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Agenda 

Activiteiten in MFC de Gearte 

18 okt Thuiswedstrijd Heren BEO 1, aanvang 19.00 uur  

25 okt 100-jarig jubileum Dorpsbelang  BMR  ’s Avonds Bonte Avond         

 De fototentoonstelling in de Gearte is zaterdag 25 oktober             

 ‘s middags en ‘s avonds te bezichtigen en op zondag 26 oktober van 

 11.00 tot 13.00 uur. 

8 nov Muzykjûn, 14 bands uit verleden en heden. De opbrengst van deze 

 avond is geheel ten bate van de nieuwbouw van de                    

 sport accommodatie van Bakhuizen. Entree € 12,50 

15 nov 10-jarig jubileum Shantykoor  “Bakhúster Heechsjongers” 

22 nov Grote Bingo, aanvang 20.30 uur 

13 dec Kerstmarkt 

14 dec Kerstmarkt 

20 dec Kerstconcert “Snippefangers” 

26 dec Kerstpop 

Oud papier: elke 2e zaterdag van de maand 

De data van de ophaaldagen zijn: 

  9 November 2008 

14 December 2008 

Deze keer nog een huis aan 

huis editie van Op ‘e Hich-

te, met onder andere een 

belangrijke uitnodiging voor 

het Feest n.a.v. het 100-

jarig bestaan van Dorpsbe-

lang Bakhuizen, Mirns en 

Rijs. Voortaan zal de Op ‘e 

Hichte ongeveer 2 maande-

lijks uitkomen. Hij wordt 

straks alleen bezorgd bij de 

leden van Dorpsbelang Bak-

huizen, Mirns en Rijs.  

Via deze weg geeft Dorpsbe-

lang mensen die nog geen 

lid zijn de mogelijkheid lid 

te worden. Hier in deze 

krant vindt u een opgave 

strookje die u kunt inleve-

ren bij Joop Melchers, 

Skuniadyk 13 te Bakhuizen. 

Het lidmaatschap kost € 5,-  

per jaar. U ontvangt dan 6 

maal per jaar onze dorps-

krant Op ‘e Hichte. Graag 

aandacht voor ondersteu-

ning van het belangrijke 

werk van Dorpsbelang. 

Laatste huis aan huis editie en opgave mogelijkheid 

voor lidmaatschap Dorpsbelang  

Redactieleden: 

Hessel vd Pal      

Rien Jansen        

Joop Melchers         

Jelly vd Meulen          

Eindredactie:       

Jelly vd Meulen     

Janette Everse 

Op ‘e Hichte 

In dit nummer: 

Burendag 3 in 1 

Shantykoor bestaat 

10 jaar 

100 jaar Dorpsbe-

lang BMR 

Musykjûn 

Verslag uit de   

Téatertûn 

Agenda 

De krant voor Bakhuizen, Mirns en Rijs 

Copij voor de volgende Op ‘e Hichte voor 10 December 2008 sturen 

naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen 

18 oktober 2008 

Kort nieuws: Volgend jaar 

wordt er al begonnen met de 

herstructurering van de St. 

Odulphusstraat. Hiervoor is 

minimaal 180.000,-  euro be-

schikbaar. Een ontwerp is al 

gemaakt, maar natuurlijk kan 

iedereen zijn mening daar 

nog over geven.  

Ook dit jaar wordt de Bak-

huister Vaart uitgebaggerd. 

Verder volgt in de volgende 

editie nog meer nieuws van 

Dorpsbelang met onder     

andere een verslag van het 

werkbezoek van het college 

van Burgemeester en Wethou-

ders. 

Kortom bent u nog geen lid 

van Dorpsbelang, vul de   

opgave strook in en lever  

deze in bij bovengenoemd 

adres.  

Het aantal leden is onder 

andere belangrijk voor onze 

onderhandelingspositie en 

voor de vergoeding die we 

krijgen van de gemeente.  
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Buurt ‘3 in 1’ viert Burendag 2008. 

 

Op 20 september was het Nationale Burendag. Het oorspronkelijke idee is bedacht 

door Douwe Egberts die in 2006 ontdekte dat driekwart van de Nederlanders best 

meer contact zou willen met hun buren. Het Oranje Fonds steunt organisaties en 

initiatieven die mensen op een actieve manier bij elkaar brengen. Burendag paste 

dus perfect bij het Oranje Fonds. Weetje: het beschermpaar van het Oranje Fonds 

zijn: Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. 

 

Op het formulier van het Oranje Fonds stond het: je kon € 1000,00 krijgen om iets 

met je buurt samen te doen, voor de buurt. Wellicht een postzegel waard! Je moest 

een idee invullen en hoe je het idee zou gaan uitwerken. Bloembollen en bloemen 

planten. Dat kunnen jong en oud en het vrolijkt de buurt op. Een rondje door de 

straten gelopen en de vierkante meters opgeteld waar de bloemen en bollen ge-

plant zouden worden. De envelop op de bus gedaan en de volgende dag kregen we 

al bericht van het Oranje Fonds dat zij het initiatief zouden steunen. Helemaal top! 

 

We hebben snel contact opgenomen met Dhr. Klaas Knobbe van de Gemeente. Zijn 

reactie was zeer enthousiast en hij wilde graag helpen. Hij heeft veel voorberei-

dingen getroffen: geschikte plantsoorten en bloembollen opgegeven, deze bij leve-

ranciers besteld en zijn collega’s Tjitte en Roel hebben de struiken uit de perken 

verwijderd en nieuwe grond geregeld.  

 

Op zaterdag anderhalve week later was het zover. Sterke buren hebben ‘s ochtends 

oude grond vervangen met nieuwe grond. ’s Middags hebben jong en oud in ploegen 

de bloembollen en planten geplant. In de namiddag, na al het werk, stond de koffie 

en thee met appelgebak klaar. 43 buren van Buurt 3 in 1 hebben er gezamenlijk een 

zeer geslaagde en gezellige Burendag van gemaakt. We hebben ontzettend geluk 

gehad met het mooie weer en konden heerlijk nazitten en bijkletsen. De perken 

zijn mooi geworden en we kijken er erg naar uit dat de bloembollen weelderig 

bloeien in het aankomende voorjaar. Burendag is echt een leuk initiatief waar 

iedereen in de buurt lang plezier van heeft. DOEN! 
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Liv voeding- & leefstijladvies nu ook bij huisarts H.J. Dijkstra Bakhuizen  

 

Per 1 september 2008 hebben huisarts H.J. Dijkstra uit Bakhuizen en Liv voeding- en 

leefstijladvies afspraken gemaakt over het bieden van voeding- en leefstijladvies in 

zijn praktijk aan de Pastoor Coendershof in Bakhuizen. Annieke Boersma, diëtist bij 

Liv, zal met ingang van 1 september 2008 spreekuur houden in de praktijk van huis-

arts H.J. Dijkstra. Voor voedingsadviezen onder andere met betrekking tot diabetes, 

te hoog cholesterol, allergieën, over- en ondergewicht kunt u op haar spreekuur 

terecht.  

Voor een afspraak bij Annieke Boersma kunt u op werkdagen bellen met het ser-

vicecenter van Liv, telefoonnummer: 0515 740 340. Meer informatie is te verkrijgen 

bij het Servicecenter van Liv, voeding- en leefstijladvies, 0515 740 340, 

info@livadvies.nl, contactpersoon Simone de Best 

‘Fantasy Krystmerk’ in Teatertún Rijs  

Ook dit jaar wordt er, op 12, 13 en 14 december, in de Teatertún weer een spet-

terende en spraakmakende kerstmarkt gehouden! Het thema van de ‘Krystmerk’ van 

dit jaar is ‘Fantasy’.   

Naast bijzondere kramen met brocante en traditionele 

streekproducten, zult u getrakteerd worden op diverse 

vormen van theater en een feeërieke sfeer!  

Op verschillende plaatsen in de Teatertún kunt u genieten 

van ‘fantasy’ uitvoeringen en de verhalenvertellers zullen 

u meenemen naar een wondere wereld…  

Blikvanger op deze sfeervolle dagen is de fantasiec-

arrousel’. Tijdens uw bezoek aan deze gezellige kerst-

markt komt u allerlei sprookjesfiguren, zoals faun, draken, 

elfen en koninginnen tegen. In het ‘Duitse huis’ kunt u 

tenslotte verschillende sprookjes bewonderen.  

Wilt u tijdens de donkere decembermaand iets bijzonders beleven, kom dan naar de 

‘Fantasy Krystmerk’ in de Teatertún in Rijs.  

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website; www.teatertun.nl 
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Mysterieuze lichtballonnen afkomstig Pink Floyd ‘tribute’ concert 

 

Op zaterdag 20 september heeft het Pink Floyd Project het zomerseizoen van de 
Teatertún afgesloten met een spectaculair openluchtconcert! Niet alleen het échte 
Pink Floyd is goed voor groot enthousiasme, ook deze Friese ‘tribute’ band kreeg 
een enthousiast onthaal van het publiek, wat met grote getale aanwezig was! Velen 

van jullie zullen dan ook genoten hebben van dit prachtige concert.  

 

Vele ouderen in het publiek beleefden de herinneringen aan de échte Pink Floyd 
weer opnieuw en de jongere generatie heeft kennis gemaakt met de unieke muziek 
van één van de meest originele en innovatieve bands uit de geschiedenis van de 
popmuziek! Niet alleen de muziek, maar ook de indrukwekkende lichtshows en het 

kinderkoor in Brits schooluniformen maakte de avond tot een bijzondere belevenis.  

 

Tijdens de toegift, zo rond de klok van middernacht, werden er 38 ‘Dreamflyers’ de 
lucht ingelaten, die deel uitmaakten van de show. Deze ‘Dreamflyers’ kunnen met 
stil weer, grote hoogte bereiken, een flinke afstand afleggen en vel licht geven. 
Nieuwszender AT5 berichtte het volgende:  
 

Vreemde lichtbollen gespot boven Amsterdam 

 

Bewoners van Amsterdam Zuidoost en Noord spotten afgelopen  
weekend vreemde grote lichtbollen in de lucht. Volgens de  
luchtverkeersleiding gaat het waarschijnlijk om Chinese ballonen.  
Toch blijven sommige mensen erbij dat ze iets buitenaards  
hebben gezien.  
 

Bron:  AT5 / ANP 

 

 

Onderzoek heeft uitgewezen, dat het ging om de Chinese lampionnen afkomstig van 

het Pink Floyd ‘tribute’ concert!  

 

Voor verdere concerten en een YouTube filmpje van de buitenaardse lichtbollen 

verwijzen wij u graag naar de volgende website: www.pinkfloydproject.nl 
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10-jarig jubileum Shantykoor ‘Bakhúster Heechsjongers’ 

In de zomer van 1998 zaten wij, Sukke, Tjitske en ik, samen te genieten, achter een 

berenburgertje op de Brink in Oudemirdum . het was een natte en wat koude mid-

dag. Maar er was volop sfeer en gezelligheid. Er traden een 

paar shantykoren op. Wij genoten met volle teugen van 

deze zang en het plezier dat de mensen hadden bij deze 

optredens. En toen kwam het idee bij ons op om in Bakhui-

zen ook een shantykoor op te richten. Onze doelstelling 

was ( en is nog steeds) een shantykoor, waar iedereen die 

graag zingt, bij kan komen. Jong, 

oud, man of vrouw dat maakt niet uit. Samen zingen en er 

plezier aan beleven. Sukke en Tjitske hebben briefjes op-

gehangen bij Flip en een oproep 

in Op e Hichte gezet. Er was veel 

animo, en ons Shantykoor was 

geboren!  

Gerrit Stobbe was onze eerste dirigent, maar die had nog 

een koor en dus te weinig tijd voor ons. Maar de start was 

gemaakt. Onze accordeonist was Jentsje Klijnsma die ons de eerste jaren heeft be-

geleid. Zij waren de pioniers van ons shanty koor. Omdat 

we geen dirigent konden krijgen ben ik dus zelf voor het 

koor beland. En shantylid Tryntsje werd onze accordeonis-

te. Wat ze overigens nog steeds is, en met verve! Gelukkig 

kregen we in 2003 een echte dirigente Hiltje en ging ons 

koor een uitgebreider repertoire zingen. Het enthousiasme 

is groot in ons Shantykoor en de stemming opperbest. Natuurlijk waren er ups en 

downs. Maar het koor blijft toch weer de bindende factor om door te gaan en echt 

te genieten van het samen beleven van dat fijne gevoel zingen. 

Op zaterdagavond 15 november vieren we het 

tienjarig bestaan van ons shantykoor met een 

feest en een wervelende shantyrette in de  

Gearte. Hierbij zijn ook alle oud koorleden 

uitgenodigd. En natuurlijk is iedereen van harte 

welkom. 

Bakhuster Heegsjonger, Rien Jansen 
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Musykjûn 

Twaalf jaar geleden organiseerde Theo de Boer in de Gearte een muziekavond en de 

verhalen dwalen nog steeds door Bakhuizen en omstreken. 

Dat bracht hem dan ook op het idee om dit nog eens te doen en de medewerking is 

net als toen weer super. Er zijn maar liefst 14 bands/artiesten die hun medewerking 

hebben toegezegd. De bands komen, jawel uit Bakhuizen en omstreken. We kunnen 

dus zeker spreken over een muzikale streek. Oud-Bakhuisters weten het vast nog 

wel van vroeger, maar voor de mensen die het nog niet wisten is er dus op 8 novem-

ber de gelegenheid om dit mee te maken. 

De volgende bands zijn die avond te zien: Brainstorm met Grietje Melchers, Trickle-

down met Geertje de Boer, One Time met Alie Ludema, Hopen, Bulten, Singers en 

Swingers, Happy Hour met Douwe Kuipers, Karel van der Wal & band, Gerben ten 

Klooster & band met onder andere de Zingende Badmeester uit Sneek (bekend van 4 

keer Soundmixshow), Duo Mad met Tjitte Sikkes, de Zingende Trucker oftewel Jelte 

van der Horst, The Rolling Trees met Bart van der Wal, Jan Zeldenrust & band, Jan 

Boonstra hemzelf, Two Stroke met Douwe Idzinga en Mix-ed (het voormalig Mix-up) 

met onder andere Mike van der Bos. 

De algehele presentatie is in handen van niemand minder dan Jan Broers of beter 

gezegd Jan Syltsje. 

Het Gearte-personeel werkt belangeloos mee. 

De entree is 12,50 Euro en de totale opbrengst van de entree gaat naar de nieuw-

bouw van kantine van Sportvereniging. De gehele avond staat in het teken van de 

muziek. De aanvang is 20.00 uur en vol is vol. Radio Gaasterlân maakt opnames  

welke op 29 november worden uitgezonden. 

De organisatie is in handen van Theo en Karin de Boer met medewerking van de 

Sportvereniging, De Gearte en niet te vergeten de bands. 

 


