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Beste bewoners van Blauhûs en omstreken.

Koning Willem Alexander begint de troonrede met de woorden; wij leven in een 
tijd van tegenstrijdigheden en vele onzekerheid. De troonrede staat vol van 
beschouwingen en goede bedoelingen. Echter de algemene beschouwingen van 
de tweede kamer op de voorgenomen plannen van het kabinet laten ons geloven 
dat het slecht gaat in bv Nederland.
Je wordt niet blij van al datgene wat er op de televisie en op de radio gezegd, en 
in de krant geschreven wordt. Hierbij overheerst het negatieve geluid t.o.v. van 
het positieve geluid. Het glas is hierbij eerder half leeg dan half vol. We moeten 
ons er maar niet teveel in mee laten gaan.
Gelukkig hebben wij afgelopen zomer in onze “mienskip” heel veel positieve 
energie kunnen ervaren. Naast de prachtige foto’s op de middenpagina schrijft 
Bert de Jong in z’n rubriek “No sa”  in deze Nijsbrief een mooi overzicht van 
de vele initiatieven en activiteiten die in Blauhûs en omgeving hebben plaats 
gevonden. 
Het leek er zelfs op dat er na twee coronajaren een inhaalslag gemaakt moest 
worden.
Hierbij wil ik ook zeker de bewoners van de omliggende dorpen Greonterp, 
Westhem en Wolsum en van het buitengebied betrekken. Samen zorgen we 
ervoor dat we een zeer levendige “mienskip” zijn waar het glas misschien zelfs 
wel driekwart vol is. 
Daarbij is het wel van belang dat er aandacht blijft voor diegene die 
ondersteuning, in welke vorm dan ook, nodig heeft.

Na deze prachtige zomer gaan we nu de herfst tegemoet en zijn vele 
verenigingen en clubs weer met de winteractiviteiten los. De kalender in deze 
Nijsbrief laat zien dat er komende maanden weer van alles te doen is.
Ook het dorpsbelang gaat komende periode weer de nodige initiatieven 
oppakken. 
We zijn afgelopen tijd door diverse inwoners aangesproken op allerlei 
bevindingen en ideeën waar we wat mee kunnen. Verschillende werkgroepen en 
commissies zijn druk met hun taken. Hier komen we de komende tijd op terug.

Aan diegene die iets ingestuurd hebben voor deze Nijsbrief willen we dank 
zeggen.
De foto’s en verhalen spreken voor zich. 
De redactie is er weer in geslaagd een Nijsbrief samen te stellen die de moeite 
waard is om te lezen.
De redactie en Doarpsbelang Blauhûs wensen jullie allemaal veel leesplezier en 
een “smûke’ herfst toe.

Namens het Doarpsbelang Blauhûs;
Acronius Ettema
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Grietje Bloemsma
Rinske Harsta
Bert de Jong
Redaksje-adres: 
Sinserpaed 2, 8615 LX  Blauhús.  
nijsbriefblauhus@hotmail.com of
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Kalinder
Datum Aktiviteit
Oant ein oktober Gerben Rypma Keamer, Café De Freonskip
10 – 14 oktober Herstelwerkzaamheden Vitusdyk
10 – 16 oktober Teatskehûs, Japanse Week
10	oktober	 Koffieochtend	55e	Werkgroep
15 oktober Jubileum 150 jier geleden tsjerkwijïng St. Vitustsjerke
17 -21 oktober Herfstvakantie
18 oktober EVA-jûn, lêzing troch Klasina Seinstra
22 oktober Gerben Rypma Stifting, Kulturele Kuier
24 – 28 oktober Gregoriusschool, BAG2school kledinginzameling
26 oktober Teatskehûs, Koor uit Kimswerd

 3 november Info-avond voortgang nieuwbouw Blauwhuis, 
 Café De Freonskip
11 november St. Maarten
15 november EVA-jûn, lêzing troch Gjalt de Jong
28 november Uiterste datum inleveren foto voor fotochallenge voor   
 meedoen voor de prijzen

december De Skyfkes, ketentoernooi
5 december Sinterklaasfeest
13 december EVA, Krystjûn
26 december – 6 januari Kerstvakantie

Nóch mear witte ? Sjoch dan op www.blauhus.nl

Kolofon (ferfolch)

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 28 novimber 2022

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

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

Sekretariaat : 
Sylroede 57, 8615 LB Blauhús
Mailadres: 
doarpsbelang@blauhus.nl

Blauhús op Ynternet:
www.blauhus.nl
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Incasso contributie Doarpsbelang

Binnenkort wordt de contributie voor 
Doarpsbelang Blauhús weer van uw 
bankrekening afgeschreven. U herkent 
de incasso aan het ID van Doarpsbelang 
Blauhús: NL72ZZZ400045430000. 

Wij danken u voor uw bijdrage en hopen u hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Als er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de 
penningmeester van Doarpsbelang.

Bernard Kroon
Penningmeester

Herstelwerkzaamheden Vitusdyk, Blauwhuis

In april is de Vitusdyk opgeknapt. Al vrij gauw bleek dat er jammer genoeg 
een verzakking in het asfalt plaatsvond. Aannemer Roelofs gaat dit in oktober 
herstellen.
Van maandag 10 oktober tot en met vrijdag 14 oktober zullen er 
herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Daarom wordt de Vitusdyk dan ook 
gestremd. Het voetpad kan gebruikt worden door voetgangers en afgestapte 
fietsers.		
Ter hoogte van de verzakking wordt het asfalt verwijdert, de fundering aangepakt 
en opnieuw asfalt gedraaid. Ook wordt op een aantal plekken het straatwerk 
nagelopen. Uiterlijk vrijdagavond 18:00 uur wordt de weg weer opengesteld. De 
stremming wordt via gele borden aangegeven. Direct omwonenden krijgen nog 
een informatiebrief van aannemer Roelofs.
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Fotochallenge Blauhús! #fotoBlauhús

Kortere dagen komen eraan; soms mooi 
weer en soms ineens warm of ineens 
koud. Dat zijn de komende afwisselende 
herfstmaanden. Langzaamaan gaan we 
richting de winter en is de omgeving in 
en rondom Blauwhuis een belevenis van 
geuren en kleuren.

Tijd voor een fotochallenge!
Wat is de bedoeling? Maak vier 
foto’s van Blauwhuis; één foto 
binnen Blauwhuis, één aanzicht foto 
genomen van buiten Blauwhuis, één 
foto waarvan jij vindt dat dit typisch 
Blauwhuis is en één foto van je 
mooiste/favoriete plekje in Blauwhuis.

Blauwhuis is benieuwd waar iedereen 
mee komt.

Post deze foto’s van Blauwhuis op Facebook met de hashtag #FotoBlauhús en 
vertel er bij waarom dit je favoriete plekje of foto is. Ken je nog iemand die goede 
foto’s zou kunnen maken, dan kun je deze persoon nomineren/taggen (met @....) 
en de opdracht geven om ook foto’s te maken.

De mooiste foto’s worden bekend 
gemaakt in de december editie van de 
nijsbrief en maken kans op fantastische 
prijzen! Tip: creativiteit en improvisatie 
wordt beloond!

Voor nu eerst worden alle bestuursleden 
van het doarpsbelang getagd en 
genomineerd! Succes!

Let op! De challenge loopt tot 28 november, daarna kunnen foto’s wel 
opgestuurd worden maar doen ze niet meer mee voor de prijzen.
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Bericht van de Werkgroep 55+

Op maandag 12 september zijn we als Werkgroep bij 
elkaar geweest  en we kunnen jullie vertellen dat we 
na alle coronaperikelen eindelijk weer een herstart 
kunnen/willen	maken	met	de	koffieochtenden.	
De	eerste	koffieochtend	is	op	maandag	10	oktober	
a.s. van 10:00 uur tot 11:30 uur in de Pastorie. Wij 
hebben er zin in. Jullie ook? Kom dan! Altijd welkom 
en we maken er als vanouds weer een gezellige 
ochtend van!

Even puzzelen – een kruiswoordraadsel 

Los de puzzel 
op en zet  de 
letters van de 
genummerde 
vakjes in het 
balkje onder de 
puzzel. 
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Herkennen jullie deze nog?

Weer een opzegversje uit 
het boekje 
OPSISFERSKES foar 
skoalle en hûs.

Uitgegeven in 1948 door
Drukkerij Laverman N.V., 
Drachten

Werkgroep 55+:
Ursula, Anneke, Clasien,
Riemke en Nel
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Teatskehús
Overzicht activiteiten okt/nov/dec. 2022  in Teatskehûs

• Dinsdag 4 oktober: Fryske hynders (onder voorbehoud). 
• In de week van 10-16 oktober: Japanse week.
• Woensdag 26 oktober: Koor uit Kimswerd, aanvang 15.15 uur
• Vrijdag 11 november: Sint Maarten

In de planning voor november en december staan nog verschillende activiteiten. 
Houdt hier de mededelingen in het Teatskehûs in de gaten.
Voor elk optreden vragen we een kleine bijdrage van €3,50 voor de consumpties.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij allerlei 
activiteiten. Heeft u interesse neem dan contact met ons op.

Riemke Grunstra
Tel nr 0515-571900
Mail riemke.grunstra@patyna.nl 
Activiteiten Begeleiding

Ja hear, se binne der wer!

Net faak sil in Frysktalich histoarys boek 
sa gau útferkocht west ha. Dit jier mei Âlde 
Maaie (12 maaie) wie yn café De Freonskip yn 
Blauhús de presintaasje fan ‘De 13 fan Obbe 
Sjutsje’ fan Mechtilde Postma en Goaitsen van 
der Vliet. Dêr wienen safolle minsken op ou 
kommen dat se ta de doarren út stienen. Seis 
wike letter wie de hele oplaach fan 300 stiks 
fan Útjouwerij DeRyp al ûnder de minsken. It 
boek makke foaral yn Blauhús en omkriten in 
soad los en joech heel wat praat. 

Der is no in twadde printinge. It boek is wer te 
krijen bij café De Freonskip yn Blauhús, yn it 
Museum Warkums Erfskip yn Warkum, en bij 
boekhannels yn Boalsert, Snits en Ljouwert.

Folle mear hjiroer, ek resinsjes en stikken út it 
boek,	is	te	finen	op	https://goaitsen.nl/de13 
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Wêrom it Sint Vitus Jubileum eigenlik in doarpsfeest is  

Us Blauhúster Sint Vitustsjerke is tusken 1868 en 1871 boud en tiisdei 15 
oktober 1872 ynwijd. In jier letter, op wijdingsdei, wie der grut feest. En sa wie de 
allerearste	Kerkmis	(kermis)	in	feit	en	sadwaande	fiert	de	Blauhúster	Merke	yn	
2023 harren 150 jierrich jubileum. 

Mar der binne folle mear belangrike inisjativen út de tsjerke wei ûntstien. Bygelyks 
de bou fan it Teatskehûs en de skoalle, mar ek it ûntstean fan ferieningen 
sa as ABTB, Boerinnebond, KAJ, KWJ, KVG, KPJ, Wyt Giele Krús, de  RK 
Middenstands-vereniging (en harren opfolgers). En wat te tinken fan it Karnaval, 
Túnfeest en Jeugdhûs Sie-Sa; en wisten jo dat kapelaan Amse yn 1932 mei 
oprjochter wie fan RK BVC, de hjoeddeiske VV Blauwhuis?

Dêrom is it Jubileum fan de St Vitus (1872-2022) op sneon 15 oktober in feest 
foar álle minsken, it ferieningslibben, ûndernimmers, frijwilligers, ynstânsjes, jo 
famylje, âld doarpsgenoaten enz. 

Programma sneon 15 
oktober 2022

19.00 oere 
Fiering yn de St Vitus, mei 
pastoar vd Weide, pastor 
Foekema, Sint Cecileakoor en 
Fanfare Blauwhuis. Ynwijing 
restaurearre sydaltaren.

20.15 oere 
Feestlike resepsje yn kafee 
De Freonskip. 
Utrikking 1e eksimplaar Jubileum 
Magazine. Alle oanwêzigen 
ûntfange in eksimplaar.

Sint Vituslokaasjeried 
en Jubileumkommisje
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OLDTIMER TREFFEN BLAUHúS

It wie wer in geslaagde edysje fan de 9 keer âlde histoarje yn it sintrum fan 
Blauhús.
Trekkers, auto’s, brommers, pipoweinen en nim mar op, it wie wer top.
Elk jier wurd der ek in rûnrit organiseerd en dat falt bij de measte dielnimmers wol 
yn de smaak.
Hun eigen “juweeltje” toane oan de oanwêzigens en prate mei oare besikers, der 
is dizze dei foar bedoeld.

De Kop fan Jut stiet ek elk jier op it programma. In prachtig mooi ding die sels 
makke is troch de OTB ers.
Der wie in mannen en in frouljus klasse.
1. Lutsen Brouwer Lucie Foekema
2: Oene Lageveen Ieke de Vreeze                            
3: Minucus Roorda Sjoerdsje Foekema

De wikselbeker wie foar Lucie.

Foar de bern wie der in speurtocht en foar 4 fan har wie der in priis.
Dat binne Robin Bekema en Tomas Bekema beide út Boalsert.  Jurjen Wiersma 
en Arne Bakker beide út Nijlan.

Wolle jimme it folgend jier, bij de 10e editie, ek jo oldtimer toane of ha jo in hobby 
yn âlde ambachten
Jimme binne fan herte wolkom.

Bestjoer OTB:
George Foekema, Willem Witteveen, Haije de Boer, Folkert Kuipers, Wesley van 
Urk, Jesse Frankena, Lutsen Brouwer en Jappie de Jong
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10 jaar later: 2012 – 2022

Margriet Blanksma, Bauke Drayer, One Rijpkema, Emmy Rypma, Richard 
Smeding en Harry Witteveen 

Ook al woont niet meer iedereen in Blauwhuis, de Blauhúster Merke kan niemand 
missen… 

Emmy Rypma
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EVA Nijs

Yn april 2020 wie it doel om mei in bus fol minsken nei de musical “Anastasia” yn 
Scheveningen te gean. Alles wie der foar klear, en doe kaam “de Corona’ mei de 
klompen yn it spul. Alles wurde ôfsein. En Anastasia kaam net wer werom. It bliuw 
in hiel skoft rêstich, oant begjin augustus 2022.

Buschauffeur	Rients	Jorna	belle	op:	No	ha	ik	toch	wat	moois	sjoen!	Dit	is	krekt	
wat foar de froulju fan Blauhús. “Hanna fan Hendrik,” spile yn de hangars fan 
fleanfjild	Twente	bij	Enschede.

Sneon 20 augustus hiene we in mooie bus fol minsken en binne we nei de 
matinee foarstelling west.
In hiele belevenis; grut opsetten, 3 kear fan toniel en plak ferwisselje, in 
oangripend ferhaal oer boerinne Hanna op it Twentse plattelân fan de jierren 
70. We ha mei har op brulloft west, de berte fan harren bern belibbe, we ha 
meielkoar	nei	de	begraffenis	fan	har	man	Hendrik	west,	der	wiene	massale	
protest bijienkomsten fanwege de ruilferkaveling. Alle facetten fan it libben mei 
alle emoasjes dy’t derbij hearre kamen bij ús del en hiene ús as publyk yn ‘e 
besnijing.

In ûnferjitlike dei mei kofje op ‘e hinnereis en in diner op de weromreis hiene wij, 
leden en net leden fan EVA Blauhús in dei mei in gouden rântsje.
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Programma EVA Blauhús

It thema fan it nije winterseisoen is;
“frijheid kin m’n net keapje”

Tiisdei 20 septimber 2022: start fan it seisoen mei in gesellige “spuljûn”

Tiisdei 18 oktober 2022: Foar alle iis 
leafhawwers en oare belangstellenden;
In lêzing troch Klasina Seinstra, de 
winneres fan de lêste 11- stêdentocht op 
redens.
Noch altyd is hja dwaande op en om 
it iis. Hja fertelt hjiroer op har eigen 
ynnimmende wize.

Tiisdei 15 novimber: Foar alle wetter 
en skûtsjeleafhawwers:
In lêzing troch Gjalt de Jong, 
Skûtsjeman-skûtsje ferslachjouer- 
muzikant en ferhalenferteller.
Mei ferhalen, musyk en sjongerij makket 
hij der in prachtige jûn fan.

Tiisdei 13 desimber: Krystjûn.
Nei 2 kear in kryststjêr oan hús, hoopje we no wer in “live” krystjûn te 
organisearen.

Eltsenien, sawol manlju as froulju binne wolkom op deze EVA jûnen.
Net leden betelje €4, oan entree, eksklusyf  kofje en thee.
De seal fan de Freonskip is iepen fanôf 19.45 oere. It programma start om 20.00 
oere.

It bestjoer fan EenVrouwActief;
Hennie	de	Wolff,	Marieke	Brandsma,	Brenda	Bruinsma,	Holkje	Draijer.
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No sa (5)
(troch Bert de Jong)

De simmer is wer foarby. As ik dan efkes werom sjoch, dan is der de lêste tiid wer 
hiel wat op poaten setten yn Blauhús en omkriten. Al dy frijwilligers dy’t yn it spier 
west hawwe om in oar te fermeitsjen. Dan begjin ik mar efkes mei it 60-jierrich 
Túnfeest. De kommisje mei harren helpers binne al wiken yn it spier om in protte 
minsken, fan jong oant âld, rûn de langste dei twa moaie jûnen te besoargjen yn 
de tsjerketún. No en dat is slagge! Yn datselde wykein op de sneon ek noch in 
Old Timerdei. Ek dêr wer in protte minsken dwaande om de leafhawwers in moaie 
dei belibje te litten mei al dat âlde ark. En dêrneist lieten ferskate fanfares harren 
op de sneon yn de pastorijtún fan de bêste kant sjen.

En dan in wike letter stean der wer in protte minsken klear om werom te gean 
yn de skiednis fan Vinea Domini mei in pracht fan in iepenloftspul. De tribune 
siet	fiif	kear	tsjokfol	mei	yn	totaal	mear	dan	2.200	besikers.	Oeral	kamen	de	
minsken wei en wat hawwe hja genietsje kinnen. Yn it foarste plak fansels fan 
it iepenloftspul sels mar ek fan it prachtige dekor mei op de eftergrûn ús moaie 
Blauhúster Puollen en de St.Vitustsjerke. It giet wolris oan ús foarby mar wat 
wenje wy yn in prachtige omjouwing. Hulde oan de spilers, de skriuwers en de 
rezjy  fan it iepenloftspul. Mar ek de minsken dêr omhinne meie perfoarst net 
ferjitten wurde. De bouwers, it lûd en ljocht, de grime, de barminsken, de muzyk, 
parkearwachters en dan fansels it bestjoer dy’t alles koördinearre.

Yn de earste wike fan de boufak waard op de sneon it 90 jierrich bestean fan de 
V.V.	Blauhús	fierd.	In	feestkommisje	hie	in	moai	programma	op	poaten	setten.	
Op de sneon kamen spilers fan SC Hearrefean del om de jongste fuotballers wat 
talint by te bringen. Tsjin de jûn namen de feteranen it op tsjin it tredde âlfetal en 
dêrnei koe it feest losgean. 
Hichtepunt fan dizze jûn wie dochs wol dat Gerardus van der Meulen troch 
foarsitter Epke Bootsma beneamd waard ta earelid fan de fuotbalklup. Gerardus 
is al jierren belutsen by de fuotbalklup. Ik gean werom nei 1976 doe’t hy al lieder 

It kampioensteam C-junioaren yn 
it seisoen 1976/1977
Steand fan links nei rjochts: 
Gerardus van der Meulen, 
Hartman Witteveen,  Pieter 
Rijpma, Sjoerd Huitema, Guus 
Zijlstra, Franc Dooper en Alex 
Dooper.
Sittend fan links nei rjochts: Joost 
Berkhout, Niek Popma, Durk 
Nijdam, Bert de Jong, Tjitte de 
Wolff en Feike Rijpma 
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7e editie Hemdykrintocht groot succes
Op zaterdag 3 september was de 7e editie van de Hemdyk-
rintocht	met	start	en	finish	in	Blauwhuis.
De dag begon om 8:00 uur met de start van de 30 km en 
vervolgens de lopers van de 20 km en 10 km. 

Iedereen had er zin in en het mooie weer zorgde ervoor dat een groot aantal 
deelnemers op de dag zelf besloten om de stoute schoenen aan te trekken en 
mee te lopen. Het weer was heerlijk en onderweg was er muziek, sport, catering 
en vele enthousiaste vrijwilligers om de 600 deelnemers te vermaken en richting 
de	finish	te	duwen.	
De	eerste	loper	van	de	10	km	finishte	rond	12:00	uur,	daarna	volgden	al	snel	
lopers	van	de	20	en	30	km.	De	finish	was	bij	het	Teatskehús	en	daar	stond	het	
stempelteam klaar voor de laatste stempel en een kopje bouillon. Daarna kon 
er worden nagepraat onder het genot van muziek en een drankje bij Café de 
Freonskip. 
We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun ondersteuning, op welke manier 
dan ook! We kijken terug op een prachtig geslaagde dag.

Organisatie Hemdykrintcht 2022

wie fan ús C-junioarenteam (sjoch foto). Gerardus hat oan de dei fan hjoed hast 
alles by it ein hân by de klup. In prachtige wurdearring en lokwinske fansels. De 
oare deis wie der noch in Fiif tsjin Fiif toernoai mei in protte dielname en in moaie 
neisit.
Foar de measten bruts dêrnei de fâkânsjeperioade oan mar de minsken mei 
Merke-bloed yn de ieren wurde al wer ûnrêstich. No, de Merkekommisje hat tige 
har bêst dien mei foar eltsenien in moai programma. In prachtige Merke mei op 
de sneon in fol programma sadat de hynders wat op de eftergrûn bedarren. Dat 
slagge fansels net hielendal. It leit gefoelich mar hawar, it Merkefolk hat har wol 
fermakke. En no op nei oar jier as de 150-ste Merke op it programma stiet. Dat sil 
in knaller jaan. Merkekommisje, alfêst in protte súkses mei de tariedings.

Tsja en dan in wike letter ek noch in Hemdykrintocht. En wer binne der in protte 
frijwilligers aktyf om eltse rinner in pracht fan in tocht te besoargjen. In superdei 
mei in moaie neisit foar eltsenien der op ta.

En dan haw ik noch net iens alle aktiviteiten neamd. Frijwilligers út Blauhús en 
omkriten. Grutsk mei jimme wêze op jimsels!  Foar de safolste kear hawwe jimme 
Blauhús e.o. op in positive wize op de kaart setten. En dat makket ús mienskip sa 
besûnder.	En	ik	sil	jimme	sizze	dat	dêr	net	allinnich	hjir	by	ús,	mar	ek	yn	de	fiere	
omkriten oer praten wurdt. En lit it bestjoer fan de Fokferiening It Fryske Hynder 
dêr yn Harich dan mar moai yn de hynstestront sakje. Wy rêde ús wol. No sa!
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Met de 'Hester' naar Berlijn... 
Een reisverslag van Watze Post 
en Hester Hylkema, hond Bella op 
motorsleepboot 'Hester' uit IJlst.

Het is vrijdagavond 24 juli 2022 
als we afmeren aan een voor ons 
gereserveerde steiger tussen de 
skûtsjes aan het terrein net buiten 
Sloten, waar Vereniging Van De 
Krukas haar oldtimer evenement 
zal gaan houden. We komen dan 
net terug van een bijna 2 maanden 
durend rondje Berlijn. Een avontuur 
waarbij tegenslag, toeval, teamwork en 
hulpvaardigheid de hoofdrol hebben 
gespeeld.
Een 20-tal oude sleepboten liggen al 
voor de wal, de eerste woonwagens 
hebben zich opgesteld en we zien 
allemaal bekende gezichten. Wat voelt 
het goed hier weer terug te zijn op 
'unserer heimat'.
We voelen een gezonde spanning 
omdat dit, na de coronapauze, het 
eerste evenement is waar we aan deel 
gaan nemen.
Op de steiger staan vrienden klaar 
die ons verwelkomen, landvasten 
aannemen en de scootmobiel van 
boord sjouwen. Voorzichtig omhelzen 
we elkaar en ze laten ons het 
reisverhaal vertellen.

Toen we afgelopen winter voor de 
kachel met de kaarten van Duitsland 
uitgespreid over de vloer lagen te 
kijken naar de route, konden we niet 
bedenken wat ons te wachten stond. 

Als we inzetten om op donderdag 28 
april te vertrekken overlijdt een dag 
ervoor onze schoonmoeder. Als de 
begrafenis is voorbereid besluiten we, 
een paar dagen later, alsnog te gaan 
varen. Onze kinderen rijden ons op de 
dag van de begrafenis heen en weer. 
We zijn dan via Groningen, Veendam 
(55 bruggen/10sluizen) naar Haren 
Duitsland gevaren en ondervinden veel 
last van een kapotte sluis aan het einde 
van dat traject. In Haren Duitsland 
krijgen we van de sluismeester een 
mooi plekje toegewezen als we 
uitleggen dat we voor 'die Beerdigung 
unserer Schwiegermutter' naar huis 
gaan.

Via het Dortmund-Ems kanaal is 
het parallel aan de Nederlandse 
grens richting het zuiden en gaan 
t.h.v. Enschede bakboord uit het 
Mittellandkanaal op richting Berlijn. 
Skûtsjeschipper Douwe Visser spreekt 
in zijn boek over het 'eindeloze 
Mittellandkanaal' en inderdaad, het 
is lang. Maar vervelend?, geenszins. 
Het water is diep en super schoon, de 
bruggen zijn hoog en met een 10 tal 
grote sluizen (met een verval van 10 
tot soms wel 20 mtr.) vermaken we ons 
met wat zich aandient. 
En zo komen we aan bij het 
'Magdeburger  Wasserstrassenkreuz, 
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een ongelijkvloerse kruising van 
waterwegen waarbij het 
Mittellandkanaal over de Elbe gaat met 
een verschil in hoogte van zo'n 30 mtr.

Met als doel de Elbe op te varen naar 
Maagdenburg laten we ons via de oude 
scheepslift naar beneden brengen. Als 
we de kapitein van een rondvaartboot 
onze plannen voorleggen kijkt hij 
bedenkelijk en vraagt naar de diepgang 
van de 'Hester'. We blijken maar 20 
cm over te hebben, voor het mooie te 
weinig maar we doen het toch. Als we 
de lift uitvaren blijkt een waterkering 
een eindje verderop in storing te 
staan en moeten wel terug. We balen 
enorm en de teleurstelling is groot. 
Als we een paar dagen later de Elbe 
waterstanden checken blijken die zo 
laag te zijn dat varen daar überhaupt 
niet meer mogelijk is. Realiserend dat 
we dus voor een catastrofe zijn behoed 
passeren we de oude DDR grens en 
brengen een bezoek aan o.a. Potsdam. 
Voor Hester de eerste keer, Watze was 
hier 30 jaar terug te vinden toen hij hier 
als	vrachtwagenchauffeur	kwam.	Het	
was net na de val van de muur, alles 
was vervallen grijs en grauw en de 

onmiskenbare 2 takt Trabant geur hing 
in de straten. De DDR was bankroet en 
Rusland had de aan haar toegekende 
zone net teruggegeven aan Duitsland. 
Destijds was het intrigerend om te 
zien hoe de tijd hier stil leek te hebben 
gestaan.
Tegenwoordig is alles gerestaureerd en 
mooi gemaakt, alleen de 'Ampelmann' 
is blijvende herinnering gebleven aan 
die tijd.

Nu varen op de Elbe niet meer mogelijk 
is, moeten we beslissen hoe nu verder 
want we hadden haar straks op de 
terugweg nog een keer nodig, was de 
planning. Doorvaren tot onder Berlijn 
dan	maar	en	treffen	daar	een	man	die	
ons wijst op een ander vaargebied 
bij de Poolse grens wat hij, 'de Carib' 
van Duitsland noemt. En zo leggen 
we een aantal dagen later aan in Bad 
Saroow en bevinden ons op 30 km van 
de Poolse grens. Het lijkt net of varen 
we in een zwembad, zo schoon is het 
water.

Als we s'avonds naar bed willen gaan, 
slaat het noodlot toe. Vanuit de woning 
klimt Watze naar de stuurhut, verstapt 
zich en valt in een vrije val achterover 
bij de trap naar beneden waarbij zijn 
sleutelbeen breekt. Als onze Zwitserse 
buren de Ambulance bellen zijn die 
er binnen 10 minuten, het ziekenhuis 
blijkt maar één km verderop te staan 
en	Hester	is	er	eerder	met	de	fiets	
dan Watze met de Ambu. Hoe is het 
mogelijk in een dorp met zo'n 1000 
inwoners!
Geen plannen meer maar per dag 
kijken hoe een en ander zich gaat 
ontwikkelen. Hester leeft op de boot 
en krijgt hulp van locals, Watze in het 
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ziekenhuis. Het verhaal loopt voor ons 
uit, zowel in het ziekenhuis als uit het 
dorp krijgen we veel aanspraak en 
komt hulp van alle kanten. Een team 
van specialisten besluit met een stalen 
plaat het schouder te stabiliseren en 
denkt dat we daarmee de reis kunnen 
hervatten. Watze heeft MS, kan niet 
ver	lopen	en	fietsen	mag	nu	niet	meer.	
Dochter Nynke en haar vriend Rudy 
brengen een scootmobiel naar Bad 
Saroow en na 8 dagen staat Hester 
daarmee voor het ziekenhuis om Watze 
weer mee te nemen. De mannen van 
de rondvaartboten, waar we bij liggen, 
sjouwen de scootmobiel aan boord en 
12 dagen na het ongeval verlaten we 
de, voor ons inmiddels zo, vertrouwde 
badplaats.

Vanaf die tijd is alles anders, de 
emotie zit hoger, we voelen ons 
kwetsbaar en het is zoeken naar een 
nieuw evenwicht, waarbij nog meer 
wordt gevraagd van Hester haar 
veerkracht. De huidige mantelzorg 
wordt opgeschroefd, Watze heeft veel 
hulp nodig en hij is niet de enige. Het 
kloppend hart van de 'Hester' (6 cil. 
Klöckner Humboldt Deutz) heeft ook 
liefde nodig. Een gebruiksaanwijzing 
wordt gemaakt, dag tank vullen, 
verpompen, klepjes smeren, 
schraapfilter,	oliepeilen	en	Hester	wordt	
naast, touwengooier, boodschapper, 
honduitlater etc. ook nog eens 
machinist.

Hulp van buitenaf blijft zich aandienen, 
o.a. Albanese bouwvakkers, Italiaanse 
motorrijders, Duitse 
rondvaartbootmatrozen, etc werken 
dagelijks aan het, inmiddels vaste 
ritueel, scootmobielsjouwen. Als op 
een gegeven moment, in Berlijn, de 
accu's hiervan overleden blijken te zijn 
brengen vrienden, die onderweg naar 
ons waren, nieuwe mee. Onze zoon 
Douwe komt in Berlijn voor een paar 
dagen aan boord en schiet mooie foto's 
varend op de Spree. Harry Jekkers 
wordt onze reisleider in Berlijn en we 
bezoeken alle bezienswaardigheden 
die hij bezingt in het lied, 'Over de 
muur'.

Op weg naar huis doet Watze waar hij 
goed in is, sturen, soms hele dagen 
achtereen waarbij trouw, de uit het 
ziekenhuis meegegeven, oefeningen 
worden gedaan. Dat werpt zijn 
vruchten af en iedere dag gaat het 
weer een beetje beter. Bij Ter Apel 
weer over de grens om vervolgens 
via de Hoogeveensche vaart naar 
Friesland terug te keren. Bij Urk maken 
we hevige protesten mee van vissers 
die de Ketelbrug willen blokkeren/
passeren. Na een IJsselmeer NW 5 
bft. zijn we uitgehobbeld en nemen nog 
een paar dagen vakantie in Lemmer.

Het oldtimer evenement van VVDK 
was fantastisch. Onze reis liep volledig 
anders dan gepland en eerlijk gezegd 
daar houden we van.
Het was een enerverend avontuur wat 
ons nog lang zal heugen.

Hester en Watze 
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl
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Brûzend 
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Blauhús
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Munkedyk 4                         
8611 JM Gaastmeer               

0515-469753
f.hoogterp@home.nl

AUTOBEDRIJF
F.HOOGTERP

www.autobedrijfhoogterp.nl

in- en verkoop
alle onderhoud + APK 

al uw schade afhandelingen
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airco service
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Kwis Monumintedei Uitfestival sneon 10 septimber 2022
Sûnt wannear hat Blauhûs doarpsstatus, wannear is de Sinsmar drûchlein, wat is 
de namme fan de rinroute fan Aldegea oer Greonterp en Blauhûs, hoe komt B&B 
Alde Jitte oan syn namme, wat foar greidefûgel stiet der op de Gerben Rypma 
hikke, wie Greonterp foarhinne in Timmer- Fiskers- of Lintdoarp? Datsoarte 
kwisfragen krigen de dielnimmers oan de fartocht fan Greonterp oer de Blauhúste 
Puollen sneon 10 septimber. 

Nei de tocht binne de kwisformulieren ynlevere by de yskokarre fan Klaas Kroon 
op it tsjerkplein yn Blauhús. Alle dielnimmers krigen in lekkere ysko.

Us sjuery hat de kwisformulieren neisjoen, der wiene 9 mei alles goed, dus is der 
lotte. De priiswinners binne: 
1. Willem & Wietske de Boer (penneset) 
2. Maaike Kroon (draak) 
3. Brecht Frankena (draak).  

Lokwinske allegear !
Monumintedei en Uitfestival kommisje
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Het verhaal bij De eerste schooldag 
van mijn kleinzoon Jan Andrés in de 
Filipijnen
door Nel Bekema-Hoekstra

Ik was drie maanden in op de Filipijnen 
‘útfanhús’ bij onze zoon Jan, zijn vrouw Jaye 
en hun kinderen Jan Andrés (4) en Julia Nella 
(geboren op 5 maart 2022). Sinds eind april 
2022 wonen ze in een vrijstaande woning met 
een tuin in Laguna Belair 3, een dorp dat te 

vergelijken is met Blauwhuis. Geen ‘bad traffic’ zoals in Manila, maar straten waar 
je rustig kunt wandelen en met een schooltje, een dorpswinkel,  een  zwembad en 
velden om te sporten en te spelen. Kortom:  een fijne omgeving  voor Jan Andrés 
en Julia om in op te groeien. 
Ik heb een prachtige tijd gehad en thuis is het best wel weer afkicken van alle 
gezelligheid, belevenissen en indrukken die ik heb opgedaan. 
Een daarvan was de eerste schooldag van Jan Andrés. Spannend voor 
hem, temeer omdat hij tijdens de coronapandemie door de zeer strenge 
coronamaatregelen en lange lockdown 2 jaar letterlijk had binnen gezeten in 
Manila, in hun flat 8 hoog en niet met andere kinderen had gespeeld! 

Dit schooljaar  gaat Jan Andrés naar 
de enige kleuterschool in het dorp. De 
school ligt aan het eind van de straat, 
op loopafstand van hun huis. Omdat 
Jan Andrés  4 jaar is en voor het eerst 
naar	school	gaat,	zou	hij	officieel	moeten	
beginnen in de pre-school klas. Maar 
hij kan al lezen en daarom is hij in de 
kleutergroep geplaatst met kinderen 
die ouder zijn. In deze groep wordt de 
nadruk meer gelegd op leren dan op 
spelen. Toen zijn heit Jan jr vroeg of 
ze	in	de	groep	ook	aan	differentiatie	deden,	was	het	antwoord	dat	alle	leerstof	
klassikaal	gelijktijdig	aan	alle	kinderen	wordt	aangeboden.	Differentiatie	hadden	
ze nog nooit van gehoord. Een heel verschil met het spelend leren in onze 
kleutergroepen! 
Omdat het in de Filipijnen gebruikelijk is, dat de kinderen schooluniformen 
dragen, moest Jan Andrés een paar weken eerder voor de maat/meting van zijn 
schooluniform en  een pasfoto naar school.  Bij het begin van het schooljaar 
waren de uniformen echter nog niet klaar en mochten de kinderen de hele week 
in ‘gewone’ kleren naar school. 
Op maandag 22 augustus 2022 gingen we samen op weg met de schoolboeken, 
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Oproep: Heeft iemand iets voor de 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

de drinkbeker en de pauzehap (in het 
Tromke van Romke!!!) in de rugzak. 
Ik kreeg toestemming om mee 
te gaan in het klaslokaal. Moet 
zeggen dat ik eigenlijk helemaal 
beduusd was.  Zo’n verschil met de 
kleuterlokalen in Nederland: veel 
minder ruimte en weinig materiaal 
om mee te werken, laat staan te 

knutselen en geen speellokaal. Het viel me ook op, dat de 
Filipijnse kinderen allemaal heel druk en beweeglijk waren 
en Jan Andrés daarentegen heel rustig.  Heb foto’s kunnen 
maken en de dagelijkse indeling kunnen optekenen. 
De ochtend begint met het zingen - met de hand op het hart - 

van het Filipijnse volkslied. Daarna trekken 
de kinderen hun schoenen uit en gaan naar 
hun klaslokaal. In het lokaal wordt eerst 
gebeden en vervolgens 3 uur lesgegeven 
in rekenen, taal, geschiedenis en muziek/
beweging, met een pauze van 10 minuten. 
Voor elk vak is een andere leerkracht, maar 
alle lessen zijn in een en hetzelfde lokaal. 
Na	afloop	vroeg	de	leerkracht	me	hoopvol	
wat ik er van vond. Wist eigenlijk niet wat 
ik	moest	antwoorden,	me	beseffend	dat	wij	
het in Nederland zoveel anders en beter 
hebben. Heb gezegd, dat ik wel veel dingen 

herkende en zag 
dat de leerkrachten 
met liefde hun werk 
doen. 
Aan het eind van 
de ochtend haalde 
Jan jr zijn zoon van 
school en vertelde 

Jan Andrés trots dat hij een ‘ster’ had gekregen, omdat 
hij goed had geluisterd en de andere kinderen niet! En 
tot mijn geruststelling had hij het ook wel leuk gevonden!
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De historie van de Beekhuispôle in deAldegeaster Brekken

Tekening I, overzicht van het gebied van voor 1570

In de vorige Nijsbrief werd een oproep gedaan over de naamgeving van het 
eiland in de Aldegeaster Brek (de Bekema pôle).

Als zeiler vertoef ik graag op de Brekken en het Ringwiel (wiel betekent 
doorbraak). Eén van de mooiste gebieden van Friesland. Belangstelling voor 
cultuur en geschiedenis speelt voor mij een grote rol; geschiedenis is de kennis 
voor de toekomst.

Het gebied rondom Oudega bestond voor 1500 uit vele poelen en moerassen. 
Oudega	en	Sandfirden	met	Idzega	waren	bescheiden	nederzettingen.
De	Sandfirderryp	en	de	Band	was	één	groot	moerasgebied	met	enkele	bewoners	
in eenvoudige boerderijtjes. De grond bestond hoofdzakelijk uit veen, dat de 
bewoners verveenden voor eigen gebruik en voor de handel.

De Brek bij Oudega was een kleine poel. De Born Brek, de Brek bij Nijhuizum en 
de	poel	bij	Sandfirden,	de	Wymerts,	waren	de	enige	meren	van	de	nu	genoemde	
Oudegaster Brekken. Deze poelen stonden in verbinding met de gegraven 
Rypkerkstersloot voor afwatering en vervoer van gegraven turf.

Vanaf de Grons stonden aan deze sloot vier boerderijen en op het eind, nabij 
de Oudegaster Brek, de boerderij van Hoyta Tierdiasz op een geringe zand 
kop, een verhoging, waarschijnlijk een deel van de Gravinneweg. Dit was de 
oorspronkelijke plek van de Beekhuispôle. Nabij deze pôle lag een zet of batte. 
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Tekening II, huidige situatie van de Oudegaster Brekken.

Dit	was	een	loopbrug	over	de	Rijpkerkstersloot	om	vanuit	Sandfirden	naar	de	
Sandfirderryp	en	Greonterp	te	kunnen	komen.

Tijdens de vele stormvloeden, vooral de Allerheiligenvloed van 1570, zijn deze 
gebieden overstroomd. Boerderijen verdwenen in de golven en vele mensen en 
vee verdronken. Zo zijn de Vlakke Brekken en de Oudegaster Brekken ontstaan. 
Alleen	de	Beekhuispôle	was	een	hoger	gelegen	zandrug	die	zich	naar	Sandfirden	
uitstrekte bleef bestaan. De boerderij met landerijen om de pôle verdwenen in de 
golven.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw dreigde de Beekhuispôle in de Oudegaster 
Brek te verdwijnen. Er stonden alleen nog enkele rietstengels en gemarkeerde 
palen voor de ondiepte. Rond 2010 is de Beekhuispôle in ere hersteld, nu met 
een aanleghaventje voor de watersporter.

De	pôle	lag	vlak	naast	de	Sandfirderhoek	en	de	eigenaar	was	de	notabele	familie	
Beekhuis. De naam van Beekhuispôle is zodoende afgeleid van de voormalige 
eigenaar van de pôle.

September 2022
Bauke Hobma, Blauwhuis

Bronnen:
- Johannes Wallinga, ”Tussen Brek en Skuttel”.
- de heer S. Jagersma, Oudega
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Bag2school – kledinginzameling
St. Gregoriusschool 
24 tot en met 28 oktober 

Wij willen u graag informeren over onze 
aankomende inzamelingsactie. Wij hebben 
via de organisatie Bag2School Nederland een 
kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld 
in te zamelen voor onze school. Het geld zal 
gebruikt worden voor de kinderen. 

Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie 
door een (vuilnis) zak te vullen met oude, nog bruikbare, kleding/textiel. Dit zijn 
bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk 
op de website van Bag2School www.bag2school.nl voor meer informatie over de 
actie. 

De zakken worden 
verzameld in de hal 
van de Singel. 
Bij het in en uitgaan 
van de school is er 
gelegenheid om hier 
de zakken neer te 
leggen. 
Let u er a.u.b. dat de 
zak goed dicht zit. 

Heeft u vragen of 
hulp nodig, dan kunt 
u ons altijd bellen 
0515579262.

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

St. Gregoriusschool
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Bezoek Lida Dijkstra aan groep 3 t/m 7

Vrijdagochtend 9 september 
bracht Lida Dijkstra, Berne 
boeke ambassadeur, een 
bezoek aan onze school. 

Lida Dijkstra schrijft 
kinderboeken in het Fries en 
het Nederlands en vertaalt 
haar eigen boeken van de 
ene naar de andere taal. 

Naast prentenboeken en 
boeken voor beginnende 
lezers schrijft ze ook voor 
oudere jeugd. 

Bij die boeken laat ze zicht graag inspireren door (kunst) geschiedenis, haar 
vroegere vakgebied. Haar veelvuldig bekroonde werk wordt gekenmerkt door veel 
fantasie en humor.

Lida Dijkstra begon haar bezoek bij groep 3/4.  Op een tafeltje had ze allerlei 
boeken uitgestald. Ze liet een prentenboek zien dat in heel veel talen was 
vertaald, in het Duits, Engels, Frans, Spaans en zelfs in het Chinees. Ze las een 
prentenboek voor en liet daarbij de prachtige tekeningen zien. Vervolgens ging 
ze met de kinderen aan de gang en samen maakten ze een prachtig verhaal over 
een draakje wat achter in de klas zat. Ze liet de kinderen bedenken wat ze met dit 
draakje gingen doen. Uiteindelijk hebben ze met zijn allen het draakje gevangen 
en naar de kerktoren gebracht en daar hebben ze het draakje weer vrijgelaten. 
Het draakje veranderen in verschillende kleuren en uiteindelijk werd het draakje 
onzichtbaar.

Ook was er in de groepen de gelegenheid om vragen te stellen aan Lida. 
We	kregen	een	leskoffer	aangeboden	met	10	Fryske	kinderboeken	voor	alle	
leeftijden. Het zijn bijzondere boeken, die goed te gebruiken zijn in alle groepen. 
Er zitten prachtige prentenboeken bij en ook mooie boeken die de kinderen zelf 
kunnen lezen.

We hebben genoten van het bezoek van Lida Dijkstra.

Team St. Gregorius 
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Schoolverlaters 1992   Groep 7 en 8 in Schooljaar 1991-1992

(Vetgedrukte namen zijn leerlingen die de school in 1992 verlieten)
Op de foto staan van boven naar beneden en v.l.n.r.:
eerste rij: meester Maurits Ydema, Hiske Ypma, Evert Wijbenga, Auke 
Galama, Hinke Adema, Boudien Ettema, Feico de Jong en meester Dominicus 
Hooghiemstra.
tweede rij: Akkemarije Leenstra, Kasper van der Meulen, Wilfred Lemstra, Emmy 
Jorna, Johan Mulder en Jacob van der Meer.
derde rij: Annemiek van der Meulen, Sytze Galama, André van den Berg, 
Elbrich Brandsma, Ruurd Bekema en Jan Hoekstra.
Zittend: Bauke van Delft, Laurens Derksen, Michiel Galama, Nynke Hoekstra 
en Trees Ydema.

Hiernaast de verhalen van de schoolverlaters uit 1992. Ze hebben allemaal 
positief gereageerd op mijn verzoek om iets te vertellen over hun leven na de 
lagere school. 
Ook aardig te melden, dat ik tot mijn schande Emmy Jorna niet had herkend. 
Gelukkig wist iedereen me te vertellen, dat zij het voor mij ‘onbekende meisje’ op 
de foto is.  
Bedankt! Nel Bekema-Hoekstra
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Boudien Ettema
De Titus Brandsma in Bolsward was de school waar ik na de basisschool naar 
toe ging. In het examenjaar van de MAVO werd dat door een fusie het Marne 
College. Na de MAVO twijfelde ik tussen een beroep in de administratie en de 
fysiotherapie. Omdat voor de fysiotherapie HAVO nodig was, koos ik uiteindelijk 
voor de MEAO, richting Bedrijfsadministratie. Daarna heb ik Agrarische 
Bedrijfskunde gestudeerd aan het Van Hall in Leeuwarden.
Na die studie kreeg ik een baan als (agrarisch) assistent-accountant. Omdat 
de fysiotherapie mij niet los kon laten, heb ik een studie tot massagetherapeut 
gevolgd	en	ben	ik,	naast	mijn	baan	in	de	financiën,	een	eigen	praktijk	als	masseur	
gestart. Het eigen ondernemer zijn voldeed zo goed, dat ik na een aantal jaren, 
mijn	baan	opgezegd	heb	en	mijn	financiële	werk	ook	als	zzp-er	ben	gaan	doen.	
Het afwisselen van het werken met m’n handen, met het werken met m’n hoofd, 
is voor mij een prettige combinatie.
Samen met Feike en onze twee kinderen, Auke (6 jaar) en Hilda (4 jaar), woon 
ik in Oudega SWF. Omdat Auke sinds vorig jaar juni onder behandeling is voor 
Acute Lymfatische Leukemie, werk ik sinds die tijd niet en richt me volledig op de 
zorg voor Auke (en Hilda).

Johan Mulder
Na de basisschool ben ik naar de LTS in Bolsward gegaan, waar ik de opleiding 
Motorvoertuigentechniek heb gevolgd en daar heb afgerond. Vervolgens ben ik 
gaan werken en nog één dag in de week naar school naar het Friesland College 
Leeuwarden en later naar Heerenveen. Ben begonnen met werken bij de Renault 
garage in Leeuwarden. Daar heb ik 2,5 jaar gewerkt. Toen heb ik daar ontslag 
genomen. Heb gesolliciteerd en een baan gekregen bij garage Horjus in Makkum, 
waar ik nu nog steeds met plezier werkzaam ben.
Ondertussen woon ik nog steeds in Blauwhuis. Heb ongeveer 10 jaar geleden 
het ouderlijkhuis gekocht, waarvan ik nu al weer 2,5 jaar samenwoon met mijn 
vriendin. 

Jacob van der Meer
Na de basisschool ben ik naar het Gysbert Japicx College gegaan, maar dit 
was niks voor mij en ben daarna nog 2 jaar naar het AOC in Sneek gegaan. Na 
afronding van deze school voor 2 jaar naar Leeuwarden naar het AOC MBO 
Groen en nog 1 jaar in Frederiksoord. 
Na mijn opleiding in 1999 ben gaan werken bij GroenRijk Hommerts in het 
tuincentrum en vaste planten kwekerij. Sinds 2005 werkzaam bij kwekerij 
Baas in Ens (Noordoostpolder) in verschillende functies en sinds dit jaar als 
personeelsplanner en werkvoorbereider. Kwekerij Baas is rond de 25 hectare 
groot en produceert o.a. violen, eenjarige zomerbloeiers, bolchrysanten, 
kerststerren en tulpen. 
Sinds 2018 woon ik samen met Kasia Falarska in het centrum van Emmeloord. 
In juni van dit jaar zijn we in het huwelijksbootje gestapt en hebben in Polen een 
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echt traditioneel Pools huwelijksfeest gehad. Onze bedoeling is om samen in de 
toekomst te emigreren naar Polen. Groeten vanuit Emmeloord.

Elbrich (Speerstra) - Brandsma
Na de basisschool ben ik samen met Nynke naar het Marne College in 
Bolsward gegaan, daar een erg leuke tijd gehad. Hierna heb ik de opleiding tot 
schoonheidsspecialiste gevolgd met daarna een uitschieter naar de Landmacht. 
Het was duidelijk dat ik niet wist wat ik wilde. Na de Landmacht    opleiding ben 
ik stage gaan lopen bij Veenstra Transport in Heeg, waar ik vervolgens ook aan 
het werk ben gegaan. Deze baan gaf mij niet genoeg voldoening,  dus ben ik 
elders werk gaan zoeken. Zo ben ik bij Sintra Intermediairs in Sneek beland, een 
uitzendbureau voor technisch personeel. Na een dienstverband van zo’n 17 jaar 
ben ik samen met een oud-collega zelf een uitzendonderneming gestart, zo is 
ELJO’s ontstaan. Dat is nu bijna 4 jaar geleden. ELJO’s is gevestigd in Heeg en ik 
ben daar zo’n beetje elke werkdag te vinden. Samen met mijn man Hendrik, die ik 
bij Veenstra heb leren kennen, zoon Harmen (10), dochter Marije (8), zoon Rinke 
(5), hond Cooper en kat Jack woon ik met heel veel plezier in Heeg.

Ruurd Bekema
Na de basisschool ging ik naar het HAVO/VWO op het Titus Brandsma College 
in Bolsward. Na drie jaar stapte ik over naar de MTS in Sneek, waar ik de 
opleiding Energietechniek heb gedaan. Na het afronden van die opleiding 
vond ik werk bij Philips in Drachten. Daar kon ik op de interne bedrijfsschool 
de opleiding Fijnmechanica volgen. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als 
onderhoudsmonteur bij Romi Smilfood in Heerenveen. In 2005 ben ik met Linda 
naar Schagen verhuisd, omdat zij daar een baan had gekregen. Zelf vond ik 
werk	in	Amsterdam,	in	de	offshore	sector,	en	ik	heb	toen	in	deeltijd	de	opleiding	
Technische Bedrijfskunde behaald. In 2010 zijn Linda en ik getrouwd en we 
hebben drie zoons, Robin (9 jaar), Jesse (8 jaar) en Tomas (5 jaar). Sinds 2011 
wonen we weer in Bolsward. Ik werk nu als projectleider voor de NAM in Assen 
en doe dat sinds de coronatijd volledig vanuit huis. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om bezig te zijn met mijn VW-kever uit 1959. Ook sta ik regelmatig langs de lijn bij 
het voetballen van de jongens.  

Michiel Galama
Na de basisschool ben ik naar het AOC in Sneek gegaan. Daarna de Middelbare 
Landbouwschool gevolgd met als opleiding melkveehouderij met daarbij enkele 
buitenlandse stages gedaan o.a. bij een wijnboer in Zuid Frankrijk.   
Vervolgens 5 jaar op een boerderij in Nijland gewerkt. Sinds 2006 heb ik in 
samenwerking met mijn broer en compagnon een melkveebedrijf. Daarnaast run 
ik samen met mijn vader het veehandelsbedrijf. 
Na 11 jaar in Bolsward te hebben gewoond,  woon ik nu met mijn vrouw Petra en 
onze kinderen Jurian, Ygram en Marit vanaf 2018 weer op de boerderij aan de 
Hemdijk. 
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Nynke (Koopmans) - Hoekstra  
Na de Basisschool ben ik in Bolsward naar de MAVO gegaan.
Daarna heb ik in Leeuwarden de MBO-Verpleging gedaan.
Ik kreeg na mijn diploma een baan in het Ziekenhuis de Tjongerschans in 
Heerenveen, en ben toen gaan samenwonen met mijn man Anne in Witmarsum 
(die ik vanaf 4de klas MAVO al ken).
Na 5 jaar allround in het ziekenhuis als verpleegkundige te hebben gewerkt, heb 
ik de post-HBO opleiding op de Recovery (uitslaapkamer op het OK-complex) 
gedaan.
Net klaar met de opleiding een baan als Recovery verpleegkundige in het 
Antonius Ziekenhuis in Sneek gekregen,  waar ik nu al 16 jaar met plezier dit 
dankbare werk mag doen.
Naast dit werk ben ik ook Reanimatie Instructrice in het ziekenhuis en extern bij 
huisartspraktijken en dorpshuizen.
Thuis heb ik nog een Schoonheidssalon waar ik mijn 30 vaste klanten voorzie van 
een lekkere gezichtsbehandeling en/of wenkbrauwen epileren/verven.
Na 6 jaar wonen in Witmarsum hebben we in 2006 een nieuwbouwwoning laten 
zetten in Arum.
Daar zijn onze kinderen Naomi (15 jaar) en Rudmer (12 jaar) geboren.
Sinds 2,5 jaar wonen we op ons droomplekje. Een prachtig huis op de ruimte 
tussen Arum en Kimswerd aan de Greate Pierwei met een hectare bos om het 
huis wat van ons is.
Samen met onze hond Elza, 2 katten, kippen en rest (wilde) dieren genieten we 
van dit plekje.
Onze vrije tijd besteden we aan het onderhoud van de tuin en het bos waar 
we van genieten en van onze kinderen met hun sporten en hobby's, zoals 
motorcross, kaatsen en paarden.

Trees Ydema
Alweer 30 jaar geleden dat ik van de basisschool ging, ik weet dat nog heel 
goed. Na de basisschool ben ik naar de M.A.V.O gegaan op het Titus Brandsma 
College, Bolsward.
Daarna heb ik nog 2 jaar H.A.V.O/MBO gedaan op de Friese Poort in Sneek. 
Vervolgens ben ik Veehouderij gaan studeren aan de C.A.H te Dronten.
Na mijn studie heb ik nog 5 jaar bij een accountantskantoor en de agrarische 
bedrijfsverzorging gewerkt. Ondanks de leuke collega’s, was werken voor een 
baas niks voor mij. Ik wist al vanaf kleins af aan dat ik boerin wilde worden.
In Dronten heb ik mijn vriend Bert leren kennen. Eerst hebben wij in Dalfsen 
samengewoond en vanaf 2010 wonen we in Greonterp. We hebben 3 kinderen 
mogen krijgen.  Lisa (12, aankomend basisschoolverlater), Evie (10) en Niek (7)
Ik ben nu melkveehoudster en doe mijn ‘werk’, ondanks alle reuring in de 
landbouw, met veel plezier.
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De IFKS wyke leit alwer in pear wike efter ús, en de balâns fan en oer it silen 
mei de Freonskip kin opmakke wurde. De A-klasse fan de IFKS waard troch de 
Freonskip hiel snel berikt troch in goeie klassearring yn de ôfrûne twa jier.  Hurde 
wyn soarge derfoar dat er goed en stabyl syld wurde koe. De Freonskip slute 
de sylwike yn 2019 mei in dield fjirde plak ôf op de Lemmer yn de B-Klasse. 
Dat betsjut dat er in promoasje yn siet nei de eredivisie fan ’t Skûtsjesilen. De A 
-Klasse waard berikt en dêrmei skiednis skreaun foar de Freonskip.  
 
Yn it winterskoft fan 2019 waard fol goede moed  it skûtsje út it wetter helle by 
Leanbedriuw Brandsma foar in yngeande oanpak om de eigenskippen fan de 
Skût noch better te krijen, want we wisten dat der mear frege wurdt yn de A- 
Klasse. Der is in soad gewicht útkommen , en it skip is hast hielendal ‘stript’. Dan 
kin je wer begjinne mei de opbou. Twa jier fan Corona hat ús oan de kant hâlden 
en koene we ús tariede op wat komme soe.  Der is stadichoan mear ynvesteare 
yn it materiaal. Yn de tarieding dy’t derop folge wie’t sykjen nei de de goeie ‘trim’ 
fan it skip. Dat bliek in syktocht te wêzen nei de werklikheid.  Mei de trainingen gie 
it net sa raar, mar we rûnen der beslist net út. 
 
De IFKS fan 2022 sette útein op Hylpen en dêr wie de hiele wike prachtich waar, 
mar net folle wyn. Dat spile de Freonskip beslist net yn e kaart. Mei de start 
binne alle skûtsjes der goed by, der is net folle romte en der wurdr hielendal niks 
wei	jûn.		Skerp	as	in	mes	fljocht	de	gevestigde	orde	oer	de	startline	rjochting	
boppeste tonne.  In fraksje en se binne fuort.  Wol moai om der tusken te sitten, 
mar wannear dúdlik wurdt dat we gjin oansluting krije koene, dan wurde jo hjir 
ek	net	echt	fleurich	fan.	Wy	binne	ús	derfan	bewust	dat	dit	oan	de	hannelingen	
en feardigens fan skipper en bemanning leit. Blauhús hat in pear kear hân dat 
we in rûntsje op de teannen byhâlde koene en dat we by it opkrusen wer efterop 
rekken. It ferskil wie echt grut en dat hiene wy earlik sein net op dizze ôfstân 
ferwachte.  In plakje ergens yn it midden fan it rjochter rijtsje moast mooglik 
wêze,………… net dus. Komt fansels ek noch by dat ús adviseur Sipke Westra 
der ek net by wie, want hy moast foar syn wurk nei it bûtenlân ta. Sipke hat ek 
oanjûn dat syn wurk net mear te kombinearen is mei de yntinsive trainingen die 
wy nedich binne en hat ôfskied nommen as adviseur fan de Freonskip.  Hielke 
Hettinga fan Heech hat Sipke syn plak mei dit kampioenskip oernaam.  
 
Wy moatte de tried wer oppakke en sille ús best dwaan om takom jier wer 
fertsjinstlik yn de B-Klasse út te kommen. Der is noch in soad wurk te dwaan 
en der gean we seker mei oan de slach.  Ien ding is wis , De Freonskip kin 
better,…….  
 
Al mei al ha wy dizze wike wol as prachtich ûnderfûn en de skûtsjes dy mei dogge 
yn de A-Klasse sile ferrekte goed.  Boppesteand skriuwen is beslist gjin ekskús, 

Debút fan de “De Freonskip”  yn de A-Klasse wie tree te heech. 
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mar jout de reden fan klassearring wol oan. 
In soad tank foar al jimme stipe op wat foar wize dan ek mar oan de Freonskip, 
..machtich om te sjen. Grutsk dat wij  Blauhús fertsjinwurdichje meie yn de IFKS 
meit de grutte letter B yn it grutseil 
 
Út namme fan de bemanning en bestjoer Stifting Blauhúster Skûtsje de Freonskip 
Hartman   

Merke keatsen 2022 
Nei de korona edysje fan foarich jier 
op de freeds, wie it merkekeatsen dit 
jier wer fertroud op de tongersdei. Dat 
dit foar eltsenien fertroud wie, die wol 
bliken út de opjefte. Doe't wij tiisdei de 
list bij Jappie Zeinstra weihellen stiene 
der al 19 partoer op de list! Hjir hawwe 
wij op woansdei noch 20 partoer fan 
meitsje kinnen. It letste plakje waard 
ynnommen troch de spesjaal foar de 
merke út Kanada oerkommen Egbert 
Bootsma. 20 partoer betsjut de letste 
jierren in hichtepunt. Yn 2019 wiene it 
der 13, yn 2021 18 en dit jier dus 20! 
It stie it âld bestjoer noch bij dat it yn it 
ferline in kear 21 west is. Litte we hope 
dat we takom jier hjir oer hinne gean! 

Keatse op sângrûn dat like ús mar 
neat, dus om 10 oere starten wy op 
‘locatie Blauwhuis’ op it fuotbalfjild mei 
10 perken fol (60 dielnimmers). De 
earste omloop wie in lange omloop. 
It spultsje waard útlein oan de net-
keatsers en der wiene ek al in party 
die einige yn 5-5, 6-6. Omdat de 
termometer run it middeisoere al hast 
30 graden oanjoech wie it saak om 
snel troch te keatsen. 

Nei de twadde omloop wiene de earste 
partoeren bliid dat se it skaad ûnder de 
parasols opsykje koene. Oan de oare 
kant waard it mei dizze temperatueren 

noch in lange merke doe't de earste 
doppen fan de gleskes bier al doppe 
waarden.	Dat	de	temperatuer	ynfloed	
hie wie ek te sjen op it fjild. Yn de 
twadde en tredde omloop wiene de 
partijen langer as yn de earste omloop 
mar de útslaggen wiene net dikker. 
Rûn	healwei	fiven	wiene	we	ta	oan	de	
finales.	

De	heale	finales	wiene	foar	sommige	
partoeren al in útputtingsslach en sa 
waard der foar de gekheid frege at we 
de	finale	net	op	papier	ôfdwaan	koene.	
Wer werom op it fjild gie eltsenien 
dochs wol wer foar de oerwinning. 

Yn	de	ferliezerronde	finale	wie	partoer	
5 mei Bauke Rypma, Gert Rabe en 
Karin Bolink te sterk foar partoer 12 
mei Jos Terpstra, Berber Bonekamp en 
Bernard Kroon: 5-2 6-4. 
De	finale	op	de	krânsen	gie	tusken	
partoer 14 mei Kees Bekema, Harmen 
Ettema en Jan Dooper en partoer 3 mei 
Peter Terpstra, Yme Overwijk en Evert 
Terwisscha van Scheltinga. Yn dizze 
finale	wie	partoer	fan	Kees,	Harmen	en	
Jan de sterkste: 5-2, 6-0. 

We kinne weromsjen op in waarme 
sportive dei op hope jimme folgjend jier 
allegearre wer op it fuotbalfjild te sjen!
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Sport

Fakansje partij

Op 9 juli was het tijd voor de fakansje partij. Sponsor van deze partij was 
Brownies en Downies. Bij de jeugd was een verkleedpartij. 
De jeugd was verdeeld in kabouters en pupillen/welpen. 
Bij	de	kabouters	werd	er	gekaatst	in	2	poules	van	3	parturen.	De	finale	ging	
tussen partuur 3: Sjoerd Galama en Lutsen Bolink tegen partuur 4: Siepie 
Brandsma	en	Benthe.	Sjoerd	en	Lutsen	wonnen	de	finale	met	5-1	en	6-4.	
Bij de pupillen/welpen werd er gekaatst met winnaars en verliezers ronde. De 
finale	in	de	verliezers	ronde	ging	tussen	partuur	1:	Mette	en	Welmoed	tegen	
partuur 5: Inge en Jetske. Dit werd gewonnen door Mette en Welmoed met 5-1 
en	6-2.	De	finale	in	de	winnaars	ronde	ging	tussen	partuur	2:	Nieke,	Rimmer	en	
Trienke tegen partuur 4: Fardau en Isa. Dit werd gewonnen door Nieke, Rimmer 
en Trienke met 5-2 en 6-4.

Er was ook nog een prijs voor de mooiste verklede kaatser. 
Deze prijs ging naar Inge. Alle kinderen die “verkleed”waren als kaatser kwamen 
hier niet voor in aanmerking.  

Herman Scheltinga

Afsluiting kaatsseizoen 2022

Het is alweer september en dat betekent dat het einde van het kaatsseizoen. 
Dinsdag zes september hadden de jeugdleden de laatste kaatstraining van het 
seizoen. Door de trainers is er voor deze training een circuit opgezet waarbij 
de jeugdleden de verschillende onderdelen van het kaatsen, zoals opslaan, bal 
keren en uitslaan, konden laten zien aan de trainers. Alle jeugdleden hebben 
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dinsdag laten zien dat ze enorm gegroeid zijn in het kaatsen en hebben aan het 
einde van de training een persoonlijk kaatsdiploma ontvangen.  
Daarnaast hebben de jeugdleden om de week competitie gekaatst. De behaalde 
punten van deze competitiewedstrijden zijn bij elkaar opgeteld en in elke 
categorie zijn daar prijzen behaald. 
De prijswinnaars van de competitie bij de kabouters zijn; 1e Ilse Abma, 2e 
Amarins Wijbenga en 3e Welmoed Folkertsma. Bij de welpen was 1e Brecht 
Folkertsma, 2e Rimmer Folkertsma en Isa Draaijer. Eerste is geworden bij de 
pupillen, Mirte Hannema, 2e Hieke Wijbenga en 3e Mette Jorritsma. 
 
Als afsluiter van het seizoen hadden de jeugdleden zaterdag tien september een 
ouder-kindpartij. De jeugdleden mochten met een van hun ouders kaatsen of een 
andere kaatsmaat vragen. In totaal stonden er bij de kabouters twaalf parturen 
op de lijst en bij de welpen/pupillen/schooljeugd zestien parturen. In totaal zijn 
dit 56 kaatsers. Op het kaatsveld lagen twaalf perken klaar voor een prachtige 
kaatsmiddag. Er werd met een grote bal gekaatst waardoor er veel tussenspel 
was. De jeugdleden hebben de ouders en andere kaatsmaten kunnen laten zien 
hoe goed ze het kaatsen beheersen. Er werd fanatiek gekaatst en met het vele 
tussenspel waren er veel er spannende partijen. Hieronder foto’s van een volledig 
gevuld kaatsveld. 
Bij de kabouters is er gekaatst met een winnaarsronde en een verliezersronde. 
In de winnaarsronde is er een derde prijs behaald door Lútsen en zijn vader 
Peter, de tweede prijs was voor Welmoed en haar oom Yeme en de eerste prijs 
voor Jelle en zijn vader Jan Remmelt. In de verliezersronde heeft Sjoerd met zijn 
moeder Tsjitske een tweede prijs behaald en de eerste prijs was voor Ilse en haar 
vader Willem. 

Na	afloop	van	het	kaatsen	was	er	voor	
alle jeugd patat. De patat werd als 
vanouds over de tafels verspreid samen 
met de sauzen. Dit had de jeugd wel 
verdiend een lange kaatsmiddag met 
prachtig weer. 
Het was een geslaagde slotpartij voor de 
jeugd, ouders en andere kaatsmaten. 

Voor de senioren was er als slotpartij 
nachtkaatsen. Met dertien parturen 
stonden er 33 kaatsers, oud-kaatsers en 
niet-kaatsers op het veld. Het kaatsveld 
werd verlicht door twee grote lichtmasten. 
Verder was het kaatsveld versiert met 
gekleurde lichtjes van de sponsor van de 
slotpartij, Rock by Rein. Bij de senioren 
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werd er ook met een grote bal gekaatst. 
Dit zorgde voor een aantal spannende 
kaatspartijen en lachwekkende acties. 
De senioren zijn rond half acht van start 
gegaan met de eerste tien parturen. 
Door de kaatsers werd tijdens de 
partijen het kaatsen uitgelegd aan de 
niet-kaatsers. 
  
Er werd gekaatst met een winnaarsronde en verliezersronde. Rond half een was 
het	tijd	voor	de	finales.	In	de	verliezersfinale	stonden	het	partuur	van	Willem	met	
Nynke en Ritzert tegenover het partuur van Bauke, Baukje en Douwe. Het was 
een	spannende	finale	waarbij	het	begin	van	de	partij	gelijk	opgaat	waarbij	het	
partuur van Bauke de leiding hield. Na vier eersten weet het partuur van Willem 
het tij te keren en zetten zij door naar een winst met 5-4, 6-6. 
De	finale	van	de	winnaarsronde	was	minder	spannend.	De	finale	werd	gekaatst	
door het partuur van Menno, Bernard en Siska tegen het partuur van Ids, Dietmer 
en Teake. Het partuur van Menno had alles partijen met overtuiging kunnen 
winnen	en	zo	ook	de	finale.	Het	partuur	van	Ids	weet	een	eerst	te	behalen	maar	
kond niet genoeg weerstand bieden voor de winst. De tweede prijs was dan 
ook voor Ids, Dietmer en Teake. De eerste prijs en daarmee de krans was voor 
Menno, Bernard en Siska. 

We kijken terug op zeer geslaagde slotpartijen. In totaal hebben er 84 kaatsers op 
het kaatsveld gestaan in Wolsum. Hier zijn wij als kaatsvereniging ontzettend trots 
op en erg blij mee. Naast de geslaagde slotpartijen kijken wij terug op een mooi 
kaatsseizoen.  
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Damclub De Skyfkes
De “R” is weer in de maand! Het startschot 
voor “De Skyfkes” om het dambord weer 
op te zoeken. En hopen dat Corona dit 
jaar geen spelbreker zal zijn. Vorig seizoen 
konden we door twee maanden stilstaan (december/januari) de competitie 
helaas niet uit dammen. Wel werd er in februari het clubkampioenschap in 
Oosterend gehouden, waar de dammers uit Blauwhuis de Hoofdklasse hebben 
weten te behouden. Ook De Fryslânkup, die door de Skyfkes uit Blauwhuis word 
georganiseerd, waar alle Fries dammers uit Friesland aan mee kunnen doen, 
werd uit gedamd. Winnaar werd Taeke Kooistra uit Hartwerd. 

Op vrijdagavond gaat de competitie van 
damclub De Skyfkes weer van start. In 3-pouls, 
verdeeld op basis van sterkte, wordt er 
gestreden om de eer. 
De damclub bestaat op dit moment uit 16 senior 
damleden en er word ook weer gewerkt aan het 
jeugddammen. 
De uitslagen en bijzonderheden zijn elke week 
te volgen via onze Facebookpagina: https://
www.facebook.com/DeSkyfkes

Ben jij geïnteresseerd en wil je ook (weer) komen dammen? Nieuwe leden of 
belangstellenden voor de Friese damsport zijn elke vrijdagavond welkom in 
Jeugdhuis	SieSa.	De	koffi		e	staat	20	uur	klaar	en	20.30	uur	start	het	dammen.

Voor in de agenda. 
In december zijn wij van plan om een ketentoernooi te organiseren.

In 2024 bestaan “De Skyfkes” 50 jaar. De eerste ideeën over het jubileum 
beginnen al vorm te krijgen. 
In 1974 waren de heren Lieuwe Rypma en Hiele Walinga de oprichters van 
jeugddamclub "De Skyfkes" te Blauwhuis. Door Walinga werd een gesprek 
gevoerd met meester Wortman. Deze laatste was direct enthousiast en verleende 
medewerking. De heren Walinga en Rijpma namen op zich een damcursus 
te geven. Sjoerd Huitema kwam met de zeer toepasselijke naam voor een 
Jeugdclub "De Skyfkes". Het eerste jaar had de damclub 48 jeugdleden. 
Momenteel bestaat de club uit 16 spelende seniorenleden en enkele niet-
spelende leden. 

Groet, 
Bestuur damclub “De Skyfkes”.
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Ut de Âlde Doaze
(troch Bert de Jong)

Blauhús 1968. Johannes en Gyn Zijlstra wienen 25 jier troud. Hja wennen op de 
buorkerij oan de Van der Looswei. De buorkerij is yn de jierren ’70 fan de foarige 
ieu troch brân ferlern gien. Der is doe in nij hús boud wêr’t Watze en Hester no 
wenje. As Johannes Zijlstra en syn suster Tsjerkje mei it hynder Kena nei de 
lange streek op de Kat gienen te melken, sieten der altyd in protte bern efter op ‘e 
wein. Dizze bern waarden útnûge foar it feest.

Under flnr. Alex Dooper, Hartman Witteveen, Jeannet de Jong, Bert de Jong, 
Mebius de Boer, Hanneke Heijen, Joost Berkhout, Epke Bootsma, ?, Franc 
Dooper, Bennie vd Berg, Nellie vd Meer, Nynke Heijen, Marijke de Boer, Gerard 
Popma, Akke Brouwer. 
Boppe flnr. ?, Lysbeth Hobma, Wim Berkhout, Yeme en Willem de Boer, 
Johannes en Gyn Zijlstra.
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Thuis als het kan, in het ziekenhuis 
als het moet. Welke zorg u ook nodig 
heeft, wij zijn er voor u. Antonius, 
voorheen Thuiszorg Zuidwest 
Friesland, biedt alle soorten  
zorg aan huis, zoals verpleging, 
persoonlijke verzorging, nachtzorg 
én gespecialiseerde zorg. 

Dankzij de korte lijnen met ons 
ziekenhuis kan er thuis heel veel.  
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen 
we u in ons ziekenhuis in Sneek. 

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis 
kunt blijven wonen óf eerder uit het 
ziekenhuis weer naar huis kunt. 

Uilkje Attema is wijkverpleegkundige 
in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorg-
team Bolsward Zuid is er voor u en 
uw naasten. Uilkje komt graag bij u 
langs voor een vrijblijvend gesprek. 
Want ook u verdient optimale zorg, 
precies op maat.

  0515 - 46 14 24  

 TeamBolswardZuid@thuiszorgzwf.nl  

    mijnantonius.nl/thuiszorg

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan 
voor u klaar!



44

 

 

 

 

 

 

  

 Aggie Ettema-Ydema  www.energetischtherapeutaggie.nl 
 Van der Looswei 21  info@energetischtherapeutaggie.nl 
 8615LV Blauwhuis    tel: 06-81982789 

 


