
SBF   Woord van de voorzitter 

 
Beste inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs, 
 
Het is 2015, dus weer tijd voor ons tweejaarlijks feest. 

Het feest van 2013 was enorm geslaagd, en omdat niets zo mooi is als het laatste feest, 

zijn wij, met dat in ons achterhoofd, weer aan de slag gegaan. Alle buurten hebben gelukkig weer 

een vertegenwoordiger geleverd en als eerste is er een thema gekozen: 

                                               “De Verenigde Staten van Amerika” 

Jullie zijn waarschijnlijk al weer druk bezig met het bouwen van een wagen en het bedenken van 

ideeën voor het versieren van de straat of buurt. 

Wij gaan het feest op 17 juni samen met de kinderen openen door het oplaten van de ballonnen.                                            

’s Avonds kunnen jullie weer genieten van ongekend talent uit eigen dorp. Zij willen graag hun talent 

aan jullie laten zien, dus wees er bij.  

Natuurlijk staat er Bingo op het programma maar jullie kunnen ook weer Klaverjassen. 

Wegens groot succes staat ook het Bakhúster buffet weer op het programma. Koop wel snel een 

deelnemersmunt, want vol is vol!  

Aansluitend is er de theorieronde waarin we jullie kennis zullen toetsen. Na deze hersengymnastiek 

kunnen jullie voor de broodnodige ontspanning naar de Domper of het Syltsje voor een gezellige 

avond.  

Voor de kinderspellen en de zeskamp hebben wij dit jaar beter weer besteld, zodat dit een gezellige 

en sportieve dag kan worden voor deelnemers en toeschouwers. 

In de optocht doen, naast de buurten, weer veel jongerengroepen mee en samen zorgen zij voor 

sensationele en spannende wagens. Waar een klein dorp groot in is. 

De playbackshow zal,  de deelnemers kennende, weer ongekende en onverwachte acts opleveren. 

Om het feest compleet te maken zal in de pauze en na afloop de band Beano voor jullie optreden. 

Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we op zondagmiddag in de Gearte het feest 

weer afsluiten. Dhr. Johan v.d. Berg zal de trekking verrichten en de winnaar van 2015 zal bekend 

gemaakt worden.  Voor de muziek staat Common Fever garant, dus het belooft nog een gezellige 

middag te worden. 

Wij gaan er vanuit dat het feest van 2015 dan toch weer het mooiste feest is geweest. 

Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in, jullie ook? 

Graag tot ziens bij de activiteiten. 

Antsje de Jager - Ruiter, 

Voorzitter SBF 



SBF   Bestuur van SBF 

 

Het bestuur van Stichting Bakhúster Feest bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

buurtvereniging bestuurslid SBF adres telefoon 

Bakwei - Túnkershof Nicole van der Land Bakwei 41 06-81129408 

Drie in één  Harmen Bijlsma Mr. Döllestraat 22 06-42963557 

’t Havenkwartier Cor Witteveen Havenstraat 8 
0514-581794 
06-29533901 

Heechhiem Michelle van Buuren Ageommeleane 11 06-30853731 

Holle Hichte Marcel Terpstra Pastoor Coendershof 8 06-14413288 

Johannes Nagelhoutlaan Minke Molenaar J. Nagelhoutlaan 41 
0514-581624 
06-11334530 

Mirns Antsje de Jager Wieldyk 6 0514-581936 

Oan ‘e Feart Ronny Tjalma Beurtskipper 10 
0514-582658 
06-29561047 

Rijsterdijk Jelle Jellesma De Maren 24 
0514-581705 
06-22058316 

Sint Odulphusstraat Geeske Homma St. Odulphusstraat 15 
0514-850755 
06-14825000 

Teeuwes de Boerstraat Lucie Postma T. de Boerstraat 27 
0514-581983 
06-37296524 

de Toekomst Johan van der Werf de Mesk 7 
0514-582110 
06-10976482 

 

 

SBF - verloting 

De verloting die dit jaar rond het Bakhúster Feest wordt gehouden omvat 2.500 loten die in onze 

dorpen huis-aan-huis verkocht zullen worden. De loten kosten slechts € 1,00 per lot. We hopen dat 

iedereen loten koopt zodat we over 2 jaar weer een Bakhúster Feest kunnen vieren. 

De prijzen bestaan uit waardebonnen. 

1e Prijs - € 200,00   2e Prijs - € 150,00    3e Prijs - € 100,00 

Verder zijn er nog 7 kleinere prijzen van € 20,00 te winnen. 

Loten worden verkocht door het bestuur van uw eigen buurt. 



SBFBakhúster Feest 2015 - programma 

 
 

woensdag 17 juni  
17.00 uur  Opening van het feest   MFC de Gearte en parkeerplaats SPAR 

20.00 uur  Bakhuizen got Talent   MFC de Gearte 

   Feestband ‘Rauzer’   ‘t Syltsje 

 

donderdag 18 juni 
9.30 uur  Koffiebingo en klaverjassen  MFC de Gearte 

18.00 uur  Bakhúster Buffet   MFC de Gearte 

20.00 uur  Theorieronde    MFC de Gearte 

   ‘Let’s Dance’    Café Domper 

   Troubadour Sipke de Boer  ‘t Syltsje 

 

vrijdag 19 juni 
9.00 uur  Kinderochtend    Sportvelden  

13.00 uur  Zeskamp    Sportvelden 

20.00 uur  Optocht 

   DJ Maarten    Swalkershús 

   Popband ‘Petje af’   ‘t Syltsje 

 

zaterdag 20 juni 
10.00 uur  Optocht 

gehele middag  Matinee 

   ‘Let’s Dance’    Café Domper 

   Zanger Rein    ‘t Syltsje 

14.00 - 18.00 uur Rodeo-stier    parkeerplaats bij ’t Syltsje 

20.00 uur  Playbackshow    MFC de Gearte 

   DJ Tik Tak en DJ Siebe   ‘t Syltsje 

 

zondag 21 juni 
15.00    Afsluiting Bakhúster Feest 2015  MFC de Gearte 



SBF Bakhúster Feest 2015 - opening 

 
 

Woensdag 17 juni  

Activiteit:  Opening “Bakhúster Feest” 2015  
Aanvang:   17:00 uur 
Locatie:   MFC “de Gearte” 
 
We hebben om 17:45 uur de officiële opening van het Bakhúster Feest 2015 
 
Na het schminken willen we met het oplaten van de ballonnen het startschot geven voor een 
geweldig Bakhúster Feest 2015 
 
De kaartjes voor de ballonnenwedstrijd en het schminken worden op Basisschool ‘de Toekomst’ en 
de peuterzaal uitgedeeld en ook ter plekke zijn nog kaartjes en ballonnen verkrijgbaar. 
 

 

 

 

 

SBF Bakhúster Feest 2015 - kermis 

 
 

Woensdag 17 t/m zondag 21 juni 
Activiteit: Kermis 
Locatie:  parkeerterrein Spar en op locatie bij andere activiteiten 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dit jaar hebben we een mini-kermis voor de kinderen t/m ongeveer 12 jaar.  
Er zijn: eendjes vissen, mini-zweef, springkussen, poffertjes-, suikerspin-, slush-puppy- en snoepkraam. 
 
De kinderkermis is enigszins ‘mobiel’ en we proberen de feestactiviteiten te volgen. Zo is er steeds 
zoveel mogelijk vertier op een bepaalde plek en zijn de kinderen daar lekker bij. 
Mooi voor de exploitant én voor het Bakhúster-feest! 
 



SBF Bakhuizen got Talent 

 
 

Woensdag 17 juni  

Activiteit:  Bakhuizen Got Talent 
Aanvang:   20:00 uur 
Locatie:   MFC “de Gearte” 
Voorverkoop:  € 5,00  
Aan de zaal:  € 6,00 
 
Voorverkoop start op vrijdag 29 mei bij Spar Flapper  

 
 

Bakhuizen 

 

M.M.V. 

Country duo  

Martijn & Sieuwke 
 

en optredens van de Amerikaanse artiesten: 
Johnny Cash, Christina Aguilera, Bruce Springsteen, Dolly Parton,    John 

Denver, Jennifer Lopez en Bon Jovi 



SBF koffiebingo en klaverjassen  

 

Donderdag 18  juni  

Activiteit:  Koffiebingo en klaverjassen 
Aanvang:   9.30 uur 
Locatie:   MFC “de Gearte”  
Deelname:  € 7,50 
 

Ook dit jaar op de donderdagochtend Koffiebingo en Klaverjassen. 
Voor slechts € 7,50 p.p. speelt u 5 rondes bingo of 3 bomen klaverjas, 
inclusief een kop koffie of thee met een plak cake. 

 
Uiteraard maakt u weer kans op fraaie prijzen. 
Wij wensen u een gezellige ochtend met heel veel bingo- en 
klaverjasplezier toe! 

 
Voor het klaverjassen moet u zich voor 11 juni opgeven bij: Lucie Postma               tel. 0514 - 581983 

Michelle van Buuren tel. 06 - 30853731 
Antsje de Jager    tel. 0514 - 581936 

 

SBF Bakhúster Buffet  

 

Donderdag  18 juni  

Activiteit:  Bakhúster Buffet 
Deuren open:  17:00 uur 
Aanvang:  18:00 uur 
Locatie:  MFC “de Gearte” 
Entree:   € 8,00 volwassenen (buffet) / € 4 kinderen (patat met frikandel) 
 

 

Een succes tijdens het vorige Bakhúster Feest en mede daarom organiseert Stichting Bakhúster Feest 
dit jaar weer een Bakhúster Buffet. Deze keer een grootsere opzet (meer ruimte!) en helemaal 
American Style!  
Voor slechts € 8,00 kunt u kiezen uit 3 verschillende gerechten aan het buffet. 
Kinderen eten voor € 4,00 patat met frikandel (met diverse sausen/appelmoes). 
 
Jong en Oud uit Bakhuizen, Mirns en Rijs: komt allen! U bent hierbij van harte uitgenodigd! 
 
Deelname aan het buffet uitsluitend door voorverkoop bij Spar Flapper. 
Koop daar uw ‘American buffet-munt’ . 

Let op: muntverkoop tot donderdag 11 juni!      VOL = VOL !!! 



SBFBakhúster Feest 2015 - theorieronde 

 

Donderdag 18 juni  

Activiteit:  Theorieronde 

Aanvang:  20.00 uur 

Locatie:  MFC “de Gearte” 

 

Ook dit jaar zullen de teams van de verschillende buurten weer tegen elkaar strijden in de 

theorieronde. De vragen en opdrachten gaan natuurlijk over het thema van het Bakhúster Feest 

2015:  

  De Verenigde Staten van Amerika 
 

Van elke buurt doen 3 deelnemers mee. Alle anderen komen natuurlijk ook naar de Gearte om hun 

buurtgenoten aan te moedigen. 

 

 

 

SBF kinderochtend 

 

Vrijdag 19 juni   

Activiteit:  Kinderochtend 

Aanvang:  9.00 uur 

Locatie:  Sportvelden 

 

Vrijdagmorgen verwachten we alle kinderen van de basisschool om 9 uur op het sportveld voor de … 

 

 

 
 

 

Een ochtend die bol zal staan van strijd en plezier. Kom de kinderen aanmoedigen op het spelcircuit! 

Woon je wel in Bakhuizen, Mirns of Rijs, maar zit je niet in Bakhuizen op de basisschool, dan mag je 

natuurlijk ook meedoen! Geef je op bij Michelle van Buuren - tel. 06-30853731 



SBF Bakhúster Feest 2015 - zeskamp 

 

Vrijdag 21 Juni   

Activiteit:  Zeskamp / Meerkamp 
Aanwezig:   12.40 uur 
Start:    13:00 uur 
Locatie:  Sportvelden 
 
Deze middag is er weer een spectaculaire meerkamp waarin de mannen en vrouwen van de buurten 
zich op sportief vlak zullen meten.  
 
Alles zoveel mogelijk gerelateerd aan het thema: 
 

De Verenigde Staten van Amerika 
 
dat belooft wat …! 
 
Doe mee en/of kom uw buurt aanmoedigen (cheerleaders??) bij dit traditiegetrouw sportieve en 
spectaculaire onderdeel van het Bakhúster Feest! 
 
 
 

SBF Bakhúster Feest 2015 - punten 

 
Elke straat/buurtvereniging  kan punten scoren  

op elk van de onderstaande onderdelen: 

 Straatversiering 

 Praalwagen (telt dubbel) 

 Zeskamp 

 Theorieronde 

 Playbackshow 
 

De scores van alle onderdelen worden per buurt opgeteld en de buurt met de hoogste score is de 

winnaar van het  

Bakhúster Feest 2015 

De naam van de winnende buurtvereniging komt op het bord in de foyer van “de Gearte” 

Voor de buurtverenigingen die met meerdere teams meedoen aan de zeskamp wordt voor de 

einduitslag het gemiddelde van de teams genomen. 

 



SBF Bakhúster Feest 2015 - optocht 

 

Vrijdag 19 juni    

Activiteit:  Optocht 

Opstellen:  19.00 uur (de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!) 

Start:    20.00 uur 

Locatie:  Industrieterrein “de Burde” 

 

Ook dit jaar is er weer een grootse optocht. Deze zal verreden worden op vrijdagavond en herhaling 

op zaterdagochtend. De optocht staat helemaal in het teken van het thema van dit jaar: 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 16 buurtverenigingen en andere groepen hebben zich aangemeld om aan de optocht mee te 

doen. 

Op vrijdagavond hebben we muzikale begeleiding van onze eigen muziekvereniging “Euphonia” met 

hun majorettes. 

 

Ook dit jaar is er weer een publieksprijs. Naast de beoordeling door een vakkundige jury kunt u uw 

favoriet van de optocht kenbaar maken. We hopen als commissie dat de optocht veel publiek op de 

been zal brengen en dat u mag genieten van een geweldig schouwspel. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om de route tijdens de optocht zoveel mogelijk  

autovrij e.d. te houden. 

 

Veel kijkplezier!   De route van de optocht is als volgt:  

 

(Start Burde) – Joh. Nagelhoutlaan – Meester Döllestraat – 

A. Rampionstraat – Havenstraat – T. de Boerstraat – 

St. Odulphusstraat – Meester Döllestraat – A. Rampionstraat 

–  Havenstraat – T. de Boerstraat – St. Odulphusstraat –  

Joh. Nagelhoutlaan – Burde (Finish) 

 

 

 

DJ Maarten in het Swalkershús 

Na de optocht is DJ Maarten, bekend van de hits ‘We willen tieten zien’, ‘Alle idioten zingen over 

boten’ en ‘Laat me weten’ in het Swalkershús.  De entree is gratis! 



SBF Bakhúster Feest 2015 - optocht 

 

Zaterdag 20 juni   

Activiteit:  Optocht 

Opstellen:  9.30 uur (de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!) 

Start:    10.00 uur 

Locatie:  Industrieterrein “de Burde” 

 
Op zaterdagmorgen is de herhaling van de optocht. 

 

Ook zal muziekvereniging “Euphonia” met majorettes de optocht weer muzikaal begeleiden. 

 

Tijdens de herhaling van de optocht kunt u zien welke prijs de wagens van de deskundige jury 

hebben gekregen. Ook de publieksprijs en horecaprijs worden bekend gemaakt. 

 

Ook deze ochtend willen wij u vragen om de route van de optocht zoveel mogelijk autovrij e.d. te 

houden.  

 

Nogmaals veel kijkplezier! 

 

 

SBF Bakhúster Feest 2015 - matinee  

 

 

Na de optocht is er  

  

 

in Café Domper speelt de band ‘Let’s Dance’ 

en in ’t Syltsje is ‘Zanger Rein’  



SBF Bakhúster Feest 2015 - rodeo 

 

Zaterdag 20 juni  

Activiteit:  Rodeostier 

Tijd:   14.00 - 16.00 uur 

Locatie:  parkeerterrein bij ‘t Syltsje 

 

Zaterdagmiddag van 2 tot 6 uur staat er een rodeo-stier op 

het parkeerterrein bij ’t Syltsje. 

Van 2 tot half 4 kan de jeugd van 12 tot 16 jaar laten zien  

hoe lang ze op de rug van deze stier kunnen blijven zitten.  

Daarna mogen ook de ouderen hun uithoudingsvermogen 

laten testen. 

Opgave ter plekke. 

 

SBF Bakhúster Feest 2015 - playbackshow 

 

Zaterdag 20 juni  

Activiteit:  Playbackshow 

Aanvang:  20.00 uur 

Entree:   € 4,00 (ook voor deelnemers) 

Locatie:  MFC “de Gearte” 

 

Zaterdagavond zullen alle buurtverenigingen zich weer van hun beste kant laten zien tijdens de 

 

 
 

In de pauze en na afloop kunnen jullie genieten van muziek van de band 

 

BEANO 



SBF Bakhúster Feest 2015 - afsluiting 

 

Zondag 21 juni   

Activiteit:  Afsluiting 

Tijd:   15.00 - 18.00 uur 

Locatie:  MFC “de Gearte” 

 

 
 

Op zondagmiddag sluiten we het Bakhúster Feest 2015 weer af. 

De heer Johan v.d. Berg van Staalbouw Nagelhout zal de trekking van de loten verrichten. 

En daarna zullen we bekend maken welke buurt de winnaar is van deze editie van het Bakhúster 

Feest. 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we nog even gezellig napraten over het feest. 

Ondertussen kunnen we genieten van onze eigen Bakhúster muzikanten in de band 

 

Common Fever 
 



SBF Bakhúster Feest 2015 - sponsoren 

 

SBF wil alle sponsoren bedanken voor hun financiële bijdrage.  

Hierdoor kunnen we ook van het Bakhúster Feest 2015 een succesvol feest maken. 

Fa. J.B. Konst 

& Sinne 

Mechanisatiebedrijf De Blaauw 

Garage Mous 

Autorijschool Thea 

Gaasterland Express 

Hottubverhuurwijnia.nl 

Autobedrijf Konst-De Súdwester 

Safety @ Work Friesland 

Transportbedrijf Lautenbag 

Fa. F. v.d. Werf en Zn. 

Praktijk Bergkristal 

Straal & Coating Bakhuizen B.V. 

Fa. W. Kuipers en zn. 

Cafe 't Syltsje 

Spar Flapper 

Op Paed Solexverhuur 

H.F. de Boer Jachttechniek 

Dijkstra Paint & Refit Service 

Technisch Bedrijf Theo Kuipers 

Mechanisatiebedrijf Tj. Schilstra 

Auto Schilstra 

Huisartspraktijk Bakhuizen 

HB Administratie, Finance & Control 

Rienetta Schilstra Bloemen 

Dierenpension Immermoed 

Karyon Computers & Netwerken 

Sybrandy's Speelpark 

Th. de Boer 

Koi Nature Friesland 

Jellesma Bouw 

Kapsalon Lianne 

Hotel Galamadammen 

De Boer Schoenen en Sport 

Marcel Postma Bouw 

A. Melchers 

M. Witteveen Stel- en Timmerwerk 

 

 

Vrebo 

Paviljoen 't Mirnserklif 

Henk Homma Verzekeringen 

Kapsalon Corrie 

Bouw- en Montagebedrijf P. Mous 

Slagerij G. de Groot 

Innovaar  

Folmer Jachtbouw 

Andela Scheepstechniek 

Bouwbedrijf van der Zee 

Hotel Restaurant Jans 

Autobedrijf H.J. Postma 

Hennie's Friture 

Rysterbosch B & B en Gasterij 

Hotel Gaasterland 

Bianca's Bakkerswinkel 

Taxi Bosman 

Bennie Ludema Hovenier 

Mous Jachtservice 

Studio Joke 

J&M Techniek Vloerverwarming 

Constructie Advies Bureau De Maren 

Bouwservice Jan Molenaar 

Dox Imagemakers 

M.F.C. De Gearte 

Teernstra Balk 

P. v.d. Wal Installatietechniek 

Face & Bodycare Unique 

Robert Terpstra 

Simon van Buuren Transport 

Bekkema Bruinsma Installatietechniek 

De Boer Accountants 

Architect Zijlstra 

Klaas Visser  

Schilders Mous & Verbeek 

Hylkema Bouw 

L. de Jong  



 

 

 
 

Woensdag 17 juni:  
 

De Feestband Rauzer: 
Met o.a. covers van Rolling stones, La Bamba, Lynrd Skynrd, James Brown, Stevie Wonder, Jimmy Hendrix, Doobie Brothers, 
Franz Ferdinand, Rage Against The Machine, Cheap Trick en Pearl Jam. 
 

Donderdag 18 juni:  
 

Troubadour Sipke de Boer 
Onze alom bekende troubadour die meer dan 200 nummers kan spelen en van elke avond weer een feest weet te maken 
 
Vrijdag 19 juni:  
 

Popband Petje af 
Feestband met mmv. O.a.: Doobie Brothers,  Creedence, John Denver, Monkey's,  Beatles, Wild Cherry, Andre Hazes, Amy 
Winehouse, Grease, Ike & Tina Turner,  The Scene en nog veel meer… 
 

Zaterdag 20 juni:  
 

’s Middags :   

Zanger Rein 
+Rodeo stier op het parkeerterrein vanaf 14.00 t/m 18.00 
 

’s avonds: 

DJ Tik Tak en DJ Siebe : 
Muziek uit de jaren ’70-’80 en begin jaren ‘90 
De alom bekende DJ’s uit Balk die elk jaar in de Treemter draaien met de disco classics 30+ party. 
 

LET OP!!!!!: 

Tijdens het gehele feest zijn er tot 23.00 uur diverse snacks te verkrijgen @ Café ’t Syltsje! (ook 

afhalen is mogelijk) Voor bestellingen: 06-12797695 (Jackelien) 
 

Assortiment tijdens het feest: 

- Patat 

- Frikandel 

- Broodje Hamburger 

- Kipnuggets 

- Mexicano 

- Gehaktballen 

 
 

 

 

 

 

https://www.nationalebeeldbank.nl/zoek?t=bakje

