
 

 

In dit nummer o.a.:  Spaanse overheersing… 
    Sult speelt in Harich 
    Herinneringen 
    Nieuw: de Puzzelpagina 

September 2010 

 

De ronde van Italië werd dan wel niet gewonnen 
door een Spanjaard (Ivan Basso, Italiaan), maar 
ook bij de Tour de France was het Spanje wat de 
hoofdprijs opeiste. Spanje dat middels Olivero  
Pereiro, Alberto Contador, Carlos Sastre en nog 
een keer Contador de afgelopen jaren heerste in 
de Tour de France. Alberto Contador won ook dit 
jaar deze ronde, hoewel hij deze keer wel diep 
moest gaan. Maar weer moesten we genoegen  
nemen met de Spaanse victorie. 
 
Op het moment dat u dit leest is de Vuelta bezig 
en uiteraard zou een Spaanse winnaar weer heel 
goed mogelijk zijn.  
 
We moeten later dit jaar toch maar eens met die 
bebaarde man met mijter en cape uit Spanje gaan 
spreken, hoe zij die Spaanse overheersing zo voor 
elkaar hebben weten te krijgen! 

De krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken 

Op ‘e Hichte 

 

Ooit streden wij Nederlanders tijdens de tachtig-
jarige oorlog (1568-1648) mee tegen het machtige 
Spaanse Rijk van Filips II. 
 
Afgelopen zomer was er weer zo’n Spaanse over-
heersing. Dit keer was het op sportgebied en  
vloeide er gelukkig geen bloed. Maar er waren wel 
sportieve tranen vanwege tegenvallers. 
 
Bij het tennis deed de Spaanse troef  Rafael Nadal 
wat hij graag doet en dat is winnen. Hij won zowel 
Roland Garros als Wimbledon.  
 
Vervolgens kregen we het WK in Zuid-Afrika.  
Nederland wist zelfs de finale te halen. Het ging 
wel moeizaam. Van de poulewedstrijden kreeg je 
bepaald niet het water in de mond, maar het  
resultaat was goed. Slowakije werd toch simpel 
opzij gezet en ook Brazilië, altijd favoriet bij de 
kenners, ging ten onder tegen onze zilvervloot.  
We kregen daarna Uruguay en met bloed, zweet en 
tranen én een paar potjes bier was die klus ook 
weer geklaard. 
Alle vuvuzela-leed waren de Nederlandse kijkers in 
één keer vergeten. In de finale was Nederland iet-
wat gespannen en daardoor kwam het combinatie-
voetbal niet op de mat. Spanje won en Nederland 
zat met een nare bijsmaak, weer een WK-finale 
verloren. Nederland werd dus tweede; vandaar ook 
de naam Zilvervloot?! 

Spaanse overheersing 
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Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 8 oktober 2010 

sturen naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bak-

huizen.  

De volgende editie verschijnt rond 15 oktober. Heeft u vragen, 

opmerkingen of wilt u een stukje plaatsen? Bel dan gerust 

0514-582288  

Redactie Op ‘e Hichte: 

Hessel vd Pal 

Rien Jansen 

Tryntsje Stienstra 

Samenstelling: 

Jelly van den Berg 

Janette Everse 

Printwerk: 

Drukkerij De Jong,  

Balk 

Bezorging: 

Joop Kuipers 

Joop Melchers 

Klaas de Jong 

Gerlof Thibaudier 

Anneke Melchers 

Janne en Lotte Bartels 

Vroni Postma 

Wink Blomsma 

Lief & LeedLief & LeedLief & LeedLief & Leed    
 

Wilt u uw dorpsgenoten bedanken? 

Wilt u iedereen op de hoogte brengen 

van een geboorte of overlijden? 

Of heeft u ander nieuws dat u wilt 

delen met uw dorpsgenoten… 

 

In onze rubriek Lief & Leed besteden 

wij graag aandacht aan alles wat onze 

bewoners bezig houdt.  

 

Mail ons uw informatie / nieuws en 

wij vermelden dit in de eerstvolgende 
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Advertenties 
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Sinds de voorjaarsvergadering  op 22 maart 2010 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

 

Karin van Wijk  0650868524, secretariaat 

Marian Postma  0514581300, lid (Rijs) 

Wink Blomsma  0654986718,  voorzitter 

Gerrit de Groot  0514-581295, lid (nadien toegetreden) 

Namens Mirns zal Regina de Roos gaan deelnemen vanaf oktober 2010. 

 

Een nijpend probleem is dat we nog niemand hebben die penningmeester kan/wil worden. Gelukkig neemt Vronie 
Postma dit nog steeds waar, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Maar er moet toch vervanging komen, vandaar een 

oproep: 

Wie is beschikbaar als Penningmeester voor Dorpsbelangen BMR??? 

 

Op 10 mei heeft overleg plaats gevonden met de dorpscoördinator van de Gemeente, de heer Klaas Knobbe, en de 

gebiedscoördinator, de heer Tjitte Haarsma.  

De volgende zaken zijn onder andere besproken: 

 

� De verzakte put op het Wytlanspaed en het gat in de weg op de hoek van de Smitsleane/Rysterdyk zijn ter  

sprake gebracht. 

 

� Bijtende honden! 

Er zijn enkele bijtincidenten bij ons aangekaart; In het ene geval werd een kleine hond ernstig gebeten door een 
agressieve grotere hond en in het andere geval werd een vrouw het slachtoffer. Wij verzoeken hondenbezitters  
dringend om in de  bebouwde kom honden aangelijnd te houden en hun trouwe viervoeter onder controle te houden. 
En nu we het toch over honden hebben: ruimt u als hondenbezitter ook de uitwerpselen op, die op speelveldjes, 
trottoirs, etc. terechtkomen? 
 

� Bijdrage voor de Gearte 

Verder kunnen we melden dat aan de Gearte een toewijzing heeft plaatsgevonden van € 2.000,- als bijdrage voor 
het meubilair. Dit is overigens geen geld uit uw contributie, maar uit een speciaal potje van de Gemeente , waar-
over Dorpsbelangen kan beschikken. Mocht u nog een geschikt doel hebben voor bestedingen uit dit potje, dan kunt 
u dat bij Dorpsbelangen opgeven. 

 

 

Op 27 september 2010 vindt het jaarlijks overleg met B&W plaats. Uiteraard spreken we dan over de activiteiten die 
voorvloeien uit onze dorpsvisie. Verder zijn wij benieuwd naar het vestigingsbeleid van de gemeente , vooral waar 

het huurwoningen betreft. Heeft u nog belangrijke punten voor dit overleg, laat het ons weten. 

 

Het postadres van Dorpsbelangen is: p/a K. van Wijk,  Hollewei 11,  8574 TH Bakhuizen. 

Van uw Bestuursvereniging voor Dorpsbelangen BMR 
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Helpt u mee om MS op de 
kaart te zetten?  
Balkons gezocht! 
 

Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon 
die hieraan, tijdens de collecteweek in november, een 
spandoek willen ophangen. 
 
Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen 
met Multiple Sclerose (MS). MS is een sluipende ziekte 
en heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. 
 
Een medicijn om MS te genezen is er helaas nog niet.  
Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag 
is hetzelfde. Mensen met MS leven dagelijks met deze 
onzekerheid! 
 
Helpt u mee op MS op de kaart te zetten?  
Het spandoek is 3 meter breed en 80 centimeter hoog. 
Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom! 
 
 
Neem contact op met het Pamela Zaat van het  
Nationaal MS Fonds: Tel. 010-591 98 39 of via 
www.nationaalmsfonds.nl  of doe een donatie op  
giro 5057 

Word collectant 

Bartiméus Sonneheerdt en het Oogfonds zijn twee goede 

doelen die zich inzetten voor blinden, slechtzienden en 

mensen met een oogaandoening. Maar liefst de helft van 

het wetenschappelijk onderzoek naar oogaandoeningen 

en mogelijke behandelmethoden blijft liggen door geld-

gebrek. 

Daarom wordt er jaarlijks een huis-aan-huis-collecte, de 

Nationale Oogcollecte, georganiseerd. 

Nu zijn wij op zoek naar collectanten die ons een paar 

uurtjes in hun eigen straat of buurt tijdens de collecte-

week van 29 november tot 4 december willen helpen om 

te collecteren. Bakhuizen, Mirns en Rijs.  

U kunt zich aanmelden bij Etty Visser – de Groot.   

Tel: 0514-603066. 

Voor meer info: www.oogcollecte.nl 

 

 

Wilt u ook de Friezen in uw omgeving verstaan, af en toe een Fries artikel kunnen lezen, iets in het Fries 
kunnen schrijven? Dan heeft de Afûk leuke en leerzame cursussen die passen bij wat u graag wilt. U kunt 
kiezen voor alleen verstaan en lezen. Dat kan via een digitaal programma thuis (eduFrysk), het kan ook 
door thuis en cursus te combineren en het kan door middel van een wekelijkse cursusavond. De wekelijk-
se cursusavond heeft het voordeel dat u anderen die hetzelfde willen, ontmoet en dat u ook in een ge-
zellige sfeer van elkaar kunt leren. Deze basiscursus bestaat uit 20 lessen wekelijkse lessen. Eén les 
duurt 2 uur. De cursussen kunnen bij voldoende deelname in eigen dorp / stad gegeven worden. Op dit 
ogenblik gaat de Afûk uit van cursussen in Balk en Koudum. 
 
 

Foar wa’t wol Frysk praat en it no ek skriuwe kinne wol, hat de Afûk ek kursussen dêr’t dat leard wurde 
kin. Dy kursussen kinne ek skriftlik folge wurde. It is it doel dat dizze leargong A (Frysk skriuwen) yn Balk 
jûn wurdt. Foar wa’t noch fierder wol, binne de leargongen B en C mei in ferdjipping yn ‘e rjochting fan 
taal, skiednis en literatuer de muoite wurdich. 
 
 

U wilt een cursus verstaan, lezen en / of spreken en schrijven van het Fries wilt volgen, maar u hebt nog 
vragen over de verschillende mogelijkheden. In dat geval kunt u contact opnemen met Afûk-docent Aant 
Mulder in Balk (aan.mulder@wxs.nl of tel. 0514-602853) of natuurlijk met de Afûk in Leeuwarden 
(www.afuk.nl) 
 

Dus: Fries leren zoals u dat wilt: thuis online, of in groepsverband bij u in de buurt. 

       Frysk leare sa’t jo dat wolle: thus online, skriftlik of yn groepsferbân by jo yn ‘e buert. 

Cursussen Frysk 
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SULT is beland in het prachtige landelijke Harich. 
 
Gidsen van SULT nemen u mee op een ontdekkingsreis door het dorp. Onderweg bezoekt u onder andere 
een onverwacht prachtig stukje natuur, u bent aanwezig bij een garageverkoop en het debuutconcert 
van een jonge Harichster band. 

 
Dorpsbewoners vertellen u onderweg hun verhaal, zij  
gunnen u hiermee een blik in hun leven en onthalen u 
gastvrij in hun woonplaats, zodat u zich al snel welkom 
zal voelen. Maar hoe welkom bent u werkelijk? 
 
Wat gebeurt er als je van buiten komt en afwijkt van het 
verwachte pad in deze kleine gemeenschap. Wat leeft en 
speelt er zich hier af in het vredige Harich. 
 
Het dorp en zijn bewoners worden met hun gastvrijheid 
op de proef gesteld door de laatste nieuwe bewoonster 
Atalanta. Zij gedraagt zich anders dan de meeste dorps-
bewoners. Als er dan sinds de komst van Atalanta dingen 
gebeuren die niet te verklaren zijn, wijzen alle vingers al 
snel in haar richting. Maar is dat terecht? 
 
Tweespalt brengt het dorp in een lastig parket.  
Voor de bezoekers aan Harich een mooie gelegenheid om 
te achterhalen wat het werkelijke verhaal is. 
 
Wie is nu dat Moardwiif? 
 
Bent u nieuwsgierig, bezoek dan samen met SULT het 
mooie dorpje Harich op 29 en 30 september en op 1, 2, 
7, 8, 9 en 10 oktober om 19.30 uur. 
 

 
Naast het debuut optreden van de Harichster band is er ook live muziek halverwege en aan het eind van 
de rit. 
 
Kaarten zijn te bestellen via www.teatergroepsult.nl vanaf 30 augustus en  
telefonisch vanaf 13 september, tussen 16.00 en 18.00 uur via telefoonnummer 06-19 93 96 21  
 
 

Denkt u er aan om stevige schoenen en warme kleding aan te trekken. 

 SULT speelt Moardwiif 
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Zakslaan 
 
Jeugdsoos ’t  Swalkershûs en ijsclub Phoenix organiseerden zaterdag 28 augustus het zakslaan bij de Bakhûster  
haven. Nadat het eerder was uitgesteld, konden we het nu ondanks het voorspelde weer toch door laten gaan. 
 
We begonnen met 17 volwassen en 7 jongeren. Bij de meisjes wist Ella Kloosterman, 
Ilona Witteveen te verslaan om de eerste prijs. 
 
Toen hadden we de jongens. Nadat er eerst twee waren die werden verslagen, kwam 
het tot het prijzengevecht. Hier wist Henk Molenaar de derde prijs te pakken. De 
finale ging tussen Jesper Mous en Tjardo Haantjes. Jesper was hier de sterkste en 
werd dus eerste. Tjardo pakte de tweede plaats. 
 
Toen kregen we het werk met de grote mannen. Er waren veel mooie duels met  
slimme deelnemers. Na drie afvalrondes kwamen we uit bij de finales. Hier werd  
Bastiaan Witteveen derde. De finale ging tussen Lieuwe Kampen en Rinze Buma, die de spijkerbroek nog steeds 
droog had. 
 
Maar na een paar rake klappen te hebben gekregen met de jutezak was het Rinze, die ook goed terugmepte, maar 
wel tweemaal te water ging. Lieuwe Kampen werd daarom de winnaar en deze man was een dag ervoor er nog niet 
van overtuigd om mee te doen. Maar waarschijnlijk heeft een nacht dromen hem tot het juiste strijdplan gebracht. 
Na afloop was er nog de prijsuitreiking met muziek van DJ Danny en een heerlijke barbecue in ’t Swalkershûs.  
Iedereen bedankt voor de medewerking en tot een volgende keer. 
 
  De organisatie 

Herinneringen 

Ik zit hier achter mijn computer op een druilerige middag, aan het einde van augustus. Door het weer lijkt het wel 

herfst, echt een grauwe en winderige dag waar je niet op zit te wachten. Maar je moet wel wachten, wachten op 

beter weer, wachten op drogere momenten, wachten dat het beter wordt. En als je moet wachten dan dwalen je 

gedachten af naar andere dingen, waar je normaal geen tijd voor hebt. Je word een beetje dromerig en melancho-

lisch. En je merkt aan je lichaam dat wachten ook voordelen heeft. Je hartslag word rustiger, je ademhaling is rusti-

ger en je gedachten dwalen af. Er komen herinneringen naar boven van de afgelopen zomer, maar ook  

herinneringen aan vroeger. Het lijkt dan net alsof het vroeger altijd beter was dan nu. Want als mens willen we de 

mooie herinneringen in ons hart bewaren. Dat geeft ons een fijn gevoel. 

Zo dwaalde ik in gedachten terug naar het millennium, de eeuwwisseling. Een mooi feest over de hele wereld en 

hier in Friesland deden we dankbaar mee met allerlei feesten. Iedereen keek vol verwachting naar de nieuwe tijd en 

we wensten elkaar een goede toekomst toe. We hebben vrienden en kennissen omhelst en gekust die nu niet meer in 

ons midden zijn. Er zijn nieuwe kennissen en vrienden bijgekomen. En de oude herinneringen liggen op zolder, in 

een doos vol foto’s en kaarten van toen. Tja, waar blijft de tijd?  

Men zegt dan: de tijd zal het leren. Oké, daar houden we ons dan maar weer aan. We kijken uit naar de toekomst in 

de hoop dat het beter wordt. En dat is ook zo, want de Odulphusstraat is weer helemaal opnieuw aangelegd dit jaar! 

Het nieuwe voetbalveld en onderkomen is zo goed als klaar, er wordt weer voorzichtig nieuwbouw gerealiseerd bij 

de nieuwe haven en bij Theo op de hoek in de Havenstraat. Jawel, we gaan vooruit al is het voorzichtig. Er komt 

weer een zonnetje na de regen en langzaam verdwijnen de herinneringen om plaats te maken voor de realiteit. De 

doos op zolder kan weer dicht, om in de toekomst weer eens open te maken. En dan zitten er weer nieuwe herinne-

ringen in van nu. 

 

De Eachteister. 
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 September = Fruitmaand! 

 

Na een natte augustus maand, staat nu de Herfstmaand september voor de deur. Als u fruitbomen of een groente-

tuintje heeft in uw tuin, dan kunt u waarschijnlijk in september en begin oktober beginnen met het oogsten en pluk-

ken van uw groente en fruit.  

 

Heeft u dit niet, dan kunt u natuurlijk ook terecht in de supermarkt! Hoewel de meeste groenten en veel fruitsoor-

ten het hele jaar verkrijgbaar zijn, hebben groenten en fruit toch hun eigen seizoen. Vaak zijn deze dan goedkoper, 

vol vitaminen, uit de volle grond (en niet uit de kas) en afkomstig uit Nederland.  

 

In mijn tuin valt de appeloogst dit jaar wat tegen en gelukkig zijn er iets minder pruimen dan vorig jaar. De potten 

pruimenjam staan namelijk nog in de kelder en na 4 verschillende pruimentaarten waren we vorig jaar wel weer toe 

aan wat anders.  

 

Wilt u ook eens iets anders doen met al uw geplukte fruit? Hieronder vindt u twee leuke ideeën! 

 

Muffins met bramen/frambozen/bosbessen/appel, … 

 

 - Boter om in te vetten 

 - 115 gram gesmolten boter 

 - 230 gram suiker 

 - 2 eieren 

 - 1 dl yoghurt 

 - 450 gram bloem 

 - 1 theelepel bakpoeder 

 - 1 schoongeboende citroen 

 - 250 gram fruit 

 - 1 eetlepel bloem 

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius en vet 12 minicake vormpjes in met boter. Klop de gesmolten boter 

met de suiker in een vorm schuimig en klop vervolgens de eieren er een voor een door.  

Voeg de yoghurt toe en schep de yoghurt voorzichtig door de boter/suikermassa.  

Zeef de bloem samen met de bakpoeder boven de kom en rasp de schil van de citroen boven de kom.  spatel alles 

voorzichtig tot een beslag.  

Was de bramen/frambozen en laat ze goed uitlekken, dep ze voorzichtig droog met keukenpapier.  

Bestuif het fruit met een eetlepel bloem en spatel ze voorzichtig door het beslag.  

Vul elk vormpje voor 2/3 deel met beslag.  

Bak de muffins gedurende 30 minuten in een voorverwarmde oven gaar.  

Prik met een satéprikker in een muffin en wanneer hij er droog uitkomt, zijn de muffins gaar. 
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 Perenchutney  Lekker bij wild (bv. hertenbiefstuk) of gevogelte!  

 

- 2 peren, klokhuis verwijderen en in grove stukken;  

- 1 kleine chilipeper;  

- 1 teentje knoflook;  

- 1 stukje verse gember;  

- 1 kaneelstokje;  

- snufje kruidnagelpoeder;  

- 50 g suiker;  

- 2 el appelcider azijn of witte wijnazijn 

 

Los de suiker zachtjes op in de azijn. Voeg de andere ingrediënten toe. Schep het mengsel regelmatig om. Kook het 

± 15 min. zachtjes tot de peren zacht zijn.  

Spoel zorgvuldig schoongemaakte potjes om met kokend water. Vul ze met chutney. Sluit de potjes luchtdicht af 

met plastic folie. Schroef de deksels erop (niet noodzakelijk). Voorzie de potjes van etiketten en vermeld er de da-

tum en inhoud op. De chutney is 4-6 maanden houdbaar mits ze wordt bewaard op een koele,droge en bovenal don-

kere plek. 

Eet smakelijk! 

Kindermiddag Paddestoelen 

 

Paddestoelen verschijnen snel zonder dat duidelijk is waar ze vandaan komen. Vandaar dat mensen zich vroeger 

verwonderden over paddestoelen. Paddestoelen werden in verband gebracht met bovennatuurlijke dingen, zoals 

duivels en heksen. Veel namen herinneren daar nog aan: duivelsei, duivelsbrood, heksenboleet, heksenkringen en 

elfenbankjes. 

 

Omdat er geen duidelijk oorzaken waren, verzonnen de mensen zelf een verklaring. Heksenkringen zouden ontstaan 

waar 's nachts heksen gedanst hadden. Elfen gebruikten paddestoelen om op te zitten: het elfenbankje. Ook de 

naam paddestoel verwijst nog naar die verzonnen verklaringen. Padden, zo dacht men vroeger, zijn de huisdieren 

van heksen en tovenaars en paddestoelen zijn hun zitplaatsen. 

 

Aan het begin van de middag zal er daarom een en ander over paddestoelen verteld worden. Daarna gaan de kinde-

ren gewapend met spiegeltjes en loepjes het bos in. Laarzen mee dus!  Deelname kost € 4,-- p.p. 

 

 

Woensdag 29 september 2010    

Locatie: Elfbergen 

Kosten: € 4,- p.p. 

 

De middag is geschikt voor de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar en duurt van 14:00 tot 16:00 uur.  

De start is bij de Werkschuur. Omdat er altijd veel belangstelling is, is aanmelden aan te bevelen.  

Dit kan tot 28 september via tel. 0514-571777! 
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Puzzelpagina 

Vera en Els lakten de vloer. 

Opa rende achter het jongetje aan. 

Hoeveel schoenen heb je? Vroeg Ans. 

Oude Cees is overleden. Zijn zoons Folkert en Mart erven nu veel geld. 

Je zal mensen maar niet mogen. 

Doodmoe strompel ik, aan het hek zoek ik steun. 

Geralda keek Judith aan en proestte het uit. 

Thomas en Jacko eten altijd erg slordig 

Welke dieren zitten in deze zinnen verstopt? 
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 Weet u waar deze foto is gemaakt? Oplossing achterin dit boekje 

 

Ik ging vroeger in de zomervakantie vaak bij mijn pake en beppe 'út fan hús'. Mijn pake had het dan regelmatig over 

het begrip de 'Hûnsdagen' , de Hondsdagen. Ik wist niet precies wat het was, maar het had te maken met het snel 

bederven van eten en veel kans op slecht zomerweer; 

' 

Komen de Hondsdagen met veel regen, dan gaan we slechte tijden tegen, maar komen de Hondsdagen helder en 

klaar, verwacht dan maar een gunstig jaar.' Vroeger deden mensen zelfs wel hun honden tijdens de hondsdagen een 

muilkorf om, omdat ze bang waren dat ze hondsdol zouden worden! 

Dat laatste is gelukkig niet waar. 

 

De naam Hondsdagen komt van het sterrenbeeld De Grote Hond. Omdat in die periode de grootste ster van De Grote 

Hond, de ster Sirius, niet te zien is. Dat komt omdat Sirius dan tegelijk met de zon opkomt en onder gaat. 

Dit duurt ongeveer van 20 juli tot 20 augustus. 

 

Het is in principe de warmste periode van het jaar, met daardoor een hoge luchtvochtigheid. Bij hoge temperatuur 

en luchtvochtigheid gedijen bacteriën en schimmels goed. Gelukkig hebben we tegenwoordig de koelkast. 

Ook door deze hoge luchtvochtigheid ontstaan gemakkelijk buien, vooral als lage drukgebieden en de wind daar een 

handje bij helpen. Het wordt wel de Europese moesson genoemd. Waarom?  

Dat zal na het nieuws van de afgelopen dagen voor niemand meer een vraag zijn! 

 

Als het goed is, zijn de hondsdagen nu gauw voorbij, het is tenslotte al 20 augustus geweest. 

De natuur is intussen blij dat de grote droogte van het voorjaar  weer gecompenseerd is. 

 

Dan moatte we in oare kear, mar wêr es yn it waar sjen…….. 

Simmer 
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Oud Papier 

Op zaterdag 11 september 2010 en zaterdag 9 oktober 2010 

wordt het oud papier weer ingezameld. Het papier graag 

goed bundelen of verpakken in een doos 

     AGENDA van M.F.C. de Gearte  

 

11 september Bakhûster Reunië, vanaf 10.00 uur 

 

24 september    Start volleybalcompetitie 

02 oktober        Popavond m.m.v. La Stampa, aanvang 21.00 uur    
  

  
09 oktober        Grote Bingo, aanvang 20.30 uur  (LET OP! Datum is gewijzigd, zou eerst 2  
   oktober worden gehouden) 

  
16 oktober        Stichting Bakhuisterfeest organiseert Bonte Avond! 

  
13 november  Mokkenbank festival, aanvang 20.00 uur 
  

17 november     Zonnebloem middag, aanvang 13.30 uur 

  

La Stampa 

La Stampa verstaat de kunst van het feestvieren als geen ander. 

Het onverminderde succes van de band is daar het beste bewijs voor. 

De band heeft een ijzersterke live reputatie en maakt die ook altijd waar. 

De uitgekiende geluids- en lichtshow maken het geheel compleet, zonder dat de apparatuur storend 

aanwezig is. 

De band garandeert haar bezoekers een topavond met haar motto 'Gegarandeerd Gezellig'.  

Oplossing foto: T. de Boerstraat, gezien vanaf de Bakwei. Rechts staat het huis van de slager 


