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‘Eachteister’, je eigen venster op de wereld. En 
als je ‘s avonds moe bent van al dat kijken door 
dat venster, dan gaan de gordijnen dicht en val je 
vanzelf in slaap. Want ook je ogen en oogleden 
hebben rust nodig. Maar ‘s morgens valt het licht 
weer op ons gezicht en gaan de gordijnen weer 
vanzelf open. Je hebt weer een frisse kijk op het 
leven en dat maakt de wereld weer mooier. We 
kunnen weer communiceren met onze medemens. 
Want ons eerste contact  met een medemens is 
zien. Ogen zeggen soms meer dan woorden. Ze 
kunnen huilen van verdriet, of stralen van  
blijdschap. Maar ook vuur spuwen van woede, of 
warmte geven van liefde en genegenheid.  

De ‘eachteister’ is de ruitenwisser voor ons oog  
die alles helder maakt. Uit onderzoek is gebleken 
dat tachtig procent van de mannen het eerst naar 
de ogen kijkt van een vrouw. Daarom maken  
vrouwen zich op met oogschaduw om ze nog  
aantrekkelijker te maken voor de ogen van de 
man. Daarna laten ze oogluikend toe dat mannen 
hun ogen laten afdwalen naar het vrouwelijk  
figuur.  En als ze bewondering ziet in de ogen van 
de man, dan geeft ze misschien een knipoog met 
haar… 

Eachteister. 

De krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs 
en omstreken 

Bezorging: 
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Voor de tweede maal moet ik een correctie  
aanbrengen op mijn gebrekkig Fries. Want ik krijg 
nog steeds berichten dat het woord ‘eachtaister’ 
verkeerd is geschreven. Na overleg met enkele  
experts én raadpleging in een Fries woordenboek is 
het geworden als boven genoemd: ‘eachteister’. 
Wat mij wel opviel is, dat velen niet precies weten 
wat ‘eachteister’ betekent. ‘Eachteister’  -  in plat 
Hollands – oog taster of zoals in het woordenboek 
oogwimper. Eigenlijk vind ik ooglid of oogaftaster 
mooier. Dus een vrije interpretatie is wat mij  
betreft zeker mogelijk. Het is een gordijn waar we 
geen hinder van hebben. 

Terwijl ik dit zit uit te werken op onze computer, 
kijk ik door het raam precies op de kerktoren. De 
torenhaan kijkt strak naar het westen en trotseert 
windkracht zeven in de striemende regen. Het valt 
mij nu ook op, terwijl ik over het woord 
‘eachteister‘ nadenk, dat ik mijn ogen sluit en open 
doe zonder daar aan te denken. Het is een  
automatisch reflex, net zoals ademhalen en onze 
hartslag. Het wonderlijke is, dat je geen duisternis 
ziet terwijl je knippert met je ogen. Misschien is 
dat wel het mooie aan het woord ‘eachteister’. Hij 
maakt dat we even een fractie rust hebben en  
tevens maakt hij onze ogen schoon. Iedere twee 
seconde is er een vernieuwing in ons kijken.   

EACHTEISTER 

 November 2011 

Op ‘e Hichte 
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Copij voor de volgende Op ‘e 

Hichte vóór 15 januari 2012 

sturen naar: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl of  

Tunkershof 4, Bakhuizen.  

 

De volgende editie verschijnt 

rond 4 februari. Heeft u vragen, 

opmerkingen of wilt u een 

stukje plaatsen?  

Bel dan gerust 0514-582288  

Dankbetuiging 

 

Bij deze wil ik een ieder bedanken die aan mij heb-
ben gedacht tijdens mijn operatie, mijn verblijf in 
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst door een 
kaartje een bloemetje of op welke manier dan ook. 

Het geeft ons moed om verder te gaan met de  
verschillende kuren die ik nog 
moet ondergaan.  

  

Groetjes Wikje en Joop 

Oproepen en mededelingen 

Rectificatie 

In de vorige Op ‘e Hichte stond bij de aankondiging van Hennie Blomsma als beroepsfotograaf per abuis 
de verkeerde website vermeld. Hieronder staan de juiste gegevens: 

 

Vrijdag 7 okt. is Watze Tromp weer thuisgekomen  
uit de Ielanen te Sneek.  

Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten,  
bezoek, fruitmanden en alle vrijwillige chauffeurs  
die ervoor hebben gezorgd dat Lies 11 weken iedere 
dag op bezoek kon gaan bij haar man. 

Dit was geweldig. 

Heit is weer op zijn oude stekje terug en zal hier  
verder revalideren. Wij hopen op zo goed mogelijk 
herstel.  

Namens Watze en Lies Tromp en de kinderen. 



4  

 

( van de redactie) 

 

We zitten momenteel midden in een crisis, een economische crisis.  
Maar een crisis kun je op verschillende manieren hebben. En ook weer op 
verschillende manieren oplossen. 

 

De burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, deed het onlangs op de meest geliefde wijze. De intocht 
van de goedheiligman halverwege november zou in Leeuwarden een dubbele uitvoering krijgen, maar dat 
geschil is opgelost. Nu heeft Crone met deze actie naam gemaakt en dat betekent een groot aantal nieu-
we aanbiedingen. Ferdinandus Johannes Maria Crone kan dus overal aan het werk. 

 

Maar vooral nu met de Eurocrisis en de Jasmijnrevolutie (de opstanden van het volk in Tunesië, Egypte, 
Libië, Jemen en Syrië) heeft Ferd Crone het weer extra druk. Daarnaast zijn er nog wat problemen in 
België met het kabinet. De oude Sovjet-Unie is een groot strijdtoneel. Dat geldt ook voor het voormalige 
Joegoslavië. Tevens zijn er door teveel water of sneeuw de nodige rampen waar dan weer bepaalde cri-
sisteams worden opgericht. 

 

Uiteraard zijn er ook in Nederland nog bepaalde crisisberaden. Om maar te beginnen bij de gemeentes 
over de nieuwe herindelingen en alle financiële bijkomstigheden. Daarnaast heeft dit kabinet nog al wat 
bommetjes onder bepaalde projecten gelegd, waardoor het of stopt of helemaal niet doorgaat, wat dan 
weer de nodige ergernissen oplevert. 

 

De weersvoorspellers hebben het al weer weken over een strenge winter, maar dat is wel eens vaker 
voorspelt. Maar ja, zodra het woord “Elfsteden” is gevallen heeft de Nederlandse pers maar één ding 
voor ogen en dat is die tocht op die glij-ijzers door die provincie met die sloten en die meren waar 
“pompeblêden“ in het water drijven. En dan is het dus weer crisis. 

 

Het is dus maar de vraag of Crone dat allemaal aan kan of zoekt hij assistentie, maar dan zijn er  
misschien weer meerdere kapers op de kust en heb je weer een crisis. Zo gaan we van éne naar de  
andere of weet Crone net als bij Sinterklaas een oplossing te bedenken. Misschien dat de Sint hem kan 
helpen Dan komt de aap uit de mouw en oplossing uit de zak. We wachten het maar af. 

Crisis 

IJsclub Phoenix 

De traditionele jaarlijkse ledenvergadering van IJsclub Phoenix is op 
25 november. De aanvang is zoals normaal om 20.00 uur.  
De locatie is café ’t Syltsje. De gastspreker is nog niet bekend, maar 
onbekend is juist in dit geval niet onbemind. Uiteraard wordt er voor 
de liefhebbers na afloop nog twee bomen geklaverjast.  

Ook staat de ijsclub dit jaar weer op de winterfair in de Gearte  met 
de overheerlijke snert.      
 
Het bestuur 
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Op 19 november is het zover, dan  komen de Sint en zijn Pieten weer in Bakhuizen aan, 

De pakjes boot12 meert dit jaar af aan de Langebaan! 

De Sint verwacht rond 14.00 uur met zijn Pieten in Bakhuizen te arriveren, 

Natuurlijk is het weer een dolle boel  met blije kinderen en Pieten die jongleren.  

Alle kinderen zijn daarna van harte welkom in de Gearte voor het grote feest van Sinterklaas, 

’t wordt een gezellige middag, met natuurlijk lekkere pepernoten, suikergoed en speculaas! 

Deze feestelijke middag wordt door de Bedrijvenvereniging van Bakhuizen e.o. georganiseerd, 

Wij hopen dat een ieder zich goed amuseert! 

 

Groeten van de Sint en zijn Pieten 

Intocht Sinterklaas in Bakhuizen!! 

Zaterdag 29 oktober was er in de Gearte een geweldig muziekfeest! 

Deze muziek- en zangavond werd georganiseerd door Griet Wiersma in samenwerking met de  
Bakhústersheech Sjongers. De Bakhústerheech Sjongers openden dit spektakel en daarna volgden Griet 
Wiersma en Geert van Tuinen met prachtige nummers. De bezoekers zongen uit volle borst mee dus de 
stemming steeg tot grote hoogten.  
Het aantal bezoekers viel wat tegen, doordat de Snippefangers elders een optreden hadden op hetzelfde 
moment. Dat kon de aanwezigen niet weerhouden met volle teugen te genieten van de avond en  
spontaan een polonaise te houden, terwijl ook aan linedancing werd gedaan.  
Kortom:  een prachtige avond met als klapper de afsluiting, waarbij de artiesten en het koor samen mee-
zingers over de zee en de vissers ten gehore brachten.  

 
U kunt de foto’s zien op www.blomsmafotografie.nl  
onder “evenementen” 

 
 

Noteer alvast ons volgende optreden in uw agenda:  
 

18 februari 2012:  Shantyavond in de Gearte!  

Feest in de Gearte 
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Even puzzelen... 
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 Bijgaand ter kennisname een verslag van overleg over nieuw te vormen eilandjes in de Morra (niet voor recreatie 
maar voor de Noorse Woelmuis), die een beperking van de vaart vanuit Bakhuizen en Hemelum gaan veroorzaken:  

Woensdag (9 november, 14.00 uur) heeft er in het dorpshuis te Hemelum een overleg plaatsgevonden over de aanleg 
van twee ecologische eilanden in de Morra. Aanleiding voor dit gesprek waren de bezwaren die door de  
Watersportvereniging De Swaeikom, Havenvereniging Bakhuizen en Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen zijn  
ingediend tegen de verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de realisatie van de 
eilanden. Doel van dit gesprek was om standpunten toe te lichten en te kijken of verschillende partijen  
overeenstemming kunnen bereiken met betrekking tot de plannen.  

Op de bijeenkomst zijn in grote lijn de volgende zaken aan de orde gekomen: 

·         Procedure / gang van zaken vergunningen 
De partijen geven aan dat ze graag eerder bij de plannen betrokken waren geworden. Door verschillende re-
denen is dit echter niet zo gelopen. 

·         Plannen eilanden 
De provincie heeft een toelichting gegeven op de plannen met betrekking tot de eilanden. 

·         Doorvaartopeningen tussen de eilanden 
Alle betrokkenen spreken hun angst uit dat de openingen tussen de eilanden langzaam aan steeds kleiner wor-
den en dat op den duur de eilanden vergroeien en het betreffende gedeelte van de  
Morra fysiek afgesloten wordt. De provincie heeft aangegeven dat de ruimte tussen de eilanden van  
recreatieve waarde zijn. Het is geenszins de bedoeling dat de aan te leggen eilanden uit gaan breiden. De 
provincie zegt daarom toe de drie openingen in stand te zullen houden en dat riet dat in de openingen gaat 
groeien verwijderd zal worden. Ten aanzien van de diepgang zullen drempels die eventueel in de  
doorvaartopeningen ontstaan verwijderd worden. 

·         Beheersplannen Natura2000 
De provincie heeft een toelichting gegeven op de beheersplannen Natura2000. Over deze plannen lopen nog 
diverse overleggen met betrokken partijen. Contactpersoon is mevr. E. Bakker. 

·         Marrekriteplaats 
Met de Marrekrite is de principeafspraak gemaakt dat de bestaande Marrekriteplaats zal blijven bestaan, maar 
niet gebruikt mag worden na 1 oktober. Ter compensatie worden twee tuigsteigers aangelegd bij de eilanden. 

·         Ligging eilanden 
Over de optimale ligging van de eilanden en het nut op de geplande locatie verschillen de  
meningen. 

·         Fuiken 
Na realisatie van de eilanden kan het niet zo zijn dat de doorgangen geblokkeerd worden door vissersfuiken. 
De provincie gaat dit opnemen met de betreffende visser.  

·         Strandje Hemelum 
Het strandje in Hemelum verdwijnt langzaam. Het vroegtijdig nemen van maatregelen is verstandig. De pro-
vincie kan vanuit dit project contacten leggen met de aannemer die de eilanden gaat aanleggen. Met betrek-
king tot financiering van plannen kan geïnformeerd worden bij het onderdeel Plattelandprojecten van de pro-
vincie in Balk. De financiering en eventuele (vervolg)afspraken met de aannemer gaan buiten het project om 
en zullen door Dorpsbelang Hemelum worden opgepakt. 

  

Mocht u naar aanleiding van het overleg nog vragen hebben dan kunt u mij op onderstaand  
nummer bereiken. Graag vernemen wij van de bezwaarmakers op welke manier zij de procedure willen voortzetten. 

  

Met vriendelijke groet, 

 
Joran Kroes  

 Projectleider 

Afdeling Nieuwe Werken / Projectbureau Friese Meren 

058 292 5749 / 06 2787 8312 

Eilanden in de Morra 
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Vanaf 21 november as komen, als laatste in een lange rij collecterende 
goede doelen, de collectanten van het Nationaal MS Fonds aan de deur  

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland biedt sinds 1992 hulp en ondersteuning aan mensen 
in de laatste fase van hun leven. Dat doet zij bij mensen thuis, maar sinds 2000 ook in de hospice in Sneek. Na al die jaren 
is de locatie te klein geworden en heeft te weinig ruimte om onze gasten nog een goed onderkomen te bieden.  

Wij prijzen ons zeer gelukkig met de aankoop van de school waarin een kinderopvang was ondergebracht. Het gebouw zal 
echter aangepast moeten worden aan de eisen van een hospice.  Er worden vier gastenkamers gerealiseerd met eigen sani-
tair, een huiskamer, keuken, logeerkamer, stilteruimte, ruimtes voor de vrijwilligers en coördinatoren en genoeg berging. 
Als het gebouw klaar is zal het de uitstraling krijgen van een mooie bungalow, waar mensen op een waardige manier af-
scheid kunnen nemen van hun leven. De verwachting is dat de verbouw een aantal maanden gaat duren en dat in het voor-
jaar 2012 de nieuwe huisvesting klaar zal zijn.  

Om de verbouwing en de inrichting te kunnen realiseren is er veel geld nodig  
Via dit bericht willen wij uw aandacht daarvoor vragen. Wilt u de VPTZ steunen en helpen om voor de inwoners in 
Zuidwest Friesland een hospice te realiseren waar mensen op een goede manier afscheid kunnen nemen  van het le-
ven? Dat kan door een eenmalige gift te storten op rekening nummer 66.83.54.747 van de Stichting  Vrienden van de 
VPTZ of door donateur te worden van de stichting . 
Wilt u meer informatie over het werk van de VPTZ Zuidwest Friesland dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren 
van de VPTZ tel.: 0515-436040 of via e-mail: info@vptz-zwf.nl 
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Sportfederatie BEO organiseert 20e Familievolleybal Toernooi 

 

Op zondag 8 januari 2012 vindt het 19e Familievolleybal Toernooi plaats in De Gearte te 
Bakhuizen. Een jaarlijks terugkerend evenement, dat altijd garant staat voor veel  
gezelligheid en sportiviteit. Families kunnen zich nu weer opgeven. 
 
Sportfederatie BEO organiseert al jaren het Familievolleybal Toernooi en ieder jaar is het  
weer een groot succes. Veel families, een gezellige sfeer en een gezonde strijd.  
Ennn… uiteindelijk één familie die een jaar lang de ‘felbegeerde’ titel mag dragen. 
 
Ook deze keer hoopt BEO weer op een geslaagd toernooi en veel deelnemende families. Dus 
trommel broers, zussen, ooms, tantes, (achter)neven/nichten en ‘aanhang’ op en doe mee aan 
dit gezellige toernooi! 
 
Opgeven kan tot en met 11 december aanstaande door middel van het inleveren van het  
inschrijfformulier + inschrijfgeld van € 22,50. Het inschrijfformulier kunt u opvragen via  
info@sportfederatiebeo.nl.  
 
Zoals ieder jaar is er wel een aantal voorwaarden voor deelname, namelijk: 
- Deelnemers zijn familie van elkaar; 
- Minimaal één deelnemer komt uit Bakhuizen en Omstreken (Bakhûster of Âld Bakhûster); 
- Minimum leeftijd is 17 jaar; 
- Er staan minimaal 3 dames in het veld; 
- Ieder team zorgt voor een scheidsrechter en een teller. 

 
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mailtje naar  
info@sportfederatiebeo.nl of neem contact op met Sissy Sonsma, 
telefoonnummer 0514 582881.  
 
 
 
 

OLIEBOLLENCUP 
 
Op vrijdagmiddag 30 december organiseert BEO het toernooi om 
de oliebollencup in de Gearte. Om de cup wordt gestreden door  
jeugdteams van de omringende verenigingen. Iedereen is  
welkom om de jeugdleden aan te moedigen! 
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(nieuw telefoonnummer 06-13687284 voor anonieme meldingen) 

Net als vorig jaar willen we Oudejaarsavond en de jaarwisseling goed laten verlopen. Immers, het moet een feest 
zijn voor iedereen. De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft samen met alle besturen van de Dorps- en Plaatselijke Be-
langen in de gemeente, de jaarwisseling van vorig jaar geëvalueerd. Ook voor dit jaar zijn de volgende zaken be-
sproken, waar we iedereen van harte op attenderen: 
 

Vuurwerk afsteken mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Hierbij natuurlijk rekening houden met 
ouderen en andere buurtbewoners, maar zeker ook met huisdieren. En: het opruimen van het vuurwerk ging 
vorig jaar prima, graag ook nu weer ieder zijn eigen vuurwerkrommel na afloop opruimen. Dit scheelt de ge-
meenschap veel kosten. 
 

Carbidschieten mag onder voorwaarden: er mag met carbid geschoten worden  binnen de gemeente, op dezelfde 
tijdstippen dat er ook vuurwerk mag worden afgestoken: van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. 
Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar 
waar het carbidschieten zich afspeelt.  

 

Kalken wordt niet gedoogd. Het is een vernieling en wordt door de politie dan ook als overtreding gezien, met het 
bijbehorende handhavingstraject.  
 

Vreugdevuren in tonnen zijn toegestaan: tonnen met daaronder een zandbed, om schade aan groen of bestrating te 
voorkomen. Het brandmateriaal moet schoon hout / open haardhout zijn. Voor een vreugdevuur in tonnen is 
geen vergunning noodzakelijk. Wel moeten de restanten worden opgeruimd en afgevoerd. 
 

Voor brandbulten of andere vreugdevuren zonder tonnen wordt geen toestemming gegeven. Ze zijn illegaal en  
worden beschouwd als een overtreding. Vaak veroorzaken brandbulten schade aan het wegdek of aan  
groenvoorziening. Ook veroorzaken branden vaak overlast bij omwonenden en ergernis als de restanten blijven 
liggen. Omwonenden zijn vaak ook angstig als in de nabijheid van hun woning brandbulten ontstoken worden. 
Dit kan niet de bedoeling zijn.  
 

Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, gemeente) wordt door het Openbaar Ministerie 
zwaar gestraft.  
 

Schade en incidenten melden. Tot slot is het van belang dat u aangifte/melding doet van kwalijke incidenten rond 
de jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag door ons allen richting brandweer en politie, kunnen er 
maatregelen genomen worden richting daders en draait de gemeenschap er niet voor op. Schade en  
vernielingen kunt u anoniem melden op telefoonnummer 0800-7000.  
 

Nieuw telefoonnummer voor anonieme meldingen.  
Speciaal voor de jaarwisseling heeft de gemeente ook zelf lokaal een  
telefoonnummer geopend waar anoniem meldingen over de jaarwisseling 
gedaan kunnen worden.  
U hoort een voicemail en kunt uw boodschap of melding dan anoniem in-
spreken. Hiermee willen we de drempel voor het doen van een melding zo 
laag mogelijk maken. Waarbij u vervolgens kunt zien dat er daadwerkelijk 
actie wordt ondernomen. Het telefoonnummer is 06-13687284. Bij ernstige 
incidenten uiteraard eerst 112 bellen. 

 

We verwachten dat met deze maatregelen de komende jaarwisseling nog beter 

zal verlopen dan vorig jaar! 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Klaas Knobbe, (0514) 60 81 62. 

 

Jaarwisseling 2011-2012  

Bericht van de gemeente Gaasterlân-Sleat 
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Win € 500,00 voor uw activiteit!  

Vaak zijn er diverse initiatieven rondom de jaarwisseling voor 
en door inwoners. Leuke, ludieke initiatieven zodat er rond de 
jaarwisseling iets te doen is. Laat het ons weten! Ideeën die 
samen met of onder verantwoording van de lokale  
vereniging van Plaatselijk Belang worden georganiseerd,  
maken kans op een bijdrage van de gemeente van  
€ 500,00. Het college beoordeelt wie de winnaar is.  

 
 
Binnenzetten afvalcontainers 

Tot slot willen we iedereen adviseren om rond de jaarwisseling de afvalcontainers tijdig bin-
nen te zetten, dit om mogelijke vermissing en schade van de afvalcontainers te voorkomen. 
Zoals ook al op de afvalkalender staat  
vermeld behoren de containers bij de woning en is de eigenaar bij vermissing of schade aan-
sprakelijk. 

19 november Gaasterland-Wandeltocht  

 

Wij berichten al eerder over de Gaasterland-Wandeltocht, maar a.s. za-
terdag is het zover. Het wordt een drukte van belang in Bakhuizen! 

 

Starttijden: 

40 km 9.00 tot 9.15 uur 
25 km 9.15 tot 9.30 uur 

 

De start van de tocht is in Bakhuizen vanuit het multifunctioneel centrum (de Gearte). 

Zowel de 40 - als de 25 km tocht maakt eerst een ronde om Bakhuizen en gaat daarna naar Hemelum. 

Vanuit Hemelum gaan we verder richting Oudemirdum, waar we de eerste rust hebben na ca. 13 km.  
De splitsing van de 25km en de 40km is na Oudemirdum. De 40 km loopt langs het informatiecentrum 
van Staatsbosbeheer, langs de golfbaan en langs het landhuis Kippenburg. 

De route loopt over rustige verharde wegen en mooie bospaden richting Nijemirdum. Hier is de tweede 
rust voor de 40 km in het dorpshuis. 
Via de Oude Balksterweg gaat de 40 km naar de Jan Schotanuswei, waar samen met de 25 km een wa-
genrust is. De route gaat daarna door het Rijsterbos en langs het IJsselmeer weer terug naar Bakhuizen. 

 

U hoeft geen lid te zijn om mee te mogen doen. Iedereen is welkom! 
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Als DIACONIEËN en CARITASINSTELLINGEN zijn wij altijd bezig met projecten over de hele wereld.  

In de praktijk komt dat meestal neer op het geven van financiële steun. Maar dichtbij huis heeft ook niet iedereen 
het even gemakkelijk.In het kader van het thema “Omzien naar Elkaar” proberen wij als gezamenlijke Diaconieën 
en Caritasinstellingen ook hulp te bieden aan mensen in onze directe omgeving.Met de feestdagen voor de deur  
willen wij een financiële bijdrage geven aan mensen in de hele gemeente Gaasterlân-Sleat, die zelfstandig wonen 
en rond moeten komen van een minimuminkomen. 

 

Wie komen in aanmerking? (genoemde bedragen zijn netto bedragen) 

- Alleenstaande, zelfstandig wonende met een inkomen van € 1.095 of minder per maand.   

-  Eenoudergezin met een inkomen van € 1.405 of minder per maand. 

- Echtpaar/samenwonenden (met of zonder kinderen) met een inkomen van € 1.560 of minder per maand. 

Bejaarden, die zelfstandig wonen, mogen per persoon nog € 20 pensioen bijtellen. 

 

Behoort u tot een van bovenstaande groepen en woont u in de gemeente Gaasterlân-Sleat, dan komt u in  
aanmerking voor een bijdrage. Het enige wat u hoeft te doen is vóór 1 december 2011 te reageren, door het  
antwoordstrookje in te vullen, zodat wij de bijdrage kunnen overmaken. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwe-
lijk behandeld.  

LET OP: Aanvragen die wij na 1 december ontvangen, worden niet gehonoreerd.  

 

Wanneer u tot een van bovenstaande groepen behoort is het ook mogelijk dat u voor een bijdrage op grond van het 
gemeentelijke minimabeleid in aanmerking komt. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente Súdwest-Fryslân.  

Wanneer u er prijs op stelt hier informatie over te ontvangen, kunt u dat ook aangeven op het antwoordstrookje.  
U krijgt de informatie dan thuisgestuurd (informatie is ook te vinden op www.gemeentesudwestfryslan.nl). 

 

Aan de mensen die het wat beter hebben in onze samenleving hebben wij ook een verzoek. Help ons met deze actie 
door een bijdrage te storten op bankrekening: 3050.03.577 ten name van: Kerstactie Minima Gaasterlân-Sleat.  

Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi kerstfeest van maken! 

 

 

 

Zenden aan: Gezamenlijke Diaconieën en Caritasinstellingen 

 Kerstactie Minima Gaasterlân-Sleat 

 Postbus 35 

Naam   

Adres   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

Bank-/gironummer   

Met hoeveel personen moet u rondkomen van uw inkomen? 
(niet meer thuis wonende kinderen niet meetellen) 

  

Aantal kinderen in de leeftijd 0 t/m 12 jaar   

Wenst u informatie te ontvangen over het minimabeleid van de gemeente Gaas-
terlân-Sleat? (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 JA / NEE 

KERSTACTIE VOOR MINIMA 2011 

Kerstactie Minima 
Helpt u mee? 

Bankrekening 3050.03.577 

t.n.v. Kerstactie Minima Gaasterlân-Sleat 
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Woensdag 14 december 2011 - Kindermiddag 'Kerstversieringen maken' 

Tijd: 14:00 uur 

Voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. De activiteit vindt plaats in Informatiecentrum Mar en Klif en duurt van 

14:00 tot 16:00 uur. Meedoen kost € 4,=. Opgave voor deze middag kan tot en met dinsdag 13 december 12:00 uur 

bij de balie van Informatiecentrum Mar en Klif of via 0514-571777. 

 

Woensdag 28 december 2011 - Kerstkuier 

Tijd: 14:00 uur 

Woensdag 28 december laat de boswachter van Staatsbosbeheer tijdens een stevige wandeling van ca 10 km de 

mooiste plekjes van De Nyemardumerheide, Bremerwyldernis, Starnumansbos en Elfbergen zien. De start is ‘s  

middags om 14.00 uur bij de werkschuur van SBB aan de Houtwâl 2 in bos Elfbergen in Oudemirdum.  

Tijdens de tocht wordt er naast de natuurbeleving, uitleg gegeven over de historie en beheer van de bossen.  

Natuurlijk is er onderweg ook nog tijd voor een spannend verhaal. 

Na afloop van de tocht, kunt u, onder het genot van een bakje koffie en suikerbrood, nog even napraten in de  

werkschuur van Staatsbosbeheer. Voor de kinderen is er chocolademelk of limonade. Honden mogen aangelijnd mee. 

De wandeltocht duurt tot ongeveer 17.00 uur en wordt georganiseerd in samenwerking met Informatiecentrum Mar 

en Klif in Oudemirdum. Aanmelden kan tot en met 27 december via 0514 571777 of aan de balie van Mar en Klif.  

De kosten zijn € 6,- voor volwassenen en € 4,- voor kinderen.  

 

Woensdag 28 december 2011 - Creatieve kindermiddag Tasje wolvilten 

Tijd: 14.00 - 16.00 uur 
 

Vilten is hip en creatief! 

Met zachte, kleurige merino wol, water en zeep kun je prachtige dingen vilten. Als je wol nat maakt met warm wa-

ter en zeep en gaat wrijven ontstaat er vilt. Het maken van vilt is al een feest op zich waar je erg van kan genieten 

en wat verwondering oproept, de losse wol wordt onder je handen zomaar een lapje, waar we dan weer een tasje 

van gaan maken. De zachte wol, lekker soppen met de zeep, het werken met je handen... ingrediënten voor een 

bijzondere workshop.  

De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. Meedoen kost € 

9,50 incl. materialen en limonade met wat lekkers. Opgave is gewenst aan de balie van Mar en Klif of via 0514 – 

571777. Het is handig als je een oude handdoek meeneemt i.v.m. alle nattigheid. 

Winteractiviteiten voor jong en oud bij Mar en Klif 

Kerstmarkt ‘witte kerst’ in Lemmer 
 

 
Op 16 december kunt u in Lemmer genieten van een chique 
kerstmarkt. De kerstmarkt begint om 14.00 uur en duurt 
tot maar liefst 11.00 ’s avonds!  
 
Alleen aan de waterkant zullen kramen worden geplaatst. 

     Verder zullen er allerlei punten worden gecreëerd waarop  
activiteiten gecentreerd worden.  
Zo komt er een apart eet- en drinkgedeelte, is er een 

plaats waar oude ambachten te bewonderen zijn en is er buiten muziek in de vorm van koren. 
  

Ook voor kinderen zullen er diverse leuke zaken worden georganiseerd. 
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Oud Papier 

Op zaterdag 10 december 2011 en zaterdag 14 januari 2012 

wordt het oud papier weer ingezameld. Het papier graag 

goed bundelen of verpakken in een doos 

     AGENDA van M.F.C. de Gearte  

 
12 november  BEO Heren 1   aanvang 19.00 uur 
19 november   Grote Wandeltocht  vanaf 09.00 uur  

19 november   intocht Sinterklaas  aanvang 14.00 uur 
26 november  Winterfair    aanvang 14.00 – 19.00 uur 
27 november  Winterfair    aanvang 14.00 – 18.00 uur 
26 november    Heren BEO 1   aanvang 19.00 uur 
  
17 december  Kerst Bingo    aanvang 20.30 uur 
26 december   Kerstpop    aanvang 20.30 uur 
30 december   Oliebollentoernooi jeugd organisatie BEO 

 

2012 

01 januari    Nieuwjaarsparty   aanvang 20.00 uur 
06 januari    Swalkershûs toernooi  organisatie Swalkershûs 
07 januari    Swalkershûs toernooi  organisatie Swalkershûs 
08 januari    Familievolleybal   organisatie BEO 
14 januari    Heren BEO 1   aanvang 19.00 uur 
28 januari    Heren BEO 1   aanvang 19.00 uur 
28  januari   Grote Bingo   aanvang 20.30 uur 
04 februari   Muziekkorpsenfestival  Sporthal  

 

  De redactie en bezorgers van de ‘Op’e Hichte’ wensen u  
  gezellige en gezegende kerstdagen & een knallend 2012! 


