
EEN UNIEKE PRESTATIE : 120 JAAR BLAUHÚSTER MERKE !! 
 

 

Afgelopen augustus hebben wij afscheid genomen van drie iconen van de Blauhúster Merke. 

Namelijk Wiebe Rypma, Tjebbe Galama en Taeke Kuipers, voorheen in functie als voorzitter, 

secretaris en penningmeester. Hoewel Tjebbe Galama en Taeke Kuipers al één en twee jaar 

eerder waren gestopt, vonden wij het een mooi idee, nu ook Wiebe Rypma voor het laatst 

was, om hen met z’n drieën te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de Blauhúster Merke! 

 

Samen zijn zij 120 jaar (gemiddeld 40 jaar per persoon!) actief geweest voor ons mooie 

dorpsfeest, niet alleen in hun bestuurlijke functies maar ook in diverse activiteitencommissies 

van de Merke, zoals het bedenken van vele spelen (Spelcommissie) en het regelen van de 

muziek (Muziekcommissie) etc. etc. 

Drie personen, totaal 120 jaar, dat moet toch uniek zijn, niet alleen voor de Merke maar toch 

voor elke vereniging of commissie? Voor deze unieke prestatie daarom ook een bijzonder 

cadeau, voor elk een persoonlijk schilderij van kunstenaar Bauke Hobma. En daarnaast voor 

het leven het ere-lidmaatschap. 

 

Een paar jaar terug is de opvolging keurig geregeld, waarna onze drie ere-leden elk een jaar 

na elkaar zijn afgetreden. Dit zodat niet gelijk alle ervaring uit de Merkecommissie verdween. 

Hiervoor waren Harm van der Meulen en Wiebe van der Meulen al uit de commissie gegaan, 

toch ook mensen met jarenlange ervaring. Daarnaast is Meinte Galama overleden, iemand die 

wij nog erg missen. Zo hebben 6 mensen in 6 jaar tijd de commissie verlaten.  

Maar hier staat weer tegenover dat wij als nieuwe leden hebben mogen verwelkomen: Bert 

Dijsselhof (uit Greonterp), Jappie de Jong en sinds dit jaar Sytze Galama. En volgend jaar 

worden wij weer versterkt met Sjouke Wybenga (Wolsumerketting). Zo proberen wij ons te 

versterken met divers jong talent en ervaren krachten. 

 

Naast nieuwe commissieleden en nieuwe jasjes, proberen wij ook ons programma te 

vernieuwen. Zo zijn wij in 2010 begonnen met een Happy Hour, waar zowel jong als oud zich 

op vrijdag na de volksspelen kan vermaken. Een doorslaand succes! Hiervoor hadden wij al 

een troubadour in de tap geïntroduceerd.  

Daarnaast zijn er altijd programma onderdelen die vaste prik lijken, maar onlosmakelijk met 

de Blauhúster Merke verbonden zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de jarenlange, hechte 

samenwerking tussen Merkecommissie en Fokferiening “It Fryske Hynder”: de Fokdei op 

zaterdag. Dit is altijd een grote publiekstrekker voor Blauwhuis en omstreken: zaterdag is de 

drukste dag van het jaar in Blauwhuis, namelijk het matinee in de feesttent, de Fokdei op het 

paardenterrein en de zaterdagavond wederom in de tent. Op deze zaterdag mogen wij meer 

dan 2.000 bezoekers verwelkomen in ons dorp!! 

 

Daarnaast is de Blauhúster Merke meer dan alleen een dorpsfeest. Natuurlijk is dit elk jaar het 

gezellige eindresultaat, maar zij probeert ook elk jaar voor en na augustus activiteiten in dorp 

en parochie te stimuleren. Een van die zaken is het behoud van bestaande faciliteiten, waar 

wij al zo gewend aan zijn geraakt. Een doel van onze Stichting is dan ook om Blauwhuis 

leefbaar te houden. 

 

Tot slot proberen wij de Merke voor zowel jong als oud te organiseren. Hierin spelen de 

vrouwen van de Merkecommissie altijd een grote rol bij het organiseren van de kinderspelen 

tijdens de Merke. Dit waarderen wij als Merkecommissie dan ook altijd zeer. 

 



U kunt van ons ook in 2015 weer een Blauhúster Merke verwachten, met “Goud van oud” 

maar misschien ook een paar verrassingen! 

 

De Merkecommissie wenst u Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe! 
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