paar lege dozen. Hadden we weer een begin voor de
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volgende lichting. En voor ons? Na gedane arbeid vies en bezweet rusten …
Zo ging het tot juli 1985.
Met de invoering van de Wet op het Basisonderwijs verhuisden de kleuters naar
het gebouw van de lagere school en kon de berging bij de kleuterschool niet meer
worden gebruikt. Maar het verzamelen van oud papier bleef.
Vanaf die tijd stond er elke eerste week van de maand van maandag t/m vrijdag
een container bij het voetbalveld.
In die week konden de inwoners van Blauwhuis, Westhem, Wolsum, Greonterp
en de Hemdyk het papier in de container brengen. Voor sommige mensen was
dit een probleem. Daarom maakten we een lijst met daarop de namen van de
bewoners die niet in staat waren om het papier zelf te brengen en koppelden
hier kinderen aan. Met hun skelters, tractors en karren kwamen ze elke eerste
week van de maand naar school en gingen na schooltijd naar hun vaste adresje.
Sommige bleven dit zelfs in de vakanties trouw doen!
Ik noem geen namen van kinderen
(te veel om op te noemen), maar het
enthousiasme waarmee ze dit werk
jarenlang deden, verdient nu nog een
pluim!
De kinderen kregen vaak iets lekkers
bij hun ophaaladres, maar niet alleen
zij, want…!
Tijdens de vakanties haalde Jan
sr met de kolenkar van Hobma het
papier op bij de school en bij enkele
andere adresjes. Aardig te vertellen,
dat hij bij mevr. Postma op Dykslân,
net als de kinderen, ook een reep
chocola kreeg, die elke keer door mij
werd opgegeten!
In de periode 1998 t/m 2007 zetten Mebius Rypkema en Piet Galama een kar
naast de container, waar de mensen nog papier op kon zetten als de deuren van
de container dicht waren. Deze karren waren niet meer nodig toen we zoveel
papier kregen dat er twee containers konden worden geplaatst.
Al die jaren tot 2012 (toen ik met pensioen ging) zorgde Jan sr. er voor dat het
papier en karton netjes in de container kwam en de vracht, met daarover het
dekzeil, op de vrijdag kon worden opgehaald.
Van 2000 tot eind 2020 haalden leden van de ouderraad het papier op bij het
Teatskehús. Hugo Landman, Siegfried Altena, Rene Couperus en Gerrit Schilstra
deden dit met een bedrijfs- of personenauto.
Vanaf 2013 kreeg Obe Popma deze taak. Ook nam hij het werk van Jan sr
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over. Hij kwam met groot materieel om de
papiermassa in de container aan te drukken,
zodat er meer papier kon. Af en toe gebruikte
hij de samengeperste dozen karton van
Handelsonderneming Jappy Zeinstra ook nog
voor het nodige gewicht. Zo nodig kreeg hij
hulp van Jaap Tiedema en Peter Bolink.
Hoewel het verzamelen van oud papier in al
die jaren geweldig was, ging het soms toch
gepaard met de nodige ergernissen, omdat
er tussen het papier hout, plastic, stenen en
andere rotzooi werd gevonden en spelende
kinderen hutten bouwden in het papier of de papiermassa als glijbaan gebruikten,
met als gevolg: wegwaaiende kranten en versnipperd papier in de tuinen van de
omwonenden. Plaatsten we weer een berichtje in het parochieblad!
De prijs voor het oud papier schommelde altijd. De hoogste prijs kregen we in juli
1984, 20 cent per kg.
Er ontstond toen een
landelijke papieroorlog. Het
briefje hiernaast van de
firma die toen bij ons het
papier ophaalde, laat strijd
en boosheid zien.
Het grote aanbod
op de Nederlandse
markt, concurrentie uit
Duitsland en de exporten
vanuit Amerika naar
Europese landen, tegen
concurrerende prijzen,
beïnvloedden het afzetgebied bij de papierverwerkers en de export naar het
buitenland. Papierfabrikanten verlaagden de prijzen voor het papier, met als
gevolg een dalende prijs voor de ophalers van oud papier.
Deze trend zette zich in de jaren erna door, maar de opbrengst bleef lonend
en hiermee konden al die jaren activiteiten van de oudervereniging worden
gefinancierd: schoolreisjes, sportdagen, sinterklaasfeest, musical, gymschoenen
voor de kleuters en nog veel meer.
In 1978 kregen we voor het eerst subsidie van de Gemeente Wymbritseradeel
(vanaf 2011 Gemeente Súdwest Fryslân). De regelingen werden enkele keren
aangepast en vorig jaar besloot de Gemeente langzamerhand te stoppen met het
geven van subsidie, omdat de prijs voor oud papier steeds sneller afneemt en de
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kosten voor het plaatsen van een container steeds hoger worden.
Om de verenigingen, instellingen en scholen tegemoet te komen, heeft de
Gemeente een ‘beëindigingsregeling’ ingesteld, wat betekent dat de huidige
subsidie niet meteen op 1 januari 2021 wordt stopgezet, maar de komende drie
jaar wordt afgebouwd. In 2021 krijgen de instellingen nog 100 procent uitbetaald
van het bedrag dat ze in 2020 kregen, in 2022 nog 50 procent en in 2023 nog 25
procent. In 2024 houdt het op.
In de vorige Nijsbrief hebben we kunnen lezen, dat de oudervereniging van onze
school gebruikmaakt van de beëindigingsregeling, omdat het inzamelen van oud
papier, na aftrek van de kosten geen winst meer opleverde.
En zo komt er
een eind aan
het brengen
van oud papier
op de wijze
zoals we het
jaren deden,
maar aan alles
komt een eind. Zal het praatje bij de container
best wel eens missen, maar vanaf nu is het:
papier in de kliko met het blauwe deksel en niet meer in de container met het
zwarte kleed!
Oproep aan de jongeren die nog leuke ervaringen hebben uit de tijd dat ze
papier ophaalden: Geef ze door aan mij. Schrijf ik ze op! Leuk foar letter!
Mijn nummer: 06 15363488 of mailadres: bekemahoekstr a@gmail.com

‘Huzen mei in ferhaal’
Vitushoeve, De Kat 35, Westhim
Yn de Gerben Rypma Keamer fan
kafee De Freonskip is sûnt ferline jier de
tentoanstelling ‘Huzen mei in ferhaal’ te sjen.
Dit is der ien fan.
Arjen Harmens Witteveen waard berne op 8 septimber
1894 op de Vitushoeve yn Westhim. Hy is yn syn libben
benammen ferneamd wurden troch syn wurk as arsjitekt.
Witteveen wie in foarfjochter fan fernijing fan de Fryske
boerepleats yn oansluting op de tradisjonele bouwize en hy
hat in soad ûntwerpen makke foar pleatsen. Dy pleatsen hat
er hjir en dêr ek delsette kind yn it Fryske lânskip.
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Syn reputaasje hat er net allinnich mei it ûntwerpen opboud, mar ek trochdat
er syn ideeën yn talleaze artikels en boeken presintearre hat, lykas yn it boek
‘Fryske boukinst en hwat der mei mank is’ (1948). Wat er dêryn ûnder mear
faak besocht út te lizzen, wie wêrom't pleatsen mei binhuzen yn de moderne
tiid neffens him praktysker en moaier wienen om yn te wenjen as de yn syn tiid
noch altyd populêrdere stjelp. Hy presintearre syn befiningen oer boukeunst ek
op lêzingen, tentoanstellingen en fergaderingen en joech letter advizen oan de
gemeenterie fan Ljouwert , doe't er dêr weneftich wie.
Witteveen hat net allinnich pleatsen yn skets brocht. Yn Ljouwert hat er ûnder
mear grutte huzen ûntwurpen oan de Harnserstrjitwei en de Mr. P. J. Troelstrawei.
Dêrneist is it ûntwerp fan it monumint yn Warns fan syn hân en hat er it
Roomske tsjerkje fan Sleat boud. Witteveen wie ûnder oare arsjitekt fan de SintFredericustsjerke Sleat, Dominicustsjerke Ljouwert , Karmelkleaester Drachten,
Raiffeisenbank Blauhûs, oanbou Teatskehûs en ferbou Pastorie.
Mar Witteveen hat yn syn libben foar mear belangryk west as foar de boukeunst.
Hy hat yn ek in soad tiid en krêft jûn oan ûnderskate organisaasjes op it mêd
fan Fryske kultuer en beweging. Hy hat yn it bestjoer sitten fan it wykblêd Frysk
en Frij, yn de rie fan de Fryske Beweging, lykas ek yn de Fryske kultuerried,
de Fryske boukring en yn it bûn fan Fryske keunstners. It aktyfst wied er foar it
Roomsk Frysk Boun.
Witteveen stoar yn 1952 nei in koart sykbêd. In pear dagen foar syn dea hie
er noch in lêzing jûn. Halbe Sikke Doele skreau yn syn 'in memoriam' yn De
Stiennen Man oer Witteveen: 'Yn alles foel by him de ienfâldige bining fan 'e
oertsjûge Fries, de nommele minske en de romme Roomsk-katholike kristen op'.
Witteveen wie in man fan 'leafde út begjinsel en aard, syn hiele libben'. En 'it wie
in genot en foarrjocht om yn syn bysûndere húshâlding te fertoevjen'.
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Sûnt 1969 bestiet it Arjen Witteveen-Fûns dat ta doel hat it befoarderjen fan it
gebrûk fan de Fryske taal op kultureel, godstsjinstich, maatskiplik en tsjerklik
terrein yn de romste sin fan it wurd.
Hooplik kin de Gerben Rypmakeamer fan De Freonskip wer gau iepen, dan kinne
jimme de oare ferhalen en sjen en lêze.
Sicco

Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
Wat leven we toch in een vreemde tijd… Gelukkig zijn
we weer op school, na weken dicht te zijn geweest…
De schoolsluiting heeft van 16 december tot 8 februari geduurd. Gedurende
deze periode heeft er steeds thuisonderwijs plaatsgevonden. De leerkrachten
verzorgenden het onderwijs vanachter hun laptop en de kinderen zaten thuis te
werken. Tijdens deze weken regelde de school ook zelf de noodopvang, waar
veel gebruik van werd gemaakt.
Iedere maandag ontvingen de kinderen een nieuwe weektaak met daarop alle
opdrachten en instructiemomenten. Meestal werd op maandagochtend een
moment ingepland waarop de kinderen hun gemaakte werk konden inleveren en
nieuw materiaal konden ophalen. Zo was er meteen een ontmoetingsmomentje;
erg fijn!
Leerkrachten hadden van te voren instructiefilmpjes gemaakt en/of verzorgden
de instructie live via Microsoft Teams. Daarnaast waren de leerkrachten in bijna
alle groepen veel online zodat kinderen steeds hun vragen konden stellen. En er
werden groepsmeetingen geregeld, zodat de kinderen elkaar konden ontmoeten
en er ‘kringgesprekken’ en spelletjes konden worden gedaan.
Daarnaast was er de mogelijkheid voor de kinderen om te chatten met hun
leerkracht. Daar werd ook veel gebruik van gemaakt (soms ook gewoon voor de
gezelligheid…)!
Er is deze periode hard gewerkt om er met elkaar – thuis en op school – het
beste van te maken!
Als speciale opdracht kregen alle families een pak appeltaart met een brief erbij
van het team, zodat iedereen lekker thuis aan de slag kon. Er is volop gebakken
in Blauwhuis en omstreken!
Beste familie,
Tussen alle huiswerk door gunnen wij jullie een gezellige baktijd met een
smakelijk aﬂoop.
We bakken er het beste van met zijn allen.
Lieverkoekjes worden niet gebakken en zelfs in de lekkerste taart zit wel eens
een pit. Toch, door soms een poets te bakken of zoete broodjes, houden we de
moed erin.
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Samen een boodschappenlijst maken, de
benodigdheden klaarleggen, de spullen
wegen, appels schillen en lekker chillen.
De taart in de oven schuiven en de heerlijke
geur opsnuiven.
Is de taart klaar……………………..een dot
slagroom er op en smullen maar.
Veel gezelligheid gewenst en (k)eet lekker!
Maar er gaat natuurlijk niets boven elkaar live ontmoeten en te spelen, leren en
werken. Dus we zijn allemaal blij dat we weer naar school mogen!
Op het moment van dit schrijven zijn we twee weken fysiek naar school geweest.
Het zouden weken worden om weer aan elkaar te wennen, in de klas weer lekker
aan de slag te gaan en vooral ook weer samen dingen te doen. Maar passend
bij deze bijzondere tijd moesten we nu noodgedwongen beide maandagen thuis
blijven i.v.m. de weersomstandigheden (sneeuw en ijs). Hoe bizar wil je het
hebben…
Op school hebben we
vervolgens fijne dagen
gehad met lekker in de
sneeuw spelen, toch
Kleintje Carnaval vieren
met de kleuters en lekker
schaatsen op de ijsbaan.
Genieten!
We gaan er verder een
mooi schooljaar van maken
en hopen toch vooral dat dit
op school kan plaatsvinden!
Rixt Minnema
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Paasknutsels
Kuikens van bonen en mais
Schattige kuikentjes, beplakt met bonen en/
of mais: ontzettend simpel en past helemaal
bij het voorjaar. Maak een mooie tekening
van een kuiken en beplak daarna deze met
bonen en/of mais.

Bunny slinger
Een konijnenslinger! En dan zo’n lekker wollig staartje van watten.
Kopieer het voorbeeld, eventueel kun je het ook vergroten, knip het uit stevig
paier en versier de haas. Maak er zo een aantal. Daarna twee gaatjes in elke
haas prikken en daar een touwtje doorheen rijgen.

afkomstig van: www.gewoonietsmetloes.nl
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Ut de Alde Doaze
(troch Bert de Jong)

Pastoor Vlaskamp - deel 1
Pastoor Vlaskamp stond tussen 1961 en 1971 aan het hoofd van de parochie
Blauwhuis. Vele oudere inwoners bewaren goede herinneringen aan de in
Luttenberg geboren pastoor. En, Pastoor Vlaskamp bracht het Tuinfeest naar
Blauwhuis. Hieronder het levensverhaal van Pastoor Vlaskamp, met dank aan de
heer Hennie Vrielink uit Zwolle.
Wormspastoor, de eerste priesterzoon van Luttenberg
De volksschrijver en de dorpspastoor
Volksschrijver Gerard Reve, die zich op latere leeftijd tot de kerk van Rome
bekeerde ging in zijn Friese jaren graag naar de Heilige Mis in Blauwhuis. Hij
zei daarover: “Eénmaal in de vier, vijf weken ga ik naar de mis in Blauwhuis.
De pastoor is een oprechte, boerse man; geen hoogvlieger, maar zeker geen
scherpslijper en samen met hem verzet ik soms wel een half tot driekwart
liter graanboeljon.” Naast de Sint Vituskerk bezocht Reve in Blauwhuis ook
regelmatig dorpskroeg de Freonskip (Vriendschap). Hester Witteveen, dochter
van de toenmalige caféhouder kan zich “het borrelen dat mijn vader met Reve
op maandagmorgen deed” nog goed herinneren: “waar ook de pastoor van
Blauwhuis bij aanwezig was. Het café was wel gesloten, maar het geheel
gebeurde dan bij mijn ouders in de keuken aan de keukentafel.” Regelmatig belde
Sientje, de huishoudster van de pastoor rond het middaguur naar het café met de
vraag “Is de pastoor er nog?”, want het warme middageten in de pastorie stond
koud te worden.
Pastoor Vlaskamp van Blauwhuis hield wel van gezelligheid met een borreltje en
een goede sigaar. In het boek “De familie Heuven. Kroniek van een Sallandse
familie” beschrijft oud-Luttenberger Hein Heuven, dat hij door de pastoor van
Blauwhuis in de zestiger jaren was uitgenodigd voor een bezoek aan zijn pastorie.
“Op de pastorie genoten we van zijn humoristische verhalen, maar ook van de
heerlijke wijn en de gezellige atmosfeer. Hij vertelde over de ontmoetingen met
de schrijver Gerard Reve die toen in het naburige Greonterp in “Huize Het Gras”
woonde en over de gesprekken die hij met de schrijver voerde in verband met zijn
overgang naar de Rooms-Katholieke kerk.” Hoewel de bekering van Reve tot het
traditionele katholieke geloof elders in Nederland nogal wat stof deed opwaaien,
was daar in zijn Friese woonomgeving weinig van te merken. De gemoedelijke
pastoor van Blauwhuis zei daar toen het volgende over: “Zij geloven dat Gerard
een diepgelovig man is. De meesten begrijpen zijn boeken echter niet. Toch
nemen ze die wel door, want zij kennen hem goed en willen weten wat hij schrijft.
Maar tegen mij zeggen ze: “Menaer pastoor wy bigripe der neat fan.”
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Erve Wormstal
Deze “boerse” pastoor van Blauwhuis was de in 1905 in Luttenberg geboren
Lambertus Wilhelmus Vlaskamp. Als zoon van Bats en Toos Vlaskamp kwam
hij ter wereld op het eeuwenoude erf Wormstal in de boerschop van Luttenberg.
Een boerenerf met geschiedenis. In deze boerderij hield de katholiek gebleven
Luttenbergse bevolking vanaf 1661 geheime godsdienstoefeningen. Na meer
dan honderdvijftig jaar schuilkerk in het “Boerenhuys Het Wormstal” was dit
aan het begin van de negentiende eeuw een onhoudbare situatie geworden en
werden er pogingen ondernomen in Luttenberg een nieuw kerkje te bouwen.
Aartspriester Muller verwoordde het aldus: “Het bewoond boerenhuis, waar deze
eredienst moet worden gehouden en in den winter in het midden van de paarden
en beesten is geenszins geschikt en levert menig hinderpaal tot waardige
viering van den godsdienst, hetwelk bij deze tijden toch behoorde op te houden.
Bovendien hangt de vrijheid daar ter plaatse godsdienst te houden van den
wil des bewoners af, welke zoodra hem dit ongelegen voorkomt zoude kunnen
zwarigheden maken.” Er werd maar een keer per maand een godsdienstoefening
gehouden en de ruimte was veel te klein om alle gelovigen te herbergen. Muller
vond dat deze “onbetamelijkheden, hinderpalen en zwarigheden voor het houden
van godsdienstoefeningen” uit de weg dienden te worden geruimd. Ook de
gouverneur van Overijssel, baron B.H. Bentinck tot Buckhorst vond deze situatie
“ongepast” en vond de stichting van een kapel in Luttenberg “een noodzakelijke
vereiste.” Pas In 1834, op het feest van St. Cornelius kon het nieuwe kerkje
worden inwijd.
Luttenberger Lambertus Vlaskamp werd dus op eeuwenoude katholieke grond
geboren. In zijn jonge jaren kenden zijn dorpsgenoten hem als “Worms Bats”.
Later vertelde hij daarover: “ Ik ben geboren op een boerderij die al vanaf de
middeleeuwen in handen van de familie was. Het was voor die tijd wel een flinke
boerderij, maar geld hebben we nooit gehad hoor: het was niet zo’n rijke streek.”
Omdat Bats als enigst kind van het echtpaar Vlaskamp voor het priesterschap
koos, hadden zijn ouders geen opvolger voor hun boerderij en gingen over
tot verkoop. In 1927 werd “het kapitale boerenerve Wormstal” geveild in Café
Wispel in Luttenberg. In de betreffende krantenadvertentie werd dit boerenerf
omschreven als “gelegen aan den grintweg te Luttenberg onder Raalte in de
onmiddellijke nabijheid van kerk en school, bestaande uit goed onderhouden
landbouwerswoning met schuur, hooiberg, tuin, uitmuntende bouw- en weiland,
akkerhout en eenigen veengrond, samen groot 35.56.50 H.A.” Boerderij Worms
kwam in handen van de familie Kortstee. De ouders van Lambertus verhuisden
naar een woning in het dorp, waar zijn moeder later samen met haar zus woonde.
Ze werden de ”Worms wiefies” genoemd.
Als eerste jongeman uit de parochie Luttenberg werd Lambertus Vlaskamp
priester. “Ik heb nooit een ander ideaal gehad als priester worden en ik heb er
ook nooit een moment spijt van gehad.” Pas twintig jaar later werd er uit zijn
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geboortedorp weer iemand tot priester gewijd; “sindsdien zijn er nog een stuk
of veertien gevolgd.” Lambertus Vlaskamp werd in 1931 in Utrecht tot priester
gewijd. In aanwezigheid van zijn ouders, pastoor Butzelaar, deken Eekwielens,
studenten van het Groot -Seminarie te Rijsenburg en vele dorpsgenoten droeg de
neomist zijn eerste plechtige Heilige Mis op in de parochiekerk van Luttenberg.
Op de achterkant van het gedenkprentje ter gelegenheid van deze priesterwijding
staat een afbeelding van de heilige Isidorus, “patroon der landbouwers”. Als
student had hij in 1929 al eens een rol vervuld in de kerk van Luttenberg bij de
viering van het veertigjarig priesterfeest van Butzelaar. Lambertus Vlaskamp was
toen de Ceremonarius tijdens deze viering.

Een foto uit 1931 toen Pastoor Vlaskamp zijn eerste Mis opdroeg in de geboortekerk
in Luttenberg. Pastoor Vlaskamp zit in het midden, omringd door zijn ouders, familie,
geestelijken en mede-seminarie studenten.

Nijs fan de Wurkgroep Histoarysk Blauhús e.o.
De Wurkgroep Histoarysk Blauhús is in skofke lyn úteinset. Doel fan de
Wurkgroep is om it ferline fan Blauhús e.o. better yn byld te bringen en fêst te
lizzen sadat ek it neiteam foar altyd wyt wat der yn Blauhús e.o. allegear spile. Wy
moatte yn elts gefal foarkomme dat de histoarje ferlern giet. Der leit al in protte
fêst mar dat is net allegear foar eltsenien tagonklik. Boppedat is der by de âldere
ynwenners in protte ynformaasje bekend dy’t wy brûke kinne. En dêr wurdt sa
no en dan ek tankber gebrûk fan makke. Corona makket it allegear net makliker
mar wy wolle no dochs útein sette. De Wurkgroep Histoarysk Blauhús bestiet út
Nel Bekema-Hoekstra, Rinske Harsta, Sikke Witteveen, Sicco Rypma en Bert de
Jong.
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Wy wolle ferskate ûnderwerpen by de kop pakke mar wy kinne net fan de flier op
de souder. Dêrom wolle wy ús foarearst ferdjipje yn de middenstân fan Blauhús
e.o. Yn de measte gefallen is wol bekend wêr’t de bedriuwen sieten en/as noch
sitte (lyts en grut). Wichtich foar ús binne de nammen en fansels de jiertallen
(oprjochting, oername, ferpleatsing, opheffing, bernte- en stjêrdata ). Dêrneist
binne leuke anekdotes ek wolkom. En foto’s meie fansels net ûnbrekke. It soe
moai wêze dat wy fan elts bedriuw in A-4 folje kinne.
Der is al in list opsteld fan (hast) alle bedriuwen fan Blauhús en omkriten. Wy
wolle dizze list graach mei jimme diele sadat de noch ûntbrekkende bedriuwen
(en adressen) meinommen wurde kinne. Dat heare wy dan graach. Fansels gean
wy as Wurkgroep Histoarysk Blauhús hjir aktyf mei oan de slach mar (eardere)
eigners as neiste famylje soe hjir alfêst mei oan de slach gean kinne. Dat soe
prachtich wêze. Der binne bediuwen dy’t harren skiednis al fêstlein hawwe.
Ynformaasje kinne jimme kwyt op it e-mailadres historischblauhus@blauhus.nl
en T 06 38909704 Wy binne benijd!
Andela A veehandel Wolsumerketting 4
Adema B loonbedrijf De Kat 24 Westhem
Andringa S Postagent Dykslân 12
Andringa (vader later) Simme Bakkerij Dykslân 2
Asma van Age kleermaker/postagent Dykslân 10
Beekema J schildersbedrijf de Polle 1
Bekema D bouwbedrijf, De Kat 13
Bekema R handel in kleinvee De Kat 11
Berg van den B De Waard Jouswerderdyk 8
Berg Gebr Van Den LMB & taxi Singel (?) en Jacobidyk 8
Beersma kl kleermaker (?) Greonterp
Bleeker Y klompenwinkel van der Looswei 2
Bootsma bouwbedrijf Van der Looswei 13 en Broer de Wittestrjitte
Brandsma loonbedrijf Wolsumerwei 4 Wolsum
Brattinga A touwhandel Vitusdyk 13
Brouwer Tj & gebr. TIB De Kat 17/Jacobydyk 15
Brouwer S tapijt Vitusdyk 17
Brouwer warenhuis, postagent Sinsmar 2
Brouwer J “De Lastoorts” Vitusdyk 17
Brouwer Jan Electro Sprinter / Altena/Huitema Servicepartner, Dykslân 2
Brouwer Joh schildersbedrijf adres (?) Westhem
Brouwer Joh atelier “de zon” Vitusdyk 10
Brouwer TJ Accountant, De Ryp 8
Boer de F & W, Van der Looswei 1, Jacobidyk 4 autorijschool
Bosma W groentezaak van der Looswei 7
Boonstra W A markt Dykslân 8
Conradi W bouwbedrijf De Polle 6
Delft van “Just look”, Snakkepôle 6
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Dijkstra J autobedrijf, De Kat 17
Dooper A schildersbedrijf, Jacobydyk / Broer de Wittestrjitte 3
Dooper J & J & A bouwbedrijf Jacobidyk 19
Dooper Joh. Fouragehandel en kruidenier adres (?) Greonterp
Dooper J transportbedrijf en aardappelen, Van der Looswei 15
Flapper Herman fietsmaker (achter de Freonskip)
Foekema Schippers & brandstofhandel, Jacobidyk 10
Galama Tj veehandel Hemdyk 15
Galama, kruidenier Dykslân 8
Heijnen R klein grondverzet, Skoallestrjitte 12
Heins H autoschade, Broer de Wittestrjitte 2
Hobma B Bouwkundig tekenwerk Sinserpaed 2
Hobma Gebr. Schippers en brandstofhandel, Van der Looswei 9
Hobma R groentezaak Van der Looswei 7
Hoekstra D slagerij Jacobidyk 6
Hoekstra W kompenwinkel & transportbedrijf, Van der Looswei 2
Hoekstra F kruidenier / fouragehandel Jacobidyk 17
Hoekstra F kruidenier/fouragehandel De Kat 9?
Hoekstra Sj kúperij de Kat 15?
Huitema Sj (en zoon) melkhandel Vitusdyk 31
Jong De E. De Kat 2 Westhem
Ketelaar G. verzekeringen Vitusdyk 6
Keur H schildersbedrijf, De Sylroede 19
Kuipers D LMB Greonterp Blauhústerleane 10
Kuipers J bakkerij Dykslân 2
Kroon J CVB G. Rijpmastrjitte 32
Kootje sportschool “Alita” Vitusdyk 17
Landskroon Promarkt Dykslân 12
Landskroon ‘t Blauwe Pakhús Dykslân 12
Landskroon “ Erna’s winkeltsje” Dykslân 12
Langedijk PF molenmaker De Kat nr ?
Lemstra P metaalhandel Westhem, Feijtebuorren 3
Liebenstein van J Kleding atelier Vitusdyk 10
Meer van der Y kapper Singel (?) en Dykslân 14
Meer van der A kapper/postagent Dykslân 14
Meer van der J Kapper, Dykslân 16
Meer van der Bakker Vitusdyk 17
Meer, van der Melkcontrôle vd Looswei 28
Muizelaar L “Babysnuffelmarkt”, Jacobidyk 19
Nijdam A Kruidenier Dykslân 8
Nota P slagerij Vitusdyk 11
Oud C stede-bouwkundig bureau De Sylroede 19
Popma bakkerij Vitusdyk 19
Popma Amerens Schoonheidssalon, Teatskehús
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Raifeisenbank Vitusdyk, Rabobank Sinsmar 12
Reitsma L LSR verhuur Broer de Wittestrjitte 4
Reitsma P kledingatelier Sinsmar 7
Rypkema J trapbar, G.Rijpmastrjitte 11
Rypkema M Kledingconfectie –ontwerp De Sylroede 11
Rijpma Emmy schoonheidssalon, Teatskehús
Rijpma Joh Melkcontrole, Vitusdyk 2
Rijpma J “Jelle’s Putsje bedriuw”, Snakkepôle 8
Rijpma/Minnema Hoveniersbedrijf “Pé pastinakel” (adres?)
Scheltinga tv G melkrijder Sinsmar 2
Stornebrink Gezusters handwerk-benodigdheden Jacobidyk 17
Stornebrink Pier later Durk bouwbedrijf De Polle 6
Sybrandy R De Kat 28 veehandel
Sybrandy PJ veehandel De Kat 23
Teerenstra K TSG, Blauhústerleane 6
Timmers L luidsprekers Jacobidyk (?)
Tolsma Café / kruidenier/fouragehandel, De Kat 21
Tjalsma loonbedrijf/ melkrijder De Kat 2/4
Tjalsma groentezaak van der Looswei 7
Tjalsma kruidenier Dykslân 8
Tjalsma T kapsalon “Trendline” Vitusdyk 17, De Sylroede 6/16
Veer Ter schoen en zadelmaker (adres?)
Veldmans P Schoenmakerij Atsemar 1
Visser kano en roeibootverhuur en theetuin Wolsumerketting 5
Vleer Tjebbe groentezaak van der Looswei 1 en Sinserpaed (?)
Vries A de Centrale Radio, vd Looswei 28
Wijma betonzaag en betonboorbedrijf, Broer de Wittest. 1
Wiersma B Loonbedrijf, Jouswerderdyk 8
Witteveen T Café Vitusdyk 15 en 17
Witteveen Tj Kruidenier Dykslân 8
Witteveen & Brouwer autobedrijf, Jacobidyk 15
Wijbenga E schildersbedrijf, Vitusdyk 14
Wijbenga H. Café Vitusdyk 15
Werf van der Sj schildersbedrijf de Polle 1
Wolff De T fouragehandel van der Looswei 15/Vitusdyk 15
Wolff De T minicamping, Vitusdyk 1a
Wolff De T & G Café “de Freonskip“ Vitusdyk 15 en 17
Yntema B veehandel, Jacobidyk 3
Yntema Regnerus kruidenier van der Looswei 7
Zee van der P melkrijder/verzekeringen Vitusdyk 14
Zee van der Ypke later Oane bouwbedrijf Jacobidyk 19
Zee van der Hannes Café Vitusdyk 15
Zeinstra J. (agrar. handelsond.) Sinsmar 17/Jacobidyk 17
Zijlstra Els kapper Teatskehús
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FOTO
Undernimmer ‘Sjoerd ‘Brij’
Huitema by de klanten del (1950)

Wat docht de Histoaryske
Wurkgroep noch mear?
Der wurde regelmjittich âlde
foto’s op facebook pleats. Dêr
wurdt in protte nei sjoen en ek in
protte moaie reaksjes

(https://www.facebook.com/historischblauhus)
Wy hawwe fansels altyd ferlet fan foto’s. Jimme kinne ús dêr by helpe troch de
foto’s oan ús ta te stjoeren fia de mail (graach mei de nammen der by). Graach
gjin foto’s fan foto’s meitsje mar efkes scanne (litte).
historischblauhus@blauhus.nl
Rinske, Nel, Sikke, Sicco en Bert
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Oplossing: Prieeltsje Meervliet
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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

