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Beste inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs 

 

Het is bijna weer zo ver, het feest van 2013 staat weer voor de deur. 

 

Het feest van 2011 was met als thema Friese  Evenementen weer een groot succes. Alles stond in het teken van  het 

Fries. De openingsavond was een topper  met  Teake van der Meer en Die Twa. 

 

De optocht was overweldigend maar ook de straatversiering, de theorieronde,  de playbackshow en  de zeskamp 

hadden een Fries tintje.  

 

Het weer liet ons hier en daar in de steek maar dat heeft de pret niet mogen drukken. 

 

Op zondagmiddag konden we met elkaar op een geslaagd feest terug kijken. 

 

Nu op naar weer een geweldig feest. Er is  gelukkig van iedere buurt weer een vertegenwoordiger en met elkaar 

proberen wij opnieuw een daverend programma aan te bieden. 

 

Het thema voor het feest van 2013 is Spreekwoorden en Gezegden. Hiermee kunnen de buurten zich weer uitleven in 

het bedenken van mooie voorstellingen voor de praalwagens. 

 

Er zijn natuurlijk weer de vertrouwde onderdelen zoals de opening, bingo,  theorieronde, kinderspelen, zeskamp  en 

de playbackshow. 

 

Maar wat dacht u van de woensdagavond met Kees Jansma en The Voice of Bakhuizen. Ik zou zeggen komt allen. 

 

Nieuw dit jaar is ook samen eten. Op donderdag vanaf 17.30 uur is in de Gearte een heerlijk Buffet waar de  
feestgangers alvast een stevige bodem kunnen leggen voor de theorieronde met daarna een geweldige avond in de 

Domper of het Syltsje. 

 

Natuurlijk sluiten wij opnieuw het feest af op zondagmiddag in de Gearte. Prijsuitreiking, trekking van de loten en  

gezellig napraten en al weer met verlangen uitzien naar het volgende feest. 

 

Wij zijn er klaar voor,  jullie ook?  Wij gaan er met z’n allen weer een prachtig feest van maken.  

 

 

 

Tot ziens bij de activiteiten, 

 

Antje de Jager 

Voorzitter SBF 
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Het bestuur van Stichting Bakhúster Feest bestaat momenteel uit de volgende personen 

 

Antsje de Jager - voorzitter - Buurtvereniging Mirns       Wieldijk 6 / Tel: 581936 

Lucia Glashouwer – secretaris - Buurtvereniging Havenkwartier     Middenpaed 17 / Tel: 581364 

Ina Kuipers – Penningmeester - Buurtvereniging Havenkwartier     Middenpaed 11 / Tel: 581955 

Sjors Kloosterman - PR -  Buurtvereniging Drie in één     Mr. Döllestraat 20 / Tel: 06-11484690 

Harmen Bijlsma   Buurtverenging Drie in één      Mr. Döllestraat 22 / Tel: 06-42963557  

Rein de Boer   Buurtvereniging De Toekomst     Skuniadyk 8 / Tel: 582302 

Nanne Dijkstra    Buurtvereniging Nagelhoutlaan     Joh. Nagelhoutlaan 14 / Tel: 582168 

Michelle van der Molen  Buurtvereniging Heechhiem     Ageommeleane  / Tel: 06-30853731 

Jelle Jellesma   Buurtvereniging Rysterdyk      T. de Boerstraat 5 / Tel: 581637 

Wieger Wijnia   Buurtvereniging St. Odulphusstraat     St. Odulphusstraat / Tel: 06-55785078 

Lucy Postma   Buurtvereniging T. de Boerstraat     T. de Boerstraat / Tel: 581983 

Peter Folmer   Buurtvereniging Bakwei / Túnkershof   Bakwei 7/ Tel: 06-30185361 

Marcel Terpstra   Buurtvereniging Holle Hichte     Pastoor Coendershof  / Tel: 06-14413288 

Ronny Tjalma   Buurtvereniging Oan é feart     Beurtskipper 10 / Tel: 06-29561047 

 

 

Verloting 
 

De verloting die dit jaar rond het Bakhúster Feest wordt gehouden omvat 2.000 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: 

 

 

1e Prijs  € 200,00 

2e Prijs  € 150,00 

3e Prijs  € 100,00 

 

 

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

 

 

Verkoop loten 

Mocht u nog geen loten hebben dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw buurtvereniging. 
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       Programma Bakhùster Feest 

Woensdag 19 Juni     Donderdag 20 Juni 

 

17:30 uur     9:30 uur 

Opening en ballonnen oplaten    Koffiebingo en Klaverjassen 

Evenemententerrein    MFC “de Gearte” 

20:00 uur     17.30 -19.30 uur 

 The Voice of Bakhuizen    Bakhúster buffet 

 MFC “de Gearte”     MFC “de Gearte” 

20:30 uur      20:00 uur     

 Rockband Rauzer     Theorieronde 

 Café ’t Syltsje     MFC “de Gearte” 

      20:30 uur 

       Let’s Dance 
       Café de Domper 
       Troubadour Sipke de Boer    

       Café ’t Syltsje 

 

Vrijdag 21 Juni     Zaterdag 22 Juni 

 

9:00 uur      09:30 uur 

 Kinderochtend     Opstellen wagens voor de optocht 

 Sportvelden     Industrieterrein “de Burde” 

13:00 uur     10:00 uur 

 Zeskamp      Optocht 

 Sportvelden     Thema:“Spreekwoorden en Gezegden” 

19:00 uur     12:00 uur 

 Opstellen wagens voor de optocht   Waterspektakel 

 Industrieterrein “de Burde”    Evenemententerrein 

20:00 uur     Gehele middag 

 Optocht      Matinee  

 Thema: “Spreekwoorden en     Let’s Dance   

Gezegden       Café de Domper 

20:30 uur       Troubadour Sipke de Boer & 

 Rockende Funk en Soulband Frizz   Buikglijwedstrijd op parkeerterrein 

Café ’t Syltsje      Café ‘t Syltsje 

 Coverband Stennis    20:00 uur   zaal open: 19:00 

 ’t Swalkershûs     Slotavond: Playbackshow  

       MFC “de Gearte” 

    Zondag 23 Juni 

13:00 uur – 14:30 uur 

  Zakslaan 

  Evenemententerrein  

15:00 uur – 18:00 uur 

     Prijsuitreiking & trekking loten 

     MFC “de Gearte” 
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Puntenverdeling 

Elke straat kan punten scoren op elk van de onderstaande onderdelen: 

• Straatversiering 

• Praalwagens (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 2013 
 

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 de einduitslag het  

gemiddelde van de teams genomen. 

 

Woensdag 19 Juni t/m Zondag 23 Juni 

Aanvang:  14:00 uur 

Locatie:  Evenemententerrein 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kermis mag tijdens het Bakhústerfeest niet ontbreken en daarom is er ook dit jaar van woensdag t/m zondag  

kermis op het evenemententerrein bij de haven.  

 

Op het evenemententerrein zullen gedurende het feest ook diverse activiteiten gehouden worden en laat het ook 
voor de kermisexploitanten een mooi feest worden, zodat we bij het volgende feest ook verzekerd zijn van  

kermis!  
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Woensdag 19 Juni 

Opening “Bakhúster Feest” 2013  

Aanvang: 17:30 uur 

Locatie: Evenemententerrein 

 

Nadat ’s middags het feest op de kermis is losgebarsten, hebben we om 17:30 uur de officiële opening van het 

Bakhúster Feest 2013 

 

Met het oplaten van de ballonnen, willen we het startschot geven voor een geweldig Bakhústerfeest 2013 

 

De kaartjes voor de ballonnenwedstijd worden op Basisschool ‘de Toekomst’ uitgedeeld en ook ter plekke zijn nog 

kaartjes en ballonnen verkrijgbaar. 

 

 

Woensdag 19 Juni 

The Voice of Bakhûzen 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: MFC “de Gearte” 

Voorverkoop: €8,00 – Aan de kassa: €10,00 

Voorverkoop start op 29 mei, bij Spar Flapper 

 

 

 

 

M.M.V. 

De Snippefangers 
en optredens van de Bakhúster artiesten: 

Linda de Jong, Jan Boonstra, Johannes Rypma, Bert Ludema, Alie Ludema en Grytsje Melchers. 

 

o.a. bekend van het Skûtsjesilen 

na afloop muziek van DJ Sjouke 

 

Met gastspreker: 

Klaas Jansma 
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Donderdag 20 Juni 

Aanvang:  9:30 uur 

Locatie: MFC “de Gearte” 

Entree: € 7,50 

 

Naast de traditionele Koffie Bingo hebben we dit jaar ook Klaverjassen 

 

Voor slechts € 7,50 p.p. Speelt u 5 rondes bingo of 3 bomen klaverjas (inclusief 1 koffie/thee en een plak cake) 

 

Uiteraard maakt u weer kans op fantastische prijzen 

 

Wij wensen u een gezellige ochtend en heel veel bingo en klaverjas plezier toe. 

 

Opgeven voor klaverjassen voor 10-06-2013 bij:  Lucy Postma, tel: 0514-581983 

      Michelle v/d Molen, tel: 06-30853731  

      Antsje de Jager, tel 0514-581936  

 

Donderdag 20 Juni 

Aanvang:  17:30 uur 

Locatie: MFC “de Gearte” 

Entree: € 6,00 

 

 

 
 
 
Bakhúster Feest verbroedert en dat willen we dit jaar extra stimuleren. Daarom organiseert Stichting Bakhúster 

Feest dit jaar het Bakhúster Buffet.  

 

Met dit warme buffet willen we Jong en Oud uit Bakhuizen, Mirns en Rijs gezellig samenbrengen om te genieten 

van een overheerlijke maal. 

 

Voor slechts € 6.00 kunt u kiezen uit 3 verschillende maaltijden.  

 

 

Opgeven voor het buffet voor 10-06-2013 bij:  Lucy Postma, tel: 0514-581983 

      Michelle v/d Molen, tel: 06-30853731  

      Antsje de Jager, tel 0514-581936  

 



8  

 

 

 

Donderdag 20 Juni 

Theorieronde 

Aanvang:  20:00 uur 

Locatie: MFC “de Gearte” 

 

 

Tijdens de theorieronde testen we het kennisniveau van alle buurten. Welke buurt mag zich de slimste buurt van 

Bakhústerfeest 2013 noemen?  

 

 

Doe je niet mee met de theorieronde? Kom dan kijken en moedig je buurt aan, de deelnemende buurten  

(3 personen per buurt) kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. 

 

Na afloop muziek van DJ Sjouke 

 

Veel plezier toegewenst! 

 

 

 

Vrijdag 21 Juni 

Aanvang:  09:00 uur 

Locatie: Sportvelden 

 

 

Wij verwachten alle kinderen van groep 1 t/m 8 om 9 uur bij het sportveld voor de… 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ochtend zal bol staan van strijd en plezier. Kom de kinderen aanmoedigen op het spectaculaire spelcircuit. 

 

 

Woon je in Bakhuizen, Mirns of Rijs, maar zit je niet in Bakhuizen op school dan mag je natuurlijk ook meedoen. 

Geef je dan even op bij Lucia Glashouwer Tel: 581364 
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Vrijdag 21 Juni 

Zeskamp 

Aanwezig:  12.45 uur 

Aanvang:  13:00 uur 

Locatie: Sportvelden 

 

Deze middag is er weer een spectaculaire zeskamp waarin de mannen en vrouwen van de buurten zich op sportief 

vlak kunnen meten.  

 

Welke buurt komt met de mooiste vlag en welke buurt werkt het best samen en kan zich kronen tot  

Zeskamp Kampioen van Bakhústerfeest 2013? 

 

Doe mee of kom uw buurt aanmoedigen bij dit sportief en spectaculair hoogtepunt van het Feest. 

 

Vrijdag 21 Juni    

Optocht 

Aanvang:  19:00 uur opstellen, 20:00 uur start 

(de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!) 

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 en het korps west Frisia uit Twisk 

 

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) 
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Zaterdag 22 Juni Optocht 

Aanvang:  Opstellen 9:30 uur, 10.00 uur start 

(de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!) 

Locatie: Industrieterrein “de Burde” 

 

Op zaterdagmorgen is er 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! 

 

 

Zaterdag 22 Juni 

Opgave: 11.30 

Aanvang:  12:00 uur 

Locatie: Evenemententerrein  

 

 

 

 

Aansluitend aan de optocht is er een spetterend waterspektakel. 

 

Doe mee of aanschouw dit hilarische spektakel waarin de deelnemers tegen elkaar gaan opnemen in een  

spetterend waterspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname is vanaf de lagere school en er zijn geen kosten aan verbonden. 
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na de optocht is er : 

 

 

 

 

 

 

In de Café de Domper en Café ’t Syltsje 

 

Zaterdag 22 Juni 

Zaal open:  19:00 uur   Aanvang:  20:00 uur 

Locatie: MFC “de Gearte” 

 

 

De buurten en hun acts zullen er vast weer een mooie avond van maken. Na de playbackshow is er nog geruime 
tijd om van muziek en gezelligheid te genieten. Komt allen! Zonder u geen feest en hoe meer zielen hoe meer 

vreugd! 

 

 

 

 

 

Met 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees op tijd, zodat u verzekerd bent van een mooi plekje en de show op tijd kan beginnen. 

 

 

Entreeprijs € 4,00 p.p. (Geldt voor iedereen, ook voor de deelnemers) 
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Zondag 23 Juni 

Opgave: 12.30 uur 

Aanvang:  13:00 uur 

Locatie: Evenemententerrein  

 

 

 

 

 

Als knallende afsluiter, wordt er op zondagmiddag gestreden om de titel Kampioen Zakslaan. In verschillende  

leeftijdscategorieën, gaan de deelnemers het tegen elkaar opnemen om deze felbegeerde titel binnen te slepen. 

 

Durft u het niet aan om aan dit geweldige evenement deel te nemen? Kom dan zeker langs om getuige te zijn van 

dit meer dan vermakelijke gevecht en om de moedige deelnemers te steunen. 

 

Tijdens dit evenement is het ook de bedoeling dat de kermis open is, dus laten we met z’n allen dit feest op een 

leuke en gezellige manier afsluiten. 

 

Slotmiddag 

Zondag 23 Juni 

Aanvang:  15.00 uur 

Locatie: MFC “de Gearte” 

 

 

 

En 

 

 

 

 

De trekking van de verloting zal worden verricht door de heer J. van den Berg  

van Staalbouw Nagelhout B.V., de sponsor van de loten.  

Vervolgens zal de winnaar van Bakhúster Feest 2013 bekend gemaakt worden en kunnen we onder het genot van 

een hapje en een drankje alvast nagenieten van dit geweldige feest.  

 

Met muziek van: 

Sipke de Boer 
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Hennie’s Friture      Technisch bedrijf Theo Kuipers 

Jachtbouw Folmer     Garagebedrijf Mous 

Autobedrijf Schilstra     Hotel Gaasterland 

Th. de Boer Tuinwerk     Autorijschool Thea Thibaudier 

Gaasterland Express / D. Jaarsma    Melchers Vlaggenmasten 

Paviljoen ’t Mirnser Klif     Fa J.B. Konst 

Face & Body Care Unique     Fa F. v.d Werf & Zn. 

Staalbouw Nagelhout Bakhuizen B.V.   Mechanisatiebedrijf de Blaauw B.V. 

Hylkema Bouw      Sybrandy’s Ontspanningspark 

M. Witteveen Stel- en Timmerwerk    Bouwbedrijf van der Zee 

Spar Flapper      De Boer Schoenen Koudum – Balk 

Mous Jachtservice     Innovaar 

Architectenbureau Zijlstra     Fa. W. Kuipers & Zn. 

Klaas Visser Aluminium Bouw    Schilders Mous & Verbeek 

Op Paed / Anne van der Zee                           Galamadammen Hotel – Restaurant - 

Jellesma bouw      Jachthaven 

Bianca’s Bakkerswinkel     Henk Homma Verzekeringen 

Vrebo Bakhuizen      M.N. Postma Onderhoudsbedrijf 

De Boer Accountants     Wieger Wijnia 

Rienetta Schilstra      P. vd Wal Installatietechniek 

MFC de Gearte      Bouw- en Montagebedrijf Piet Mous 

Bouwservice Jan Molenaar     Taxi Bosman 

Straal- en Coatingsbedrijf Bakhuizen   H.F. de Boer Jachttechniek 

N. Dijkstra Klusservice                                     Tj. Schilstra Mechanisatie- en 

Soundlinerental         Constructiebedrijf 

Kapsalon Corrie      Dienstverlenend Bedrijf Sjors Postma 

Slagerij de Groot      Autobedrijf H.J. Postma 

Studio Joke      Karyon Computers en Netwerken 

Huisartsenpraktijk Dijkstra    Hotel Restaurant Jans 

Autobedrijf Herman Konst     J & M Techniek 

Kees en Janny Lautenbag     Johan Osinga / dr. Oars 

Centrum Bergkristal, Adriana Visser    Simon van Buuren Transport   

Bekkema Bruinsma Installatietechniek   Pedicuresalon TopFeet / Joke van der Pal 

Cafe ´t Syltsje      Cafe Domper 

HCR Teernstra      Bennie Ludema Hoveniersbedrijf 

Robert Terpstra  

  

Wij willen bij deze alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage om van het Bakhúster Feest 2013 een succes 

te maken. 

Sponsoren Bakhúster Feest 2013 
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!! Zeer besmettelijk virus ontdekt in Bakhuizen !! 

De symptomen zijn: Geheimzinnigheid, lachkriebels, soms wat misverstanden, dus wat ongeduldkriebels. 

Oorzaak: het komende Bakhúster feest! 

Het is dan ook het “Bakhústerfeestvirus” genoemd. 

 

Is er iets tegen te doen? 

Jazeker: overleggen met elkaar, oefenen voor de zeskamp en de playbackshow, ideeën uitbroeden en natuurlijk 

n.a.v. get thema “Spreekwoorden en gezegden” een praalwagen bouwen. 

De straatversiering moet aan het thema worden aangepast een daar krijgen we weer koorts van. 

De ene groep weet al jaren van wanten en heeft veel leden, andere groepen zijn wat kleiner en dan hebben we 

natuurlijk een nieuwkomer, buurtvereniging “Oan’e Feart”. 

Ze zitten nog wat op zwart zaad, maar de uitdaging mee te doen is des te groter. Veel doen met weinig, dus de 

tering naar de nering zetten. 

 

Hoe lang houdt het virus ons dorpje in zijn greep? 

Het einde is in zicht, na 23 juni is iedereen weer beter. Misschien zijn we nog wat katerig, maar troost is er: het 

duurt nog 2 jaar voor het virus weer toeslaat! 

We roeien intussen allemaal met de riemen die we hebben. 

En ”As it net ken sa ’t moat, dan moat it mar sa it ken”! 

 

Succes Allegaer. 

Een mede-lijder 

Oproep van sportvereniging Bakhuizen 
 
Vanaf het begin werken wij met vrijwilligers die zo nu en dan onze bardiensten verzorgen op zondag tijdens de 
sportwedstrijden. Wij zouden hierbij een oproep willen doen voor degene die ons team willen versterken, zodat 
wij maar eenmaal in de 3 maanden een beroep op de vrijwilligers hoeven te doen. Wij zoeken personen ouder dan 
17 jaar, u hoeft geen lid van onze vereniging te zijn. 
Men mag zich natuurlijk ook opgeven als team of als echtpaar. Tevens zoeken wij nog een coördinator die deze 
bardiensten wil regelen. Dus twijfel niet en geef je op bij: 
Nanne Dijkstra 0621481880 of Andries de Vries 0639682012 
 
Graag willen wij  voor onze tennis en voetbal vereniging ons leden bestand uitbreiden. Dus wilt u een balletje 
slaan, tegen een bal schoppen of uw lichaam gezond houden, meld u aan. 
 
Nieuws! 
Op dinsdag 2 juli komt SC Heerenveen naar ons sportpark om tegen de selectie van Gaasterlân – Sleat te  
voetballen. In deze selectie zitten ook diverse spelers van Bakhuizen. 
Wij hopen dat Marco van Basten met zijn geheel nieuwe team voor een echte voetbal happening in Bakhuizen gaat 
zorgen. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Direct na de wedstrijd zal Marco van Basten een interview geven over 
komend seizoen en zal hij voor ons de trekking van de loterij verrichten. Deze loterij word in juni opgezet, ten 
bate van onze vereniging. Hierbij zal het om de volgende prijzen gaan: 1ste prijs: €1000, 2de prijs: €300 en de 3de 
prijs: €200 contant. 
 
Komt allen om Heerenveen en Gaasterân-Sleat aan te moedigen, mocht u deze avond als vrijwilliger willen  
helpen, meld u dan aan! 
 

SV bestuur Bakhuizen. 
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Provinciebezoeken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima  
 
Na de troonswisseling op 30 april 2013 bezoeken Zijne Majesteit  
Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima in mei 
en juni alle provincies van Nederland. Samen met zijn Maxima brengt 
Koning Willem-Alexander op 14 juni een bezoek aan Friesland en 
Noord Holland!   
 
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen 
om de Koning en Koningin te zien en te ontmoeten. Iedere provincie 
geeft op haar eigen manier invulling aan het programma.  
 
Het Koninklijk paar start hun bezoek ’s morgens in Leeuwarden.  
Vervolgens maken ze een tocht door de provincie.  
In Akkrum (gemeente Boarnsterhim), Joure (gemeente Skarsterlân), 
Elahuizen (gemeente Gaasterlân-Sleat) en Stavoren  
(gemeente Súdwest-Fryslân) zullen er tussenstops zijn.  
 
Er wordt als afscheid van de Friese Provincie geluncht op een boot 
van Stavoren naar Enkhuizen, samen met vijftig Friezen.   
Deze 50 Friezen zijn vertegenwoordigers van allerlei groeperingen uit 
de provincie, bijvoorbeeld sporters, vrijwilligers, musici,  

ondernemers en onderzoekers. De genodigden zijn mensen die om diverse redenen een bijzondere  
betekenis hebben voor de provincie. Zij worden door de provincie uitgenodigd. 
 
Het programma is nog onder voorbehoud: het definitieve programma wordt later bekend gemaakt. U 
kunt het programma binnenkort ook vinden op www.koninklijkhuis.nl 

14 juni 2013: Koninklijk bezoek in Friesland! 

Sluiting damseizoen 
 

Bakhuizen 

 
 Het zuid-west-hoek-damteam heeft donderdag het seizoen afgesloten met een sneltoernooitje! Dit spelletje werd 
gewonnen door de man die het ook organiseerde namelijk Ids Bruinsma uit Elahuizen. Ids behaalde vorige week in 

de slotronde van de onderlinge competitie de tweede prijs na een spannende eindfase met als concurrenten 

Cor Buma uit Workum en Sjouke Reekers uit Bakhuizen. Helaas wonnen alle drie spelers hun partijen en bleef de 
onderlinge afstand van één punt gehandhaafd en werd Ids daarom 2de en Cor 3de. Sjouke viel dus buiten de prijzen. 
Eveneens vielen buiten de prijzen de nummer 5. Jan Peters uit Bolsward, nummer 6. Pieter Folmer uit Hemelum, 

en 7de  Gerard Flapper uit Koudum, 8ste  Jacob Folkertsma uit Oudemirdum en 9de  Jelle Hospes uit Oudemirdum. 

De prijzen werden door voorzitter en Kampioen 2013 Johannes van der Goot uit Nijemirdum uitgereikt. De fraaie 

Workummer wandborden vielen gretig in de smaak bij de winnaars. 

In  de Hoofdklasse van de Friese Bondscompetitie werd met mate gepresteerd 
door het  ZWHD team en moest met maar één winst partij tegen Woudsend de 

onderste plaats innemen, en dat heeft tot gevolg degradatie uit de Hoofdklas. 

Wellicht komen we in de eerste klas ook sterke spelers tegen, zowel uit  
Emmeloord, Harlingen, Lemmer, Sneek, Aldeboarn, Buitenpost,Wolvega,  

Surhuisterveen en wie weet wie we nog meer tegenkomen? 

De nieuwe seizoensopening is gepland op donderdag 5 september 2013. Om kwart 
voor acht worden alle leden, maar ook nieuwe leden zijn van harte welkom,  
verwacht in het MFC. De “Gearte” te Bakhuizen.   
 

TOT DAN!! 
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Bakhústers om utens 

Interview mei Theo Agricola, dy’t nei China west hat. 

 

Sa as de measten fan jimme wol witte gjit Theo in soad te rinnen. Hy is lid fan’e Friese Lange Afstand Lopers en 

fan’e KNBLO (koninklijke Nederlandse bond voor lichaamsoefening) 

De KNBLO bestie yn 2008 hûndert  jier en dy organisearre ter eare dêr fan in reis nei China foar har leden. It wie 

in grut sukses, want der ha wol 750 minsken mei west! 

Theo gong ek, mei syn rinnersmaat Gerrit de Boer út Hurdegryp. Se fleagen fan Schiphol nei Peking en fan dêr út 

noch 800 kilometer fjirder nei Dalian, dat leit oan’e Giele See, by Noard en Súd Korea. 

Theo: “It wie der prachtich moai. We ha ek te rinnen west, mar it wie eins fjirsten te waarm. Wol 35 graden! We 

ha dêr  ek nei in Dolfinarium west.”  

“We gongen dernei wer werom nei Peking. Achthûnderd  

kilometer mei fyftjen bussen en ek noch in lege reserve bus. In 

hiele lange optocht”. 

“We hiene in ‘net sa’n grut’ hotel by Peking. It hie mar 1400 

keamers! De sliepkeamer dêr wie grutter as myn wenkeamer 

yn’e Mariahof. We ieten moarns yn in seal dêr koene wol 500 

man tagelyk holpen wurde” 

 

 

 

It ‘net sa grutte’ hotel 

 

“Fanút it hotel gongen we hieltyd mei in pear bussen ergens hinne. Dan seine we jûns wol es tsjin minsken út ‘e 

oare bus dat der neat oan wie, wêr’t wy dy dei west hiene, mar dat wie fansels net sa. 

We ha nei it Plein fan’e Hemelse Vrede west, nei de Verboden Stad, nei it  ‘Aai’ –it olimpysk stadion-, nei in park 

en nei de Muorre. Tuskentroch hiene we natuurlik ek wol es frij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In park yn Peking     Mei it ‘aai’ op’e achtergrûn 

We hiene in Nederlânske gids mei en dy fertelde in soad en hiel leuk . 

It wie ferskriklik drok yn Peking. It like echt in mierebult, in soad auto’s en in soad  smoch. 

Der mochten doe de iene deis de auto’s mei in even nûmer ride en de oare deis de auto’s mei in ûneven nûmer, 

mar we seagen wol faak ien dy’t him dêr stiekem net oan hâlde. De sifers wiene itselde as by ús, mar de letters 

wiene fansels Chinees” 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo en Gerrit op de muorre 

De muorre wie eartiids 6000 kilometer lang, mar der misse no stikken. Wy ha der 6 kilometer oer rûn en doe gongen 

we lâns in oar paad wer werom. 

 

“Wat wie it aldermoaiste?” 

“No, foardat ik fuortgong hie ik it mei myn neven Huite en Epke Zonderland (de heit en de omke van dé  

Epke Zonderland) oer hawn dat ik mei de KNBLO nei China gong. Sy gongen ek, fanwege Epke fansels. Mar we seinen 

al: we komme elkoar fansels net tsjin, mei 18 miljoen minsken yn Peking. Mar wat tinkst: steane we dêr klear foar 

de iepening fan’e Olympyske Spelen, tikket ien my op it skouder en seit “Hé, Theo! ; Dêr wiene se toch! ” 

 

 

 

 

 

 

 

Huite, Theo en Epke by it Heineken House 

 

Hoe is it mooglik! 

“We wiene doe bij it Heineken House, want we mochten fansels net yn it stadion, mar we koene it dêr op in grut 

skerm goed sjen. 

De oare deis gongen we wer op it fleantúch en jûns wiene we wer op Schiphol. 

It wie in prachtige reis en ik fûn China in hiel moai lân.” 
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

16 augustus sturen naar: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, 

Bakhuizen. 

  

De volgende editie verschijnt rond  

1 september.  

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een 

stukje plaatsen? Bel dan gerust Janette Everse 

0514-582288  

Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar misschien ook niet,  want we doen af en toe wat 
extra exemplaren van dit blad in brievenbussen van niet-leden. De vereniging Dorpsbelangen is 
er om voor u de zaken richting overheden te coördineren, met name de inspraak richting  
Gemeente is van belang. Eigenlijk behoort iedereen in het dorp dus lid te zijn. Je krijgt boven-
dien 6 maal per jaar deze nuttige dorpskrant in de bus. Heeft u buren die nog niet lid zijn? 
Laat ze dan onderstaande bon uitknippen en inleveren bij de penningmeester of een ander 

bestuurslid. 

Lid worden ?!?! 

Ja, ik word lid van de Vereniging Dorpsbelangen BMR 

 
Machtiging tot automatisch overschrijving: 

Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs de contributie van 
momenteel € 7,- (zegge zeven euro) eenmaal per jaar van mijn bank- of girorekening af te 
schrijven. 

Deze machtiging geldt tot wederopzegging. 

 
Naam …………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………... 

Postcode en Woonplaats……………………………………………. 

Bank- of Giro rekening nummer…………………………………… 

E-mail adres ………………………………………………………….. 
 
Handtekening…………………………………………………………. 

  

 
Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen. 
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advertentie 

Tsjalk 13, 8721 EN, Warns 

tel. 0514-682290 

internet: 
www.jachthavendepyramide.nl 

email: depyramide@aol.nl 

hyves: 
www.depyramide-warns.hyves.nl  

Havencafé Restaurant  

‘de Pyramide’ Warns 

                                                            

Met terras aan het water 

Geopend van 22 maart – 27 oktober 

       

Vrijdag, zaterdag en zondag open v.a. 12.00 uur  

                 

In juli en augustus alleen op maandag en dinsdag  

gesloten 

   

                  Ook voor groepsarrangementen  

                  kunt u ons bellen: 0514-682290 

  

                  Vers, Bijzonder en Betaalbaar!! 
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advertentie 
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Simmerprogramma 2013 

(kijk ook op www.teatertun.nl!) 
 
 

 

21 juni 2013   Keltisch/Litha Feest   

    Aanvang: 20.00 uur 

 

23 juni 2013   Sinnekear konsert 

Aanvang: 15.00 uur,  

Entree: € 15,- voorverkoop, € 16,50 aan de kassa 

28, 29 & 30 juni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juli 2013   Big Band Cue aanvang 15.00 uur 

Koperen middag met funk, soul en jazz 

 

 

 

 

28 juli 2013    

 

  aanvang: 12.00 uur, entree: € 2,- 

 

Aardewerk, bloemen, kleding, huis- en tuindecoraties, wijnen, glas, boeken, brocante, kunst, antiek, enz..  

Dit jaar worden de activiteiten open podium en zomermarkt samengevoegd. Hierdoor kunt u als bezoeker genieten 

van podiumkunsten door artiesten uit de streek en bied dit tegelijkertijd de kans voor diegene om zich voor een 

breed publiek te presenteren. 

 

24 augustus 2013  Pink Faces aanvang: 21:30 (tuin open 20:30), entree: €12,50 
  
 

 

Pink Faces is een Pink Floyd coverband,  

voortgekomen uit Pink Floyd Project, met een  

bezetting van 6 man. Pink Faces is bedoeld om met 

een kleinere bezetting het originele Pink Floyd  

geluid neer te zetten. 

Er staan in 2013 al diverse optredens op stapel. Voor 

informatie kijk op www.pinkfaces.nl 
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Kanjerschool  

Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft 
het meestal ook minder last van sociale stress. In de Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en 
anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel  
kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich  
beter kunnen concentreren op school en betere  

leerresultaten halen. 

De Kanjertraining is een vast onderdeel van de lessen bij 
ons op school geworden. En na het succesvol volgen van 
de Kanjertrainingscursus door alle leerkrachten, mogen 
wij ons nu een Kanjerschool noemen.  
We hebben dit extra aandacht gegeven door op de  
dinsdag na Pasen ons Kanjerschool-bord te onthullen. Dit 
was ook meteen de aftrap voor twee Kanjerweken. Elke 
ochtend begonnen we met een half uur Kanjertraining. 
Hierbij mochten ook ouders aanwezig zijn. Daarnaast was 
er voor de ouders een ouderavond waarbij uitleg werd 
geven over wat de Kanjertraining nu precies inhoud.  
 
Op vrijdag 12 april hebben we het project afgesloten door met alle kinderen het woord Kanjer te vormen  
(zie foto) . We kunnen terugkijken op twee geslaagde Kanjerweken. Hoogst waarschijnlijk zal dit een vast  
onderdeel gaan worden van onze activiteiten. 
 

Als u meer informatie wilt, verwijs ik u naar de website van de Kanjertraining. www.kanjertraining.nl. Maar u mag 
ook altijd op school langskomen voor uitleg over de training. 

 
 

Norbert Dechesne 
Directeur RKPC basisschool De Toekomst 

(Kanjerschool) 

Met de Kanjertraining willen wij de volgende  

doelen bereiken: 

    

·   iedereen wordt gerespecteerd 

·   pestproblemen lossen zich op 

·   kinderen durven zichzelf te zijn 

·   kinderen voelen zich veilig 

·   kinderen voelen zich op elkaar betrokken 

·   kinderen kunnen hun gevoelens onder woor-

den brengen 

·   kinderen krijgen meer zelfvertrouwen 
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 De meeste van ons kennen dit rijmpje nog wel van 

vroeger. We hebben de neiging om het af te maken 

met : Poepen moeten ze allemaal.  Daar maakten een 

toiletpapierfabrikant  dankbaar gebruik van, door er 

een T.V. spotje van te maken.  

Koning, Keizer, Admiraal...Popla gebruiken ze  

allemaal.   

Het opzien tegen hooggeplaatste personen wordt met 

dit rijmpje afgezwakt tot menselijke proportie.  De 

onfeilbaarheid en hoogdraverij van de goden der  

aarde zijn terug gebracht tot de normale menselijke 

verhoudingen. Vooral in deze tijd, waarin de wereld 

gekrompen is tot een digitale glazen bol die in onze 

handen past. En waarin alles wat er gebeurd direct 

zichtbaar is, zijn ook de machthebbers in deze wereld 

dichter bij het gewone volk gekomen. Sterker nog, er 

komen nu in heel andere soort  

hoogwaardigheidsbekleders aan de macht.  

En merkwaardig genoeg komen zij voort uit streken 

waar dertig jaar geleden nog een dictatuur was. Neem 

bijvoorbeeld Argentinië. Een land waar, vlak na de 

tweede wereldoorlog, veel sympathisanten van  

Duitsland naar toe vluchten. De tijd 1946 – 1952 van 

Evita en Joan Peron. Een ( voor ons ) ver van mijn bed 

land in een uithoek van de wereld. Bekend om zijn 

duistere periode met militair en autoritair gezag in de 

jaren 60 tot en met 80 van de vorige eeuw. Een volk 

vol passie en emotie die wordt uitgedrukt in de tango, 

de nationale dans van dit land.  

En precies uit dit land komt de beste voetballer van de 

wereld, Leonel Messi, een eenvoudige jongen zonder  

sterallure die niets liever doet dan voetballen. Ook  

Jorge Bergolio, een brave, eenvoudige jongeman die tot 

Paus gekozen wordt is een Argentijn. Hij noemt zich ook 

nog eens Franciscus, komt op voor de allerminste in  

onze maatschappij. Ik kan mij niet heugen dat er ooit 

een paus is geweest die de eerste week na zijn  

benoeming, naar een gevangenis ging  en daar notabene 

de voeten ging wassen van de veroordeelden. Maar de 

klap op de vuurpijl is voor ons Nederland toch wel  

Maxima Zorreguieta uit Buenos Aires, onze  

tegenwoordige Koningin der Nederlanden. Een warme 

moderne vlotte vrouw die feilloos past bij onze koning 

Willem Alexander. Zij is in no time de Lieveling van het 

Volk geworden. En dan te weten dat haar vader een 

hoog geplaatste positie had in het regime eertijds.  

Worden onze gebeden verhoord? En komt er een betere 

wereld? Of is er door de crisis een noodzakelijke  

verandering op gang gebracht, omdat het niet anders 

kon. En kan er uit de puinhopen van het verleden een 

nieuwe wereld met meer begrip en sympathie komen 

voor de minste onder ons. De koningen, keizers en  

generaals. De paus en onze koningin kunnen het nu waar 

maken. Ze zijn dichter bij de mensen gekomen.  

Misschien is er een toekomst die mooier en  

rechtvaardiger wordt. En is er minder wc papier nodig 

om alle shit op te ruimen en houden we het een  

decennia schoon en rooskleurig.  

Eachteister. 

Koning, Keizer, Admiraal….. 

Zonnebloemafdeling Bakhuizen/Hemelum/Koudum. 

Een dagje Amsterdam met de Zonnebloemboot 

 

Dinsdag 26 maart was het zover ons uitje van de Zonnebloem. Om half negen stond de bus klaar om ons vanuit Koudum via  

Hemelum en Bakhuizen naar Amsterdam te brengen. 
De rit ging heen via de polder en zou terug over de afsluitdijk gaan. 

In Amsterdam aangekomen lag de boot al op ons te wachten. 

Door de gastheer en gastvrouw werden we welkom geheten en voor gesteld aan de kapitein Na heerlijke koffie en cake vertrok 
de boot om ons al het moois van Amsterdam te laten zien vanaf het water. Intussen werden we voorzien van een heerlijke 
lunch,nadat we ongeveer alle grachten hadden bevaren,en de hoogte punten gezien, gingen we weer terug naar het dok om af te 

meren. 

De bus stond klaar voor vertrek en uitgezwaaid door de bemanning ging onze tocht richting Bolsward waar ons een heerlijk diner 

wachtte. 

Op verzoek van de buschauffeur zongen wij bij binnenkomst van de Friese grens uit volle borst het Friese volkslied Iedereen was 

vol lof en gingen zeer voldaan naar huis,na applaus voor alle vrijwilligers die dit mogelijk hadden gemaakt. 

Een uitje waar we nog lang van nagenieten 

 

Een van de gasten van de Zonnebloem Mv.Dijkstra uit Koudum 
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Agenda MFC De Gearte 

Oud Papier 

Op zaterdag 8 juni, zaterdag 13 juli en zaterdag 7 september wordt het 

oud papier weer ingezameld. Het papier graag goed bundelen of  

verpakken in een doos.  

Gelukkig zijn er nog steeds vrijwilligers bereid om maandelijks het  

oud-papier op te halen. Helaas zijn dit er in de maand augustus te weinig. 

Daarom zal er in deze maand dan ook geen oud-papier opgehaald 

worden. Zou u dit vast in uw agenda willen noteren, zodat er dan 

geen onnodige stapels papier langs de weg staan! Eventueel kunt u 

ook het papier zelf naar de oud-papier-container brengen, deze 

staat vanaf donderdag 8 augustus op het parkeerterrein bij de 
voetbalclub. Alvast bedankt voor uw begrip! 

 

2 juni   Koffie Concert Muz.Ver.Euphonia  
  aanvang 11.30 uur. 
19-23 juni  Bakhuisterfeest zie programma i 
  n deze krant. 
6 juli   Grote bingo aanvang 20.30 uur 

13 juli   Tuinfeest aanvang 20.30 uur  

Ben je  nieuwsgierig  ? 
 

Welkom bij de redactie van Op 'e Hichte. 

Jouw stukjes met nieuws uit de omgeving kunnen onze lezers informeren, wakker schudden of  
ontroeren. 

Er zijn genoeg onderwerpen te onderzoeken; politiek, muziek, toneel, historie, natuur, zeilen, kunst, etcetera. Of wat 
dacht je van een fotorubriek? 

En  jong  van  geest ? 
Welkom bij de redactie van Op 'e Hichte. 

Jongeren uit de omgeving, kom eens een keertje langs tijdens een vergadering. Wij kunnen je uitleggen hoe de  
redactie reilt en zeilt. We missen de jeugd in onze buurtkrant. Wat is er zoal te doen voor jongeren? Of geef eens 

een recensie van een concert uit de omgeving.  

Heb je tips over uitgaan bijvoorbeeld, wat is waar? Of wil je wat anders kwijt vanuit Bakhuizen, Mirns of Rijs, wacht 
niet langer en mail ons even voor een afspraak. 

Dan hebben wij een goed  idee! 
Mail of bel ons om je aan te melden als redactielid van Op ‘e Hichte. We vergaderen 6 x per jaar, en de krant komt 

ook 6 x per jaar uit.  

Telefoon: 0514-582288 

Email: op.e.hichte@bakhuizen.nl 


