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Beste bewoners van Blauhús en omstreken.

Het loopt naar het einde van 2022. De 
gezellige donkere weken van december zijn 
aangebroken. Samen met familie en vrienden 
even gezellig bij elkaar zitten en terug kijken op 
2022 en vooruit kijken op 2023.
De gebruikelijke culturele, sociale, sportieve en 
feestelijke activiteiten konden afgelopen jaar 
gelukkig zonder beperkingen beleefd worden. 
Blauhús op z’n best.
Dit is alleen maar mogelijk met de vele 
vrijwilligers die zich hier maximaal voor inzetten.
Wat het meest in het oog springt is wel de progressie die de wooncommissie 
afgelopen jaar heeft gemaakt. Verderop in deze Nijsbrief staat een verslag van 
de laatste info avond van 1 dec jl. Een groot compliment voor deze commissie 
die met vasthoudendheid en positiviteit het gesprek met gemeente SWF gaande 
houdt en samen grote stappen hebben gemaakt. 2023 wordt wat woningbouw 
betreft het jaar van de waarheid.

We zitten in een periode van vele jubileums;  100 jaar Gregorius school, 150 jaar 
St Vitus kerk, 90 jaar Blauhúster Voetbal Club en volgend jaar 150 jaar Blauhúster 
merke. 
En dat voor een dorp wat nog geen 75 jaar jong is. 
Bijzonder dat je als “jong” dorp “oude” instituten kan vieren.
Er liggen voor 2023 weer de nodige initiatieven klaar.
Een nieuwe werkgroep is i.s.m. de merke-commissie bezig de “Fryske hynste 
fokdei” tijdens de merke een nieuwe invulling te geven. Ook hier word je in deze 
Nijsbrief over geïnformeerd. We hopen dat dit initiatief breed door Blauhús en 
omgeving gedragen gaat worden.
Wat het doarpsbelang betreft hebben wij diverse plannen klaar liggen om de 
“mienskip” verder te versterken. We doen ook dan weer een beroep op je 
inzet en medewerking om hier een succes van te maken. We zullen komende 
weken/maanden hier een invulling aan geven en je hierover informeren. We zijn 
uiteindelijk samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid van ons dorp en z’n 
omgeving.
 
Vanaf deze plaats wensen we je fijne feestdagen en een bijzonder gezond en 
gelukkig 2023 toe.
Veel leesplezier met deze Nijsbrief.

Namens het Doarpsbelang Blauhús;
Acronius Ettema
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Kalinder
Datum Aktiviteit
26 december – 6 januari Kerstvakantie
30 december Blauhúster Skûtsje, 16.00 oere Âldjiersborrel
31 december SAC, Oliebollenactie
31 december Ald en Nij feest keten, vanaf 21.00 uur bij    
 Autoschade Heins

10 januari EVA, koffiemorgen, vanaf 20.00 uur Café De    
 Freonskip
14 januari SAC, Sportmiddag en -avond,  de Singel

8 februari EHBO, Workshop Eerste Hulp aan kinderen,    
 clubhuis SieSa
21 februari EVA, lezing door Joanke Sierksma, vanaf 20.00 uur   
 Café De Freonskip
17 – 20 februari Carnaval
27 februari – 3 maart Voorjaarsvakantie

21 maart EVA, slotavond
26 maart Begin zomertijd
29 maaart Jaarvergadering Doarpsbelang

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

Kolofon (ferfolch)

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 1 maart 2023

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
Tweede informatieavond wonen
De tweede informatieavond over wonen in 
Blauwhuis leverde mooie resultaten op. Zo'n 
60 belangstellenden stroomden De Freonskip 
binnen en kregen allemaal een letter. Geen 
chocoladeletter maar een letter die was gekoppeld 
aan een tafel zodat aan iedere tafel een willekeurig 
groepje werd samengesteld.
De wethouder voor wonen, Michel Rietman, was 
speciaal uit een budgetvergadering gestapt om 
naar Blauwhuis te komen voor deze informatieavond. Aan hem de eer om de 
avond te openen en te sluiten. Het is goed om te horen dat het goed is geland dat 
er in Blauwhuis qua woningbouw wat moet gebeuren en dat de gemeente hier 
ook actie onderneemt.

De ideeën van de eerste informatieavond werden 
vervolgens op de beamer gedeeld. Op basis van de 
resultaten van de eerste informatieavond en regelgeving 
zijn twee hoofdrichtingen uitgewerkt; nabij het Teatskehiem 
en om en nabij het voetbalveld. De andere locaties zij niet 
uitgesloten, maar de focus lag op deze twee locaties.
Zeven groepjes werkten de plannen uit en daar ontstonden 
mooie ideeën en er werden goede discussies gevoerd. 
Op een plattegrond konden huisjes, wegen en boompjes 
geplakt worden en zo begon het steeds meer op een 
monopolyspel te lijken. Na een uur mocht ieder groepje 
in drie minuten hun ideeën presenteren. Hier kwamen 
mooie ideeën naar voren zoals een woonhofje of appartementen om de kosten 
te drukken. Ook ideeën om de doorstroming op gang te helpen en voldoende 
parkeerplekken bij de woningen. Alles is vastgelegd op de plattegronden en die 
zijn door de gemeente meegenomen als naslagwerk.

Ter afsluiting liet de wethouder weten hier vaart achter te willen zetten en dat in 
december de resultaten van de avond worden uitgewerkt zodat het in januari in 
de gemeenteraad kan worden behandeld.
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Fotochallenge Blauhús! #fotoBlauhús verlengd tot 31 januari 2023

Fotochallenge Blauhús! #fotoBlauhús 

Kortere dagen komen eraan; soms mooi weer en soms ineens 
warm of ineens koud. Dat zijn de komende afwisselende 
maanden.  

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 
voorjaarseditie (en niet 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 is uitgesteld en loopt tot 31 januari 2023, 
daarna kunnen foto’s wel opgestuurd worden maar doen ze niet meer mee voor de prijzen. 

 

Noflike krystdagen en 
in lokkich 2023

Meiwurkers Nijsbrief
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Beste Blauhústers.

Tijdens de komende 
ledenvergadering in het voorjaar 
2023 staat er ook weer een 
bestuursverkiezing van het 
Doarpsbelang op de agenda.
Na vele jaren van grote inzet zijn 
Grietje Bloemsma en Auke Attema 
aftredend en niet herkiesbaar.

Dit betekent dat we op zoek zijn naar twee nieuwe enthousiaste en betrokken 
bestuursleden.
We streven er naar om uit elke leeftijdscategorie een vertegenwoordiging te 
vinden.
Dus een 20er, 30er,40er,50er en in 60er.
Onze voorkeur gaat nu uit naar een twintiger en dertiger die zitting komen nemen.
Tijdens JUB 22 van afgelopen voorjaar is uit de vragenlijst naar voren gekomen 
dat er wel belangstelling is voor deelname aan het Doarpsbelang bestuur.
Echter val je buiten deze categorie en je wilt toch zitting nemen schroom niet om 
je aan te melden.
Er zijn genoeg leuke en interessante taken die ingevuld moeten worden.

In het verleden was de KPJ een vereniging waarbij je al vanaf je zestiende de 
voldoening van het organiseren en besturen van een vereniging kon ervaren. 
De KPJ was daarmee een kweekvijver van de nu actieve bestuursleden in welke 
vereniging dan ook.
Als Doarpsbelang willen we ook de jongeren dit weer laten ervaren. We zijn om 
die reden op zoek naar tieners of begin twintigers die stage willen lopen bij het 
Doarpsbelang.
De stage periode is voor 1 jaar en daarna proberen we weer iemand anders 
hiervoor te vinden. 
Je doet mee met de vergaderingen en wellicht kun je dan ook deelnemen aan 
passende activiteiten, in welke vorm dan ook. Naast dat het voldoening geeft is 
het ook leerzaam en nemen ze je de ervaring nooit meer af.
Indien er iemand uit deze doelgroep het leuk vindt om een jaar mee te draaien 
laat het ons weten.

Geïnteresseerden voor deze vacatures kunnen contact opnemen met de  
bestuursleden of bij het secretariaat Jelly vd Zwan Sylroede 57 8615 LB Blauhús.
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Sinds jaar en dag zijn er paarden aanwezig geweest tijdens de Blauhúster Merke. 
De meesten van ons zijn opgegroeid met de fokdag van It Fryske Hynder met een 
concoursprogramma in het middag. 
De fokdag kwam hier ca. 70 jaar geleden op initiatief van Willem van der Weij en 
Taeke Rijpma en vond plaats op het weiland naast de kerk. Daarvóór waren er 
harddraverijen van boerenpaarden en tuigen met de Friezen voor de sjees door 
het dorp.
Helaas heeft de fokvereniging Blauhús verlaten wat door velen als een groot 
gemis word ervaren.
Tijdens de laatste merke is hier veel over gesproken en het idee om toch iets 
met hynders te organiseren ontstond op de zaterdagmiddag met een biertje in de 
hand. 

Wiebe, Taeke en Hartman hebben maandag na de merke het initiatief verder 
opgepikt. Wat zouden de mogelijkheden zijn? Ule Haarsma werd hier ook bij 
betrokken toen ons ter ore kwam dat ook hij positief stond tegenover dit idee en 
veel kunde heeft onder het “hynstefolk”.

Contact hierover is er geweest met de fokvereniging It Fryske Hynder. Een 
samenwerking was niet mogelijk en een andere datum voor hun fokdag al 
helemaal niet. Het bestuur van It Fryske Hynder heeft bij monde van hun 
voorzitter aangegeven ons  bij dit initiatief niet tegen te zullen werken als er ook 
eigenaren van Fryske hynders uitgenodigd worden. 

Omdat op dezelfde zaterdag ook de “fokdei” in Harich zal plaatsvinden nodigen 
wij ook Hackneys en KWPN-ers uit voor een concours op de zaterdagmiddag in 
Blauhús en hopen dat er ook Friese paarden aanwezig zullen zijn. Hierover vindt 
nog steeds overleg plaats.
Ule heeft inmiddels geregeld dat het concours in Blauhús op 26 augustus 2023 
op de nationale concoursagenda staat.

Met de huidige merkecommissie is hierover regelmatig contact geweest en 
zij staan positief tegenover deze ontwikkeling. Gesprekken over hoe we dit 
met elkaar kunnen oppakken en hoe het geïntegreerd kan worden in het 
merkeprogramma zijn op dit moment gaande. Wij hopen op een prettige 
samenwerking. 

Met het logo van “it hynderke” bij de merke commissie en  het beeld van “it foltsje” 
op het kruispunt mogen paarden met het aankomende jubileum van 150 jaar 
Blauhúster Merke niet ontbreken. 

Blauhúster Concours Hippique
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Nu is het van belang om de organisatie in goede banen te leiden.
Er moet nog heel veel geregeld worden. Acronius Ettema en Manfred de Wolff 
hebben positief gereageerd om aan de commissie deel te nemen.
Er heeft inmiddels een taakverdeling in de werkgroep plaatsgevonden die er als 
volgt uitziet.

Wiebe  Rijpma  - Voorzitter
Taeke  Kuipers  - Algemeen secretaris
Ule  Haarsma  - Wedstrijd secretaris 
Manfred  de Wolff  - Penningmeester
Acronius Ettema  - Fondsenwerving en contactpersoon media
Hartman  Witteveen  - Bestuurslid 
Tjalling   Brouwer  - Contactpersoon van de merkecommissie

De komende tijd wordt dit initiatief verder uitgewerkt en worden jullie hierover 
geïnformeerd.
Belangrijk is dat de verbondenheid van paarden en Blauhús niet verloren mag 
gaan.

Commissie Blauhúster Concours Hippique.
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Bericht van de Werkgroep 55+

Op maandag 7 november 2022 hadden we in de Pastorie 
de derde 55+bijeenkomst van het tiende seizoen.
Onder het genot van een kopje koffie/thee vertelde onze 
dorpsgenoot Yde Flapper- met foto’s op scherm - heel 
aanstekelijk over zijn hobby fietsen en zijn groepsreis 
en belevenissen in Israël. Vooraf hadden we een beetje 
reclame gemaakt bij de mannen van het ‘walking voetbal’. 
En dit had resultaat! Maar liefst negen mannen kwamen 
luisteren naar de ‘presentatie’ van ploeggenoot Yde. 
Geweldig, beregezellig en voor herhaling vatbaar!

Herkennen jullie deze nog? 

Nog  een paar dagen te gaan en dan 
vieren we het Kerstfeest.
En hoewel het Sinterklaasfeest al  weer 
achter ons ligt, toch nog  even een 
opzegversje uit het boekje 
OPSISFERSKES foar skoalle en hûs.
Uitgegeven in 1948 door drukkerij 
Laverman N.V. Drachten

Oorspronkelijk was het een liedje op de 
wijze van:
Zie ginds komt de stoomboot.
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En van het sinterklaasfeest naar het kerstfeest …

… met twee nagerechtjes als 
afsluiter bij het kerstdiner!

Toblerone chocolademousse

Ingrediёnten voor 6-8 personen:
- 8 blokjes pure Toblerone  
 (reep 400gr)
- 400 ml slagroom
- 2 zakjes vanillesuiker
- 2 eetl suiker
- 6-8 blaadjes munt

1. Smelt de Toblerone tussen de benen van Marie (‘au bain-marie’);
2. Tegelijkertijd klop je de slagroom met de suiker en de vanillesuiker;
3. Roer de gesmolten Toblerone door de geklopte slagroom tot een egale   
 bruine massa; 
4. Verdeel de massa over glaasjes en zet ze een paar uur  de koelkast;
5. Vanuit de koelkast serveren en eventueel decoreren met een blaadje   
 munt. Lekker met een kop koffie.   

Wentelteefje  van suikerbrood met ijsbolletje. 

Ingrediënten voor 8 personen:
- 8 sneetjes suikerbrood
- 2 eieren
- 250 ml melk
- 16 gram vanillesuiker
- 2 tl kaneel

1. Doe de eieren, melk, vanillesuiker en kaneel in een kom, klop dit met een  
 garde door elkaar en doop de sneetjes suikerbrood hier in;
2. Zet een koekenpan op het vuur, verhit een beetje boter en bak de   
 wentelteefjes aan beide kanten goudbruin;
3. Serveer ze op een bord en schep er een bolletje ijs naast, eventueel met  
 rood fruit en/of chocoladesaus.

Werkgroep 55+: Ursula, Anneke, Clasien, Riemke en Nel
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EHBO-verenging Blauwhuis 
AED-cursus
Het bestuur van EHBO-verenging Blauwhuis 
heeft van bewoners vernomen dat men graag 
wil dat er weer een nieuwe AED-cursus wordt 
georganiseerd.
Het bestuur wil hier aan meewerken en wil in de 
tweede helft van maart 2023 de nieuwe AED-
cursus gegeven.

Workshop Eerste Hulp aan Kinderen
EHBO vereniging Blauwhuis biedt u nu de mogelijkheid om een Workshop 
Eerste Hulp aan Kinderen te volgen. Tijdens deze workshop komen alle veel 
voorkomende letsels bij baby’s en kinderen aan de orde. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en 
kinderen, hun omgeving en welke maatregelen je kunt nemen om de veiligheid te 
vergroten

Wanneer: Woensdag 8 februari 2023
Waar: Sie-Sa  clubhuis
Adres:  de Polle 8 Blauwhuis
Tijd: 18:30-21:30 uur
Kosten: € 15,= per persoon
Graag opgeven voor 3 januari 2023 bij: 
Sijke Rypkema, sjrijpkema@live.nl of 
Brenda Bruinsma, brendabruinsma66@gmail.com

U kunt zich opgegeven tot 18 januari 2023. 
U krijgt dan eind januari 2023 door op welke datum eind maart (avond zal zijn 
op woensdag) deze cursus zal worden gehouden en ook de kosten zijn dan 
bekend per persoon. De cursus bestaat uit één avond en afhankelijk van het 
aantal deelnemers wordt de cursus over meerdere avonden verspreid. Het aantal 
deelnemers per groep is max. 10 personen.

De herhalingslessen van de AED-cursus worden jaarlijks gehouden in november. 
Hier moet u natuurlijk wel weer verschijnen om alles onder de knie te houden.

De personen die zich voor corona hebben opgegeven voor het halen van AED-
diploma worden persoonlijk benaderd als ze nog mee willen doen.

Opgeven bij:
Sijke Rijpkema –  sjrijpkema@live.nl
Jan H. Landman – j.h.landman@live.nl
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EVA NIJS
winterprogramma
10 jannewaris 2023
Kofjemoarn yn café “de Freonskip,”
We winskje elkoar frede, frijheid, freonskip en sûnens 
ta foar it nije jier.

21 febrewaris 2023
Unrêstich as net sliepe kinne?
Muoite mei konsentraasje?
Deze jûn in lêzing troch Joanke Sierksma. Hja hat in praktyk “coaching en stress 
consultancy”
Mei de namme “de Essentie.” Sykje nei de balans yn je libben. Mw. Sierksma wit 
der alles fan en fertelt hjiroer.
Wolkom oan eltsenien dy’t hjir belangstelling foar hat.

21 maart 2023
In Blauhúster slotjûn fan it seisoen 2022-2023
Reisferhalen; fia facebook koene we meilibje; 
Watze Post en Hester Hylkema fertelle mei wurd 
en bield oer harren reizen. Welk ferhaal as it wurde 
sil? Dat hearre we tsjin dy tiid wol.
Wolkom oan eltsenien dy’t dit meibelibje wol.

Sawol leden as net leden binne wolkom op deze EVA jûnen.
De seal fan “de Freonskip” giet iepen om 19.45. 

Om 20.00 is de start fan it programma.
Net leden betelje €4 oan entrée, dit is exclusief de konsumpsjes.

EenVrouwActief Blauhús.
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Even voorstellen…………                                

Wij zijn Karel en Jelly 
van der Zwan. Wij 
hebben 3 kinderen, 
waarvan 1 overleden, 
en 2 kleinkinderen.
Wij zijn in april 2021 

Beste Ald en Nij fierders,
 
It is moai om te sjen dat de jongerein fan Blauhús selfs we rit inisjatyf nimme kin, 
en ek nimt, om de jierwiksel mei-inoar te fieren. Dit jier sil it foar in grutte groep 
plak finne op de Broer De Witte Strjitte. Ek moai dat de gelegenheid bean wurd 
om dit barren in plakje te jaan.

De lêste twa jier wie dit net mear mooglik.
Dit soarge der foar dat wy as oamwennende en onwenners fan it krúspunt dochs 
wol de nedige soarch hiene op hokker wize dit ferrinne soe. Mei in protte oerlêst, 
skea en neiwurk dus.

No de jierwiksel meiinoar fierd wurdt hope en fertrouwe we der op dat wy dizze 
kear gjin lêst krije fan fernielingen en brandsjestokerij. Dan kinne ek wy op in 
feestlike wize ûnbesoarge it nije jier in.
 
Alfêst betanke.
De oanwennende fan it Krúspunt

in Blauwhuis komen wonen aan De 
Sylroede 57.
Hiervoor hebben wij ruim 30 jaar 
in Scharnegoutum gewoond en de 
laatste 3 jaar in Sneek. Omdat een 
dorp ons toch beter bevalt en er toevallig nog een woning in Blauwhuis te koop 
stond, zijn wij hier terecht gekomen.

Na een werkzaam leven van Karel bij Plieger en van Jelly in het Antonius, zijn wij 
nu sinds ruim een jaar met pensioen.
Karel is sinds kort in Blauwhuis aan het klaverjassen, verder fietst hij graag. Jelly 
is nu secretaresse van Doarpsbelang en houdt van dansen, tuinieren, wandelen 
en fietsen.

Tot nu toe bevalt het ons prima hier. Onze tuin is heerlijk ruim (vergeleken bij 
Sneek) en het is hier lekker rustig.
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No sa (6)
(troch Bert de Jong)

Ik haw thús in eardere sliepkeamer ynrjochte as kantoar. Myn dochters neame 
dat in mancave. Tsja, it bist moat in namme ha. Mar it is foar my in moai plak 
om rêstich thús te wurkjen en om mei oare saken dwaande te wêzen lykas de 
Nijsbrief, de tsjerkhôfadministraasje en oare saken dy’t op myn paad komme. Yn 
myn kantoar, as mancave, hinget in grutte loftfoto fan Blauhús út 1973. Mei in 
opromaksje yn de eardere gemeente Wymbrits haw ik dêr doe op ynskreaun. Dêr 
wurken fierder gjin Blauhústers en dus wie de foto foar my. Sjoch hjirûnder.

Sa no en dan falt myn each dêr op en dan gean myn gedachten wolris werom yn 
de tiid, no sa’n 50 jier lyn, doe’t wy as buertjonges, allegear mei in blauwe overall 
oan, troch de buorren hinne tuorken. Einliks ien grutte boartestün. Alle plakjes 
wienen bij ús bekend. Allinnich op it tsjerkhôf en yn de tsjerketún mochten wy net 
komme. Dat wie ús fan thús goed meijûn. 

Op de foto is it nije Teatskehús krekt klear mar dêrefter is noch âlde bebouwing 
fan de Singel te sjen. Dêr leinen destiids bulten grûn en dêrom in prachtich 
boartesplak. Op de foto is ek te sjen dat de Lytse Finne yn oanbou is. Doe 
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stienen der noch gjin stekken om it bouplak hinne. As de boufakkers dan jûns 
en yn it wykein fuort wienen, wie it in grut aventoer om yn de nije wenningen om 
te strunen. En de lege flessen fan de boufakkers leveren wy yn by de pleatslike 
winkel. Hienen wy ek noch in bûssintsje dat fansels drekt omsetten waard yn 
snobberij. 

Ek it âlde fuotbalfjild is noch te sjen. Dêr hawwe wy hiel wat oeren omslein. Net 
allinnich yn ferieningsferbân mar ek gewoan nei skoaltiid. De grutte stoarm yn 
novimber 1972 wie koartlyn noch yn it nijs. Tidens dizze stoarm binne doe in 
protte populieren om it fuotbalfjild by de woartel omwaaid. Tsja, deasûnde, mar 
wy seagen dat net. Nee, akrobatyske toeren úthelje op de beamstammen. De 
beammem binne letter snoeid en wer oerein setten. En dan it âld izer op de 
Singel neist de âlde smederij. Ek dat wie in boartestún op himsels. 

Einliks wie der altyd wol fedividaasje. Mei de kattepult yn de tsjerkestruken, 
de roazebottels hongen by boskjes oan de struken by it parkearterrein oan de 
Vitusdyk. Dy waarden dan as kûgels brûkt. Dan leinen wy allegear neist elkoar yn 
de tsjerkestruken, as der dan in auto oankaam, allegear op in teken, tagelyk sjitte. 
No dat joech kommoasje by de autobestjoerder, dat sil ik jim sizze. Fuotbalje yn 
it plantsoen (Dykslân) wie ek fêste prik. Mar dan kaam Griet (geit) Bekema wer út 
‘e hús en dan wie it wer efkes dien. Tsja, en dan wienen wy ek wol te buortsjen by 
Jan Landman op ‘e pleats, wêr’t Hendrik en Marieke no wenje. As wy dan wer nei 
hús ta gienen, sei Jan Landman ris: ‘Jimme moatte hurd fytse want Reade Pier en 
Swarte Gerrit sitte ûnder de nije brêge’. No, dat makke yndruk en as in hazze op 
ús lytse fytskes op hús oan mar mei it hert yn ‘e kiel. 

Kattekwea úthelje hearde der gewoan by. Ik wyt noch dat de gemeente ris in kear 
oan it wurk wie yn Blauhús op ‘e Sinsmar. De wurkmannen sieten yn de skaftkeet. 
Wy namen dizze keet ûnder fjoer mei klaaikluten mar dat duorre mar efkes dat 
gemeenteman Jelle Wassenaar út Aldegea efter ús oan kaam. Allegear de sprint 
der yn om fuort te kommen. Mar Jelle hie Hartman te pakken. Ik hear Hartman 
noch razen. Hy waard dêrnei in skoft opsluten yn de keet. It binne dingen dy’t je 
bybliuwe. 

Net allinnich yn Blauhús fûnen wy ús gerak. Ek dêr bûten wienen wy faak te finen. 
Mei de polsstok it lân yn. De earste feart wie dan faaks it Nammele by de Kie, 
dan oer de Weyfeart hinne en op nei de Puollen. Dêr hienen wy ek in flot lizzen, 
De Poelwrotter. In moalbak (foar feefoer) mei fjouwer oaljefetten der ûnder. Der 
siet ek in seil op mar einliks koenen wy allinnich mar foar de de wyn ôf fare. As 
de wyn dan wer draaid wie, koenen wy wer in faartocht meitsje. Mar dat duorre 
somtiden wiken. Prachtich!. Wat in wille hawwe wy hân.



20

 
De tiid stiet net stil. Ek Blauhús is de ôfrûne 50 jier feroare. Op de boppensteande 
loftfoto fan 2022 sjogge wy it fuotbalfjild op in oar plak, wenningen op It 
Teatskehiem,  oan de Van der Looswei, De Gerben Rijpmastrjitte, de bedriuwen 
aan de Jacobidyk en de Broer de Wittestrjitte en de wenningen oan De Sylroede. 
En ek noch in iisbaan en it kampearterrein. En alwer in nij Teatskehús! En 
dêrneist hawwe fansels ek noch wat oare mear lytsskalige ûntwikkelings plakfûn 
lykas in nije sportseal en in nij Sie-sa..

It sil fêst dat de jongerein fan no de loftfoto fan 2022 oer 50 jier besjocht en âlde 
kij út de feart hellet en de bernejierren op ‘e nij belibbet. Blauhús wie en is ien 
grutte boartestún en sa moat it ek bliuwe. Ik kin mei myn maten fan doetiids yn 
elts gefal werom sjen op prachtige jongesjierren. Dat nimme se ús nea wer ôf. 
No sa!
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl
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SINTEKLAAS OP
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BESITTE YN BLAUHÚS

Foto’s makke troch: 
Rinske Harsta
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Het verhaal bij de 3 kerststallen van 
meester Mulder door Nel Bekema-Hoekstra

Dit verhaal is een vervolg op het verhaal uit de Nijsbrief 
Blauhús, editie Winter 2020-2021. {te lezen in de Nijsbrief 
van toen of op de website van Blauhús) 
Alle stallen en kerstgroepen in dit verhaal zijn gemaakt door 
meester Bernard Mulder (en zijn vrouw Bertha). 
Hij werd geboren in Steggerda, ging van 1920 tot 1924 naar de kweekschool 
in Hilversum. Moest in de oorlog onderduiken en solliciteerde vanuit zijn 
onderduikadres in Steggerda naar de post van hoofdonderwijzer in Blauwhuis 
(kwam indertijd op de fiets!), kreeg de baan en kon na de oorlog in 1945 direct 
aan de slag.

Kerststal nummer 1: 
Het verhaal bij deze kerststal,  die elk jaar  in de kerstvakantie achter het raam in 
het lokaal van groep 7/8 van de school staat is bekend, maar toch even een korte 
samenvatting:
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Omdat de schoolmis eind jaren ‘60 was afgeschaft, konden de kinderen steeds 
minder vaak naar de kerstgroep in de kerk kijken en meester Mulder vond  het 
een gebrek, dat de school zelf geen kerststal had. Dus ging hij aan de slag en 
maakte de stal, die volgens sommigen sinds 1976 elk jaar in de kersttijd achter 
het raam in de Gregoriusschool is te bewonderen.
Maar nu het vervolg met  …

Kerststal nummer 2:
De 2de stal staat bij Liekie Mulder-Faber (schoondochter van meester Mulder) in 
Bolsward. Ze belde me vorig jaar n.a.v. het verhaal over de ‘schoolkerststal’ in de 
Nijsbrief en vertelde me dat zij (en haar overleden man Martin) in het bezit zijn 
van eenzelfde kerststal, maar dan een maatje kleiner.
We maakten een afspraak en onder het genot van een kopje koffie hadden we 
elkaar als Bolswarders en oud schoolgenoten heel veel te vertellen, vergaten de 
tijd en aan het eind van de ochtend had ik nog lang niet het hele verhaal  bij de 
kerststal. Maar wel de foto’s!

Later heb ik navraag gedaan en het verhaal 
bij deze stal compleet gemaakt.
De stal is gemaakt  in 1941 voor Marietje,  het 
eerste adoptiedochtertje van meester Mulder 
en zijn vrouw Bertha. 
Verdriet bleef hen echter niet bespaard. 
Marietje overleed op 15 april 1946 aan de 
gevolgen van hersenvliesontsteking.
Ze was toen 7 jaar en ze zou de Eerste H. 
Communie doen. Bertha Mulder, de vrouw 
van meester Mulder had het communiejurkje 
al gemaakt en dit jurkje droeg Marietje in het 
kistje. Haar grafje met de gedenksteen is op 
het kerkhof in Blauwhuis. 
In 1978 restaureerde meester Mulder de stal  
voor kleinzoon Bernard, de oudste zoon van 
Martin en Liekie Mulder. De stal bleef tot op 
de dag van vandaag bij Liekie in Bolsward. 

Kerststal nummer 3: 
Ook hoorde ik van Liekie dat er nog een 
kerststal was. Een nog kleiner exemplaar. 
Nieuwsgierig geworden wilde ik het  verhaal 
bij deze stal natuurlijk ook weten.
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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

Deze stal stond altijd in het gezin 
van meester Mulder en zijn vrouw 
thuis in de Sinsmar. 
De stal ging met Martin en Liekie 
mee, toen ze naar Bolsward 
verhuisden, maar bleef daar niet 
lang. Want toen Johan anderhalf 
jaar later het ouderlijk huis (of moet 
ik zeggen het familiehuis) in de 
Sinsmar kocht, kwam het stalletje 
weer terug naar waar het volgens 
Liekie eigenlijk thuishoorde. 

Wanneer dit stalletje is gemaakt kon niemand me vertellen, maar misschien is dit 
wel de eerst stal geweest, die meester Mulder en zijn vrouw hebben gemaakt en 
diende het  als ‘proefexemplaar’ en voorbeeld voor de andere twee stallen. 

Het is het kleinste stalletje en in details lijkt het het 
meest op de stal, die in school staat. De os en de 
ezel zijn geschilderd op de achtergrond van de stal. 
Echter één verschil: de kamelen met de drie wijzen 
uit het oosten ontbreken.  Om beschadiging van 
de figuren te voorkomen, maakte hij van kaftpapier 
passende enveloppen. Dit deed hij bij alle door 
hem gemaakte exemplaren. 

Johan woont inmiddels samen met zijn vriendin Yvonne Hoekema en in februari 
2023 verwachten ze hun eerste kindje.
Misschien een idee of uitdaging voor Johan en Yvonne om de ontbrekende drie 
wijzen en kamelen te maken en de stal in al zijn ‘glorie’ te laten stralen voor hun 
toekomstige gezin.
En misschien nog een ander  idee om de stallen een keertje samen op te stellen 
in de basisschool, zodat we alle resultaten  uit het verhaal bij de stallen in 
werkelijkheid kunnen zien.  



28

Fragen oer Jubileum Magazine 150 jier Sint Vitustsjerke:
Wa steane der op de foto fan it St Cecileakoar 1979 op side 40 yn it Jubileum 
Magazine?

Boppe flnr.: Jan Zeinstra, Lucas Foekema (oargelist), Gerard Ketelaar, Sake 
Leenstra, Berend Mulder, Ruurd Teerenstra en Pastoor Snijders (foarsitter).
Midden flnr.: Jetske Kroon-van der Meulen, Marijke Kroon-Hettinga, Mieke 
Dooper-van der Meer, Nel Popma-Hoekstra, Minke Witteveen-Brandsma, Teatske 
Hobma-de Boer en Jan Galama (dirigint). 
Under flnr.: Lies Galama-Boersma, Doorke Rijpma-Zijlstra, Gretha van der 
Meer-Bootsma, Suze Altena-Bootsma, Akke Altena-Boersma en Liza Postma-
Hochstenbach.

En, binne der noch Jubileum 
Magazines te krijen? 
Ja, se binne te keap foar €.10,00 by 
Sicco Rypma, van der Looswei 28, 
Blauhûs

Sint Vitus Lokaasjeried Blauhûs
@jubileumsintvitusblauhus
parochiebestuurblauwhuis@live.nl
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Fotoferslach 150 jier Sint Vitus Tsjerkewijïng | 15 oktober 2022
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Samen eten in de pastorie

Er was een mooi idee. Waarom niet op regelmatige 
tijden samen eten in de pastorie? Er is een mooie 
ruimte. Er is een keuken, er zijn borden, er is bestek. 
Alles is in huis. Gezellig samen zijn in de donkere 
dagen van het jaar lek ons belangrijk. En dus op 
vrijdagmiddag 4 november jl. voor het eerst dit 
georganiseerd.

Er werd een eenvoudige maar lekker maaltijd 
geserveerd. Stamppot met een voorafje en een 
toetje.
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Herdenkingsmonument op het kerkhof te Blauwhuis
Begin dit jaar werd ik door de Parochieraad gevraagd om een 
herdenkingsmonument te ontwerpen voor de overleden religieuzen in Blauwhuis.
Na afloop van de allerzielenviering is dit herdenkingsmonument voor de 
overleden religieuzen ingezegend door pastor Foekema. 

Het idee achter de vorm van het herdenkingsmonument ter nagedachtenis van 
de overleden religieuzen die op het kerkhof te Blauwhuis rusten is een cirkelvorm: 
DOOR DE TIJD HEEN.

Als symbool is gekozen voor een bewegende cirkel, de cyclus van het leven. 
Bekende symbolen de Ouroborus, de slang die zich in de staart bijt, en de Alfa en 
Omega, het begin en einde van  het aardse leven, het tijdelijke op aarde.

Het eeuwige geestelijke leven is in het hiernamaals. De namen blijven als 
herinnering bij ons in gedachten. De bewegende schijf stelt de aardbol voor. Door 
draaiing verschijnen de namen van de religieuzen in beeld die veel voor onze 
parochie hebben betekend.
Aan de zijkanten is een kruis met lichtstralen aangegeven.

Als religieus beteken je iets voor de parochie en de naasten in de wereld, 
ongeacht afkomst of huidskleur. Als eerbetoon aan hen is op het kerkhof een 
monument geplaatst.

Bauke Hobma
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In november  heeft de Fanfare een koffi  econcert verzorgd 
in het Teatskehûs.

koffi  econcert Fanfare

Foto’s makke troch: 
Rinske Harsta
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Begjin 2023 sportyf: SAC Sportdei!

Nei lang wachtsje sil it dizze winter (wer) wêze, sneon 14 jannewaris stiet de 
Singel yn Blahús yn it teken fan de SAC Sportdei! It is yn in nij jaske stutsen:

De basisskoalle-bern binne middeis fanôf 14.00 oere wolkom foar in sportive 
middei.
Heiten en memmen, pakes en beppes, kom te sjen!

Foar eltsenien dy’t de basisskoalle ferlitten hat ha we jûns in aktyf en gesellich 
programma opsetten. Fanôf 19.15 oere start it programma yn de foarm fan in 
6-kamp.
Jou jimme op per team fan 4 personen. Ha jo gjin team, jou jo dan allinich p[, en 
foarmje wy in team. De jûn wurd ôfslúten mei in priisútriking, lotterij en fansels in 
neisit.
Binne jo net sa’n sporter; kom dan te sjen!

Kosten;
Middeis foar de basisskoallebern € 2,00 per bern, ynklusief ranja en wat lekkers.
Jûns foar de jongerein en folwoeksenen € 10,00 per team.

Opjaan kin fia:
Mailadres: sacblauwhuis@hotmail.com, 
Whatsappke nei: 06-29166910 (Jan) of 06-
57014942 (Johan) of 06-19661067 (Marrit)
Strookje dat oan de utnoeging sit fan it 
hús-oan-hus briefke; strookje ynleverje 
op Dykslân 12, Sylroede 13 of Gerben 
Rypmastrjitte 17
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Vrijdag 2 december was het zover: Sinterklaas kwam 
met zijn pieten aan in Blauwhuis om het pakjesfeest te 
vieren!

Na de aankomst met het Blauhúser skûtsje bij De Opslach ging het in lange 
optocht richting school. Voordat Sint en zijn pieten daar naartoe gingen, brachten 
ze eerst een bezoek aan de peuters. Op school hadden Sint en de pieten alle 
tijd om de groepen te bezoeken. Er werden o.a. mooie vragen gesteld, liedjes 
gezongen en dansjes gedaan. 
In groep 5 t/m 8 hadden de kinderen surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. 
Wat een creatieve kinderen wonen er in Blauhús en omstreken! Het was weer 
een zeer geslaagd Sinterklaasfeest! Zie foto's...
 
Team St. Gregoriusschool

Sinterklaas op bezoek
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SAVE THE DATE

Zaterdagavond 3 juni 2023

“Schijn uw licht op de BVC-feestavond”

Er wordt al jaren gesproken over mogelijke verlichting op het hoofdveld van V.V. 
Blauwhuis, zowel ten gunste voor de voetbalclub, als voor andere activiteiten in 
het dorp. Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen!

Op zaterdag 3 juni 2023 willen wij een avond organiseren voor dorpsbewoners, 
sponsoren en leden. Het doel is om gezamenlijk een steentje bij te dragen aan 
deze verlichting. Een groot deel van de veldverlichting zal namelijk uit eigen 
middelen gefinancierd moeten worden. Daarnaast vragen we steun van de 
gemeente, subsidies en fondsen.

Op zaterdagavond 3 juni 2023 staat het volgende op het programma:
• Aansprekende gastspreker
• Ludieke dienstenveiling
• Live muziek

Ludieke dienstenveiling
Blauwhuis en omstreken kenmerkt zich door haar vele creatieve, ondernemende 
en handige buurtbewoners. Het idee is dat een ieder (een bedrijf, privépersoon, 
groep, of wie dan ook) een dienst aanbiedt, waar vervolgens op geboden kan 
worden. Eventueel iets anders aanbieden kan ook. Wees creatief! Hierover 
volgt begin januari meer informatie via de nieuwsbrief, www.vvblauwhuis.nl en 
Facebook.

Zet in ieder geval zaterdagavond 3 juni 2023 alvast in uw agenda!

Namens het BVC organisatiecomité 
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Hoe in sportive aktiviteit ûntstiet
Walking fuotbal

Stean trije man tidens de merke, ûnder it genot fan in pilske, te praten oer walking 
fuotbal. Twa fan de trije dogge dat yn Snits en binne tige enthousiast. Grutte 
ferhalen hoe geweldich at dat is om der oan mei te dwaan. Seker as je út it wurk 
wei binne en dochs graach noch in sportive beuzicheid ha wolle. Dejinge dy't mei 
lústert, heart dit oan en merkt op: Kinne we dat ek net yn Blauhús opsette? Se 
sjogge mekoar efkes oan en beslúte te prebearjen om dit op te setten.

De wike nei de merke appt ien fan de mannen dat de trainer al regele is.
De oare twa sille dan besykje in oantal leafhawwers te polskjen at se mei dwaan 
wolle en kinne. Nei wat lobbywurk is der samar in groep fan 18 fitte futters ree fûn 
om mei te dwaan. Oant safier it foarwurk. 

Hoe giet it yn syn wurk?

• De spulregels wurde troch John Dekker taljochte:
• Je meie net drave, 
• de bal mei net heger spyle wurde as op heuphichte, 
• der mei net yngoait wurde, 
• persoanlijk kontakt is ferbean en 
• der is gjin keeper. 
• We spylje op in lyts fjild mei de lytse goalen.

Op de lêste woansdei fan september binne we begien. De nije as âlde fuotbal-
skuonnen wurde besjoen en bekritiseard.
De groep start om goed njoggen oere mei in bakje kofje yn de fuotbalkantine.
Ûnder lieding fan de trainer starte we mei een warming-up en dêrnei ha we dan 
handichheids oefeningen mei de bal.  Dit is tige fermaaklik omdat der dielnimmers 
by binne dy noch nea fuotballe ha. We slúte ȏf mei in wedstriidsje. 
Hjir komt it wiere aard boppe. 
Nêst it goed spyljen fan de bal bliek nét drave de dreechste opjefte te wêzen. 
De teams binne noch wat te fanatyk om net fan mekoar ferlieze te wollen. De wille 
is der net minder om.
John krijt de groep steeds better oan it fuotbaljen.  
Nei ôfrin slúte we it ȏf mei wêr in bakje en wikselje we alle wichtige dingen fan de 
wike út.
Supporters (meast de bern mei de pakesizzer) binne fan herte wolkom.
Wy ha in hiele gesellige ploech en gean woansdeis altyd mei folle wille nei 
walking fuotbal.
Wêr in praatsje tidens de merke al net ta liede kin.
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Oanvulling fan de trainer John Dekker, erelid BVC en trainer walking fuotbal:

BLAUWHUIS, EEN BIJZONDERE GEMEENSCHAP

Ik weet niet of de Blauhústers zich dat realiseren, maar als “buitenstaander" 
ervaar ik Blauhús als zeer speciaal. 
Een dorp dat vol zit van initiatieven en acties. Alles samen en met elkaar. Eigenlijk 
heel ouderwets, met heel veel mensen die met twee benen in een sok zitten. 
Neem bijvoorbeeld het voetbal, volleybal, damclub, maar ook de Vituskerk, de 
Fyfkes en het skûtsje de Freonskip. Tel daar bij op de fanfare, de Swalkers en de 
3B's en je hebt een verenigingsleven waar ze in een grote stad zelfs moeite mee 
zouden hebben.
Dus... wees trots op Blauhús en op jezelf als inwoner. Bedankt dat ik daar 
deelgenoot van mag zijn.

vr gr John

          
Op de foto ûntbrekke Tjitte Bouwhuis en Ferdinand Ettema.

Mei tank oan Gerardus, Koos en André.
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Sport
De competities zijn al weer bijna halverwege. Geen onderbrekingen vanwege 
Corona en dus hoogtijd om een voorlopige balans op te maken.

Volleybalvereniging Punt Ut

De dames van Punt Ut 1 beleven een matige 
eerste helft van de competitie. Op dit moment 
wordt een negende plek bezet op de ranglijst. 
Het degradatiespook ligt dus op de loer. 
Zoals de vlag er nu bij hangt, is vanwege het 
puntenverschil een zesde plek maximaal haalbaar. Dat is dus in het vervolg van 
de competitie de uitdaging. 
De dames van Punt Ut 2 doen het prima. Met VLO wordt een derde plek gedeeld. 
De wedstrijd op 24 november jl. tegen de riante koploper werd verrassend 
gewonnen en dus mag het team omhoog kijken. 
Dit laatste geldt ook voor de dames van Punt Ut 3. Zij bezetten eveneens een 
derde plaats en het verschil met de koploper is slechts 6 punten. 
De dames van Punt Ut 4 kunnen worden bestempeld als middenmoter. Met 23 
punten bezetten zij op dit moment een zesde plek. Maar wellicht zit er meer in het 
vat! 

De heren van Punt Ut 1 zitten in een groep van 6 teams. En jawel, een eerste 
plek is momenteel een feit. De nummer twee (Joure) volgt op 3 punten. “De kop 
der foar mannen”. 

Bij Punt Ut Meiden I gaat het ook voor de wind. Zij bezitten op dit moment 
een tweede plek. VCO-58 heeft één punt meer maar onze meiden hebben één 
wedstrijd minder gespeeld. Dus… 

Punt Ut XC I heeft uitstekende zaken gedaan. Het team heeft 28 punten 
behaald en de nummer twee is op 10 punten afstand gezet. Daarmee is dit team 
herfstkampioen. Gefeliciteerd! 
Dan tenslotte Punt Ut XC 2. Met 15 punten uit 7 gespeelde wedstrijden kan 
worden gesproken van een lage middenmoter. Maar de competitie is nog lang.
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Damclub De Skyfkes
De damborden zijn weer uit de kast gehaald 
en de mannen van De Skyfkes hebben 
inmiddels de nodige wedstrijden gespeeld. 

In Poule A staat Bernard J. Kroon bovenaan 
met zes punten. Op een halve punt achterstaand staat Epke Bootsma. Op een 
gedeelde derde plek staan Marcel Altena en Jappie de Jong met 5 punten. Hier 
is dus nog van alles mogelijk. Bijzonder is dat recordkampioen Manfred de Wolff 
op dit moment rode de lantaarn in handen heeft. Hier zal Manfred echter niet in 
berusten. 

In Poule B zijn Leo Altena en Johan Flapper koploper met 4 punten. Wypke 
Attema is momenteel de hekkensluiter met 1,5 punten. 

In Poule C staat Evert Yntema bovenaan met 5,5 punten. Evert speelde echter 
al negen wedstrijden. Richard Smeding behaalde 5 punten uit zes gespeelde 
wedstrijden. Dat zal dus binnenkort wel stuivertje wisselen worden. Edwin 
Homminga wacht nog op een eerste punt en zal dus vol aan de bak moeten.         

VV. Blauwhuis

Het eerste elftal heeft een paar enerverende maanden achter 
zich liggen. In de poulefase van de beker ging het allemaal 
voortvarend. De groenhemden behaalden een eerste plaats 
en mochten de volgende ronde aantreden tegen DTD. In 
een spannende wedstrijd trok Blauwhuis na een penaltyserie aan het langste 
eind. Daarna werd Buitenpost uit de 4e divisie van het Amateurvoetbal  de 
volgende tegenstander. Met twee bussen vol supporters en de nodige auto’s was 
Blauwhuis nadrukkelijk aanwezig op het sportpark in Buitenpost. De eerste helft 
werd nog afgesloten met een 2-1 achterstand maar in de tweede helft was de pijp 
leeg met een einduitslag van 7-1. Al met al mocht dit de pret niet drukken. Spelers 
en supporters kunnen terugkijken op een prachtig bekeravontuur. 
In de competitie doet Blauwhuis de laatste weken ook goede zaken. In de eerste 
weken van de competitie werden nog onnodig punten verspeeld maar inmiddels 
is een tweede plek een feit. 

Ook het tweede elftal laat van zich horen. De mannen staan op dit moment 
bovenaan maar de competitie is nog lang. 

Het derde elftal bevindt zich weliswaar in de kelder van de competitie maar 
langzaam maar zeker doet het team wel wat meer spelervaring op en dat zal in 
het vervolg van de competitie zeker leiden tot betere resultaten.
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Kerststempel van aardappel

Snijd een figuurtje uit een aardappel 
en je kunt er met wat verf lekker mee 
stempelen. 
Leuk om een mooi kunstwerk mee 
te maken of cadeaupapier om de 
cadeautjes voor onder de boom 
mee in te pakken of om een mooi 
kersttafelkleed te maken.

Kerst engel knutselen van een beker

Deze mooie kerstengel maak je van een 
papieren wegwerp beker. Daar rijg je met 
een stukje touw een bal van piepschuim aan 
die je roze verft. 
Teken er een gezichtje op, plak er wat haren 
aan en steek er een gouden chenilledraad in 
die je buigt in de vorm van een aureool. 
De vleugels van de engel zijn gemaakt van 
een papieren onderlegger, maar kun je 
natuurlijk ook uit ander papier knippen. 

Afkomstig  van https://www.ladylemonade.nl/knutselen-kind-kerst-boom-bal-
hanger/, waar je nog veel meer leuke knutsels kunt vinden.

Kerstboom hangers van chenilledraad

Ook van chenilledraad kun je leuke 
kerstbomen knutselen. En deze staan 
bovendien heel leuk in de kerstboom. 
Allereerst maak je de stam van de kerstboom 
door een chenilledraad dubbel te vouwen 
met in de vouw een touwtje waaraan je hem 
straks op kunt hangen. Dan draai je de dubbel 
gevouwen chenilledraad in elkaar en draai je 
er overdwars andere stukjes chenilledraad 
omheen. Van groot naar klein in de top. Tot 
slot schuif je strijkkralen om de takken ter 
versiering en kun je je kerstboom ophangen.

Lekker knutselen
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Sinterklaas wie op besite yn it Teatskehús en fansels moasten trije legendaryske 
persoanen efkes by Sinterklaas komme. 

Op de earste foto Bertus Brandenburg, op de twadde foto Eibert Siemonsma en 
op de tredde foto suster Halma.

Ut de Âlde Doaze
(troch Bert de Jong)
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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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