
1

SIMMER 2022



2

 



3

Beste bewoners van Blauhûs en omstreken.

We hebben de langste dag alweer gehad. De tijd gaat snel. Dit komt ook doordat 
er in Blauhûs weer van alles georganiseerd wordt. Terugkijkend op de maand 
juni kunnen we alleen maar vaststellen dat Blauhûs bruist van de initiatieven. Op 
gebied van; muziek, theater, historie, commercie, sport, woningbouw  en gezellige 
feesten is er veel gedaan. Met name in het weekend van 18 en 19 juni kwamen 
een aantal van deze activiteiten bij elkaar wat veel positieve reuring in ons dorp 
gaf. 

Op het moment van dit schrijven is de voorstelling van locatietheater Blauhûs 
“Vinea Domini” nog volop aan de gang. Een mooi stukje historie wat op een 
prachtige wijze in beeld gebracht is. Zonder hele vele werk van alle vrijwilligers is 
dit niet mogelijk. De energie spat er van af. Dit locatietheater laat ook weer zien in 
wat voor geweldig mooie omgeving we wonen.

De Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de eerste contouren van hun plannen met 
betrekking tot de woningbouw in de Freonskip getoond. Deze informatieavond is 
zeer goed bezocht, wat nogmaals aangeeft hoe urgent dit is. De wijze waarop de 
gemeente SWF de inwoners hierbij betrekt is als zeer positief ervaren. Het is een 
kwestie van lange adem maar we kunnen er nu op vertrouwen dat er wat meer 
beweging komt.  Aan de “wenningbouw kommisje” zal het zeker niet liggen.  

Al deze, en vele andere, activiteiten zijn niet mogelijk zonder de fantastische inzet 
van de vele vrijwilligers die in onze “mienskip” actief zijn. Ook de sponsering door 
de vele bedrijven dragen bij aan dit succes. Het lijkt bijna van zelfsprekend maar 
dat is het zeker niet. We mogen er trots op zijn dat we dit met elkaar elke keer 
weer kunnen realiseren.

De schoolvakanties gaan binnenkort beginnen en voor ons allen breekt de 
vakantieperiode aan. Even de druk van de ketel halen en genieten van de vrije 
tijd. Ook wij als het dorpsbelang bestuur  gaan even in de pauze stand. We gaan 
nadenken over allerlei activiteiten die we het volgend seizoen voor Blauhûs 
kunnen of wellicht moeten oppakken. Misschien dat jullie zelf ook nog inspiratie 
krijgen wat we voor elkaar in dit mooie dorp kunnen betekenen. Laat het ons 
weten.

De redactie en Doarpsbelang Blauhûs wensen jullie allemaal een prachtige zomer 
en veel vakantieplezier.

Namens het Doarpsbelang Blauhûs;
Acronius Ettema
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Kalinder
Datum  Aktiviteit
Oant ein oktober Gerben Rypma Keamer, Café De Freonskip
July – 10 septimber Tsjerkepaad St. Vitustsjerke
2 july – 10 septimber Tsjerkepaad St. Bartholomeustsjerke Westhim
16 july – 28 augustus Zomervakantie St. Gregoriusschool
30 july  Activiteiten 90-jarig bestaan voetbalvereniging Blauhús
31 july  5 tegen 5 tournament

25 – 27 augustus Blauhúster Merke 

3 septimber  Hemdyk Rintocht
10 septimber  Iepen Monumentendei

15 oktober  Jubileum 150 jier geleden tsjerkwijïng St. Vitustsjerke

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

Kolofon (ferfolch)

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 10 septimber 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

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

Tige tank oan alle skriuwers en 
advertearders. 
Foto’s fan ferskate ynstjoerders

Meiwurkers Nijsbrief: 
Nel Bekema - Hoekstra
Jannie van der Bijl
Grietje Bloemsma
Rinske Harsta
Bert de Jong
Redaksje-adres: 
Sinserpaed 2, 8615 LX  Blauhús.  
nijsbriefblauhus@hotmail.com of
nijsbriefblauhus@gmail.com
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
Terugblik jaarvergadering en JUB 22.
Zoals aangegeven in de maitiid editie van de Nijsbrief hebben we inmiddels de 
jaarvergadering van it Doarpsbelang en JUB 22 achter de rug.
We hebben voor de jaarvergadering gekozen voor een nieuwe opzet.

In plaats van het bestuur achter de tafel en de aanwezigen in de “zaal” hebben 
we er voor gekozen de “agenda” te verdelen over een zevental tafels. Achter elke 
tafel zat een vertegenwoordiging van het bestuur of van een werkgroep.
De aanwezigen werden bij binnenkomst verdeeld in zeven groepen.
Elke groep kreeg 10 minuten om het betreffende onderwerp in klein verband 
met elkaar te bespreken. Hierdoor was er voor een ieder meer gelegenheid de  
vragen of opmerkingen hierover beantwoord te krijgen. Resultaat was een veel 

meer persoonlijk overleg van de aanwezigen met het  bestuur en de werkgroepen  
en omgekeerd.
Daarnaast was er gelegenheid om ideeën en op- en aanmerkingen op een 
flipover te noteren.

Ter afronding van de vergadering waren er nog wel enkele formele punten die in 
de gehele vergadering aan de orde zijn gesteld.
We hopen dat deze opzet er toe bijdraagt om een volgende ledenvergadering een 
groter aantal van onze leden te mogen begroeten.
Da avond is door Richard Bloemsma afgesloten met een explosieve presentatie 
over zijn werkzaamheden bij de maritieme explosieve opruimingsdienst.
We kunnen terug kijken op een geslaagde ledenvergadering.  
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En dan JUB 22

Aanleiding voor deze bijeenkomst was om als Doarpsbelang meer in contact te 
komen met de jongeren van Blauhús. Ook omdat deze groep inwoners nauwelijks 
op de ledenvergadering aanwezig is. Gelukkig hebben we met Auke Attema wel 
een prima vertegenwoordiging in het bestuur.
Als programma voor de bijeenkomst hadden we een viertal zeer actuele thema’s 
samengesteld. Onder leiding van gespreksleider Minne Wiersma uit Burgwerd zijn 
de thema’s:
• it belang fan it doarp, 
• huurwoningen, 
• koopwoningen/nieuwbouw en 
• duurzaamheid 
aan de orde geweest. 
Elk onderwerp is in een soort van “college tour” setting door it doarpsbelang en 
afgevaardigden van Elkien, Gemeente SWF en Doarpswurk met de aanwezigen 
besproken. Na afloop van elk thema konden de jongeren stemmen op een aantal 
vragen die hen voorgelegd werden. Hierin is wel duidelijk geworden dat er zowel 
voor de betrokken instanties als it doarpsbelang werk aan de winkel is.     
Het is goed om te zien welke betrokkenheid de jongeren bij ons dorp en z’n 
omgeving heeft.

Wat duidelijk naar voren kwam dat het van groot belang is dat woningzoekende, 
zowel jongeren maar ook de ouderen,  zich z.s.m. bij Elkien in moeten schrijven.

De uitdaging is nu wel om er gezamenlijk een goed vervolg aan te geven. 

Er is afgesproken dat het Doarpsbelang in het najaar weer met een afvaardiging 
van deze groep om de tafel gaat zitten om te kijken op welke wijze we wat voor 
elkaar kunnen betekenen.
Tijdens de gezellige nazit hebben we mooie reacties van de jongeren mogen 
ontvangen en nodigt dit uit om er een vervolg aan te geven.
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Informatieavond wonen gemeente SWF

Donderdag 23 Juni is er door de gemeente SWF 
een” informatieavond wonen” georganiseerd in de 
Freonskip.
Na veel voorbereidend werk van de 
woningbouwcommissie worden de contouren van 
de plannen van de woningbouw zichtbaar.  
Tijdens deze bijeenkomst is er door een team 
van medewerkers van de  gemeente een beeld 
geschetst wat de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw in Blauhûs zouden 
kunnen zijn. Althans dat is hoe de gemeente er nu naar kijkt. Op basis van hoe 
Blauhûs er nu uit ziet, zijn er een viertal gebieden rondom het dorp aangewezen 
waar mogelijk nieuwbouw toepast kan worden. 
Daarnaast zijn er opties getoond om door z.g.n. “inbreiding” binnen de bebouwde 
kom ook nog woningen te realiseren. Ook duurzaamheid is, samen met de 
mogelijkheid van wandelpaden, een onderdeel van het plan van de gemeente.

Doel van de avond was om inwoners in deze fase van het project te informeren 
en erbij te betrekken. De aanwezigen werden uitgedaagd om van elk voorstel 
de plussen en minnen aan te geven. In kleine groepjes werd hier stevig over 
gediscussieerd. Al deze info neemt het team van de gemeente mee voor de 
volgende fase in dit project.
Daarnaast is er een stappenplan getoond op welke wijze dit proces verder gaat:
1. Verwerken input bewonersavond juli - augustus 2022
2. Komen tot een voorkeursrichting september 2022
3. Bespreken met bewonerscommissie eind september 2022
4. Uitwerken voorkeursrichting  oktober 2022
5. 2e informatieavond Blauwhuis eind oktober 2022
6. Voorstel en besluit college  november 2022
7. Start uitwerkingsfase   januari 2023 Dit stappenplan geeft aan 
dat Blauhûs eind oktober een volgende informatie bijeenkomst mag verwachten. De 
woningbouwcommissie blijft betrokken bij de verdere uitwerking hiervan.

Ondanks dat er een groot aantal inwoners elders bezigheden hadden, was het een 
prima opkomst.
Al met al geeft dit goede hoop dat er op termijn een behoorlijke uitbreiding van 
Blauhûs verwacht mag worden.
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Oprop!

Yn maart dit jier is de glêsplaat 
fan it keunstwurk op it Blauhúster 
Krúspunt stellen. 
Mar ek it houten boek dêr is 
spoarleas.

De glêsplaat is ûnderdiel fan it 
keunstwurk oer de drûchlizzing 
fan de Sinsmar en ûntstean fan 
Blauhús. 
It is yn de simmer fan 2006 
ûntbleate, tagelyk mei de 
iepening fan fytspaad Nijlân-
Blauhûs en paad mei fytstunnel 
by Syp-Set. 

It houten boek mei ynformaasje 
oer de skiednis fan It Teatskehûs 
stie sûnt 2018 op it krúspunt, 
en is ûnderdiel fan it 150 jierrich 
jubileum fan de St Vitustsjerke. 

Unthulling keunstwurk 1 july 2006: op de foto 
ûntwerper Bauke Hobma, deputearre Anita 
Andriessen, lokoboargemaster Douwe Attema en 
wethâlder Gerben Gerbrandy.

Doarpsbelang docht hjirby de oprop: wa wit wêr de glêsplaat en houten 
boek binne?! 
Wa hat 'm thús stean en bringt 'm wer werom? Dan sette wy 'm wol wer 
teplak.

Houten boek Teatskehûs
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Kuierpaad

Zoals jullie weten wordt er al ruim 10 jaar gesproken over een kuierpaad op 
de Sylroede, het stond al in de eerste plannen ingetekend en bomen werden 
herplant, zodat er een mooi pad zou ontstaan. Waar men vanaf het recent 
gebouwde nieuwe huis van Jelle en Maria Zonderland naar André en Lisa 
Brandsma zou kunnen lopen over een idyllisch bomenlaantje. 
Lange tijd gebeurde er echter niets. De laatste jaren 
laaide de vraag echter opnieuw op, wanneer zou 
het pad er nu toch komen, de gemeente had het 
toch beloofd?! Ongeveer 3 jaar geleden kwam de 
gemeente met het verlossende antwoord er zou 
bij de bouw van de laatste huizen nu dan toch ook 
een kuierpaad komen, maar al wat er kwam geen 
kuierpaad. 
Afgelopen jaar hebben we weer verschillende 
gesprekken gevoerd met de gemeente, er is zelfs 
een oproep geplaatst in de nijsbrief, want de 
gemeente wilde draagvlak. Draagvlak is er, alleen 
worden we nu door de tijd ingehaald. Waar voorheen 
een wandelpad goedkoop met een schelpenpaadje 
aangelegd werd, werkt de gemeente nu met asfalt, 
want dit is goedkoper in onderhoud, zeker nu er vanuit milieuoogpunt ook 
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Maar bij asfalt moet er een 
fundering zijn en die kan niet gelegd worden vanwege de bomen die er staan. 
Dus daar ging het idee van een kuierpaad.. Maar om ons niet helemaal in de 
kou te laten staan, heeft de gemeente nu als alternatief bedacht dat het een 
laarzenpad wordt, een pad wat in de zomer geregeld gemaaid gaat worden en 
gemakkelijk bewandeld kan worden, maar in de herfst en winter betreden moet 
worden met laarzen. 
Als Dorpsbelang snappen we dat men graag een rondje wil wandelen, maar om 
dan altijd je laarzen aan te moeten trekken lijkt ons niet fijn… We blijven dus 
in gesprek, als het niet hier lukt dan misschien op een alternatieve locatie? De 
ideeën zijn er, nu de uitvoering nog.
 
Wordt vervolgd..



11

De Vitusdyk is vernieuwd. Het heeft ruim 25 jaar op de agenda gestaan van het 
Dorpsbelang, maar het is eindelijk gelukt. En daar zijn we trots op! Dankzij de 
inspanningen van Karin Bolink, na intensief contact met de gemeente, tijdens 
haar periode in het Dorpsbelang, is het haar gelukt de Vitusdyk ook weer op de 
agenda van de gemeente te krijgen. Wat geresulteerd heeft in een mooie nieuwe 
weg. Met ernaast een stoep voor de wandelaars tot het eind van het dorp richting 
Westhem en geen lantaarns meer die in de weg staan op de stoep. De weg ligt er 
strak bij. Case closed zou je zeggen.. 

De Vitusdyk

Maar doordat de weg er zo strak bij ligt zijn de bestuurders ook weer geneigd 
om er harder dan de toegestane 30km te gaan rijden. De aanwonenden houden 
geregeld hun hart vast als ze zien hoe de weg als racebaan wordt gebruikt. De 
gemeente wil afwachten, want geven ze aan men moet wennen aan de nieuwe 
weg. Als Dorpsbelang kunnen we ook niet veel meer dan afwachten waar de 
gemeente in het najaar mee komt. De aanwonenden beraden zich op een actie 
om het verkeer tot kalmte te manen. 

Aan u de vraag u te houden aan de maximaal toegestane snelheid van 
30km/uur. 

Als we daar allemaal op letten zullen de ‘bijna’ ongelukken van weleer geen 
toekomst worden. 
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Beoordeling van de huidige Nijsbrief

Resultaten van de enquête, ingevuld tijdens 
de Tafelgesprekken op de Jaarvergadering van 
Dorpsbelang Blauhús - 30 maart 2022

Vraag 1: Nijsbrief verschijnt 4 keer per jaar. Is dit voldoende of moet het vaker?
4x per jaar is voor iedereen genoeg. Opmerkingen:  Blijft goed gevuld en leuk op 
deze manier.
Vraag 2: Is De Nijsbrief goed/leuk om te lezen voor alle generaties?
Goed te lezen. Opmerkingen: Voor elk wat wils./ Ja er komt van alles in voor./ 
Leuk, afwisselend van opzet./Mooie foto’s
Vraag 3: Bent u tevreden over huidige rubrieken/onderwerpen in de Nijsbrief?
Opzet is goed. Opmerkingen: Ja, hartstikke goed./ Ja, als nieuwe bewoner word 
ik goed geïnformeerd./ Vooral de link met vroeger vind ik altijd leuk.
Vraag 4: Nu een mix van teksten in het Fries en het Nederlands.  Akkoord met deze 
opzet?
Mag van iedereen zo blijven. Opmerkingen: Goed idee./ Mag beide./ Mix is 
prima./ Jazeker, ook voor import./ Ja hoor, Fries moet zeker in stand worden 
gehouden./ Ja, want Frysk is ik prachtig.
Vraag 5: Meer teksten in het Fries? Meer teksten in het Nederlands?
Opmerkingen: 50-50 zou kunnen / 2 personen willen liever meer Fries en 1 
persoon meer Nederlands.
Vraag 6: Nijsbrief is nu gedrukt op papier. Is dit goed of moet het een digitale versie 
worden?
Opmerkingen: Papier is mooier, blijft bewaarbaar./ Beide zou goed zijn, dan leest 
de jeugd meer. / Op papier lees en pak je het weer. / Op papier, we zien er naar 
uit. / Op papier, digitaal leest niet. / Op papier, heeft toch wel iets speciaals.
Vraag 7: Moeten er meer jongeren aan het woord of in de redactie van de Nijsbrief? 
Van iedereen, op één na mag dit wel. Degene, die anders denkt, verwacht dat het 
dan minder wordt gelezen.
Opmerkingen: Zou kunnen, misschien nieuwe ideeën./ Alle leeftijdsgroepen 
zouden de gelegenheid moeten hebben aan het woord te komen./ Ja, over 
werkzaamheden en hobby’s./ Is wel leuk, meer jongeren./ Ja, jeugd zou fijn zijn./ 
Als het belangrijk en interessant is wel./ Zou wel een aanvulling zijn./ Kan
wel, is goed voor nieuwe ideeën./ Altijd mooi, maar wel moeilijk om mensen te  
krijgen.

En wat kan er nog meer in de Nijsbrief? Zeg het maar! Ideeën zijn welkom!
• Rubriek: Wist u dat?
• Belangrijke zaken in het Nederlands.
• Recepten
• Voor nieuwe bewoners: de gelegenheid om voor te stellen aan de hand van   
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 vaste vragen. Daarnaast ook om hun eerste indruk van Blauwhuis te delen.
• Oude foto’s.
• Wervingsbriefjes bij sportverenigingen. 
• De pen geven aan …
• Persoonlijke verhalen.
• Een soort column (iemands mening is altijd belangrijk).
• Rubriek: Bedrijven aan het woord (aan de hand van een aantal vaste vragen)

De enquête werd door 24 mensen ingevuld. Jong en oud deden mee.  
Uit de antwoorden kunnen we concluderen dat we als redactie met de Nijsbrief op 
de goede weg zitten.
Natuurlijk kunnen er dingen worden verbeterd en we bedanken de mensen voor 
de suggesties.
Gaan er mee aan de slag en waar mogelijk zullen we ze gebruiken.

Dank allemaal.

Het bestuur van EHBO-verenging Blauwhuis wil u er 
even op attenderen dat de EHBO-verenging nu nog maar 
13 leden heeft, waarvan 3 á 4 personen eventueel op 
evenementen EHBO wil uitvoeren.

Bericht van de EHBO-vereniging 
Blauwhuis

Daarom heeft het bestuur besloten om grote evenementen niet meer te voorzien 
van EHBO’S. Ons advies is om contact te zoeken bij het E.M.S – Care voor het 
regelen voor professioneel personeel. Dit wordt tevens ook door de gemeentes 
aangeraden die vergunningen afgeven. In overleg met het Oranje Kruis 
doorgesproken. Een van de reden is dat er tegenwoordig veel drugs en alcohol 
wordt gebruikt bij grote evenementen waar de ondersteuning van ehbo’s niet voor 
opgeleid zijn.

Voor kleine evenementen hier in de omgeving van Blauwhuis kan er altijd nog 
contact worden gezocht met de EHBO – verengingen of wij EHBO’S kunnen 
regelen. Als u dit van plan bent doe dit dan wel graag op tijd, zodat wij de tijd 
hebben om dit te regelen. U kunt de aanvraag per mail – j.h.landman@live.nl - 
indienen. 

Met vriendelijke groet,
namens het EHB-bestuur
Jan H. Landman
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Fiskwedstriid 2022 

Met een kleine twintig deelnemers 
was de Fiskwedstriid van 2022 
bescheidener van omvang dan die 
van vorig jaar. Desalniettemin werd 
er op de bewuste vrijdagavond van 
de 13de mei verwoed gevist om het 
Blauhuster kampioenschap en was 
het gezellig druk langs de waterkant. 
Ondanks alle inspanningen wilden 
de vissen niet aan de haak geslagen 
worden. Mogelijk was het weer 

van die avond en van de afgelopen tijd, 
droog en koud, van invloed op het feit 
dat ze niet wilden bijten. Of misschien 
lag het toch aan de datum in combinatie 
met de dag van de week? Hoe dan ook, 
gedurende de fiskwedstriid werden er 
maar twee vissen gevangen. Eén bij de 
volwassen deelnemers en één bij de jeugd. 
Toevalligerwijs ook nog familie van elkaar. 

Bij de jeugd was Nynke Hoekstra 
de Winnaar van de 1ste Prijs met 
een vangst van één vis van negen 
centimeter. 

Bij de volwassen ging haar moeder 
Francis Hoekstra er eveneens met 
de eerste Prijs vandoor met de 
vangst van ook één vis met een 
lengte van ruim 12 centimeter, 
daarbij had ze tevens de grootste vis 
van de wedstrijd. 

Allen proficiat. 

René Couperus
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Yad Vashem foar Hantsje en Minke Zijlstra

Het bruiste in de sportschool van Wout Zijlstra. Zijn pake en Beppe kregen 
postuum de Yadvashem onderscheiding. Alle nakomelingen waren daar zichtbaar 
trots op en het was genoeg reden voor deze bijeenkomst een mengeling van 
ernst, verdriet, humor en feest. 

In Israel kent men geen onderscheiding, zoals wij lintjes kennen, met echter 
een uitzondering de yadvashem onderscheiding voor niet Joden die moedig 
opgekomen zijn voor de door nazi’s vervolgde Joden. De Zijlstra’s Hantsje en 
Minke Zijlstra kregen deze onderscheiding postuum voor hun moedige werk in de 
2de Wereldoorlog. Een jonge Joodse vrouw zat bij hen ondergedoken anderen 
werden van voedsel voorzien. 

Er werd iets gezegd, en dat hoorde bij het ernstige stuk, dat er maar weinig 
mensen opkwamen voor hun Joodse landgenoten, uiteindelijk maar 5%. Bij die 
5% hoorden Hantsje en Minke. Die naast hun 8 kinderen zorgden voor joodse 
onderduikers. Chassid Umot ha-olam rechtvaardige onder de volkeren zo eren de 
Joden de niet Joden (Gojim) die met gevaar voor eigen leven Joden redden van 
vervolging door de Nazi’s.

We wiene tige fereard dat we der by wêze mochten,
4 Maaie Komitee Blauhûs.
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Oppeppertje van Werkgroep 55+

De zomer staat voor de deur. Voor iedereen tijd om lekker in de 
tuin te zitten, te wandelen of te fietsen. Afgelopen seizoen 
is het organiseren van koffieochtenden voor onze doelgroep 
helaas niet geworden op wat we er van hoopten. 

Slechts één bijeenkomst en een paar activiteiten met bewoners in het 
Teatskehûs! Maar we blijven optimistisch en hopen na de zomer een herstart te 
maken. Nu eerst genieten van de zomer! 

Een diner voor twee! 

In de vorige Nijsbrief stond een 
de prijspuzzel Woordwiel met de 
opdracht: Maak zo veel mogelijk 
woorden met de letters die in het wiel staan. Aardig 
te melden dat de heer Frankena op 101-jarige leeftijd 
ook nog meedeed en dat we van enkele kinderen een 
inzending kregen. Iedereen bedankt!

Dominicus en Annie Altena:   25 woorden
Evert en Petra Zijlsta:   31 woorden
Eveline Schilstra:   32 woorden
Dhr. Frankena:    34 woorden   
Nel Popma:    37 woorden
Aafie Kroon:    40 woorden
Wiebe en Trees van der Meulen: 45 woorden
Finn Popma:    46 woorden
Domien Witteveen:   62 woorden 

En de winnaar was ….. Domien 
Witteveen! 

Op de Jaarvergadering van Doarpsbelang konden we 
dit bekendmaken en op 31 maart 2022 brachten we het 
‘diner voor twee’ bij Domien. Misschien was het niet 
helemaal wat hij verwachtte, maar hij zag de humor er 
wel van in en was er blij mee. Ook mem Monique en zijn 
zussen konden er smakelijk om lachen! Toeval of niet, 
maar er lag die dag sneeuw.  Natuurlijk moest hij met de 
prijs op de foto! Eerst binnen, maar ook buiten, omdat de 
prijs heel goed paste bij het weer! 
Dus: Lekker ite!
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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

Kleed
Deze deken is gemaakt door de vrijdag breiploeg samen met de bewoners van 
Teatskehûs. 156 gebreide lapjes in allerlei kleuren die aan elkaar zijn gehaakt.
Een prachtig mooi gekleurd geheel!!

Vitaminetrip
In de week van 16 mei is er een vitamine wandeltocht georganiseerd in 
samenwerking met groep 8 van de Gregoriusschool. 4 dagen is er gewandeld.
De foto’s zeggen voldoende.
De bewoners maar ook de schoolkinderen waren zeer enthousiast en het weer 
was ook voortreff elijk.
Op vrijdag was er als afsluiting patat met een frikandel of kroket.
Iedereen heeft genoten en het is zeker voor herhaling vatbaar.
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Ook hebben we een wekelijks terugkerend activiteitenschema (uiteraard onder 
voorbehoud van de situatie rond corona) en wel:
 
Maandag:       gymnastiek
Dinsdag:         afwisselend bingo en zingen
Woensdag:     creatieve middag
Donderdag:    spelmiddag
Vrijdag:           handwerken
Alle activiteiten starten om 15.00 uur.
 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen ondersteunen.
Heeft u belangstelling neem dan contact op met Riemke Grunstra
Tel.nr: 0515-571900 of riemke.grunstra@patyna .nl
 
Wilt u deelnemen aan meerdere activiteiten dan is er ook de mogelijkheid om een 
abonnement bij ons af te nemen.
Wilt u meer informatie loop gerust eens binnen en stel uw vraag bij de receptie.

Riemke en Janny
0515-571900
www.patyna.nl

Nije Tsjerkhofpaden 
De grindpaden wiene net goed tagonklik en dreech te ûnderhâlden. Dêrom hat it 
parochybestjoer besluten om ferhurde paden oan te lizzen. 

Der kamen daliks al positive reaksjes. Wy binne der dan ek tige wiis mei. 
Lokaasjeried Sint Vitustsjerke. 

Rûnom de Sint Vitus 
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Sneon 10 septimber Iepen Monumintedei

Us Sint Vitustsjerke, de Bartolomeustsjerke fan 
Westhim en de Klokketoer fan Greonterp binne 
dan iepen foar besichtiging.

Programma Blauhús: 
Middeis tsjerkeplein terras, besichtiging tsjerke, fyts-, rin- en of farroute, oandacht 
foar it Odulphuspaad. 
Jûns yn de pastorijtún iepenloftfiering mei koar en fanfare, oanslutend 
frijwilligersfeest. 

Oans sjen yn of by de Sint Vitus,
Lokaasjeried en Jubileumkommisje

Der is fan begjin july oant en mei 10 septimber op sneontemiddei  fan 13.30 oant 
17.00 oere wer Tsjerkepaad. We rjochtsje in tentoanstelling yn mei as tema ‘jong 
en âld’. Us frijwilligers hjitte eltsenien wolkom. We ferwachtsje ekstra drokte op 
sneon 27 augustus (Merke), sneon 3 septimber (Hemdykrintocht) en sneon 10 
septimber (Iepen Monumintedei). 

Fan july oant en mei septimber Tsjerkepaad en Tentoanstelling 

Sneon 15 oktober fiere we dat ús 
Sint Vitustsjerke 150 jier lyn ynwijd is. 
We dogge dat jûns 19.00 oere mei in 
feestelike fiering mei koar en Fanfare.

Dan wurde ek de restaurearre Jozef 
en Maria sydaltaren ynsegene en 
op it tsjerkhof wurdt in tinkplak foar 
hjir begroeven religieuzen ûnthuld. 
Oanslutend is der in resepsje yn de grutte 
seal fan kafee De Freonskip.

Set dizze dei op jo kalender en ynformear 
famylje, eltsenien is wolkom! 

15 Oktober 2022
Jubileum 150 jier Tsjerkewijïng 
Sint Vitus Blauhûs
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl
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Nei trije jier wer Oldtimerdei 



23 Foto’s makke troch: Rinske Harsta

en Túnfeestspultsje
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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
ruitbreuk en reparatie

airco service
wasplaats

***   

***   

***   

*** 

*** 
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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 42.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Stembureau: De Freonskip, Blauwhuis
Aantal uitgebrachte stemmen: 425

Partij Aantal stemmen
CDA 82
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 55
FNP 180
VVD 22
Gemeente Belangen Totaal Lokaal (GBTL) 8
Groenlinks 6
ChristenUnie 11
D66 6
Nieuw Sociaal 13
Forum voor Democratie 17
Volkspartij in Nederlands Belang 25
 
Totaal aantal stemmen 425
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Het verhaal bij ....... … maar ook een vraag bij …
De Bekema’s Pôle 
door Nel Bekema-Hoekstra

In de zomerserie ‘Fryslân in de kano’  beschreef Ruurd Walinga op 15 juli 2020 
in het Friesch Dagblad de ‘electrisch varen online-route’  vanuit de vertrekplaats 
camping De Bearshoeke  in Oudega,  met twee ook voor kano’s mogelijke routes 
(zie kaartje). In het artikel noemde hij het eiland Bekema’s Pôle en schreef:

Met de wind in de rug varen we in oostelijke richting. Bij het begin van de 
Aldegeaster Brekken heeft recreatieschap de Marrekrite een paar jaar 
geleden het bijna verdwenen eiland de Bekema’s Pôle in ere hersteld. Voor 
pleziervaartuigen zijn er mooie aanlegvoorzieningen. Helaas – zoals trouwens 
bijna nergens in het Friese waterland – zijn er geen handige opstapsteigers voor 
kanoërs. Na zo’n drie uur kanoën komen we weer bij de camping. Tot zover het 
citaat. 
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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

Ik kreeg het krantenartikel van mijn schoonzus Truus Thiecke-Bekema, die het 
op haar beurt had gekregen van haar zus Anneke Thiecke-Bekema. En ja, zij had 
het gekregen van ene Herman Jorna uit Harlingen. Waarom? Omdat de naam 
Bekema’s Pôle er in werd genoemd.

Waar het eilandje precies ligt kon Truus me niet vertellen, maar het vinden er van 
zal niet al te moeilijk zijn. 

De naam is een ander verhaal, eigenlijk een vraag!
Truus heeft de afgelopen tijd in haar zoektocht Ruurd Walinga en veel mensen uit 
Blauwhuis en omstreken benaderd, echter zonder resultaat. De meeste mensen 
wisten van het bestaan van het eilandje, maar waarom en wanneer het De 
Bekema’s Pôle is genoemd, wist niemand! En toen kwam ze bij mij.
In eerste instantie had ik niet zo veel belangstelling, maar toen Truus vertelde 
dat ze zo graag wilde weten  hoe het eilandje aan de naam Bekema’s Pôle is 
gekomen werd ik met haar nieuwsgierig  en beloofde dat ik proberen zou het te 
achterhalen.

Daarom een vraag/oproep in deze Nijsbrief:
Wie kan ons meer vertellen over de Bekema’s Pôle?
Mail het aan mij (bekemahoekstra@gmail.com ) of stuur een berichtje naar 
de redactie van de Nijsbrief.
Het zou mooi zijn dat we in de volgende Nijsbrief het verhaal kunnen 
afronden met het ontstaan van de naam! 

Nog een tip voor de waterliefhebbers: de kanoroute met weilanden, kerktorens, 
boerderijen en prachtige vergezichten is zeker de moeite waard.
Kano’s kunnen worden gehuurd in een van de dorpen. In de Doarpswinkel  van 
Oudega is de Far dy Frij route (met kaart, routeboekje en gratis interactieve app) 
te koop.

En tot slot: In 1980 verscheen van de schrijver Johannes Walinga het boek 
Tusken 
Brek en Skuttel: Historie van de dorpen Oudega, Idzega en Sanfirden en ook hier 
wordt de Bekema’s Pôle genoemd. Een boek dat ter inzage ligt bij Tresoar!
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De leerlingen van groep 8 stellen zich voor

Hoi mijn is naam Jurre Homminga. Ik ben 12 jaar oud ik woon in Blauwhuis. Ik 
ga naar het Marne College. Daar heb ik super veel zin en om nieuwe vrienden 
te maken. Wat ik hier ga missen is de lol. Ik wil later een eigen transport bedrijf 
beginnen.

Ik ben Rick Wybenga.  Ik ben 12 jaar. Ik woon in Wolsum en ik ga naar het Aeres 
in Sneek. Ik heb er super veel zin. Wat ik hier ga missen is de lol met klasgenoten. 
Ik wil later  trekker monteur worden.

Ik ben Marrit Reitsma en ik ben 11 jaar en ik woon in Blauwhuis. Volgend 
schooljaar ga ik naar het Bogerman in Sneek. En daar heb ik super veel  zin in, 
omdat je weer andere docenten hebt. Mijn goede herinneringen aan deze school 
zijn de kleuters,  dat was toen we naar de kinderboerderij gingen. Later wil ik 
graag juf worden. Mijn hobby’s zijn: Schaatsen, Skeeleren, Paardrijden en met de 
paarden spelen. 

van links naar rechts, achterste rij:
Brecht Ykema, Marrit Reitsma, Marieke Kloostra, Hylke Scharringa, Mette Jorritsma, Tess 
Bakker en Nieke Ykema
Van links naar rechts, middelste rij:
Rick Wybenga, Inge Witteveen, Jurre Homminga, Sanne Salden en Maaike Kroon
Van links naar rechts, voorste rij:
Ygram Galama, Marijke Wybenga, Avina Couperus en Brecht Frankena
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Hoi ik ben Mette Jorritsma en ik ben 12 jaar. Ik vind het leuk om te volleyballen 
en te knutselen.Volgend schooljaar ga ik naar het CSG Bogerman in Sneek.
Ik heb er zin in, maar ga zeker mijn klasgenootjes missen. En later wil ik graag in 
de zorg werken.

Ik ben Sanne Salden. Ik ben 11 jaar en ik woon in Greonterp met mijn ouders en 
broer en broertje. Ik ga naar het Aeres in Sneek. Ik heb er heel veel zin in.
Mijn hobby’s zijn paardrijden, buiten spelen en buiten helpen. Ik ga niet heel veel 
missen, behalve mijn klasgenootjes. Wat ik later wil worden weet ik nog niet.

Hoi, ik ben Brecht Frankena en ik ben 11 jaar. Ik ga naar het CSG Bogerman in 
Sneek. Ik hou heel erg van creatief zijn en om buiten te volleyballen. Ik heb erg 
veel zin in de middelbare, want nieuwe school en nieuwe vrienden. Ik ga vooral 
de gezelligheid van onze klas missen. Wat ik later wil worden weet ik nog niet.

Hey, ik ben Brecht Ykema. En ik ga naar het CSG Bogerman in Sneek. Ik ga 
mijn vriendinnen wel missen, maar gelukkig fiets ik samen met Mette en Brecht.
Waarschijnlijk zit ik ook met Brecht in de klas. Zelf wil ik later juf van groep 1,2 
worden, en daarnaast vrijwilliger bij de brandweer.

Ik ben Ygram Galama. Ik ben 12 jaar oud en zit in groep 8 op de St. Gregorius 
school. En ga volgend jaar ga ik naar de Marne in Bolsward. Mijn hobby’s zijn 
gamen, voetballen en buitenspelen. Ik woon met mijn vader, moeder, broer en 
zusje.

Hallo ik ben Nieke Ykema. Ik ben 12 jaar en woon in Blauwhuis. Volgend jaar 
ga ik naar het Bogerman in Sneek. Daar heb ik veel zin in, al ga ik natuurlijk wel 
mij vrienden missen. Mijn hobby’s zijn skeeleren en schilderen. Mijn sporten zijn 
volleybal en kaatsen. Mijn leukste herinneren zijn de schoolreisjes.

Hoi ik ben Maaike Kroon. Ik ben 11 jaar en woon in Westhem. Ik ga naar het 
CSG Bogerman in Sneek. Ik heb er best veel zin in, want je maakt nieuwe 
vrienden, nieuwe docenten en de schoolhond. Wat ik ga missen aan deze school 
zijn mijn vrienden en de gezelligheid. Mijn hobby’s zijn volleyballen en met 
vrienden afspreken. Wat ik later wil worden weet ik nog niet.

Hoi ik ben Marieke Kloostra, ik ben 12 jaar jong en woon in Wolsum. Mijn 
hobby’s zijn volleybal, paardrijden en pake helpen met de paarden. Ik ga naar het 
CSG Bogerman in Sneek. Ik heb er erg veel zin, want een nieuwe school, nieuwe 
vrienden, nieuwe docenten en de schoolhond. Wat ik ga missen aan deze school 
is de gezelligheid en de andere klasgenoten. Wat ik later wil worden weet ik nog 
niet, maar wel iets met dieren!
 
Hoi, ik ben Marijke Wijbenga, ik ben 12 jaartjes jong en woon in Blauwhuis. Mijn 
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hobby’s zijn volleyballen en kaatsen en spelen met dieren. Na de zomer vakantie 
ga ik naar het CSG Bogerman in Sneek. Ik heb super veel zin in de hond die daar 
is en nieuwe vrienden en de nieuwe docenten. Wat ik ga missen is de klas en de 
lol met juf Pytrik. Wat ik later wil worden is iets met dieren of in het ziekenhuis.
                                  
Hoi ik ben Avina Couperus en ben 12 jaar jong. Mijn ouders zijn Rene en 
Cahtrien Couperus. Hobby’s van mij zijn paardrijden en volleybal dit doe ik al veel 
jaren met veel plezier. Volgende jaar ga ik naar het CSG Bogerman in Sneek. Ik 
heb er echt heel veel zin in. Ik ga wel de gezelligheid van onze klas missen. Wat 
ik in mijn toekomst ga doen dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat ik heel graag een 
wereldreis wil maken. 

Hallo ik ben Hylke Scharringa en ik ben 12 jaar jong. Mijn hobby’s zijn 
volleyballen en gamen. Ik ga naar de CSG Bogerman in Sneek. Ik weet nog niet 
wat ik later wil worden.

Hoi, ik ben Tess Bakker en ik ben 12 jaar jong. Ik woon in Westhem. Ik ga 
naar Aeres in Sneek. Ik heb er veel zin in, omdat je nieuwe vrienden maakt en 
nieuwe docenten krijgt. Wat ik ga missen aan deze school is, de gezelligheid en 
klasgenoten. Mijn hobby’s zijn paardrijden, volleyballen en mijn vader helpen op 
stal. Wat ik later wil worden is dierenartsassistente bij de paarden.

Hoi ik ben Inge Witteveen. Ik ben 12 jaar oud en woon in Wolsum samen met 
mijn ouders (Jeroen en Mariska) en met mijn broertje (Werner). Ik ga naar het 
Marne College in Bolsward. Mijn hobby’s zijn tekenen, schilderen en lezen.  Ik 
heb er heel veel zin in en ga de gezelligheid en de lol missen die we hier hadden. 
Wat ik later wil worden weet ik nog niet helemaal zeker, maar ik zou wel journalist 
willen worden of schrijfster.

Hoi, ik ben Mirte Hannema en ik ben 12 jaar en woon in Blauwhuis. Na de 
zomervakantie ga ik naar de havo/vwo op het RSG in Sneek. En heb erg veel zin 
in de nieuwe school, maar ik ga groep 8 wel missen want we hadden altijd dikke 
lol. Mijn hobby's zijn autocross, stockcar rijden, volleybal en kaatsen.

No sa (4)
(troch Bert de Jong)

Dit jier is it 25 lyn dat wy ferhuzen fan de Van der Looswei nei De Sylroede. Ein 
maart 1997 waard foar ús hús de earste peal de grûn yn slein en dat wie ek de 
earste fan plan De Sylroede. Begjin novimber fan dat jier wienen wy de earste 
bewenners fan de Sylroede. Likernôch 25 jier letter is de lêste kavel fan De 
Sylroede beboud en hawwe Jelle en Maria ‘as lêsten’ harren plakje fûn. Uteinlik 
binne der yn plan De Sylroede yn dizze 25 jier 49 wenningen boud.
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Op it stuit is der behoarlik fraach nei nije wenningen. As ik dan efkes efterom 
sjoch, dan liet de gemeente der destiids gjin gers oer groeie. De lêste wenningen 
oan de Gerben Rijpmastrjitte binne yn de earste helte fan de jierren ’90 fan 
de foarige ieu boud. Drekt dêrnei waard plan De Sylroede al bouryp makke. 
Tsjintwurdich moat der foaral boud wurde foar eigen minsken en dan mei namme 
foar de eigen jongerein mar dat wie doe net sa. De earste fase fan plan De 
Sylroede bestie út 24 kavels. Fiif kavels waarden kocht troch minsken út Blauhús 
en omkriten. De oare 19 kavels wienen foar minsken om útens. Hielendal 
neat mis mei want dat bringt nij libben yn de brouwerij. As ik no nochris nei de 
ferhâlding sjoch, dan wurde 14 fan de 24 wenningen bewenne troch minsken mei 
in ‘Blauhúster roots’. Trochstreaming neame wy dat.

Lykas krekt oanjûn is wentebou op dit stuit ek wer aktueel. De jongerein 
moat foar it doarp behâlden bliuwe. Dat is ûnder oare goed foar de skoalle, 
it ferieningslibben en middenstân. Yn dat ramt is it wichtich dat der omsjoen 
wurdt nei in nije wenteboulokaasje. Ik kin fansels net yn de beurs sjen fan de 
jongerein mar wat ik my wol ôffreegje is as hja allegear it fet op de bonken ha 
om ta oankeap fan in wenning oer te gean. De grûnprizen lige der net om, de 
boumaterialen binne op it stuit krûddjoer en de rinte giet ek wer omheech. Ik wol 
de tiid fan 25 á 35 jier werom perfoarst net romtantisearje mar doe wienen der 
noch genôch hierwenningen om de earste stap, los fan heit en mem, te setten. 
Nei in pear jier waard faaks de folgjende stap setten om in eigen wenning te 
keapjen. Dêrnei wie it belied fan de wenteboustifting der op rjochte om ta ferkeap 
fan de hierwenningen oer te gean. In oantal minsken hawwe dêr tankber gebrûk 
fan makke en dat is fansels folslein te begipen. Mar dêrmei ûnstiet der wol krapte 
oan hierwenningen.

Mar yn Blauhús hoege wy net yn panyk te reitsjen omdat de situaasje dochs 
efkes oars is as yn in protte oare doarpen. Want wy hawwe it Teatskehiem 
mei 17 hierwenningen. Yn de oarspronklike opset wienen dizze wenningen 
bedoeld foar de âlderein dy’t harren noch selsstannich rêde koe mei wat stipe 
út it Teatskehús. Dat is no net mear sa mar de Wenteboustifting hâldt noch wol 
fêst oan in minimale leeftiid fan 55 jier (en mei útsûnering in minimale leeftiid 
fan 40 jier). Nei myn betinken moat dy minimale leeftiden loslitten wurde sadat 
ek de jongerein har earste eigen plakje dêr fine kinne. Der is miskien noch wol 
wat kâldwetterfrees mar as der  ien skiep oer de daam is, folgje der mear. It sil 
faaks in earste opstap wêze nei in folgjende eigen wenning. En it Teatskehiem 
sil in prachige buert wurde mei in miks fan âld en jong. En in nije wenbuert is 
fansels in goede saak foar de minsken dy’t dêr klear foar binne en dat jout ek wer 
trochstreaming sadat ús Blauhús klear is foar de takomst. Want dêr giet it om. 

No sa!          
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Ut de Âlde Doaze
(troch Bert de Jong)

De VV. Blauwhuis bestie op 2 maaie 90 jier. Yn it wykein fan 29, 30 en 31 july sil 
dêr efkes feestlik by stilstien wurde. Der binne troch de fuotballers dus al ferskate 
jubilea fierd. Sa ek yn de oarlochsjierren (1942) doe’t de BVC 10 jier bestie. Der is 
doe in liet opdroegen. Dat wol ik jimme net ûnthâlde...

Wijze: wie in januari geboren is

10 jaar voetbal Blauwhuis

1.Wij zijn de toekomst van Blauwhuis, wat 
fijn
En bleven daarom thans niet thuis, wat fijn
Al zijn wij de jongsten uit Uw rij
Wij staan toch zeker aan Uw zij
Wat fijn, wat fijn, wat fijn 2X

2.Groen wit, daar zijn wij in getooid, hoezee
En hebben thans onze vlag ontplooid, 
hoezee
U ziet het daar staat B.V.C.
Die gaat er thans al 10 jaar mee
Hoezee, hoezee enz.

3.10 jaar tolt thans de voetbal hier, da’s wis
En altijd met heel veel plezier, da’s wis
U, ouden gingen ons eerst voor
En wij gaan zeker er mee door
Da’s wis, da’s wis enz.

4.En daarom voor wij verder gaan, hoor 
goed
Onze dank voor iedere veteraan, hoor goed
Die deze club in ‘t  leven riep
En daardoor ons in ’t schoppen hielp
Bravo, bravo enz.

5.Het eerste speelden ze aan de laan, is ’t 
niet?
Daar gingen ze toen weer gauw vandaan, 
is ’t niet
De Kat kreeg toen het groene veld
Daar waren velen op gesteld
Is ’t niet, is ’t niet enz.

6.Het liep u daar soms niet mee,  o nee
U speelde soms haast in een zee, o ja
Het ledental dat daalde zeer
Doch B.V.C. die redde ’t weer
Wat fijn, wat fijn enz.

7.Ook werd door U daar veel bereikt, bravo
Het kampioenschap werd een feit, bravo
Aan de spelers van dit bloeiend jaar
Onze hulde daarvoor menig jaar
Bravo, bravo enz.

8.Een speler van dit elftal, wat droef!
Die kwam in de oorlog tot de val, wat droef!
Herdenk hem thans en ga staan
Opdat zijn ziel in vrede ga
Wat droef, wat droef enz.

9.We zeilden daarna naar Blauwhuis, wat 
zou ’t!
Daar kregen we een heel nieuw huis, wat 
zou ’t!
De Hege Njoggende werd ons veld
Hoewel het koste heel veel geld
Wat zou ’t, wat zou ’t enz.

10. Het wakker bestuur kwam tot bezin, 
bravo!
En riep de hulp van anderen in, bravo!
De sportcommissie werd een feit
En toen was ’t maar een kleinigheid
Bravo, bravo enz.
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11.Het ledental ging rap vooruit, goed zo!
En donateurs een hele buit, goed zo!
De korfbal en de kaatsers ook
Die kwamen nu ook aan de kook
Goed zo, goed zo enz.

12.Ook hier kwam gauw weer narigheid 
van, wat dan!
Na ja het was maar een kleinigheid wat 
dan! 
Een ram werd daar het offer van
Want die ging door de verkeerde dam
O ja, o ja enz.

13.Daarna is alles goed gegaan., hoezee!
Wij kwamen er steeds vol vreugd vandaan, 
hoezee!
Een trainer zelfs werd aangesteld
Dan was ’t er woelig op ’t veld
Hoezee, hoezee enz.

14.Aan U commissie alle eer, hoezee!
Gij werkt thans altijd keer op keer, hoezee!
Het is voor u een grote deugd
Te werken steeds voor de jeugd
Hoezee, hoezee enz.

15.Met feesten heeft u steeds succes, ga 
voort!
Blijf daarom altijd op de bres, ga voort!
Een ieder is altijd voldaan
Vol lof en dank naar huis gegaan.
Ga voort, ga voort enz.

16.Aan de spelers hier in deze zaal, hoor 
goed!
Aan jullie ook een klein verhaal, hoor goed!
Wees stil onthoud dit alles goed
Want ’t is zoals het wezen moet.
Hoor goed, hoor goed enz.

17.Toont dat ge’n BVC-er bent, Groen wit!
En blijft er dus altijd present, Groen wit!
Speel fair en altijd met plezier.
Dan houden we vast ons clubje hier
Groen wit, Groen wit enz.

18.Maakt soms een speler eens een fout, 
wat dan!
Maakt dan zo’n jonge niet benauwd, O nee!
Maar geef ‘m direct weer nieuwe moed
Dan gaat ’t weer zo ’t wezen moet
Ja, Ja! Enz.

19.Tenslotte aan ’t bestuur een vraag, wat 
dan!
Wij aspiranten spelen graag. Ja, ja!
Wij zijn de toekomst van Uw club
En vragen daarom om Uw hulp
Ja, ja enz.

20.Wij zouden graag eens spelen gaan, O 
ja!
Helpt ons hier alstublieft dan aan, O ja!
Denk dus aan ons de kleinste jeugd.
Dan doet u ons ene grote deugd.
O ja, o ja enz.

21.U hebt er nu ons vers gehoord. Is ’t niet!
De Graaf wil graag nu nog even aan ’t 
woord. Is ’t niet!
Die wil wat zeggen tegen een paar
Die hebben thans gespeeld tien jaar
Is ’t niet, Is ’t niet enz.

22.’t zijn Sjoerd en Thewes alle twee, 
hoezee!
Die jubileren thans ook mee, hoezee!
We vragen hun toch niet te veel
Om hier te komen op ’t toneel
Hoezee, hoezee enz.

We hebben thans ons vers gedaan, tot 
ziens!
Een gaan daarom hier weer vandaan, tot 
ziens!
En geven thans het woord aan U
Om Sjoerd en Thewes te eren nu
Tot ziens, tot ziens enz.
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BVC 1938-1939. It fuotbalfjild wie doetiids op ‘e Kat (Westhem) en it seach út op it 
hoenderpark fan Marten Thibaudiër.
Boppe: Skiedsrjochter Van der Werf, Thewis Hobma, Jelle Dooper, Hindrik van 
der Zee, Dominicus Bootsma, Swerus de Vreeze
Midden: Hindrik Gaastra, Piet Tolsma
Under: Gerard de Vreeze, Johannes de Graaf (keeper), Epke Kuipers, Sjoerd 
Hobma
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@gerbenrypma                      gerbenrypma@home.nl                      t 06 3890 9704

'Keunst út de regio' 
yn Gerben Rypma - keamer 
kafee De Freonskip Blauhûs

Trije keunstners hawwe mei-inoar de 
tentoanstelling 'keunst út de regio' yn 
de Gerben Rypmakeamer yn kafee De 
Freonskip ynrjochte. 

Lucas Foekema (Boalsert): “Ik wurkje 
graach mei akrylferve. Dat wurket fluch en 
past wol by myn wize fan wurkjen dy 't wat 
ympresjonistysk is. Ik hâld fan de natuer 
en dus skilderje ik lânskippen mar faak ek 
bisteportretten of strjittafrielen, minsken 
dy 't muzyk meitsje, jazz, de drokte op in 
stasjon.
 It binne skilderijen mei in protte kleur”. 

Karin Heystee (Reahûs) skildert portretten 
en stillevens yn akwarel: “Ik haal mijn 
onderwerpen uit de directe omgeving, de 
tuin, onze kinderen en kleinkinderen, mijn 
hond Fido, groenten op het aanrecht en 
natuurlijk bloemen. Ik schilder ook heel 
graag portretten”. 

Rinske Rijpma (Westhim): “Yn de 
winterperioade meitsje ik, mei it troch de 
jierren hinne sammele materiaal, moaie 
boeken en objekten. Utgongspunt dêrby is 
om gjín lym te brûken. Alle boeken binne 
bûn mei help fan elastyk of papiertried en 
mei fariaasjes op dit tema”. 

Iepen: oant en mei oktober 2022.
Fan tiisdei oant en mei sneon 12.00 -20.00 
oere en op snein fan 14.00 -20.00 oere. 
Tagong fergees.
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In goed sin is de bêste pronk: muzykfoarstelling om melkerstiid 

Op snein 12 juny klonkt der muzyk yn it lân fan De Ryp by de Tempelpleats fan 
Simon en Yteke Bakker. Moarns betiid om 5.00 oere en middeis om 16.30 oere. 
Melkerstiid! Sintraal yn de foarstelling stiene de siswizen mei as titel ‘Siedkerlen’ 
fan boere-arbeider Gerben Rypma. 

Rypma hie in fin mear as in bears. Hy skildere, makke gedichten en betocht 
hûnderten siswizen. Hy liet him dêrby ynspirearje troch syn omjouwing, it 
wetterlân fan De Ryp.

Komponist Feike van Tuinen fan Drylts makke passende meldijen by in seleksje 
fan siswizen en foarmen de basis fan de foarstelling ‘In goed sin is de bêste 
pronk'. Mei Ben Brunt (bariton) en Saskia Zoet/Sjoukje van der Velde (piano). 
Ferteller Douwe Kootstra hie him ferdjippe yn de persoan Gerben Rypma. Yn de 
foarstelling brocht hy him foar it publyk ta libben. Cristiaan Ybema fan Nijlân die 
de rezjy. 

It wie in hiel bysûnder barren. Us bestjoer beriedt him no oft der in boekje 
útkomme moat mei in kar fan de Siedkerlen.  Sa as: ‘Wa’t neat ferlanget besit it 
measte’ of ‘In hastich minske moat op in ezel ride’.

Gerben Rypma Stifting. 
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Iepenloftspul De Legendaryske Vinea Domini Sylkampen 

Tank oan eltsenien dy’t har -him ynsetten hat om it iepenloftspul ta in grut súkses 
te meitsjen!  Omdat bylden faaks mear fertelle dan wurden, hjirby inkele foto’s fan 
dizze legendaryske prestaasje: Paters op ûndersyk, wolkom 1e kamp en slotfeest 
sylkampwike. Sjoch ek @LokaasjeTeaterBlauhus
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Zaterdag 3 september is het weer zover! De start van 
de 7e editie van de Hemdykrintocht.
Net als bij de vorige edities is start en finish in 
Blauwhuis en zijn er onderweg verschillende activiteiten 
en mogelijkheden om te genieten van de mooie tocht. 
Er kunnen 3 afstanden gelopen worden; 10, 20 of 30 
km. De kaartverkoop is inmiddels gestart. 

De tocht gaat over de eeuwenoude, kronkelende Hemdyk, waarvan de oorsprong 
ligt in de 12e eeuw. De dijk is, net als de Slagtedyk, doelbewust als slaperdijk 
aangelegd. Een slaperdijk is een dijk die alleen dienstdoet als waterkering als de 
zeekering (wakedijk) het begeeft. De Hemdyk moest het gebied ten zuiden van de 
voormalige Middelzee beschermen tegen het binnenwater uit de veengebieden 
en de Zuiderzee. 

In 2001 ontstond het idee voor deze wandeltocht bij de IIsklup fan Blauhús. Het 
ijs kwam niet, dus werd er gezocht naar een alternatief om toch in beweging te 
blijven én gezellig bij elkaar te zijn. Eerst was het idee was om de tocht alleen 
voor leden van de iisklup te organiseren, maar uiteindelijk wordt besloten om 
iedereen een kans te geven en “maar te kijken hoe het komt”. En dat hebben ze 
geweten!! Er kwamen 4000 aanmeldingen. 

Helaas ging deze editie niet door in verband met de grote mond- en klauwzeer 

 Vanaf zaterdag 2 juli wordt er in het kader van 
Tsjerkepaad een expositie tentoongesteld van schilderijen 
van Nynke Landman. Zij is  geboren op de boerderij “RS 
Meervliet” in Blauwhuis en heeft naar eigen zeggen hier 
een geweldige jeugd gehad. Na wat omzwervingen woont 
ze nu al ruim 30 Jaar in Nijesijl.

6 Jaar geleden is ze gestart met de opleiding aan de 
Noordelijkste kunstacademie in Foudgum. 

Vanaf 2 juli t/m 10 september elke zaterdagmiddag vanaf 13.30 tot 17.00 uur. 
Monumentenweekend ook op zondag 11 september, zelde tijden.

Tsjerkepaad Bartholomeuskerk Westhem: 
Expositie Nynke Landman.

Schilderen blijft haar boeien en er is inspiratie voldoende. Mensen om haar heen 
zet ze graag op het doek, maar ook het Fryske landschap, ambachten en onze 
Fryske cultuur komen aan bod. 
Ook haar belevenissen op haar reizen naar Afrika probeert ze op het doek weer 
te geven. Het is soms maar net wat mijn aandacht heeft, zegt ze. 
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Badmintonners gezocht 
De badmintonclub is dringend op zoek naar nieuwe en/of oude 
leden.
We spelen op maandagavond in sporthal “de Singel” in Blauwhuis.

We beginnen 19.30 t/m ongeveer 21.30 uur van september t/m 
april.
Er wordt recreatief gespeeld en zo nu en dan wordt er een 
toernooi georganiseerd met een gezellige nazit in de kantine.
Het is niet verplicht om iedere week te komen, iedereen komt 
wanneer hij of zij dat wil.

Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom om te komen badmintonnen.
Wil je het eerst eens proberen dan kan dat vrijblijvend twee keer en daarna beslis 
je of je door wilt gaan.

Meld je snel aan zodat de badmintonclub kan blijven bestaan.

Voor vragen of aanmeldingen kun je bij onderstaande bestuursleden terecht.

Secretaris: Josina Loonstra              06 - 20 11 00 87
Penningmeester: Jaap Tiedema     06 - 12 74 54 53
Voorzitter: Richard v/d Zee            06 - 11 07 25 56

Of stuur een mail naar blauhusterbmc@gmail.com
Webpagina: www.blauhusterbadmintonclub.nl

uitbraak. In 2003 werd er weer met frisse 
zin gekeken naar de mogelijkheden. Deze 
tocht ging wel door en was een groot succes. 
De Iisklup heeft tot en met de lustrumeditie 
van 2013 het initiatief genomen voor het 
organiseren van deze tocht. Helaas waren er 
geen opvolgers die na 2013 het stokje over 

wilden nemen. In 2018 werd de Hemdykrintocht nieuw leven ingeblazen met een 
prachtige tocht. En zijn er volop voorbereidingen voor alweer de 7e editie. 

Wil je vrijwilliger zijn op de dag zelf of vind je het leuk om de wandelaars 
onderweg te vermaken met je talent. (Dit mag en kan alles zijn!) Stuur dan een 
mail naar: info@hemdykrintocht.nl of neem contact op met Karin Bolink 06-
47792635.
Volg de ontwikkelingen rondom de Hemdykrintocht op www.hemdykrintocht.nl en 
onze facebookpagina. 
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Sport
(door Bert de Jong)

De verschillende competities zijn weer gespeeld. Tijd om de balans op te maken.

Het eerste damesteam is met een zevende plaats in de 
middenmoot geëindigd met slechts vier punten minder 
dan de nummer vijf. Al met al een redelijke prestatie. 
Dan kan niet gezegd worden van het tweede damesteam 
dat eindigde op de één na laatste plek. 

Dames 3 wist een zesde plek te 
bemachtigen en is daarmee een 
echte middenmoter. 
De vlag is uitgegaan voor het 
vierde damesteam want zij werden 
met 51 punten kampioen. De 
directe achtervolger liet een gat 
vallen van 11 punten. Gefeliciteerd 
dames! 
Het vijfde damesteam daarentegen 
heeft een moeilijk seizoen achter 
de rug met een laatste plek als 
resultaat. Heren I speelde een 
competitie met vijf teams. Met een 
gedeelde tweede plek kan men 
best tevreden zijn.kampioensteam Dames 4   

In verband met Corona, hebben de 
dammers de competitie niet uitgespeeld. 
Dus dit seizoen geen kampioenen en 
degradanten. De stand van zaken:

Damclub De Skyfkes

A-Poule:
1.Jappie de Jong met 9,5 punten uit 12 gespeelde wedstrijden;
2.Bernard J. Kroon met 9 punten uit 12 gespeelde wedstrijden.

B-Poule
1.Leo Altena en Michiel Zeinstra met 5 punten uit 10 gespeelde wedstrijden

C-Poule
1.George Galema met 3,5 punten uit 5 gespeelde wedstrijden
2.Richard Smeding met 1 punt uit 3 gespeelde wedstrijden
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Het eerste elftal heeft een goed seizoen achter de rug. 
De mannen hebben het hele jaar bovenin meegedaan. 
Een kampioenschap was te hoog gegrepen maar 
een plek in de nacompetitie zat er zeker in. Tegen de 
koploper werd op het sportcomplex aan de Gerben 
Rijpmastrjitte in een mooie wedstrijd nog gelijk 
gespeeld (2-2) maar daarna heeft men het even laten 
liggen en ging de nacompetitie net aan de neus van 
de groenhemden voorbij. De laatste wedstrijd werd 
echter nog overtuigend gewonnen tegen Houtigehage (6-0) met een 4e plek als 
eindresultaat. Dit resultaat geeft een goed gevoel om er volgend jaar weer stevig 
tegenaan te gaan om opnieuw een gooi te doen naar een plek in de 4e Klas. 
Het tweede elftal heeft een merkwaardig seizoen achter de rug. Er werd met 
ruime cijfers verloren maar er zaten ook ruime overwinningen tussen. Al met al 
eindigde het tweede elftal in de middenmoot met 21 punten. 
Dan beschikt de VV Blauwhuis na de winterstop over een derde elftal. Een 
enthousiaste ploeg die uiteraard nog even om gang moet komen maar zal na de 
zomer zeker van zich laten horen.
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Oplossing: de Sylroede

Jeugdkorpsenfestival yn’e tún 
fan de Sint Vitustsjerke
Sneon 18 juny wie der in soad reuring yn’t doarp. De âlde 
trekkers en motoren wienen te bewûnderjen op it plantsoen. 
Troch it hiele doarp wie de Garagesale en moarns fûn yn’e tún 
fan de Sint Vitustsjerke it Jeugdkorpsenfestival plak. 

Nei alle stilte fan de ôfrûne moannen wie ús dirigent, Roelof Bakker mei it idee 
kommen om oare jeugdkorpsen út de omkriten te freegjen om mei Koperkabaal 
mei te dwaan. It wie foar it earst dat Fanfare Blauwhuis dit festival organisearre.

Yn’e prachtige entourage fan’e tún - die al hielendal klearmakke wie foar it 
Túnfeest – mochten de bern fan Excelsior XS fan Skraard, Jong Excelsior 
Nijlân en de Blauhúster bern fan Koperkabaal harren hearre litte. Ek de fjouwer 
proefl esleerlingen fan Koperkabaal lieten hearre wat se yn in koart skofke tiid 
leard hienen.

Foar in oantal bern wie it de earste kear dat se optrede mochten foar publyk. En 
dan ek noch wol op in echt poadium! Dat wie fansels wol wat spannend, mar 
foaral ek hiel leuk. Al mei al wie it in tige slagge moarn, dy’t wat ús betreft foar 
werhelling fetber is! We wolle hjirby graag de Túnfeestcommisje hertlik tank sizze 
foar it mei mooglik meitsjen fan dit festival.

Fanfare Blauwhuis
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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!
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