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Krystgedachte
Ik ha it ris opsocht en kaam dit tsjin:
‘Kerstgedachte: De instelling het beste te
doen voor de mensen, zoals voorgehouden
tijdens kerst.’ No, dat liket my in moaie
ynstelling. As ik mei dat yn’e achterholle
dizze Nijsbrief trochlês kinne we der meielkoar wol moaie krystdagen fan meitsje.
Hielendal as we der fanút gean dat we dy gedachte dêrnei ek noch fêsthâlde kinne.
We hawwe dúdlik yn it doarp it bêste meielkoar foar: foar it earst yn de
Blauhúster histoarje ha we in strúntrocht yn it tsjuster lâns de moaiste plakjes
fan Blauhús en omkriten. As ik it entûsjasme fan elk dy’t him of har ynset foar
dizze tocht leauwe mei, wurdt dat IT evenemint fan it jier: smûk, meielkoar,
gesellich, sfearfol. Underweis is der fan alles te sjen en te belibjen en dat op in
rûte fan sa’n fiif kilometer. Elk dy’t by steat is om de iene foet foar de oare te
krijen moat dit net misse wolle. En as dat rinnen net slagget, kin je toch noch
wat fan de gesellichheid meikrije troch oan te sluten by de ôfsluter by garaazje
Witteveen. Ek lekker smûk, even meielkoar in slokje op it âlde en nije jier nimme.
Fierder kinne we ek lêze oer it Teatskehiem, hjir noegje de bewenners elk út om it
kuierrûntsje troch it doarp ek ris troch hun strjitte gean te litten. Se hawwe dêr sels in
blommefyts delset mei in dúdlik WOLKOM boerd. Heldere taal! Alles wat der oait tocht
en sein is oer dit stikje Blauhús mei even flink troch it sjipsop helle wurde: Teatskehiem
is wer in fleurige, gesellige buert wêr’t minsken mekoar graach treffe en elk wolkom is.
No, dat is toch in gedachte dy’t we asjeblyft wol wat langer fêsthâlde meie as allinnich
mei de krystdagen. Ik tink dat ik hjir nei de strúntocht mar in slokje op nim. Tsjoch!
En as we it oer de takomst ha: de jongerein fan Blauhús wit al goed wat se wolle tsjûge
de foto’s op side 20. De boeren ha de takomst en der wurde hjir gjin kij ynlevere foar
Skiphol. Flean op! No mar hoopje dat we foar de krystdagen noch genôch yn’e winkels
krije kinne om it krystmiel op tafel te setten. Oan dizze lytse boerkes sil it net lizze.
Mei of sûnder in tafel fol mei iten, fanôf dit plak winskje ik nammens it doarpsbelang
elk graach hiele noflike krystdagen en foar de takomst oars niks as goeds.
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
Snein 22 desimber
Sneon 28 desimber
Sneon 28 desimber
23 desimber – 3 jannewaris
6 – 10 jannewaris
22 jannewaris,19.30 oere
24 jannewaris, 17.00 oere
3 – 7 febrewaris
17 – 21 febrewaris
Wykein 21 – 23 febrewaris
3 maart, 20.00 oere
3 – 7 maart
17 maart, 20.00 oere
24 maart, 19.30 oere
25 maart, 20.00 oere

Aktiviteit
Kerstconcert Fanfare Blauhús
Âldjiersslokje Skûtsje Blauhús
Strune troch Blauhús; dit is in kuiertocht foar jong 		
en ald. Start is fanôf 17.00 oere
Kerstvakantie
Papierkontainer
Skjinmakjoun SieSa
‘Ferhalen Fertelle’
Papierkontainer
Voorjaarsvakantie
Karnaval
Agendafergadering foar bestjoer
Papierkontainer
Leiders, leidsters en oare frijwilligers fergadering
Túnfeest en Sie-Sa, dernei bestjoersfergadering
Jiergearkomste Dorpsbelang

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 maart 2020
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Clusteroverleg gemeente en Doarpsbelangen
Op dinsdag 26 november was er weer het jaarlijkse clusteroverleg met de
gemeente en de doarpsbelangen van Wolsum, Westhim, Greonterp en Blauhús.
Op de agenda stonden een aantal zaken die ieder jaar een vaste plek op
de agenda hebben. Daarom begon het overleg met het uitspreken van de
doarpsbelangen over het feit dat het vertrouwen in de gemeente met betrekking
tot het nakomen van afspraken schade op loopt.
Verkeer
Het eerste punt op de agenda voor Blauhús was het punt verkeer. Helaas
vierde dit punt zijn 25-jarig jubileum op de agenda van het clusteroverleg en dus
trakteerde DB Blauhús op taart met een verkeersbord met het symbool voor
doodlopende weg.
24 Oktober hadden de Doarpsbelangen Westhim en Blauhús een afspraak op
locatie met een beleidsadviseur van afdeling verkeer. Ter plaatse zijn nogmaals
de knelpunten en het rapport van Veilig Verkeer Nederland besproken. Tijdens
het clusteroverleg heeft de gemeente de toezegging gedaan dat er plannen
komen om de wegversmalling en het kruispunt Vitusdyk/ Sinsmar aan te pakken.
Het kruispunt Vitusdyk/ Atsemar onder voorbehoud. Deze plannen worden in het
eerste kwartaal van 2020 voorgelegd aan het DB, waarbij er dan de mogelijkheid
bestaat om samen nog aanpassingen te bespreken. In juni 2020 moeten de
plannen klaar zijn voor realisatie. Ondanks dit succesje zijn wij ons als DB bewust
dat we er nog lang niet zijn.
F-status Sylroede
Het water in en rond de Sylroede is eigendom van het Wetterskip. Door een
juridische verandering is het water overgegaan van eigendom van de gemeente
naar het Wetterskip. Voor het Wetterskip is een diepte van 30 cm genoeg, omdat
het geen recreatief doel nastreeft. Omdat er flinke bedragen op het spel staan
en verschil in doel (recreatie vs. leefbaarheid), komt de gemeente er niet uit met
het Wetterskip. Dit speelt al enkele jaren. Tot nog toe hebben bewoners niet aan
kunnen tonen dat er contractueel met de gemeente is overeengekomen dat het
een huis “aan water” betreft.
Hierdoor ziet de gemeente geen nut en noodzaak om de provincie te adviseren
om de Sylroede een F-status te geven.
Kuierpaad en speeltuin Sylroede
Hiervoor is DB steeds in overleg met de betrokken projectleider van de gemeente.
Afspraak is dat er een speeltuin komt op de Sylroede en een kuierpaad aan
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de Wolsumkant. In de begroting van de gemeente is hiermee ook rekening
gehouden. Echter is het tot nog toe nog niet gekomen van een concreet plan. We
blijven het warm houden…..
Wonen in Blauwhuis
Afgelopen maand is er een enquête gehouden onder Blauwhuisters en oudBlauwhuisters met als thema: Wonen in Blauwhuis. Aanleiding is het woonbeleid
van de gemeente en de aanname dat er geen behoefte is aan woningen in de
dorpen. De eerste resultaten van de enquête laten zien dat er wel behoefte is
aan (starters)woningen in Blauwhuis. Daarnaast heeft een stedenbouwkundige
gekeken naar mogelijke locaties voor uitbreiding van het aantal woningen.
De wethouder was zeer geïnteresseerd in de bevindingen en op de volgende
ledenvergadering van DB zullen de definitieve conclusies gepresenteerd worden.
Glasvezel
Zowel binnen als buiten de dorpskern is het benodigde aantal aanmeldingen
gehaald om aan de criteria van aanleggen te voldoen. Eind november wordt er
meer duidelijk vanuit “De Fryske Mienskip op Glas”.
Mededelingenbord
Er is vanuit verschillende hoeken een wens voor een mededelingenbord in
Blauwhuis. DB werkt hier achter de schermen hard aan. Er ligt op dit moment
een voorstel bij een kunstenaar/ tekenaar en we hopen op de volgende
ledenvergadering hier meer over te kunnen zeggen.
Promotiefolder
We hebben onze promotiefolder gedeeld met de andere doarpsbelangen.
Nieuwe inwoners van Blauwhuis krijgen vanuit DB een welkomsbloemetje, het
welkomsboekje en éénmalig de Nijsbrief.

Buurtpreventie Whatsapp
Op 19 november is er bij Kvg/ EVA een spreker geweest over inbraakpreventie.
Zoals jullie hebben kunnen lezen is Blauhús NIET overal INBRAAKPROOF!
Een van de tips was: maak gebruik van de
buurtpreventie whatsapp.
Om een goed netwerk te krijgen in Blauwhuis
is het van belang dat zoveel mogelijk mensen
in de buurtpreventie whatsapp zitten. U wordt
gewaarschuwd als er iets speelt in de buurt wat
opvalt en andersom is het makkelijker om met anderen te delen als u zelf het
gevoel heeft dat er iets niet in de haak is. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat
mensen met kwaad in de zin geen mogelijkheid krijgen om schade aan te richten.
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Aanmelden voor de buurtpreventie whatsapp kan door het sturen van een mail
naar doarpsbelang@blauhus.nl t.a.v. aanmelden buurtpreventie whatsapp. Onder
vermelding van uw naam, (mobiele) telefoonnummer en straat. Of even contact
leggen met een bestuurslid van DB Blauhús.

Nog 7 dagen………Het aftellen is begonnen!
Nog ongeveer 7 dagen (hangt ervan af wanneer u deze Nijsbrief leest) en dan is
het zover. Na een jaar van voorbereiden en weken van intensieve actie bij vele
vrijwilligers start op 28 december de eerste editie van: Strune troch Blauhús.
De route leidt u langs mooie plekken, bijzondere shows, dans, muziek en sluit af
met een geweldig feest bij de bemanning van het skûtsje. Hier kunt u onder het
genot van een hapje en een drankje gezellig en warm napraten over de tocht van
het jaar.
Inmiddels zijn er al vele kaarten verkocht. VOL= VOL. Dus als u mee wil doen,
kijk op de site van Blauhus (www.blauhus.nl) of er nog kaarten te krijgen zijn. Hier
staat ook het regelement voor de tocht en adviezen. We hopen op een mooie en
geslaagde tocht!
Groeten Agnes, Anja, Hieke en Karin

Sinneblomaksje SAC
Links in foto fan de
winnende Sinneblom:
3.25m! heech.
Rjochts in foto fan de
winnares, frou Kroon.
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Te koop in de laatste fase
van de Sylroede 4 woningen,
2 onder 1 kap

Info bij Jelle’s Boubedriuw Greonterp
info@jelles.nl en www.jelles.nl
Een duurzame nieuwbouwwoning heeft
financiële voordelen:
onderhoudsarm en zeer lage vaste lasten

Info bij Jelle’s Boubedriuw Greonterp
info@jelles.nl en www.jelles.nl
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Nijs fan de St. Gregoriusskoalle
Oud papier
Net als voorgaande jaren staat er ook in 2020 iedere
eerste maandag van de maand een oud papiercontainer
op de parkeerplaats van het sportveld. De opbrengst van
het oud papier is voor de oudervereniging van de Sint Gregoriusschool. Hiervan
worden activiteiten voor de basisschoolkinderen betaald.
Hierbij de inleverdata voor 2020:
Week nr.
Container staat van: Opmerkingen
2
6 - 10 Januari
6
3 - 7 Februari
10
2 - 6 Maart
15
6 - 10 April
Goede Vrijdag
19
4 - 8 Mei
23
2 - 5 Juni
Pinkster, container komt dinsdag
28
6 - 10 Juli
32
3 - 7 Augustus
37
7 - 11 September
41
5 - 9 Oktober
45
2 - 6 November
50
7 - 11 December
Alvast bedankt voor uw papier!
Oudervereniging Sint Gregoriusschool

EHBO nieuws
De EHBO afdeling Blauwhuis organiseert in
maart 2020, bij genoeg deelname, weer een
AED training. Is dit wat voor u?
U kunt zich opgegeven voor 15 januari 2020 bij
een van de volgende EHBO bestuursleden:
Sijke Rypkema: tel. 579278
Brenda Bruinsma: tel. 579168
Jan Landman: 06-25577655
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Het Teatskehiem
Het Teatskehiem is begin jaren tachtig ontstaan toen de aanleunwoningen voor
het Teatskehus werden gebouwd. De functie van aanleunwoning zijn verdwenen
met de beeindiging van het bejaardencentrum als bejaardentehuis. Het huidige
Teatskehus heeft eigen aanleunwoningen en is thans een verzorgingstehuis.
De huizen op het Teatskehiem zijn seniorenwoningen en thans is er een restrictie
dat de minimum leeftijd 45 jaar is en dat men geen kinderen heeft. Zo luidt
althans de laatst bekende advertentie uit 2015. De kleuren die voorheen op de
kozijnen en deuren van de woningen zaten zoals rood, geel en lichtgroen zijn
twee jaar geleden door een handtekeningenactie onder de bewoners vervangen
door grachtengroen en gebroken wit, wat duidelijk het poppenhuis imago heeft
laten verdwijnen. De huizen zijn allemaal bezet ondanks de best wel hoge huur.
We vormen met
de meeste van het
Teatskehiem een
gezellige club die
regelmatig als het weer
het toe laat buiten op het
grasveld een gezellig
avondje heeft tot soms
in de kleine uurtjes. Ook
staat er regelmatig een
feesttent zoals onlangs
toen ondergetekende een
Remia buurt BBQ had
gewonnen en er
toch een mannetje
of vijfendertig
kwam opdraven.
Ook met sommige
verjaardagen staat
er een tent omdat
de huisjes niet al
te groot zijn en
sommige families
wel.
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Op het Teatskehiem zie je toch wel wandelaars langskomen al dan niet vergezeld
van een viervoeter maar toch valt het aantal wandelaars tegen. Okee we
hebben in de laatste jaren wat bewoners gehad die een probleem hadden of
veroorzaakten maar die hebben het Teatskehiem verlaten zodat we nu redelijk in
vrede leven met elkander. Psychopaten en drugsdealers houden wij thans met
verve buiten de deur en dat verlangen wij ook van Elkien en de Gemeente.
Sinds twee jaar hebben wij zelfs onze eigen bloemetjesfiets gelanceerd met
de tekst "Wolkom op it Teatskehiem". Wij hopen oprecht dat mensen het
Teatskehiem weer als gezellig buurtje van Blauhus gaan zien en alle negatieve
berichtgevingen voorgoed vergeet.

Wij heten u van Harte Welkom
Bert Methorst
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Restauratie van het baarhuis op het kerkhof
Beste bewoners van Blauwhuis en
omstreken,
Zoals jullie misschien al wel hebben
gezien, is het baarhuis op het
kerkhof recent gerestaureerd. Het
parochiebestuur en het locatiebestuur
probeert de gebouwen zoveel mogelijk in
hun oorspronkelijke ere te herstellen.

baarhuis voor de restauratie

Voor de restauratie van het baarhuis is een aanbestedingsprocedure gestart.
Vanuit deze procedure is Bouwbedrijf S.D. van der Vegt BV eind augustus gestart
met de restauratie.
Vlak voor de aanbesteding kregen we nog een oude foto binnen waarbij de
originele windveren goed te zien waren. Daardoor konden we deze meenemen
bij de restauratie. Het is de bedoeling dat het baarhuis door de restauratie
teruggebracht wordt in een staat die zo dicht mogelijk bij de originele staat van
het baarhuis ligt. Zo zijn de dubbele deuren met het bijbehorende beslag weer
geplaatst. Eén van deze deuren was namelijk eind jaren 60 verbreed, omdat er
een auto in moest staan.
Op enkele plaatsen moesten
elementen geheel vernieuwd worden
omdat ze in een dusdanige slechte
staat waren, zoals de ramen aan de
wegzijde van het baarhuis.
Zo bleek tijdens de restauratie ook
dat het dakhout op plaatsen niet
goed meer was. Toch wilden we
het dakhout niet geheel vernieuwen
omdat er dan te veel waardevol
historisch materiaal verloren zou
gaan. Tijdens de bouwvergadering is
toen besloten om over het bestaande
dakhout nieuw dakhout te plaatsen.
Hierdoor kon de leidekker (Marcel
Hendriks) het leiwerk ook weer
goed bevestigen. Ook het leiwerk is
hersteld op basis van de historische
gegevens.

eerste werkzaamheden

inkorten van de palen
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Het schilderwerk is door Alex Dooper uitgevoerd en de kleuren zijn afgestemd op
de huidige kleurstelling. Uit het kleuronderzoek is alleen naar voren gekomen dat
de kolommen een andere kleur hebben gehad. Dit komt waarschijnlijk doordat ze
afkomstig zijn uit de oude kerk van Blauwhuis.

baarhuis na de restauratie

Tijdens de werkzaamheden zijn de onderste stukken van de kolommen, die
slecht waren, onderzocht op leeftijd. Uit dit onderzoek blijkt dat een gedeelte van
de kolommen (bomen) zijn gerooid in het jaar 1742 en komen uit het midden
van Balticum/Letland en dat het andere gedeelte komt uit het jaar 1648 en
afkomstig is uit het midden van Balticum, maar dan oostelijker. Het hout van beide
herkomstgebieden werd in Friesland ingevoerd in de periode tussen 1750 en
1800. Dus we kunnen met recht zeggen dat het baarhuis, voor een gedeelte, het
oudste object is op het terrein van onze kerk in Blauwhuis.
Het resultaat mag er zijn. In het voorjaar worden de werkzaamheden afgerond.
Dan wordt de binnenkant bijgeschilderd en wordt de grond om het baarhuis
aangevuld en in het gras gezet, zodat het straks een mooi geheel is.
Namens Sint Antonius van Paduaparochie en locatie Blauwhuis
Restauratie commissie/Bouwzaken
Jan H. Landman
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Peuterclub “It Protternêst”
Waarom een peuteropvang
De peuterclub is er voor alle peuters in en
om Blauwhuis van 2 tot 4 jaar. Wij vinden het
belangrijk dat de peuters met elkaar in een
gezellige omgeving (leren) spelen. Samen
met leeftijdsgenootjes leert uw kind om te
functioneren in een groep en rekening te
houden met een ander.
Binnen de peuteropvang wordt aandacht besteed aan activiteiten. In principe
zijn de kinderen vrij om zelf te bedenken wat ze willen gaan doen. Ook
kunnen verschillende aspecten van de ontwikkeling worden gestimuleerd. Het
voornaamste doel van de activiteiten is het “plezier” beleven. De kinderen worden
gestimuleerd zelf met ideeën te komen.
Doel van de peuteropvang
De basisfuncties van de peuteropvang zijn: spelen, ontmoeten en ontwikkelen.
Alle peuters worden onder professionele begeleiding in een speciaal voor hen
ingerichte ruimte gestimuleerd om te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen.
De totale ontwikkeling van de peuter wordt gestimuleerd: de lichamelijke, de
sociale, de emotionele, de cognitieve, de creatieve en de taalontwikkeling.
Observeren, signaleren, ondersteunen en evt. doorverwijzen zijn kerntaken van
de peuteropvang.
Groepsgrootte en beroepskracht/kindratio (BKR)
In verband met de oppervlakte van de groepruimte van “it Protternêst” is er plaats
voor maximaal 16 peuters per groep. Volgens de wettelijk bepaalde BKR is er
één peuterleidster op 8 peuters. Dit betekent voor onze peuteropvang dat er twee
vaste professionele peuterleidsters aanwezig zijn. Ook zijn de peuterleidsters en
de vrijwilligers in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).
Verticale groepen
De peuteropvang werkt met verticale groepen. Dat wil zeggen dat kinderen van
verschillende leeftijden in één en dezelfde groep zitten.
De voordelen van een verticale groep zijn:
•
Broertjes en zusjes zitten in principe in dezelfde groep;
•
Kinderen hoeven niet met het bereiken van de leeftijdsgrens over te gaan
naar een andere groep (geen onderbreking in het hechtingsproces);
•
Jonge kinderen leren van oudere kinderen;
•
Oudere kinderen leren rekening te houden met jonge kinderen.
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Taalbeleid
Peuterclub “It Protternêst” is gecertificeerd als “Pjutteboartersplak foar meartalige
ûntwikkeling”. We werken met een taalbeleid dat gericht is op het benutten van de
voordelen van een vroege meertalige ontwikkeling.
Basisregel voor het omgaan met meertaligheid op de peuteropvang is dat je
als leidster en vrijwilliger de talen consequent gebruikt. Op die manier zullen
de kinderen de talen makkelijker leren scheiden. Er wordt gewerkt vanuit het
één-persoon-één-taal-principe. De vaste leidster spreekt – waar mogelijk
– consequent Fries, de vrijwilligers consequent hun eigen taal (Fries of
Nederlands).
Daarnaast is een rijk taalaanbod en een rijke taalomgeving belangrijk voor de
meertalige ontwikkeling van de peuters. Verder dient er in de voorschoolse
periode veel aandacht te zijn voor de minderheidstaal, in ons geval het Fries.
Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun moedertaal, wat later ook
weer ten goede komt aan de ontwikkeling van het Nederlands. Nederlandstalige
kinderen leren er spelenderwijs een tweede taal bij. Hiermee wordt het fundament
gelegd voor de verdere twee- of meertalige ontwikkeling op de basisschool.
Voor meer informatie kunt u terrecht bij:
Peuterclub “It Protternêst”
De Pôlle 8
8615 LT Blauwhuis
Tel. 0515-579456
Emailadres: protternest.skf@gmail.com

Teatskehûs
Op woensdag 6 november jl.
was er de jaarlijkse Herfstfair
in het Teatskehûs. Overal
waren activiteiten. In het
restaurant o.a. sjoelen,
draaiend rad en knutselen
voor de jeugd. In het atrium en
de hal allerlei kraampjes van
alles en nog wat.
En natuurlijk stond er buiten
bij de ingang een tent waar de
oliebollen werden gebakken.
Veel mensen zijn weer
afgekomen op deze gezellige
middag in het Teatskehûs.
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Foto’s: Rinske Harsta
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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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Boerenprotest
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Sinterklaas yn
Blauhús

Foto’s: Rinske Harsta
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AUTOBEDRIJF

F.HOOGTERP

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

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

www.autobedrijfhoogterp.nl
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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.

Noflike krystdagen
en
in lokkich 2020
Meiwurkers Nijsbrief
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De Spesjalist | Boekbynster Rinske Rijpma
‘Ik bin wer yn e hús, kinst no wol komme’,
sei Rinske koartlyn. Ik hie har fan’t simmer
frege foar in ynterview oer har spesjaliteit:
boeken restaurearre. Mar simmerdei is Rinske
bûtendoar, drok oan it wurk yn de ‘wylde’ tún
mei blommen, krûden, griente en druven.
Koartlyn is it túnwurk ôfsletten mei it opnij
ynsiedzjen fan de blommetún. Dus no koe it
ynterview heve.
Rinske Rijpma (68) begûn rom 50 jier lyn
as dekoraasjeskilder fan keramyk en tegels
by Tichelaar yn Makkum. Wylst helle se yn
Grins har fakdiploma’s boekrestauraasje.
Se siet yn it jier 2000 yn it bestjoer fan de
Bartholomeüstjerke fan Westhim. De bibel
fan de tsjerke ‘lei yn flarden’ en moast restaurearre wurde. De firma Van Waarde
út Beekbergen krige it wurk. Om ervaring op te dwaan reizge Rinske de bibel
efternei, dy wie nei trije moanne klear, mar Rinske is der 17 jier, oant har 65e,
bleaun. ‘Troch de wike mei passy restaurearre en wykeins lekker thús yn
Fryslân’.
Ien fan de grutte opdrachten by Van Waarde wie de
restauraasje fan 10.000 boeken út de Stift Biblioteek
út it Dútske Xanten. De monumintale boeken hiene
skea troch bombardeminten, skimmel en wiene
oanfretten. It âldste boek kaam út it jier 700.
Boeken restaurearre is hânwurk, mei in protte
geduld. De boekbân is faak mei stof of lear omklaaid
en faak skansearre. It is altyd in útdaging om dy wer
yn âlde steat werom komme te litten. As it nedich is
wurde siden út it boek opknapt mei Japans papier,
dat hat in struktuer fan lange trieden en is pûrgeskikt
foar dit wurk.

De katernen fan it boek wurde opnij naaid, se foarmje mei-inoar it boekblok, hjir
komt de boekbân omhinne en wurdt fêstmakke mei kleefpasta. Ta beslút komt it,
wer komplete, boek ûnder de pers.
Rinske har wichtigste stik ark is wol it saneamde ‘vouwbeen’. In fan bonke makke
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strykmes, mar ek it filearmes is ûnmisber.
Rinske is mei namme spesjalisearre yn it restaurearjen fan perkaminten boeken
en dokuminten. Perkamint is makke fan de hûd fan kealen , kij of geiten en skiep.
Nei’t se mei pensioen gie, hat Rinske yn it âldlike pleatske oan de Leane by
Westhem, in eigen wurkplak ynrjochte mei wurktafel, fjouwer parsen, in grutte
foarried ferskaat papier en wol 20 laden mei Letterkorpsen (lettertypes) en in
spesjale pars om yn sulver of goud titels op boeken te drukken. De restauraasje
fan in boek is meastal yn in wike tiid klear. Se hat der nocht oan.
Yn har frije tiid makket Rinske - fan de rispinge fan de ‘wylde’ tún - Ekoprints.

Alles wat in kleur of foarm hat: blêden, blommen, baaien, takjes, alles wat bloeit
en groeit ferwurket se mei in spesjaal proses ta in keunstwurk.
Op it nammekaartsje fan dizze spesjalist stiet: Rinske Rijpma, boekrestaurateur.
Op de fraach: “no’st wer binnen bist, giest dan daliks wer oan e slach”, antwurde
se: ‘kom mar op mei jimme boeken’.
Sicco Rypma
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Iepenloftspul Vinea Domini – Simmer 2020
(Sicco Rypma)

Nei it sukses fan ‘It Deiboek’ yn 2012 komt der ein juny 2020 in nij unyk
iepenloftspul.

Ditkear is keazen foar de skiednis fan Sylkamp Vinea Domini (latyn foar
Wijngaard des Heren) oan de Blauhúster Puollen.
Vinea Domini Sylkampen
Yn 1959 namen de paters Augustijnen út Wytmarsum it ynisjatyf ‘aktive fakânsjes
foar katholike jongerein’ te organisearjen. Se kamen út op Sylfakânsjes op de
Blauhúster Puollen by Greonterp. It earste jier yn tinten op it lân, mar al gau wie
dúdlik dat der in echt sylkamp komme moast. Der wie romte efter de pleats fan de
famylje Hijlkema.
Doe is, ûnder oare mei in liening fan de Blauhúster Middenstân, in twaddehâns
pioniers barak út de Noord- Oostpolder helle. As tjinprestaasje leverden de
Blauhúster winkels boadskippen en die boubedriuw Bootsma ûnderhâld oan de
barak en sylboaten.
It iepenloftspul
It stik fertelt it ferhaal fan it ûntstean fan de sylkampen, it plesier fan de jongerein
en ek dat der relaasjes hjir ûntstiene, it saneamde ‘boer zoekt vrouw effekt’ wie
grut, en sa wie dat ek bedoeld fansels. Der wiene ek nét winske relaasjes, tusken
jonge paters en kampliedsters, dêr hiene de paters Augustijnen gjin rekken mei
hâlden.
Der kaam in protte jongerein op de kampen ôf, mei namme troch de unike wiidske
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Fryske omjouwing. Der wie frijheid mar gjin lúkse. Sa hellen se yn it begjin
drinkwetter yn molkbussen út Greonterp.
In wier tiidsbyld út de jierren’60 – ’70 in útdaging om te spyljen.
‘Vinea Domini’ spilet him ôf
by de oanlisstiger oan de
râne fan It Fliet, wêr ea de
houten BM’ers oanleine.
Dus ‘op lokaasje’.

Spilers
It script is klear, der binne mar leafst 30 spilers fûn en it entûsjasme is grut. Yn
novimber is yn De Singel in spyldei hâlden ûnder lieding fan regisseur Wouter
Daane. De rollen wurde ferdield, dus is it aanstons tiid foar de earste repetysjes.
Organisaasje
It 5 koppige bestjoer fan de
‘Stichting Lokaasje Teater
Blauhús’,
giet út fan 5 spyljûnen ein juny
2020. Op it stuit wurd ûnder
oare wurke oan de planning
fan de repetysjes, subsydzje
oanfragen, fergunningen,
ûntwerp decor en technyk.
Oprop Frijwilligers
Njonken spilers is der ek ferlet
fan frijwilligers foar de bouploech fan decor en poadium, help efter de bar, klean
naaie enz.
Foar oanmelding en fragen: Monique Ketelaar is kontaktpersoan.
It bestjoer | Folgje ús fia Facebook @LokaasjeTeaterBlauhus
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Het verhaal bij … door Nel Bekema-Hoekstra
Het tweede leven van een
papaverbloem
Vooraf iets over de klaproos of papaver.
Het is een geslacht van bloeiende planten.
Een bekende soort is de slaapbol (Papaver
somniferum), waaruit maanzaad en opium
gewonnen wordt.
Deze soort wordt vooral in Afghanistan
gekweekt.
De tuinpapaver die hier gekweekt wordt voor zijn prachtige bloemen is een in
cultuur ontstane variant op de slaapbol papaver. De plant is eenjarig, kan 1,20
m. hoog worden en bloeit van juni tot en met augustus. De bloem is bolvormig en
helderrood, en levert stuifmeel voor bijvoorbeeld de honingbijen. Na de bloei blijft
de zaadbol met de zaden over…..en daar begint mijn verhaal!
Jaren geleden zag ik bij de boerderij van Jaring en Regina Rijpma in Hieslum
papaverplanten met prachtige dubbele bloemen staan.
Die wilde ik ook! Ik kreeg een paar zaadbollen van de uitgebloeide bloemen mee,
maar wel met de waarschuwende woorden van Jaring: “Wit wat ast dochst, want
folgend jier hast dyn tún fol”.
“Zou zo’n vaart niet lopen”, dacht ik, want groene vingers heb ik nooit gehad.
Maar Jaring kreeg gelijk. Een zee van prachtige papavers vulde onze tuin en elk
jaar kwamen er meer. Gelukkig hield Jan sr. elke keer rigoreus ‘opruiming’ en
voorkwam hiermee dat onze hele tuin overwoekerd werd.
Vorig jaar ging het echter mis en
kregen ze de kans om ongestoord te
bloeien en te zaaien, met als gevolg
dat ik dit jaar honderden zaadbollen
had. En ja, wat doe je daar dan mee?
Zaden eruit schudden en samen met
de zaadbollen bewaren!
Na enig zoekwerk en gerommel in
mijn knutselspullen wist ik het: er met
de kinderen iets van maken op de
Herfstmarkt van het Teatskehús.
Veel knutselplezier met de gedroogde zaadbollen, glazen potjes uit het
Teatskehús (gekregen van Hielkje Heynen), plastic bakjes en in stukjes geknipte
stoffen tassen (meegenomen uit de Filipijnen), sinaasappelnetjes, chenilledraad,
vruchtjes van een conifeer en stiften. Eindresultaat: een papavermannetje! De
potjes mochten gevuld worden met zaden, klaar om volgend voorjaar te zaaien.
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Einde verhaal? Nee, want op de Herfstmarkt vertelde Jannie van der Bijl me dat
ze al vaak enkele papaverplanten heeft gekocht, maar het haar nog nooit is gelukt
om ze in leven te houden! Heb haar toen op de laatste redactievergadering van
de Nijsbrief een zakje zaad meegegeven met dezelfde waarschuwende woorden
die ik jaren geleden van Jaring Rijpma kreeg …!
Nog enkele tips. Zaai de zaden in groepen op open zonnige plekken in je tuin.
Heb je te dicht gezaaid, dun de zaailingen dan wat uit, want anders krijg je iele
planten in plaats van prachtige bolvormige bloemen. Het blad wordt wat rommelig
en verdroogt bruinachtig. Daarom niet vooraan in het perk zaaien, zodat het blad
wat verstopt staat tussen andere planten. Je kunt de papaver in etappes zaaien
voor extra lange bloei. Voor een vroege bloei zaai je al in het najaar.
De wind zorgt al snel voor ‘kale’ bloemen, maar na de bloei blijven de zaadbollen
met zaden mooi. Als de bollen gedroogd en hard zijn springen ze open.
Wees er op tijd bij om de zaden op te vangen om te voorkomen dat we binnen
een paar jaar Blauwhuis en omgeving vol hebben staan met papaverbloemen.
Je kunt de zaadjes gebruiken in oosterse gerechten met als meest populaire
toepassing in wortelen, bonen, tomaten en pepersoep. En wist je dat ze onder de
naam maanzaad op broodjes worden gebruikt?
Ook kun je een bos stelen met bol laten drogen voor een droogboeket!
Ik heb nog een voorraadje zaden in zakjes thuis liggen.
Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen.
Oproep: Heeft iemand iets voor deze rubriek: Een verhaal bij …?
Oud of nieuw en 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.			
29

Fanfare Blauwhuis On tour
Afgelopen 9 november heeft Fanfare Blauwhuis meegedaan aan
het Surventofestival in Surhuisterveen. In 3 klassen waren diverse
muziekverenigingen naar niveau verdeeld. Fanfare Blauwhuis kwam uit in de 1e
groep.
Bij het Surventofestival is de combinatie van muziek maar ook het entertainment
gehalte van belang. Voor ons ‘op het lijf geschreven’, leuke muziek, lekker
verkleden en een spetterende show bedenken. Nadat verschillende thema’s
de revue waren gepasseerd werd besloten dat ‘Rock and Roll’ ons thema ging
worden. De muziekcommissie zocht samen met Roelof muziek uit en zo kregen
de leden de volgende nummers voorgeschoteld. Een ‘medley van Grease’, ‘The
time of my life’, ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Abba Gold’, tevens een medley van
bekende Abba songs.
Dit alles moest worden gepresenteerd en het totaal zou worden beoordeeld door
een jury. Door een blessure aan haar arm kon Agatha een tijdje niet bugelspelen.
Van de nood maakten we een deugt en de nieuwe Wendy van Dijk was geboren.
De repetities gaan gepaard met hilarische momenten want met 40 man ‘Rock
and Roll’ spelen valt niet mee. Onder de bezielende leiding van Roelof Bakker
ging het iedere week gestaag maar zeker vooruit. Om beslagen ten ijs te komen
repeteerden we o.a. in het Blauhúster Cultuur Centrum: Sikkes Showroom’. Daar
klinkt het orkest vooral anders dan in school en dat is nou net de bedoeling.
Ervaring opdoen door te spelen in verschillende ruimtes.
Tijdens de repetities werd het visuele plaatje bedacht, hoe er als korps ‘Rock
and Roll’ uit te gaan zien. Via allerhande netwerken werden voor de dames
rokken geregeld, groen en roze met gekleurde stippen. Mannen werden gehuld
in leather jackets met zwarte strakke broek. En de trompetten gingen op initiatief
van Anneke als de Pink Lady’s uit de film Grease. Mare kwam op de repetitie met
een prachtig, in ‘Rock and Roll’ gestyled kapsel waardoor we allemaal werden
geïnspireerd.
De laatste repetities oefenden
we in de volledige outfit en
voelden ons John Travolta
en Olivia Newton John. Elly
Hobma werd aangetrokken
voor de choreografie, Rein
Brandsma nam de rol van
Freddy Mercury voor zijn
rekening en Jan Yme maakte
een prachtige powerpoint
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presentatie met beelden van genoemde artiesten. En eerlijk is eerlijk, het swingde
als een trein en zag er heel vet uit.
Tijdens de uitvoering spatte het speelplezier en de energie werkelijk van het
podium en de zaal stond op zijn kop. In de finale ging Roelof Bakker inclusief
vetkuif helemaal op in zijn rol als John Travolta tijdens het nummer “Grease
Lightning”.
Al met al een zeer geslaagd optreden, al dacht de jury daar iets anders over. We
eindigden als 5e in onze groep en besloten dat je ook niet overal verstand van
kan hebben.
EMM-Oudega werd winnaar en stond later op Facebook met daarbij een foto van
‘The Pink Lady’s’ van Fanfare Blauwhuis.
Dit was het laatste optreden dat we met zijn 40een deden. Ons ledental zal
namelijk worden opgeschroefd naar 43. Verheugd verwelkomen we onze
nieuwste muzikanten, Eline Bloemsma op bugel, Marcus Kroon op trompet en
Hiltje Tiedema op trompet.
Namens Fanfare Blauwhuis, Watze Post

Gerben Rypma Hikke ûnthuld
Sûnt 25 oktober is der in Gerben
Rypma Hikke oan it Brekkenpaad.
Op ien fan de hikkepealen stiet in
Tsjirkje fan keunstner Hans Jouta en
op de hikke ‘ik fiel my hjir sa rom en
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frij’ út ‘Wetterlannen’ fan dichter Gerben Rypma (1878-1963).
Ans Galama út Wommels ûntbleate, as fêste dielnimmer oan de jierlike kulturele
Gerben Rypma kuier, dit bysûndere keunstwurk. De hikke ferbynt de rike natoer
fan Fryske Gea gebiet ‘De Ryp’ mei de bysûndere libbenswize fan de skilder,
dichter Gerben Rypma dy’t hjir syn ynspiraasje fûn.

45 Nije Gerben Rypma skilderijen registrearre
Mei de Gerben Rypma
Toochdagen op 12 en 13 oktober
yn kafee de Freonskip binne
mar leafst 45 nije, ûnbekende
skilderijen ynbrocht. Keunstskilder
Martin Sijbesma hat alle wurk
beoardield en ‘op priis setten’.
De skilderijen binne, salang de
eigners op de Toochdagen wiene,
útstald op in spesjale wand. Sa
ûntstiet der in ‘libbene’ útstalling.
De Toochdagen binne ôfsletten mei in Feiling dy’t €1.500,00 opbrocht.
Bestjoer Gerben Rypma Stifting | www.gerbenrypma.nl

Oprop | Ferhalen Fertellers
Freed 24 jannewaris 2020
fan 17.00-18.00 oere is
der wer ‘Ferhalen Fertelle’
yn kafee de Freonskip
Blauhús.
Wa hat in moai, spannend,
grappich of persoanen
ferhaal?
Elkenien, alle leeftiden kin
meidwaan.
Ferline jier wiene der ferhalen oer feehannel, skriuwen fan teksten, aventoeren op
de Solex, in boerderij. En it jier derfoar oer in wetterput, in bysûndere tante en it
rike rooms libben.
Oanmelde of fragen fia gerbenrypma@home.nl T 0515-579476
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Show Dance in Blauwhuis

Show dance is een dansvorm waarbij gedanst wordt voor het vermaak van het
publiek, en dat was zeker geslaagd. Op zaterdag 30 november was de Show
Dance uitvoering, georganiseerd door Euclase Movements; Wietske van der Tol.
In totaal deden er 52 kinderen mee uit Blauwhuis, Bolsward en Woudsend. De
opkomst was grandioos! De energie spatte ervan af, de kinderen hadden veel
plezier en het publiek was erg enthousiast. Een prachtige afsluiten van een mooi
avontuur. In januari starten we gewoon weer!
Het proces van de eerste dansles tot aan de uitvoering was ontzettend mooi! Ik
had het niet verwacht, maar wel gehoopt, dat het zo’n groot succes zou worden.
Je zag de kinderen vanaf de eerste les al groeien! De bewegingen werden groter,
de kinderen kropen steeds meer in hun rol, ze werden leniger en zelfverzekerder.
Kinderen vanuit intrinsieke motivatie stimuleren is wat mij betreft het beste wat
er is. Zo kun je ze laten stralen op het podium; en dat is zeker gelukt! De energie
spatte er vanaf!
En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de kinderen veel plezier beleven en
helemaal zichzelf zijn. Ik ben trots op alle kinderen en wil iedereen bedanken die
hebben meegeholpen om het succesvol te maken!
Wietske van der Tol
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It geheim fan Aaksens
(troch Bert de Jong)

Ik woe it yn dizze Nijsbrief ris hawwe oer Aaksens. De measten wite wol wêr’t
Aaksens leit: fan Blauhús ôf rjochting Wolsum, oer de (nije) brêge fan de Sylroede
en dan op ‘e hichte fan de trafo foar Jouswerd links ôf. Op it ein fan it dearinnende
dykje komme je twa pleatsen tsjin. Op Aaksens is altyd buorke mar dêr brânde op
de pleats fan Tjitte de Wolff tusken 1914 en 1930 ek in geastlik fjoer, oanstutsen
troch Bate Klazes Aukema en syn frou Boukje Sybrens Venema.
Mar earst efkes de grûnslach fan Aaksens.’ Aak’ betsjut ‘grûn’ en ‘sens’ betsjut
‘hearende by’. Koartsein, in lytse mienskip op ien plak. Wat de measte minsken
net wite is dat Aaksens earst súdlik lei fan de hjoeddeiske twa pleatsen. De
ferpleatsing fan de buorkerijen hinget mooglik gear mei grutte oerstreamings
fan Fryslân yn 1825. Op it ûndersteande kaartsje is mei in reade sirkel de
hjoeddeiske lokaasje oanjûn en dêrûnder de âlde lokaasje fan de twa pleatsen
mei de namme Aaxens dêrby.
En dan oer Bate Klazes Aukema.
Hy wie mei syn frou Boukje Sybrens
Venema oanhinger fan it Baptisme.
Dizze godstsjinstige streaming
is likernôch yn 1650 ûntstien yn
Ingelân. De oanhingers ferwurpen
de bernedoop en woenen de doop
allinnich jaan oan folwoeksenen,
dy’t mei hert en siele ‘bekeard’
wienen. De doop moast barre troch
ûnderdompeling’. Yn Fryslân waard
yn 1865 de earste Baptistegemeente
stifte yn Frjentsjer.

kaart Schotanus út 1718

Bate Klazes Aukema waard berne te Wikel yn 1862. Syn frou waard Boukje
Sybrens Venema, berne yn 1864. Boukje wie in dochter fan Sybren Fokkes
Venema en Marij Gerrits Bruinsma. Nei it ferstjerren fan Sybren, komt Marij rûn
1890 op Aaksens te wenjen. Bate en Boukje komme by har yn te wenjen. Rûn
1914 wurdt Bate boer op himsels. Op Aaksens gienen Bate en Boukje aktyf oan
de slach mei it Baptisme.
Yn dy tiid stie yn Wolsum ds. Joh. Hengst (1895-1943). Hy wie, nei in fûleindige
striid yn de tsjerklike gemeente, de earste ortodokse dominy yn Wolsum. Hy libbe
by Calvijn mar de Baptistyske lear fan de doop wie him in grouwel. De doop fan
de bern fersmite! Poer koe er wurde oer dy dwaling. Ds. Hengst wie in leard man,
frijgesel, dy’t syn bêst die op syn preken. Mar blinder, dyjinge dy’t oars tocht as
hy, dêr bleau neat fan oer. En no wie der op Aaksens in boer komme te wenjen,
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in baptist, in Bate Aukema dy’t sneins begûn te preekjen. Ut en troch kamen
syn trouste tsjerkeleden dêr. Jongelju, dy’t geastlik yn ‘e lytse loege sieten en
wrakselen mei de wierheid, kamen by Bate telâne, somtiids nei’t hja troch ds.
Hengst ôfstjitten wienen. En it wie hast in wûnder: dy ienfâldige boer wist guon
fan harren mear hâldfêst en treast te jaan dan de dominy fan Wolsum. Mannich
Wolsumer, dy’t waarmte socht yn it kâlde hurde libben, fûn dat by Bate en Boukje
op Aaksens.
Bate begûn ek in sneinsskoalle foar bern. Ds.
Hengst fielde neat foar sa’n sneinsskoalle: men
moast de bern mar meinimme nei’t tsjerke. Mei
grime seach er, dat it tal bern, ek út Wolsum, dat
sneintemiddeis de tolve fan Kramer ynsloech, it
ekerlân oerstuts en dan it plankje oer de sleat
gie, troch de tsiene, op Bate oan, hoe langer hoe
grutter waard. Bate makke him net allinnich drok
oer it heil fan ‘e siele, mar hy seach de wrâld yn’t
rûn. Hy fielde djip de ellinde fan de drank. Hy wie
in fûleindich drankbestrider. Ek op de sneinsskoalle
tsjûge er dêrfan. Hy liet de bern sjonge: “Jaach de
drank de wereld uit”! “Het zou een blijde wereld
wezen”! It Krystfeest yn Bate’s pleats wie alhiel it
hichtepunt. Dan kamen folle mear Wolsumers der
op tasetten.

Bate Klazes Aukema en
Boukje Sybrens Venema

Yn 1931 komt Boukje te
ferstjerren en dan hâldt Bate
op mei buorkjen. En ek mei it
preekjen is it dien. Syn soan
Klaas buorket oan 1933 op
de pleats, en dêrnei Piter
Oppedyk noch efkes. Yn 1934
wurdt it spul ferkocht oan Tjitte
de Wolff. Yn 1936 kaam Bate
te fersterren. Nei 85 jier is it
noch altyd in De Wolff pleats.
Op Aekens bij Bate Aukema yn it jister

Yn Blauhús, Wolsum en Westhim koenen en kinne de minsken nei’t tsjerke en dêr
hearde Aaksens dus ek efkes by. It is mar dat jimme it wite.
Mei tank oan Tjitte de Wolﬀ (bron Frysk Deiblêd maaie 1984)
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Opsporing verzocht
Een collega van mij werkt mee aan de website, ‘Schaatshistorie.nl’. Op deze
site staan allerhande wetenswaardigheden over o.a. toertochten in Friesland en
bijbehorende medailles.
Maar wat blijkt, over Blauwhuis e.o. is niet veel bekend.
Voor de schaatsvereniging in Blauwhuis werd opgericht had Westhem een
schaatsvereniging.
Deze heeft ergens in de 50’er jaren
een toertocht georganiseerd en
daaraan was een medaille verbonden.
Men is op zoek naar deze medaille.
(bron site: schaatshistorie.nl)

Nadat de IJsclub ‘Westhem e.o.’ ter ziele was gegaan, werd rond 1990 in
deze omgeving opnieuw een ijsclub opgericht. Ditmaal met de naam IJsclub
‘Blauwhuis’. Al in de eerste schaatswinter van zijn bestaan organiseerde deze
vereniging in 1991 een toertocht. Het was in feite een kopie van de toertocht
‘De Slach om ’t Waltahûs’, die IJsclub ‘Tjerkwerd’ in 1987 voor het laatst had
georganiseerd. De nieuwe tocht heette eerst de Vijfdorpentocht omdat de vijf
dorpen: Blauwhuis, Greonterp, Parrega, Dedgum en Westhem moesten worden
bezocht. De twee tochten uit 1996 kregen de naam Poelentocht. Ook van deze
toertochten is men op zoek naar medailles en informatie.
Datum Afstand Deelnemers
Woensdag 13 februari 1991
485
Woensdag 3 januari 1996
150
Dinsdag 31 december 1996
8,5
200
Mocht u deze, of een van deze, medailles in bezit hebben, laat van u horen. Men
wil ze fotograferen en eventueel overnemen voor in het archief.
De schaatshistorie zal er blij mee zijn en schaatsend Blauwhuis e.o. zal
duidelijker in kaart worden gebracht.
Watze Post
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De sport

(door Bert de Jong)

Volleybalvereniging punt Ut
(per 30 november)

De dames van Punt Ut 1 zijn wel eens beter
begonnen aan de competitie. Er zijn slechts acht
punten gehaald en daarmee heeft het team de
rode lantaarn stevig in handen. De één na laatste
plek wordt ingenomen door DBS 2 met 12 punten.
En dus is er de rest van de competitie werk aan de winkel voor het eerste team.
De dames van Punt Ut 2 doen het stukken beter. Dit team bezet momenteel een
mooie eerste plek maar de verschillen met de twee onderstaande teams zijn
minimaal en dus gewoon op dezelfde voet doorgaan.
Punt Ut 3 is eveneens goed bezig. Met twee andere teams bezetten zij de
tweede plek en er moet een verschil van vier punten worden goedgemaakt op
koploper CoVos. Dat is te doen!
De dames van Punt Ut 4 staan er riant voor. Het team is koploper met 27
punten. De nummer twee staat op 16 punten maar moet nog wel twee wedstrijden
inhalen. Toch mag dit eigenlijk niet meer mis gaan.
Bij Punt Ut Meiden A1 mag ook gerust worden gesproken van een
jubelstemming. Dit team heeft inmiddels 21 punten bijeengesprokkeld en staat
daarmee op een eerste plaats. Het verschil met achtervolger WISKY is 5 punten.
Dat ziet er dus heel goed uit.
Punt Ut Meiden A2 staan op een prima derde plek en zij kunnen nog naar boven
kijken want het verschil met de nummer twee is slechts één puntje.
Punt Ut Gemengd B1 heeft het moeilijk. Zij staan momenteel laatste maar de
competitie is nog lang en dus volop mogelijkheden om nog een paar plekjes te
klimmen.
Dan tenslotte Punt Ut Meiden C1. Het voorlopige resultaat is een mooi derde
plek. De lijstaanvoerder heeft behoorlijk afstand genomen maar misschien zit een
tweede plaats er nog in.

Damclub De Skyfkes
(per 29 november)

De leden van damclub De Skyfkes hebben de damborden
weer tevoorschijn gehaald.
In de A-Poule staat Manfred de Wolf op de eerste plek met vijf punten. De
kampioen van vorig jaar, Bernard Kroon, volgt op één punt. Jappie de Jong staat
laatste en is nog puntloos.
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In de B-poule is Jan Willem Wybenga lijstaanvoerder met 4 punten. Johan
Flapper behaalde tot nu toe één punt minder. Wypke Attema moet nog warm
draaien en staat laatste met één punt.
In de C-poule heeft Michiel Zeinstra de eerste plek in handen met 5 punten. Evert
Ypma staat tweede met 3 punten maar speelde wel een wedstrijd minder.
In de D-Poule (jeugd) is het razend spannend omdat er maar liefst vijf koplopers
zijn met allemaal drie punten. Dit zijn Jorrit Frankena, Wytze Zeinstra, Steven
Schilstra, Willen K. Kroon en Eelco de Wolff. Hoe gaat dit aflopen???
De E-Poule (jeugd) heeft twee koplopers: Mette Jorritsma en Brecht Frankena.
Beide meiden hebben 5 punten.

VV Blauwhuis

(per 1 december)
Het eerste elftal laat weer van zich horen. De
groenhemden begonnen de competitie uitstekend.
Daarna een kleine dip maar de laatste wedstrijden
is de draad weer opgepakt. Er zijn 16 punten
gehaald uit negen gespeelde wedstrijden. Daarmee staan de mannen in de hoge
middenmoot. Als het ritme wat vastgehouden kan worden, is een plaats in de top
3 zeker mogelijk. Het tweede elftal doet het eveneens prima. Er zijn inmiddels
19 punten bijgeschreven uit 10 gespeelde wedstrijden. Daarmee is een tweede
plaats een feit.
Hieronder de stand van zaken bij de jeugd.
ST IJVC/Blauwhuis JO19-1:
4e klasse; 7e plaats van de 12; 11 punten uit 10 wedstrijden
ST IJVC/Blauwhuis JO17-1:
2e klasse, 11e plaats van de 11; 4 punten uit 10 wedstrijden
ST IJVC/Blauwhuis JO15-2:
4e klasse, 3e plaats van de 12; 17 punten uit 9 wedstrijden
ST IJVC/Blauwhuis JO12-1:
2e klasse, 2e plaats van de 6; 12 punten uit 7 wedstrijden
ST IJVC/Blauwhuis JO11-2:
3e klasse, 11e plaats van de 12; 3 punten uit 10 wedstrijden

Oplossing: de pleats van Hindrik en Marieke Brandsma
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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

