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Beste lezer.
We leven in bijzondere tijden. Na twee jaar waarin het nieuws gedomineerd
werd door CO2, stikstof en alle perikelen rond Covid 19 en de Me-too affaires
verdwijnt dit ineens op de achtergrond door de ontwikkelingen in Oost Europa.
Logisch dat hier veel aandacht voor is. Ik hoop dat het voor alle bewoners in die
regio snel voorbij mag zijn en goed mag aflopen. Na vele decennia ’s van vrede
en veiligheid blijkt eens te meer dat het iets is wat niet vanzelfsprekend is en er
continu aan gewerkt moet worden.
Gelukkig gaat het openbare leven in Nederland weer de normale kant op. We
kunnen weer plannen maken om allerlei activiteiten en afspraken in te plannen.
De Fyfkes zijn er in geslaagd om toch snel en succesvol het carnaval te
organiseren. Knap staaltje snel acteren. Laten we er op vertrouwen dat de
overige vaste festiviteiten als het túnfeest en de mérke ook doorgang kunnen
vinden. De Tsjerketún ligt er mooi bij en is er klaar voor.
Het verdwijnen van de paardenkeuring van het Fryske hynder is een aderlating
voor de beleving van de Blauhuster mérke. Een pijnlijke en onbegrijpelijk keuze
die door het bestuur van de fokclub gemaakt is. Henk Dykstra en Bert de Jong
schrijven hier een treffend stuk over in deze nijsbrief.
Je merkt pas wat je mist op het moment dat het er niet meer is.
Wat niet verdwijnt is de ledenvergadering van het dorpsbelang. Gelukkig kunnen
we elkaar weer ontmoeten in de Freonskip om alle zaken die van belang zijn met
elkaar te bespreken. We hebben gekozen voor een nieuwe actieve opzet, zie de
uitnodiging in deze nijsbrief. We hopen op een grote opkomst omdat er meer dan
genoeg actuele thema’s zijn. We zijn benieuwd hoe deze opzet ervaren wordt.
Reserveer 30 Mrt alvast in je agenda, je bent van harte welkom.
Daarnaast zijn we ook voornemens om de uitgestelde jongeren inspreekavond
met het dorpsbelang, de zgn. JUB22 bijeenkomst, te laten plaatsvinden.
Afhankelijke van de deelnemers proberen we dit in April in te plannen. Je worden
hier z.s.m. over geïnformeerd.
We gaan langzamerhand van de winteractiviteiten naar de voorjaarsactiviteiten.
Op het moment van dit schrijven is het prachtig voorjaarsweer en de natuur krijgt
weer meer kleur en de vogels laten weer van zich horen. Alle buitensporten
komen weer op gang en er wordt alweer volop gewandeld en gefietst.
De redactie is er weer in geslaagd een mooie nijsbrief samen te stellen. Er staan
leuke en interessante verhalen in. Iedereen die iets ingestuurd heeft en er aan
meegewerkt hebben bedankt hiervoor.
Veel leesplezier.
Acronius Ettema
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Kolofon
Sekretariaat : Sinsmar 14, 8615 LK
Blauhûs
Mailadres: doarpsbelang@blauhus.nl

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

Blauhús op Ynternet:
www.blauhus.nl
Michiel Zeinstra
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Kalinder

Datum		

Aktiviteit

22 maart 20.00 oere
23 maart 19.30 oere
29 maart 20.00 oere
30 maart 20.00 oere

lieders en liedsters gearkomste SieSa
Parochyjûn
bestjoers gearkomste SieSa
Jaarvergadering Dorpsbelang

27 april - 8 mei		

Meivakanantie

12 juny 05.00 en 16.30 oere
		
24 juny 18.00 oere
30 juny 18.00 oere
1 july 18.00 oere
2 july 18.00 oere

Gerben Rypma Stifting, foarstelling ‘In goed sin is 		
de bêste pronk
Iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen
Iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen
Iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen
Iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen

Nóch mear witte ? Sjoch dan op www.blauhus.nl
Jiergearkomste Doarpsbelang: elk jaar op de laatste woensdag van maart.
Carnaval: het weekend voor Aswoensdag
Blauhúster Túnfeest: het weekend dat het dichtst bij de langste dag van het jaar
ligt
Blauhúster Merke: elk jaar op de 3e donderdag na de 1e zondag in augustus

Kolofon (ferfolch)
Nijsbrief:
Wurdt fergees besoarge by leden fan
Doarpsbelang Blauhús
Oplage: rom 300
Om-ende-by maart, juny, septimber en
desimber

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

Advertinsjes binne tige wolkom,
foar ynformaasje mail:
doarpsbelang@blauhus.nl
Tige tank oan alle skriuwers en
advertearders.
Foto’s fan ferskate ynstjoerders

Kopij foar de Nijsbrief ynleverje foar: 10 juny 2022
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Doarpske saken - fan Doarpsbelang
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Nieuws van de gemeente: Vitusdyk
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Vacature bij Doarpsbelang

Wie wil en kan ons helpen bij het
bijhouden van onze website?
Wie vindt het leuk om foto’s te maken van activiteiten in en rond Blauwhuis en om
dit te plaatsen op de website?
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Jubileum feest 150 jaar Kerkwijding Blauhúster Sint Vitus

De eerste steen van onze Sint Vituskerk werd in 1868 gelegd. Dat hebben
we in 2018-2019 gevierd. Nu 4 jaar later is er weer een jubileum: 150 jaar
kerkwijding. Want op 15 oktober 1872 consacreerde monseigneur Schaepman,
de aartsbisschop van Utrecht, onze Sint Vituskerk.
Het jubileum programma loopt van maart tot en met november 2022, met als
hoogtepunt het Jubileum op zaterdag 15 oktober met een feestelijke viering in de
St Vitus en gezellige receptie in café De Freonskip.
Activiteiten in 2022 Jubileum jaar 150 jaar kerkwijding
Woensdag 23 maart
Parochie avond
Donderdag 19 mei
Lezing ’Byzantijns Koor’ pastorie
Zondag 22 mei		
Parochieviering mmv Byzantijns Koor
Zondag 5 juni		
Viering bij de Klokkentoren in Greonterp
Zondag 12 juni		
1e Communie
Juli > 10 september
Iedere zaterdag Tsjerkepaad
Maandag 15 augustus Viering Maria Tenhemelopneming
Zaterdag 10 september Monumentendag, tuinviering en vrijwilligersfeest
Zaterdag 15 oktober Jubileum 150 jaar kerkwijding en receptie
Zaterdag 5 november Allerzielenviering
Tijden en andere informatie vindt u steeds in ons Parochieblad,
Jubileumcommissie en Locactieraad Sint Vitus Blauwhuis
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Weer even een Oppeppertje van
Werkgroep 55+
Tsja, nog steeds zijn we niet opnieuw gestart met de
koffieochtenden. Corona blijft voor onze doelgroep roet
in het eten strooien.
Zodra we iets ‘verantwoord’ kunnen organiseren,
horen jullie het van ons.
Daarom maar weer een ‘oppeppertje’ in deze Nijsbrief.
Werkgroep 55+: Ursula, Anneke, Clasien, Riemke en
Nel

Een woordwiel!
Vind zoveel mogelijk woorden met de letters in het wiel en schrijf ze op.
Schrijf de woorden op een briefje. Het briefje kan worden ingestuurd/ingeleverd
bij de redactie van de Nijsbrief, bij de Receptie in het Teatskehús of bij de
Werkgroep 55+ .
Iedereen, jong en oud kan/mag meedoen!
Uiterste inzenddatum: zondag 27 maart 2022.
Onder de inzendingen met de meeste woorden (moeten bestaande Nederlandse
woorden zijn en geen eigennamen!) verloten we de prijs: Een diner voor twee!
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Herkennen jullie deze nog?
Een opzegverjes uit het boekje
OPSISFERSKES foar skoalle en hûs.
Uitgegeven in 1948 door
drukkerij Laverman N.V. Drachten
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Haadstik Blauhûs yn it skiednisboek fan fokferiening “It Fryske
Hynder”, foargoed ôfsletten.
Mei bliedend hert, want sa fielt it, komt nei jierrenlange gearwurking tusken de
Merkekommisje en fokferiening, in net ferwachte ein oan in unike perioade tidens
it jierlikse doarpsfeest fan Blauhûs, wer’t de keuring fan Fryske hynders elts jier
de stylfolle ôfsluting fan’e Merkedagen wie.
It beslút is pynlik en docht sear en sil mei namme yn it doarp en de omkriten, mar
foaral yn’e Merkekommisje, in protte littekens neilitte, tink ik. Lilkens, ûnbegryp
oer it nommen beslút, stride om foarrang en litte net folle romte foar nuânse yn’e
diskusje hjiroer.
Krekt yn it jier dat de 70ste edysje yn Blauhûs mei in protte bombaarje
oankundige wurde soe, kaam as in tongerslach bij heldere himel, dit folslein net
ferwachte nijs nei bûten.
Foar it doarpsfeest in tsjinfaller fan komsa, dy’t djippe wûnen slein hat yn’e
ferhâlding tusken Merkekommisje en de fokferiening.
It “ feest” fan de 70ste fokdei sil no op Gaasterlânske grûn, bij maneezje
Harich, yntusken útgroeid ta hippysk sintrum fan Fryslân en foarsjoen fan alle,
tsjintwurdich fereaske fasiliteiten, plakfine.
Wat it “Sjûkelân” yn Frjentsjer simmerdeis betsjut foar keatsers tidens de PC, wie
foar mij simmerdeis yn augustus it keuringsterrein foar de fokdei yn Blauhûs, nl
omtrint hast “hillige grûn”!!
It fielde as kamen je al dy jierren wer eefkes in dei thûs!!
Fan begjin 70-er jierren ôf warber west op’e fokdei as dielnimmer/ foarbringer,
kontaktkommisjelid, bestjoerslid en de lêste 27-28 jier as omropper!
Yn’t earstoan noch op it fjild fuortdaliks neist de markante en byldbepalende St.
Vitustsjerke, wer’t je dan moarns persoanlik wolkom hjitten waarden troch” Lytse
Teake” Rypma, ferneamd as hynsteman yn’e hiele súdwesthoeke, fan Greonterp,
dy’t bij de daam stie as markant ambassadeur fan en foar de Merkekommisje.
Kees Schaap, feerider fan’e Jouwer, dy’t elk jier as earste mei in wein fol hynders
moarns al wit hoe betiid, syn fêste plak op it terrein opeaske, it wiene fan dy
typyske figueren dy’t elk op syn as har wize, harren rol spilen, elk jier op’e nij!!,
Sjoerd Walinga fan Heech net te ferjitten, ek sa’n oprjochte leafhawwer en sa kin
ik wol trochgean.
Letter ferhûzen we nei it hjoeddeiske terrein, mei namme troch in eksplosive groei
fan hynders en leden, wertroch we twongen waarden om oar hinnekommen te
sykjen.
Der groeiden we út ta in foaroansteande en toan oanjouwende fokferiening yn
Fryslân en sels der bûten.
De ûnferjitlike en hast legindaryske AKW. Douma fan Hurdegaryp, mei syn
karakteristyk stimlûd as sintrale man en skiedsrjochter yn’e organisaasje, sa
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groeide de fokdei fan Blauhûs út ta in fenomeen yn Fryslân.
Net te ferjitten de markante Jan Landman, (de snor!!), mei syn opfallende
ferskining en útspraken, (hij die niet houdt van een mooi paard of een mooi
wijf, die heeft geen hart in z’n lijf), spile op dizze dei ek in foaroansteande rol as
gasthear moarns betiid tidens de iepening en ûntfangst bij Titus en Willy yn ’e
Freonskip.
Hij hie de gave fan “it wurd” en bespile sawol moarns bij it iepenjen as jûns bij it
neipetear, it folk op syn eigen unike wize en sels de oanwezige boargemasters en
oare pommeranten, moasten belies jaan tsjin syn ferbale talint.
Op gefaar ôf minsken net te neamen, wol ik dochs in beheind tal persoanen
eefkes oanhelje om tagelyk dermei al dy “net neamden”, ek foaral te tankjen foar
harren net te ûnderskatten ynset en hjirmei rjocht te dwaan.
Grutte Harm, Tsjebbe Brandsma! Jan Galema, net te ferjitten Wiebe Rypma,
Tsjebbe Galema,hja fertsjinje eins sûnder útsûndering in lintsje foar harren ynset
foar it wolslagjen fan’e fokdei yn al dy jierren.
Nee, of dat kin net, kaam nea yn harren wurdboek foar!!!
It Algemien Kampioenskip foar ús heit Herre Dykstra mei syn model merje Gonny
(h: Ritske 202) yn 1974, folge troch it kampioenskip âldere merjes fan ús sels
fokte Alant fan’e Leane (h:Jesse 435) yn 2012, wiene foar Marian en mij unike en
ûnferjitlike hichtepunten op it “Sjûkelân” fan Blauhûs.
Fansels kin en mei foar mij persoanlik de folslein ûnferwachte en nea te ferjitten
huldiging en it ta kennen fa it earelidmaatskip fan’e fokferiening, om’t ik blykber 25
jier omropper wie, hjir net ûntbrekke.
Wat in ûnferjitlik earbetoan, it brocht bij mij yn elk gefal “einepikefel”, ik hie folslein
neat yn’e gaten en waard djip rekke en oerrompele troch alle wurdearring en
waarme wurden fan myn freon en foarbyld omropper Jan Bernard Kamphuis,
ringmaster en freon Harm van der Meulen en foarsitter Roelof Bos. Kenna Bakker
as amazône oanwêzich op ús kampioen Alant (stikem bij ús út’e boks helle),
Hendrik Eppinga mei Ytsjen model (h: Ulke 338),fan fokker eigner Jelle Bouma
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fan Nijlân, fjouwerfâldich kampioen fokmerje kampioen foar de seas, spesjaal foar
mij in ymponearjende earerûnte mei, hoe kin it ek oars,: “What ever you Want”
fan Status Quo, knal-lûd út de lûdsboksen fan Lieuwe Koopmans.
Ûnferjitlike mominten en no hast net te befetsjen dat dizze unike tradysje yn
Blauhûs no dien is, it beslút docht mij yn elk gefal in protte pine.
Blauhûs en omkriten: tige, tige betanke foar al dy skitterende jierren en jimme
entûsjasme !!!!!
Mei waarme groetnis, Henk Dykstra.

Samen koekjes maken

Zo moet je het doen!
Dit heb je nodig:
•
1 zakje vanillesuiker
•
125 gram bloem**
•
Een ei
•
1 theelepel bakpoeder**
•
Een snufje zout
•
125 gram zachte boter
•
2 theelepels en een kom
•
100 gram basterdsuiker
•
Een oven en bakpapier
•
50 gram kristalsuiker
** i.p.v. bloem en bakpoeder kun je
•
150 gram pure hagelslag
zelfrijzend bakmeel gebruiken.
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Een paaskuiken voor het paasontbijt maken
Wat heb je nodig?
Stevig wit en geel karton
Gele wol (lange losse draden)
Stukje rood, zwart papier
Cupje, uitgeknipt uit eierdoos
Reep aluminiumfolie
Netje van sinaasappels

Gereedschap
Een borrelglaasje
Een potlood
Een naald, een schaar en lijm
Nietapparaat
Plakband

Zo maak je het!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zet een borrelglaasje op het witte karton en trek het 2x om (met potlood).
Teken in het midden van elk rondje nog een cirkeltje (doorsnee 2 cm).
Knip de rondjes uit en ook de kleine rondjes en leg ze nu op elkaar.
Doe nu een lange draad gele wol door de naald en wikkel de draad om het
kartonnetje (zie voorbeeld).
Doorgaan met wikkelen tot je het kartonnetje niet meer
kunt zien.
Daarna knip je alle draden op de rand door.
De kartonnetjes iets van elkaar trekken en een lange
gele draad strak om het midden knopen(zie voorbeeld).
Uiteinden niet afknippen!
De kartonnetjes eraf trekken en klaar is de bol.
Maak nu op dezelfde wijze nog een bol.
Knoop de beide bolletjes aan elkaar met de lange draden
en je hebt een kuikentje.
Knip uit zwart, rood papier oogjes, snaveltjes en pootjes en
plak ze op het kuikentje.
Op het gele karton een grote cirkel (of bloem) tekenen en
uitknippen.
Uit eierdoos een ‘cupje’ knippen en
omwikkelen met stukje aluminiumfolie
(onderkant vrijlaten i.v.m. opplakken) en op
de cirkel (of bloem) plakken.
Knip een strookje van het sinaasappelnetje,
maak er een strikje van en niet het strikje op
de grote cirkel (of bloem)
Plak als laatste het kuikentje op de cirkel of
bloem.
Zet met Pasen een gekookt ei in het eierlokje
en dan: Smullen maar!
Succes!
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Teatskehús
Vanwege de corona konden de laatste 2 jaar er geen activiteiten plaatsvinden in
het Teatskehûs.
Nu met de versoepelingen blijft het nog wel onder voorbehoud, de komende
activiteiten zijn:
Wij hebben een wekelijks terugkerend activiteitenschema 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
De periodieke activiteiten die gepland zijn onder voorbehoud zijn:
18 maart
met schoolkinderen pannenkoeken bakken voor de bewoners en de kinderen
5 mei
bevrijdingsfestival Friesland met legertrucks en uitdeling gratis soep voor
bewoners Teatskehûs.
Ook staat er een optreden op deze middag gepland (onder voorbehoud)
waarover later meer informatie.
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
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Zorgcentrum Teatskehûs
Vitusdiijk 2
8615 LM Blauwhuis
Telefoon: 0515-571900
www.patyna.nl
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Foto’s makke troch: Rinske Harsta

AUTOBEDRIJF

F.HOOGTERP

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

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

www.autobedrijfhoogterp.nl
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Wêr is dit yn Blauhús e.o.?

Dizze moaie foto is makke troch Willem van der Meer.
Witte jo wêr dit is / wat jo sjogge? De oplossing kinne jo fine op side 34.
Na bijna 50 jaar is onze
buurtboom geveld door
storm Eunice.
Gelukkig geen grote
schade en ook de
geparkeerde auto's op de
Lytse Finne werden op tijd
elders geparkeerd.
En ja, het konijnenhok
stond leeg, dus eind goed,
al goed.
Behalve voor de boom
natuurlijk, blijft jammer.
Liesbeth van der Tol
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Het verhaal bij ....... Carnaval
door Nel Bekema-Hoekstra

Veel mensen over de hele wereld vieren carnaval.
Het is een vrolijk en uitbundig (verkleed)feest. Vanuit
christelijke oorsprong denkt men dat het woord
carnaval komt van het Latijnse woord carne vale. Dat
betekent letterlijk afscheid nemen van vlees en verwijst naar de vastenperiode
van 40 dagen voor Pasen.
De katholieke kerk vond één maaltijd per dag en het niet eten van vlees (het
vasten) voor 40 dagen een belangrijk onderdeel van het geloof. Door het vasten
zouden mensen beter nadenken over hun geloof. Vóór deze vastentijd mocht er
nog even flink gegeten en gedronken worden. Er werd een feest van gemaakt
met de naam Carnaval. Carnaval begint officieel altijd op een zondag. Die
zondag is precies 7 weken eerder dan de Paaszondag. Het carnaval zelf duurt
van zondag tot dinsdagavond. De dag na carnaval heet Aswoensdag. In de
katholieke kerk kan je op Aswoensdag een kruisje van as op je voorhoofd halen,
een teken van berouw en boetedoening, maar ook een teken van nieuw leven.
Niet alle carnavalsvierders vieren het nog als een kerkelijk feest, maar het blijft
een feest waarin je drie dagen lang je je zorgen even kunt vergeten.
In Nederland wordt vooral in het zuiden en oosten carnaval gevierd, maar in
Blauwhuis vieren we ook al jaren Carnaval. In de jaren 60 van de vorige eeuw
werd het georganiseerd door de voetbalvereniging, maar In 1967 richtte ‘De
Kwartsjeklub’ (een vriendenclub) o.l.v. een zuiderling die getrouwd was met een
Blauhúster, de carnavalsvereniging ‘De Fyfkes’ op en in 1968 was de officiële
première van het Carnaval met Prins, Page, Raad van Elf, garde, Adjudant en
ceremoniemeester. En natuurlijk met een Hotsknots polonaise en een optocht.
Door de jaren heen verjongde de ploeg, maar de vereniging bleef bestaan en dit
jaar vierden we samen het 55-jarig jubileum. Vanwege de perikelen rond corona
iets minder uitbundig dan in voorgaande jaren, maar ’t was weer ‘beregezellig’. Dit
bewijst dat we ook boven de rivieren wel carnaval kunnen vieren.
In 1997 stelden Elske van der Meulen, Harry Witteveen, Hilde Kuipers en Sjoerd
Brandsma (leerlingen van groep 7/8) vragen aan de Prins, Page en Adjudant.
Enkele vragen en antwoorden uit het interview:
Hoe wurde jo eins Prins Karnaval en wat binne syn taken?
De Prins wurdt keazen troch de Rie fan 11. Hij is de baas fan it karnaval en hat
in soad taken. It karnaval moat goed ferrinne en hij moat ek ridderordes útdiele
oan minsken dy’t belangryk binne foar it doarp. Bij ús krije sommigen in ‘Gouden
kwartsje’. Dat is it heechste.”
En wêrom seit men altyd ‘Alaaf’?
“Ja, dat is gewoan in lekker gekke Karnavalsgroet.”
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Prins Portunus I (Hendrik Tolsma) hangt de oorkonde om de hals van Harry. Sjoerd, Hilde,
Elske, Page Angela Overwijk-Flapper en Adjudant Bert de Jong kijken toe.
Foto en interview stonden in 1997 in De Holder, Jiergong 6, nû 6.

Hoelang bliuwe jo Prins?
“Ik bin ien jier lang de Prins. Dat begjint en einiget altyd op 11 november. Mar it
jier dêrnei bist dan Adjudant en letter wer ien fan ‘e Rie fan 11. Kinst oan ‘e steek
sjen wa’t alris Prins west hat. De Prins hat echte pauwefearren op syn steek. Dy’t
Prins west hat, mei dêrnei altyd ien echte pauwefear op syn steek drage. By ús
yn ‘e Rie binne no mannen dy’t twa op ‘e steek ha…”
Elk jier in oare Prins en in oare Page. In Page, is dat in knecht of sa?
“Nee,” seit de Page, “ik bin eins de frou fan ‘e Prins. Ik help him oeral bij. Aik help
him bij it oanklaaien fan ‘e cape, hingje him it gouden ketting om, set him de steek
op ‘e holle en soks allegear. En as de Prins bygelyks yn in sjuery sit, dan help ik
him dêr ek by.”
En dan in fraach oan de Adjudant. Wat betsjut Karnafal eins?
“Karnafal wie foaral in Roomsk feest. De Katoliken hawwe in tiid fan ‘vasten’. Dan
moast eins hiel sober libje. Foar dy tiid wol elk even út ‘e bân springe en is it grut
feest. “
Wêrom moatst mei it Karnaval ferklaaid wêze?
“Kinst dy wat achter dy klean ferstopje. Mei in gek masker opis it ek makliker om
lekker gek te dwaan. Bist eefkes in oar.”
De fjouwer fragestellers krigen fan Prins Portunus I in echte ûnderskieding
om ‘e nekke. Want, sa fûn de Prins, sy hienen ‘bydroegen oan it beroemd
meitsjen fan it Karnafal fan Blauhús’. Alààààààf!
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
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It ferdwinen fan grien en beammen yn ús gemeente.
Elkenien dy’t each foar de natoer hat sil opfâle dat der yn’t bûtengebied hieltyd
mear beammen en strúken esfh. ferdwine. In grut foarbyld, foar ús Blauhústers,
is dat de dyk nei Tsjerkwert hieltyd kealer wurd. De haach yn’e bocht by Galama
is der net mear, de beammen en begroeiing foarby Haarsma binne hast hielendal
fuort helle. Fierderop, hast by Tsjerkwert, binne der rjochts noch in pear beammen
oerbleaun. De gemeente is fan doel om alles wat der noch oer is ek te kappen en
dan net allinich oan dizze dyk. De lêste beammen en strúken oan de folgjende
diken (fan wat der dus noch oer is) stean bygelyks ek op de nominaasje om te
ferdwinen. Mei oare wurden dea gean of kappe.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alle beammen oan de dyk nei Arkum.
Alle beammen oan de Krabbedyk.
Alle beammen by Snakepôle.
Alle beammen en begroeiing langs de Trekfeart fan Tsjerkwert oant Parregea.
Alle beammen oan de dyk fan Remswert langs de Rige nei Abbegea.
Alle knotwylgen, fanôf Tsjerkwert hast by Boalsert, langs de paralleldyk.

Dit is allinich noch mar by ús yn’e buurt, it spilet yn’e hiele gemeente. It wurd
stadichoan in keale boel.
Wat sjogge jo leaver, dit ?

of dit ?

De Gemeente hellet elk jier in pear beammen fuort, dat is de taktyk, dan fâlt it
net sa op. Hielendal at je de stammen fuort freze, bliuwe der ek gjin spoaren
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achter. Se gripe in protte ferlechjes oan om te kappen mar kinne neat betinke
om it net te dwaan, boppedat hâlde se harren net oan de wetlike werplantplicht.
Boeren oanpakke mei CO2, stikstof, en ammoniak-regeljouwing is folle
goedkeaper as der sels wat oan te dwaan. Wylst dat just soarget foar
fermindering fan dy gehaltes.
Mar net allinich de gemeente giet frij-út. Ek bewenners langs en gebrûkers fan de
diken gean der net gelyk mei om. Sa fine guon minsken beammen net feillich mar
gean wol graach bygelyks nei it beamrike Gasterlân of Apelsgea. Boppedat stiene
der foarhinne ek rûnom hûzen en buorkerijen in protte beammen mar by guon is
der net folle fan oerbleaun.
Jo kinne noch safolle sinnepanielen en wynmounen pleatse mar úteinlik sille
beammen it oplosse moatte.
De gemeente giet dus foarby oan it feit dat se werplantplicht ha, der is al hiel wat
kapt mar nimmen dy’t my in nije beam (bûtenút) oanwize kin. In protte natoer giet
hjirtroch ferlen. Under oare foar de greidefûgels, dy’t der al hast net mear binne,
skine de beammen net goed te wêzen. Dat oare fûgels, ynsekten esfh. it wol
noadich ha skynt der net ta te dwaan. It is eins wol núver dat we it allegear mar
akseptearje, nimmen liket ‘m drok te meitsjen om it ferdwinen fan al dy beammen.
At dat wol of net sa is soe doarpsbelang eins ris oppakke moatte (yn harren
doarpsfysje?). De fraach soe wêze kinne, wolle we minder of mear beammen?.
At je echt fan de natoer hâlde is it noch better om net te lang te wachtsjen of om
tsjingas te jaan want noch in pear jier, dan is alles fuort. Sa slim is it wol.
Sikke Witteveen.
Yn reactie op it stik fan Sikke Witteveen kin wy als doarpsbelang sizze dat we
dit earder útgebreid mei Sikke bepraat ha en ek yn een brief nei him talochte
ha. In doarpsfysje giet oer de fysje fan in doarp, wy kin hijr it bûtengebied net yn
mei nimme. De gemeente en de provinsje binne ferantwurdelik foar it belyd yn it
bûtengebied, sy ha harren eigen fysje.
De gemeente wol ynhâldelik net reagere op de brief fan Sikke Witteveen.

No sa (3)
(troch Bert de Jong)

Der is al hiel wat sein en skreaun oer it ferdwinen fan de tradisjonele fokdei fan It
Fryske Hynder op de sneon fan de Blauhúster Merke. En dat omdat de hynders
net langer út de fuotten kinne op de klaaigrûn! Ik bin dan wol gjin hynsteman mar
it wol my mar net loslitte want der wurdt ús in tradysje ûntnommen en dêr kin ik
min oer. En mei namme de wize wêrop dat gien is. Dat liket nearne nei.
25

Yn 1873 sette de Blauhúster Merke útein. De Merke hat yn al dy jierren yn it teken
stien fan hynders. Mei namme yn it ferline hie de kastelein fan it kafee dêrby in
wichtige rol. Sjogge wy nei de skiednis, dan wie der yn Blauhús in ferskaat oan
keuringen en wedstriiden fan ûnder oare Fryske hynders, it Bovenlands hynder,
hurddraverijen mei dravers mar ek mei boerehynders, stuolledûns mei hynders,
ringriderij en sa fuort hinne. En dan fan de jierren ’50 ôf de Fokferiening It Fryske
Hynder. De hynsteskiednis hat neffens it Merke-argyf ferskate lokaasjes yn de
omjouwing fan it doarp oandien: de iisbaan efter it kafee, it lân fan S. Yntema, W.
van der Wey, J. Landman, gebr. Zeinstra en M. en H. Bonekamp.
Yn de jierren ’50 fan de foarige ieu wie de jonge Fokferiening dan ek út de
skroeven dat de Merkekommisje fan Blauhús foar harren in lokaasje beskikber
hie. En sa is it dêrnei altyd west. De Merkekommisje mar ek de (pleatslike)
middenstân en oare frijwilligers binne al dy jierren in poerbêste gasthear west
foar de Fokferiening fan it Fryske Hynder en harren gasten. Fan beide kanten
hat it altyd tige goed foldien. “Blauhús fielde as in waarm bad”, sei foarsitter
Wolfswinkel yn de LC. O ja? En no as in dief yn de nacht de stekker der útlûke?
Sa fielt it yn elts gefal wol by de Blauhúster mienskip. En dan lês ik yn ‘e krante
dat de Fokferiening it allegear bûtengewoan pynlik fynt en dat hja der in rotgefoel
by hawwe. Ik leau der hielendal neat fan. Hja binne neffens my bliid dat de
hynders dit jier yn de sânbak yn Harich omstappe meie. Nee bestjoer, foar’t
sa’n beslút nommen wurdt, moatte je earst hifkje hoe as je in foarnimmen by de
leden dellizze. Hast 70 jier is Blauhús in prima gasthear west. Dan meie je yn
de oerwagings wol meinimme wat je it doarp Blauhús skuldich binne. Moat de
kwaliteit fan de boaijum swierder weagje dan de útstrieling fan dizze prachtige
dei mei ús moaie Vitustsjerke op de eftergrûn? De measte hynders dy’t Blauhús
oandogge, stean dochs fan it foarjier oan’t en mei de hjerst yn/op de klaai! Der
mei dochs wol wat romantyk by. Dan soenen je ek noch sjen kinne as in part fan
it programma yn Blauhús bliuwe kin en boppedat is in oergongsperioade ek noch
wol in opsje. Hja binne de Blauhústers yn myn eagen de nedige tank ferskuldige
en dêr kinne je dochs net samar oerhinne stappe. Blykber wol! Te koart troch de
bocht neame wy dat!
En dan no dus gjin hynders mear yn Blauhús op de sneon fan de Merke. In
prachtich barren mei in ferskaat oan publyk. En it moaie wie dat yn de neimiddei
ek de matineegongers (yn alle kleuren) noch efkes delkamen en dat joech altyd
in prachtige sfear. Efkes sweare en swetse mei de leafhawwers op it bankje lâns
it parkoers, efkes in slokje yn de tinte, in fiskje as in baltsje gehak en dan wer
nei de Freonskip wêr’t it hynstefolk dan letter ek del kaam om mei-inoar ien te
nimmen op wer in prachtige hynstedei. It is allegear foarby. En dochs hoopje ik
dat bestjoer en leden fan de Fokferiening inoar nochris goed djip yn de eagen
sjogge mei de efterlizzende gedachte: gewoan mei de fuotten op de (klaai)grûn
stean bliuwe en de kar meitsje foar Blauhús. En as hja dat net yn ‘e kop hawwe,
dan bliuwe foar my mar trije wurden oer: stank foar tank! No sa.
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Foarstelling ‘In goed sin is de bêste pronk’
In bysûndere foarstelling op De Ryp | By de Tempelpleats
Snein 12 juny melkerstiid moarns om 5 oere en middeis 16.30 oere
Gerben Rypma wie in keunstsinnich en ek wiis man. Bysûnder foar syn tiid. Sa’n
man fertsjinnet in bysûndere foarstelling op in bysûnder plak, hielendal yn de
geast fan wa’t hy wie en hoe’t hy libbe.
Komponist Feike van Tuinen fan Drylts rekke ynspirearre troch de siswizen
fan Gerben Rypma. Hy makke der passende melodyen op. Dizze op muzyk
sette siswizen foarmje de basis fan de muzykteaterfoarstelling ‘In goed sin is
de bêste pronk’. Sjonger is bariton Ben Brunt, pianiste is Saskia Zoet. Ferteller
Douwe Kootstra hat him ferdjippe yn de dichter en skilder Gerben Rypma. Yn de
foarstelling bringt hy him foar it publyk ta libben.
Wêr kin dizze foarstelling oars plakfine as op
'e Ryp, it plak dêr’t Rypma berne waard en
dêr’t hy wurke? Dêrom meitsje we yn it lân
achter De Tempelpleats in smûk teater.
Op snein 12 juny spilet dizze unike
foarstelling twa kear om, hoe kin it ek oars,
melkerstiid: moarns om 5.00 oere en
middeis om 16.30 oere.
Belibje it opkommen fan de sinne of jou
jo del op in waarme simmer-middei! De
foarstelling hat gjin skoft. Nei de tiid is der
kofje en tee.
Kaarten foar de foarstelling binne € 13,50.
Jo kinne no alfêst reservearje fia
gerbenrypma@home.nl mei fermelding
‘moarns of middeis’.
Jo krije dan berjocht oer it beteljen.
Organisaasje Gerben Rypma Stichting en
‘Meer mei Muzyk’
@gerbenrypma

gerbenrypma@home.nl
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t 06 3890 9704

Fanfare Blauwhuis
blaast der wer libben yn
Fanfare Blauwhuis is wer lós: ús
rippetysjes yn ‘e showroom hoege oan
hieltiid in bytsje minder strange regels te
foldwaan. Nei in fierstente te stille winter,
alwér sûnder ús krystkonsert, riede wy
ús ta op - doarre wy no wol te hoopjen - de aktiviteiten dy’t wy foar de kommende
tiid al stean hienen op ús saneamde “(Plak ‘m op je) Koelkast(deur)-reminder”.
Sa hat ús fanfare him opjûn foar de Open Nederlandse Fanfare
Kampioenschappen (ONFK) dy’t dit jier pland steane op 8 en 9 april yn De Lawei
yn Drachten. Wy komme út yn ‘e fyfde divysje en hawwe dêrfoar it stik “Cardigan
Bay” op de lessenaar krigen, dat Jacob de Haan foar dizze ONFK komponearre
hat. EMM, ús ‘buorkorps’ fan Aldegea, dat op it ONFK útkomt yn de heechste,
earste divysje, hat ús útnoege foar in Try-Out dy’t hja organisearje. It is de
bedoeling dat dêr út alle divysjes in fanfare spilet dy’t ek nei it ONFK giet. Dat sil
op snein 27 maart wêze, krekte tiid en ek plak (faaks It Joo yn Aldegea?) wurde
noch fêststeld.
Fanfare Blauwhuis wurket ek mei oan in oantal
fan de foarstellings fan it lokaasje-teäter rûn
Vinea Domini, dat oan it begjin fan ‘e simmer
opfierd wurdt. Dat wurdt in drokke tiid, want op
25 juny spylje wy ek op it “Bert Haanstra Fanfare
Concours” yn Diever.
Lykas de measte ferieningen besykje wy no wer “gewoan” troch te dwaan. Dat sil
noch net op alle flakken gelyk slagje, mar bygelyks ús jiergearkomste kin hooplik
wer fysyk plakfine. De donateursaksje fan 2022 wolle wy as it kin wer yn ‘e rin
fan ‘e maitiid hâlde. Ek ús proeflessen hâlde wy aanst leafst wer foar it ein fan dit
skoaljier. De bern fan ‘e basisskoalle dy ’t dit oangiet krije dêr meitiids berjocht
fan.
Tinke jo sels wolris oer it bespyljen fan in ynstrumint? Nim dan foaral kontakt mei
ús op! Mannichien fan ús leden is pas op lettere leeftiid begûn mei musisearjen
en belibbet dêr no alwer jierren in protte wille oan. Yn ‘e omkriten binne hjoed-dedei ferskate inysjativen foar folwoeksen begjinnende musikanten wêr ’t jo dan ek
noch oan meidwaan kinne soene. It hoecht dus allegearre net ‘fan ‘e keldersflier
op it souder’!
Op dit plak wolle wy ek graach efkes ús wurdearring uterje foar ús jeugd!
De ôfrûne twa jier fan ûntregeljende omstannichheden hawwe foar harren
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dreech west. De musyklessen binne dan no wol trochgien, mar it tegearre
musykmeitsjen bruts har op ‘e nij by de hannen om ‘t ôf. Wy besykje foar ús
jeugdkorps Koperkabaal wer moaie aktiviteiten op priemmen te setten, sadat der
ek foar harren wer romte komt om de musyk echt meielkoar te belibjen. Wylst
dit stikje skreaun wurdt, rint in oerlis mei de organisaasje fan it Túnfeest oer de
mooglikheden om dit jier in soarte fan jeugdmusykfestival ta te heakjen oan it
sneonsprogram fan it túnfeestwykein.
Wy sjogge der as musikanten allegearre nei út jo wer as ús publyk te moetsjen en
mei ús musyk begroetsje te kinnen!
Groetnis fan Fanfare Blauwhuis

Ut de Âlde Doaze
(troch Bert de Jong)

In karnavalsfoto út de âlde tiid.

Steand fan links nei rjochts: Harm van der Meulen, ?, Teake Witteveen, Jan Landman, ?,
Theo Zijlstra en Frans Ettema.
Sittend fan links nei rjochts: Yep Zeinstra, Jap Landman, Harm Rijpma, Dominicus
Bootsma en ?
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De âlde mole en ‘it nije gemaal’. Beide binne út it lânskip ferdwûn.

In 1929 wordt een advertentie in “Ons Noorden” geplaatst met de melding dat
de mooie, grote watermolen De Marmole tussen Blauwhuis en Greonterp op
afbraak zal worden verkocht. In datzelfde jaar werd door Maurits IJettes Flapper
(schoolmeester) het volgende gedicht geschreven.
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Nu komt ras Uw roemloos einde,		
Grijze koning op den dijk;			
Een nieuwmodisch, piepjong ventje’		
Wordt thans beheerscher in uw rijk! I

Oude koning, moet ik treuren,		
Als voor u de doodsklok luidt?
Mag ik wenschen, dat “vooruitgang”,
n zijn wedren wordt gestuit.

Vechten, vechten, oude koning		
Dit was steeds Uw roem en lust!		
Onversaagd en bitter strijden,		
Strijden, bijna zonder rust.			

Nee, want ook voor U is’t beter
Dat gij spoedig niet meer zijt;
Nooit zout gij U toch verzoenen
Met den geest van dezen tijd

Machtig zwaaien reuzenarmen,		
Dagen, nachten soms in ’t rond;		
Vruchtloos, dreigde ’t grimmige water
Wijl ’t U steeds waakzaam vond		

Kort geleden, met vacantie,
Liep ik nog eens langs uw dijk;
Somber stondt gij te beweenen.
Uw omstandig koninkrijk.

‘k Denk nog aan uw gloriedagen,		
Treurig zijn ze nu helaas,			
Zorg en trots van “Oude Teake”,		
Roem en eer van “Ypkebaas”.		

Naast u zag ik uw “verdelger”,
Klein en nietig, hel gekleurd.
Werd dit bonte harlekijntje
Uwen scepter waard gekleurd?

Oude reus, gij doet verrijzen,		
Beelden uit mijn blijde jeugd;		
Bij U, in U, ja soms op U,			
Smaakten we echte kindervreugd.		

Ja, want in dit nietig wezen		
Schuilen majesteit en macht,
Vol mysterie woelt daarbinnen
Felle stroom van wond’re kracht

Achter uwen grijzen mantel,		
Binnen in uw somber kleed,		
Vonden we alles, wat ’t harte		
Van een jongen poop’len deed.		

Felle stroom, zoo zeer verschillend
Van, die door uw schroef ontstond
Hij was’t, die met zijn trawanten,
Uw bewind te slapjes vond.

Kippen, hanen en konijnen,		
Jone bokken, vlug en sterk,		
Alles was bijeen vergaderd,		
Om uw machtige raderwerk.		

Nu de luchten, die uw wieken
Lang doorkliefden, fier en vrij,
Wonderheden blijven baren,
Hoort gij, oude, ‘r niet meer bij.

’t Schuimend uitgeslagen water,		
Was voor ons een wilde ee,		
Nam ’t broze klompenscheepje,		
In haar woeste wieling mee.		

Deez gedachte moog’ U troosten,
Wij vergeten niet terstond,
Aan den dijk het dierbaar plekje,
Waar eens d’oude molen stond.

Grijze reus, hoeveel geslachten,
Zaagt gij komen en weer gaan?
Ook van mijn kornuiten gingen;
Kort was slechts hun levensbaan.
Met mij deelden zij hun vreugde,
Mar dee’z aard trok hen niet meer,
Ik hoop dat zij mij niet vergeten
Boven bij Onz’ Lieven Heer
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Bloembollen planten in de pastorietuin

In de week voor de voorjaarsvakantie
hebben de groepen 1 t/m 7 de bollen
geplant die Dorpsbelang van de
gemeente had gekregen. Het was heel fijn om weer een activiteit buiten de school
met de groepen te kunnen doen. En wat hebben we het getroffen met het weer,
de hele middag bleef het droog! Er is hard gewerkt en nu is het afwachten hoe
het resultaat in het voorjaar zal zijn.
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Foto’s makke troch: Rinske Harsta

Iepenloftspul VINEA DOMINI Sylkampen

Nei it súksesfolle ‘Deiboek’ yn 2012 is der dizze simmer wer in iepenloftspul yn
ús omkriten. Ditkear oer de legendaryske Vinea Domini Sylkampen oan It Fliet by
Greonterp.

Efkes wat sifers: rom 30 spilers (foto), 10 tallen oefenjûnen, twa regiseurs, 50
frijwilligers, 10 man sterke bouploech, 6 bestjoersleden.
Kaart ferkeap
Spyldagen: freed 24 juny, tongersdei 30 juny, freed 1 july en sneon
2 july 2022. Kaartferkeap fia www.vanplan.nl
Ynformaasje www.blauhus.nl Facebook @LokaasjeTeaterBlauhus
It wurdt in hiele bysûnder simmer dêr oan It Fliet by Greonterp!
Bestjoer Lokaasje Teater Blauhûs
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De Aldegeaster Skomskowers
Graag stellen wij ons even aan je voor. Wij zijn De Aldegeaster Skomskowers,
een sloeproeivereniging uit Oudega SWF. Ruim 20 jaar geleden toverden we een
vervallen houden reddingssloep om tot een prachtige achtpersoons roeisloep
genaamd ‘Skomskower’. Een aantal jaar later schaften we een zespersoons
roeisloep aan welke we omdoopten tot ‘Skomskowster’. Met beide sloepen
roeien we mee in de Nederlandse competitie en zowel de Skomskower als de
Skomskowster heeft een fel begeerd HT-nummer, waardoor we jaarlijks van
Harlingen naar Terschelling mogen roeien. Sinds deze winter hebben we ook een
St Ayles skiff aan onze vloot toegevoegd, met de naam ‘Skomskiff’.
Met name voor onze St Ayles skiff zijn we nu op zoek naar een aantal
enthousiaste roeiers. Lijkt het je leuk om het eens te proberen of zou je aan het
roer van onze Skiff willen staan? Meld je dan aan voor een proeftraining. Je kunt
je als team opgeven, maar je kunt je ook individueel bij een van de bestaande
teams aansluiten. Heren, dames, jong of oud… Trainen overdag of op avond…
alles kan.
Iets over de St Ayles Skiffs:
De St Ayles Skiff krijgt steeds meer bekendheid in
Nederland, maar kent zijn oorsprong in Schotland.
De St Ayles skiff is ingericht op vier roei(st)ers en
een stuurman/-vrouw. Ze is snel, stabiel en roeit
licht, waarmee ze dan ook geschikt is voor een
brede doelgroep. De St Ayles skiff is er voor jeugd
tot ‘oudere jeugd’ en er wordt veelal geroeid in
gemengde teams.
SkiffieWorlds Zeeland en NK in Heeg:
Dit jaar vindt in juni-juli het WK Skiffie Worlds
plaats in Zeeland. Voorafgaand hieraan is het NK
in Heeg en wij zijn uiteraard bij beide evenementen
van de partij. Meedoen is laagdrempelig; er is
voor iedereen een geschikte categorie, zoals 70+,
17-, gemengd, heren, dames… Dus ooit al eens
wereldkampioen willen worden? Dit is je kans! ;-)
Mocht je liever de Skomskower of Skomskowster willen proberen, dat kan
natuurlijk ook. We hebben diverse teams en je bent van harte uitgenodigd om
vrijblijvend mee te roeien. De trainingen starten in maart en we roeien tijdens
onze trainingen veelal op de Aldegeaster Brekken.
Hartelijke groet namens bestuur en roeiers van De Aldegeaster Skomskowers,
Sicco Hylkema, Jos Tio, Trijnie de Jong, Nynke van den Berg, Sieta Ypma
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Oplossing: nei Arkum en Dedgum

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan
voor u klaar!
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.

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

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.

Uilkje Attema is wijkverpleegkundige
in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam 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
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Aggie Ettema-Ydema
Van der Looswei 21
8615LV Blauwhuis
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www.energetischtherapeutaggie.nl
info@energetischtherapeutaggie.nl
tel: 06-81982789

