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Ongeveer een jaar na de tweede wereldoorlog kwam Jo 

bij ons binnenlopen. Eerst niet verder dan het  

brandgangetje achter ons huis, maar na een paar weken 

kwam hij aarzelend achter mijn oudste zus naar binnen. 

Hij stelde zich netjes voor aan mijn vader en moeder en 

keek ons schuchter maar vriendelijk aan. Hij was een 

knappe grote kerel van een jaar of achttien met blond 

haar. Ik als snotneus van een jaar of zeven - acht met 

alleen maar drie grotere zussen boven mij was heel erg 

gelukkig met Jo. Het klikte vrij snel tussen ons. Mijn zus 

was smoorverliefd op hem, dus wat wil je nog meer. 

Maar Jo moest in dienst en kwam, gekleed als soldaat, 

vertellen aan mijn zus dat hij naar Indonesië werd  

gerepatrieerd. Dikke tranen zijn er door mijn zus  

gehuild en ik vond het natuurlijk ook niet leuk. Twee 

jaar was hij in het voormalig koloniale gebied. Schreef 

iedere week minstens twee brieven naar mijn zus en 

stuurde af en toe een pakketje op waar wij dan gretig 

naar uitkeken. Bruin, mager en een ervaring rijker kwam 

hij na twee jaar terug. Enkele jaren later zijn ze  

getrouwd en kregen drie kinderen. Jo is voor mij als een 

oudere broer. We hebben samen veel meegemaakt,  

vooral ook heel veel gelachen.  

Begin dit jaar kreeg Jo te horen dat hij kanker had.  

Hij had nog maar een paar maanden te leven zeiden de 

dokters. Ondanks zijn hoge leeftijd van zesentachtig 

kwam dit bericht toch als een geweldige schok aan.  

Associaties met het leed dat ik bij mijn eerste vrouw 

voelde, toen die op sterven lag, kwamen weer naar  

boven.  

Het onvermijdelijke verdriet bij het verlies van een 

geliefd persoon is voelbaar in je hele lichaam. Je kunt 

het niet meer los maken uit je dagelijkse bezigheden. 

We zijn Jo een paar keer op gaan zoeken en oude  

herinneringen werden weer opgehaald. Ondanks alle 

ellende hebben we ook veel gelachen en soms ook 

even een traantje weggeveegd. De liefde en  

genegenheid die je voelt is alleen maar groter  

geworden in zulke situaties. Op tien oktober is Jo  

zevenentachtig geworden. Hij vierde deze heugelijke 

dag in besloten kring omdat hij de drukte niet meer 

aankan. Bovendien is het voor mij te ver rijden om 

even op visite te gaan. Telefonisch hebben we nog wel 

contact met elkaar en praten dan even.  

Het onvermijdelijke komt steeds dichter bij. 

Iedereen maakt lief en leed mee met zijn familie en 

kennissenkring. Hoe ouder je wordt, hoe groter de 

betrokkenheid bij bovenstaande gebeurtenissen. Ook 

dit jaar zijn er in ons dorp dierbare familieleden en 

vrienden gestorven. Groot is ook de betrokkenheid van 

onze gemeenschap met het leed dat anderen moeten 

dragen. Ondanks de moeilijke gang naar een zwaar 

ziek medemens of sterfbed is de wil om bij te staan en 

te helpen groot. Het is voor de nabestaanden een  

geweldige ondersteuning om niet alleen te staan in het 

verwerken van hun verdriet. Dat is de essentie van 

onze kleine dorpsgemeenschap. Samenleven, samen 

lachen en samen huilen, samen delen in lief en leed. 

Eachteister  

Lief en Leed 

Allerzielen, zaterdag 2 november 
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Op woensdag 13 november gaan we naar de stembus om een gemeenteraad te kiezen voor de nieuwe gemeente  

De Friese Meren (DFM). Deze nieuwe gemeente is het resultaat van de fusie van de 3 gemeentes:  Gaasterlan –Sleat, 

Lemsterland en Skarsterland. In de oude situatie waren er totaal 51 zetels, nu zijn er nog maar 31 te verdelen. Er 

doen 9 politieke partijen mee aan deze gemeenteraad verkiezingen. Achter de naam van deze 9 partijen staat het 

aantal zetels dat zij nu totaal in 3 gemeentes hebben. 

 

CDA(13), FNP(12), PvdA(8), VVD(4), NPP(4) (Nieuw Politiek Peil = afsplitsing van de VVD), Christen Unie(3) NCPN (2) 

(Nieuwe Communistische Partij Nederland), D66(1)en GroenLinks(0). 

 Lijst de Jong(1) en Gemeente Belangen(3) beide uit Lemmer doen niet mee. 

 

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er veel veranderingen op ons afkomen. Om er een paar te noemen; 

• Bezuinigingen. De nieuwe gemeente DFM moet 10% op zijn budget bezuinigen. 

• Veranderingen in de zorg. Veel zorg taken van de centrale overheid gaan over naar de gemeenten. En die taken 

moeten met minder geld worden uitgevoerd. 

• Begin van dit jaar heeft Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs een brief opgesteld gericht aan alle politieke  

partijen. Daarin wordt aangegeven wat wij belangrijk vinden voor onze 3 dorpen. 

Wij hopen natuurlijk dat onze wensen terug te vinden zijn in de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende  

politieke partijen.  

Een samenvatting van deze brief vindt je hieronder zodat jullie zelf kunnen beoordelen of naar ons werd geluisterd. 

Dit is wat wij belangrijk vinden: 

 

Wij willen (jonge) gezinnen behouden en vestiging stimuleren door: 

• Voorzieningen in stand te houden of zo nodig uit te breiden, 

-de basisschool open te houden. Sluit de school en de ziel is uit je dorp. 

-de modevakschool 

-kinderopvang 

-sportaccomodaties 

• Werkgelegenheid te creëren, 

-er is nog ongebruikte ruimte voor kleine industrie en nijverheid op de Burde,  

-stimuleer recreatie en toerisme 

-glasvezel voor de thuiswerkers  

• Veilige fietspaden (voor de schooljeugd) langs de Smitsleane en de Breelenswei. 

• Toegankelijkheid met betaalbaar openbaar vervoer, bus en taxi. 

Goede ouderenzorg: 

• De zorg moet naar de ouderen toe komen, zodat zij zolang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven  

 wonen,  

-voorzieningen aan de woning  

-kleinschalige zorginstellingen binnen ons dorp. 

-Behoud van een bloeiend verenigingsleven 

• Beheer en onderhoud ons dorpshuis de Gearte 

Verpaupering- en armoedebestrijding 

• betaalbare, goed onderhouden (senioren)woningen 

• financiële ondersteuning om uit sociaal isolement te komen/blijven waar nodig 

Onderhoud van de openbare ruimte: 

• Snoeien en maaien van het mooie groen 

• Wegen, straten en openbare verlichting 

• Het op diepte houden van de Bakhûsterfeart. 

Milieu en duurzaamheid: 

• Ondersteuning bij duurzame (zonne)energieprojecten 

• Duurzaam en energievriendelijk bouwen. 

 

Wilt je de officiële brief (4 kantjes) lezen, ga dan naar www.bakhuizen.nl 

 

Voor vragen of opmerkingen : bram.boehle@gmail.nl 

Verkiezingen gemeenten De Friese Meren 
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                                                    Gezamenlijke avond KVG/KBO                 

  U I T N O D I G I N G 

      Lezing over de ontvoering van Freddy Heineken en chauffeur Ab Doderer 

  Op woensdag 6 november a.s. om 20.00 uur in de Gearte 

Precies 30 jaar geleden haalden de ontvoerders Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans 

Meijer en Jan Boellaard door deze brutale kidnap het wereldnieuws. 

Als 15-jarige jongen werd Sjerp Jaarsma gefascineerd door deze ontvoering. Hij zocht 

alles uit tot in de kleinste details. Als Heineken-ontvoeringsexpert schreef hij een boek 

en gaf enkele jaren  een bustour langs alle belangrijke locaties. Niemand anders kan 

dit verhaal spannender vertellen dan hij. 

    Voor jong en oud  Gratis entree 

   Ook niet-leden zijn van harte welkom 

 

ZONNEBLOEM BAKHUIZEN/HEMELUM/KOUDUM 

 
Op 28 mei j.l. hadden we een uitstapje met 6 auto’s [6 vrijwilligers] en 18 gasten.  
De verzamelplaats was op de parkeerplaats “Rijsterbos”. Het was prachtig weer. We hadden een rondrit door  
Gaasterland.  
De eerste stopplaats was bij de vogelkijkhut de “Sondeler Leien”. Na hier wat te hebben gedronken en gesnoept ging 
de reis weer verder door het mooie Gaasterland, waar we later gastvrij werden onthaald door familie Siep en Tine 
Dooper in Oudemirdum.  
De familie Dooper had de tuin al ingericht voor ons met tafels en stoelen, waar we lekker konden genieten van  
koffie,thee en zelf gebakken cake. Ook was er belangstelling voor Siep’s hobby: de oude tractoren. [John Deere]  

Wij willen Siep en Tine nogmaals bedanken voor de gastvrijheid en de bezichtigingen. Het was een mooie middag. 

Daarna gingen we naar ieders tevredenheid naar huis.          

 

 

De vrijwilligers 
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                              Allerzielen dichtbij 

Sietske Bosman    

geboren 15 maart 1978  ~  overleden 30 november 2003 

 
Sinds enkele weken bloeien de zonnebloemen weelderig in onze voortuin. 
Buurvrouw Trijntje vertelt me dat het de lievelingsbloemen waren van haar overleden dochter Sietske.  
Ze plukt er een paar voor op haar graf. 
Dit laat me niet los. 
Je kind verliezen, dichterbij kan de dood bijna niet komen. 
Gezien het 2 november Allerzielen is en ik het mooi vind hier stil bij te staan, lijkt het bijna vanzelfsprekend 
om aan Trijntje te vragen of ik haar mag interviewen over Sietske. 
 
Voor mij een moeilijke vraag om te stellen en ik merk aan Trijntje dat zij er een beetje van schrikt.  
Het is persoonlijk en het is een heel proces, vertelt ze me. 
Ze moet er echt even over nadenken ..uiteindelijk zegt ze het te willen proberen. 
Ik krijg een boekje mee over Sietske, vol foto's en gedichten. 
Dit lees ik de volgende dag in een keer uit, indrukwekkend en ontroerend.  
De gedichten bij dit artikel komen uit hetzelfde boekje. 
 
Wie was Sietske? 
Een fleurig meisje, wat goed in 't leven stond.  
Toen ze op haar 19e haar enkel verzwikte en het maar niet over ging, belandden we uiteindelijk in het ziekenhuis 
waar de diagnose spierdystrofie werd gesteld. 
Eerst kwamen de krukken, toen de rolstoel en uiteindelijk kon Sietske niet meer lopen en heeft nog drie jaar op bed 
gelegen. Tussendoor ook een paar keer in het ziekenhuis. 
 
Hoe reageerde Sietske daarop? 
Heel dapper was ze. Altijd. 
Niet achterom kijken zei ze. Kijken naar wat nog wel kan. 
Het ging allemaal heel geleidelijk. 
Ze was 19 en stond middenin het leven. Ze woonde al op haarzelf. 
Totdat het niet meer ging, ze kwam weer thuis bij ons wonen. 
 
En hoe was dat voor jullie, als ouders? 
Het voelde beter, want anders ging ik naar Sietske toe en deed ik daar alles. 
Nu hadden we haar thuis en konden we het allemaal iets beter in de gaten houden. 
 
Veranderde het contact tussen jou en Sietske hierdoor? 
Nee, we hadden altijd al een goed contact, hecht. 
Nu kwam daar de zorg bij. 
Ik heb het nooit als zwaar ervaren dat ze weer thuis kwam wonen. Ook groei je er geleidelijk in, eerst die krukken, 
dan de rolstoel en vervolgens het bed. 
Wanneer ik haar kamer binnenging, zorgde ik ervoor dat mijn schouders rechtop stonden. Zodat ze nooit zou denken, 
mem kan het niet aan. 
Terwijl het natuurlijk ook zwaar is geweest. 
 
Sietske had heel veel pijn.  
Ze stopte dat weg, je hoorde haar er niet veel over. 
 
Eigenlijk maakte zij het jou makkelijker om voor haar te zorgen? 
Ja, dat is zonder meer waar. 
We hadden veel gezellige momenten. 
 
Waar haalde zij de kracht vandaan om op zo'n jonge leeftijd al zo goed met dit lijden om te gaan? 
Naar leuke dingen kijken. 
Een gewoon bezoekje was al een lichtpuntje voor haar. 
Of een kaart. 
Ze legde de nadruk op genieten.  
Ze kreeg heel veel bezoek, want ze was gewoon een gezellige patiënt. 
De agenda lag naast haar bed, om al die afspraken te kunnen bijhouden. 
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Wie kwam er zoal? 
Vriendinnen, familie, kennissen, van alles. 
Ze was heel belangstellend. 
Luisterde graag naar anderen. 
 
Haalde ze op deze manier het leven een beetje naar binnen? 
Ja, dat deed ze ook. 
 
Kan me zo voorstellen dat het relativerend werkt, om zoveel interesse te voelen, en blijdschap, bij iemand die 
zo ziek is? 
Zeker, daarom mochten de mensen graag bij haar op bezoek komen. 
 
 

Pijn 
 

De pijn beheerst mijn leven, 
welhaast iedere dag 

Ik weet daarom ook nooit wat ik  
verwachten mag 

Soms is de pijn te dragen 
maar er zijn dagen bij 

Dan is de pijn mijn leven en ben 
ik niet meer vrij 

Gelukkig zijn er dagen 
ze komen zelden voor 

Waarop de pijn die er is mij 
eigenlijk niet stoort 

En juist op zulke dagen 
die heel erg kostbaar zijn 

Volgt onherroepelijk dan weer 
een dag met heel veel pijn 

(Sietske, 1999) 
 
Hoe ga je als ouder om met het feit dat je dochter zoveel pijn heeft? 
Dat is heel moeilijk, maar met familie, vrienden en heel veel lieve mensen die ons hielpen in deze zware tijd kon je 
het dragen. 
Alleen kan je dat niet. 
 
Dus je draagt het met elkaar? 
Ja. 
Ik ben ook zo blij dat we haar thuis konden verzorgen. 
Het zou veel te onrustig zijn om haar niet om ons heen te hebben, dan ga je je zorgen maken. 
Als ze in het ziekenhuis lag, ging ik er elke dag heen. 
Ik besef dat ik daar ook de kracht en energie voor had, omdat ze eerst 19 jaar lang gezond was geweest. Dus toen ze 
opeens zo ziek bleek, wilde ik elke dag bij haar zijn. 
 
Wanneer wist Sietske dat zij deze ziekte niet zou overleven? 
Ongeveer 1 jaar voor haar overlijden. Maar het jaar daarvoor zag je ook al dat wat eraf ging, er niet meer bij kwam. 
 
Wat deed het met Sietske om de dood zo dichtbij te voelen komen? 
Ze sprak er niet veel over, omdat ze tot het einde toe haar mogelijkheden zag. 
Haar wereld werd steeds kleiner, maar overal pikte ze wat moois uit. 
En ze ging steeds meer gedichten lezen en schrijven. 
 

Sterven is niet het duistere eind 
maar het is als een lamp 

die wordt gedoofd 
wanneer de dageraad aanbreekt 

 
Wat krachtig, ik kan me voorstellen dat je als ouder op zulke momenten veel opsteekt van je kind? 
Jazeker. 
We konden het samen aan. 
Het vervult mij met dankbaarheid. 
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En nu Trijntje, hoe kijk je terug op dit hele proces en op de rouw? 
Dat duurt jaren. 
Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. 
Na Sietske haar overlijden ben ik begonnen met werken. 
Mijn zuster zei, het lijkt mij het beste dat we jou uit die stoel wegkrijgen en dat we samen werk gaan zoeken. 
Een half jaar later zijn we begonnen. 
Mijn ervaring is dat je onder de mensen komt en je bent bezig. 
Dat heeft mij wel goed gedaan. 
Je hebt weer een doel. 
 
Want alles was in een keer weg. De dagelijkse zorg voor Sietske, het huis vol met bezoek en de thuiszorg.  
Er ontstond een grote leegte. 
 
Je krijgt net zoveel te verwerken als dat je hoofd aankan, zeg ik altijd. 
Het eerste jaar was ik voornamelijk suf. 
Als ik dat jaar nu over zou moeten doen, zou ik gek worden! 
Maar op de een of andere manier word je beschermd. 
Het gaat mondjesmaat. 
 
En het gezin? 
We praten er veel over. Het is belangrijk dat je praten kunt. 
 
Hoe ervaar je achteraf dat je omgeving ermee omging? 
Da's heel verschillend. 
Niet iedereen kan er goed mee omgaan. 
De een durft niet, de ander wel. Of men weet niet wat te zeggen. 
Maar dat kan je niemand kwalijk nemen. 
Het is ook moeilijk om er wat van te zeggen. 
 
De eerste jaren praatte ik er veel over. 
Soms wel een hele avond. 
Maar dat wordt minder. Het houdt namelijk ook een keer op voor de mensen om je heen. 
 
Maar er minder over praten zegt natuurlijk niets over hoe het voelt? 
Nee, gelukkig kunnen we er samen thuis over praten. 
En ik ga elke morgen even naar Sietske, naar het kerkhof. Dan steek ik kaarsjes aan. Die drang heb ik. 
Elke dag leg ik de kaarsjes klaar, zo blijf ik met haar bezig. 
Ga ik toch elke dag even naar mijn kind toe. 
Ook dit is persoonlijk, het is zo ontstaan en ik voel mij er goed bij. 
 
Ondanks het grote verlies van Sietske, kan je zeggen dat haar dood je ook iets gebracht heeft? 
Nee, het heeft me niks gegeven. 
… 
 
Later komen we erachter dat dit misschien niet helemaal waar is. 
Want Trijntje vertelt hoezeer ze kan genieten van heel kleine dingen. 
Dingen waar ze vroeger niet of amper bij stil stond. 
 
Ook praat Trijntje makkelijker over de dood. 
 
Tot slot drinken we samen een glaasje bessenjenever, het was een mooi gesprek. 
Ik heb het gevoel dat ik Sietske een beetje heb leren kennen en meteen al veel van haar geleerd heb.  
Haar kracht en haar verhaal zullen me altijd bijblijven. 
Dankjewel Trijntje, voor je openheid en het feit dat je dit persoonlijke verhaal met ons allemaal delen wilt. 
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Als ik ga 
moet je niet huilen 
Want echt weg 

ben ik eigenlijk niet 
Mijn lichaam is  

nu duizend dingen 
Heb daarom niet 
zoveel verdriet 

 
Ik ben de wind 
ik ben de regen 
Ik ben de zon 
het jonge gras 

Ik ben de sneeuw 
en duizend dingen 
Ik ben weer diegene 

die ik was 
 

en als je wakker wordt 
bekijk dan 
de bomen en 

de blauwe lucht 
Kijk naar de vlinders 

en de bloemen 
Kijk naar de vogels 

in hun vlucht 
 

Want al die duizend dingen ben ik 
sinds ik mijn lichaam achterliet 

Die duizend dingen zijn mijn leven 
dus zie je, echt weg ben ik niet 

Als ik ga 
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Wanneer Activiteit Leef- 

tijd 

Waar Prijs 

Zondag 20 oktober 

11:00-16:00 uur 

Groene Markt en Duurzaamheidsdag A.L. Hoofdingang Rijsterbos 

Rijs 

Gratis 

Maandag 21 oktober 

14:00-16:00 uur 

Paddenstoelenwandeling  met het IVN Súdwesthoeke. 7-12 Hoofdingang Rijsterbos 

Rijs 

Gratis 

Maandag 21 oktober 

14:00-16:00 uur 

Rollen en wandelen  met de boswachter van Staatsbosbeheer 
door de prachtige Bremer Wildernis. 

A.L. Bremer Wildernis 

parkeerplaats Nij Amerika 

Nijemirdum 

Gratis 

Dinsdag 22 oktober 

14:00-16:00 uur 

Vette Vogeldag met Staatsbosbeheer. Vetbollen maken, nest-

kastjes timmeren, schilderen, pindaslingers rijgen etc. 

4-12 Werkschuur Staatsbosbeheer 

Houtwal 2, Oudemirdum 

€ 5,= 

Dinsdag 22 oktober 

14:00-16:00 uur 

Excursie Rijsterbos en Slottuin door It Fryske Gea. A.L. Hoofdingang Rijsterbos, Rijs Gratis 

Woensdag 23 oktober 

11:00-11:45 uur 

Kleutertheater ‘Muis zoekt  huis’ 3-6 Kapschuur It Fryske Gea, Rijsterbos, 

Rijs 

€ 5,= Ook 

voor vol-

wassenen! 

Woensdag 23 oktober 

14:00-15:00 uur 

Knutsel- en meespeeltheater ’10 domme heksjes’ 7-12 Kapschuur It Fryske Gea, Rijsterbos, 

Rijs 

€ 5,= Ook 

voor vol-

wassenen! 

Woensdag 23 oktober 

14:00-16:00 uur 

Excursie over het Oudemirdumer Klif door een gids van Na-

tuurmonumenten. 

A.L. Start:begin pad naar het klif 

(de Dollen), Oudemirdum 

Gratis 

Donderdag 24 okto-

ber 

11:00-15:00 uur 

Wilde Buitendag leer toveren met de ‘Magie van de Herfst’ 

georganiseerd door Natuurmonumenten. 

4-12 Lycklamabos, ingang Kippenburg 

Oudemirdum 

NM-leden 

€4,50 

niet-leden 

€ 7,50  

Volw. ½ 

prijs 

Vrijdag 25 oktober 

10:30-14:30 uur 

Fietstocht met picknick door Gaasterlandse bossen, o.l.v. IVN 

gids en oud boswachter Goasse Hylkema. 

A.L. Bezoekerscentrum Mar en klif 

de Brink 4, Oudemirdum 

€ 10,= 

(incl. 

lunch) 

Vrijdag 25 oktober 

11.30-12.00 

Magisch Lantaartje knutselen met Do&Wi-compagny   Bezoekerscentrum Mar en klif 

de Brink 4, Oudemirdum 

€ 6 

Vrijdag 25 oktober 

14:00-15:30 uur 

Sprookjes verhaal met knutselen door Andreja 3-6 Bezoekerscentrum Mar en klif 

de Brink 4, Oudemirdum 

€ 5,= 

Vrijdag 25 oktober 

19.30 – 21.00 uur 

Levend Stratego in het bos. 7-12 Werkschuur Staatsbosbeheer 

Houtwal 2, Oudemirdum 

€ 5,= 

Vrijdag 25 oktober 

13:00-17:00 uur 

Workshop Natuurfotografie A.L. Bezoekerscentrum Mar en klif 

de Brink 4, Oudemirdum 

€ 10,- 

Zaterdag 26 oktober 

10:00-16:00 uur 

  

  

(starten kan tot 

14.00 uur) 

Outdoor Sportdag in bos Elfbergen, 3 onderdelen die je los 

kunt boeken. Je kunt ze allemaal doen, of 1 of 2. 

- 10:00 – 11:30 Boogschieten max 30 p 

- 11:30 – 13:00 Boogschieten max 30p 

-  GPS tocht max 40 p 

-  Survival Challenge Parcours max 15 p. 

A.L. Werkschuur Staatsbosbeheer 

Houtwal 2, Oudemirdum 

€ 5,= per 

onderdeel 

Zaterdag 26 oktober 

14:00-16:00 uur 

Paddenstoelen excursie over het Oudemirdumer Klif door 

kenner Gosse Haga. 

A.L. Start: begin pad naar het klif 

(de Dollen),  Oudemirdum 

Gratis 

Zaterdag 26 oktober 

Start 20:00 uur 

Nacht van de Nacht wandeling met leuke acts in het sprook-

jesachtige Rijsterbos. 

A.L. Hoofdingang Rijsterbos 

Rijs 

Gratis 

Overzicht programma 

26e Gaasterlandse natuurweek 2013 
 

Voor de Groene Markt (20 oktober) en de Wilde Buitendag (24 oktober) hoeft u zich niet op te geven. Voor alle  

andere activiteiten wel. Dat kan via www.gaasterlandsenatuurweek.nl of via 0514-571777 
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Mokkebankfestival 2013 
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We zijn na de zomervakantie begonnen met een frisse start:  

- een nieuwe dirigent; 

- een andere repetitieavond (maandagavond 19.30-20.30); 

- en………… het is een heel bijzonder jaar:  X-jong heeft dit jaar haar 35 jarig jubileum!  

Tijd voor een feestje!  

 

Wij nodigen jullie van harte uit om dit samen met ons te vieren tijdens een feestelijke dienst  op zondag  20 oktober 

om 10.00 uur in onze St. Odulphuskerk, met als voorganger pastor Mulder. 

En we nodigen jullie uit voor het derde Mokkebank-festival op zaterdag 2 november om 20.00 uur in de Gearte. Dit 

organiseren we samen met muziekvereniging Euphonia. 

Jullie komen toch ook? 

Oproep 

Wij zijn nog op zoek naar een toetsenist, gitarist en/of andere muzikanten. Ook met nieuwe zangers, in de leeftijd 

van 12 tot ongeveer 40 jaar, zijn wij helemaal in onze nopjes! 

Lijkt het je leuk om bij ons koor te komen? Je bent van harte welkom, kom gerust eens langs tijdens  onze repetitie. 

Even voorstellen onze nieuwe dirigent 

Na afloop van een van onze eerste repetities na de zomervakantie hebben onze leden 

Kim van der Kooi, Esther Nagelhout en Ilona Witteveen onze nieuwe dirigente Netty 

van der Brug geïnterviewd, hieronder leest u het hele interview. 

Hoeveel koren dirigeert Netty?   Op het moment vier koren. 

Waarom leek X-Jong Netty een goed idee?   Het is wat anders dan die andere koren 

en bij de eerste repetitie vond ik het een leuke ploeg met frisse stemmen. 

Wat verwachtte Netty van X-Jong?   Dat jullie leuke afwisseling van popnummers  

hebben en vanuit de popmuziek met elkaar een gezellig uurtje hebben. 

Wat zijn Netty`s hobby`s buiten de koren?   Piano spelen, tennissen en lezen. 

Wat doet Netty het liefst in haar vrije tijd?   Muziek is een groot onderdeel van mijn 

leven het hele huis staat vol instrumenten. 

Wat voor soort muziek vind Netty leuk?   Rock muziek. 

 

Wat voor soort koren dirigeert Netty allemaal?   Een Evergreen koor, een christelijk 

gemengd koor, een ouderen koor 85+ en X-Jong (popkoor). 

Hoeveel kinderen heeft Netty?   Vier kinderen en twee honden. 

Waar woont Netty?   In Ysbrechtum. 

Heeft Netty ook ander werk dan muziek?   Op dit moment niet, tot voor kort werkte ik als administratief  

medewerker. Wie weet een baan voor me? Want ik ben op zoek! 

 

Wou Netty van jongs af aan al in de muziek?   Nee, ik zong bij een koor en de dirigent hield er mee op toen heb ik 

een opleiding gevolgd en ben bij dat koor gaan dirigeren.   

Vindt Netty het leuk om met jongeren te werken?   Ja, want mijn kinderen zijn ook van die leeftijd en ik heb er  

ervaring mee.  

Is het ook moeilijk om met jongeren te werken?   Het is altijd leuk soms zijn ze wel melig maar we proberen het 

leuk en gezellig te hebben. 

Graag tot ziens op 20 oktober en op 2 november, 

groeten van alle X-jong’ers 

Nieuws van X-Jong 



12  

 

 

Velen van u zullen ongetwijfeld bekend zijn met de verhalen “Ut it argyf fan master Twerda” die bijvoorbeeld  

jarenlang in de Balkster Courant zijn verschenen. Verhalen die gaan over Gaasterland of het dorpsleven in de 20e 

eeuw van dorpen als  Bakhuizen, Mirns of Rijs. Het leven over de bewoners,  waar ze woonden en hoe ze de kost 

verdienden, komen nauwkeurig in beeld.  Deze verhalen werden verduidelijkt met prachtige foto’s uit die tijd. Een 

uniek document ontstond. 

       

 

 

Naast dit archief heeft hij diverse boeken over de Friese geschiedenis op zijn naam staan, waarvan het boek “Fan 

Fryslâns ferline” het bekendst is geworden. Met in het voorwoord dat hij hoofd was van de Christelijke lagere 

school te Bakhuizen. Zijn gehele oeuvre is opgeschreven in zijn moedertaal het Fries. De familie Twerda is tijdens 

zijn pensionering blijven wonen op de Bakwei. En als er tegenwoordig een  (Friese)publicatie uitkomt dan wordt 

met regelmaat dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens uit zijn nalatenschap.  

Omdat er in Bakhuizen geen enkele herinnering aan de heer Twerda terug te vinden is, ontstond bij mij het  

volgende idee.  Wat zou het voor Bakhuizen en Friesland mooi zijn  om hem te eren met een aandenken. Het zou 

toepasselijk zijn om dit te realiseren in de oude kern van Bakhuizen met  een plek waar zijn naam aan wordt  

verbonden.  Mijn plan gaat uit van  een “Master Twerda” plein met daarbij een infopaneel over zijn leven. Mijn 

voornemens zijn positief door het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen BMR ontvangen en zal nu verder 

worden uitgewerkt. In Op ‘e Hichte zal u op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen. Heeft u naar aanleiding 

van dit artikel vragen of wilt u reageren dan kunt u altijd contact met me opnemen.  

Met vriendelijke groeten, 

Auke Bult,Hellingstrjitte 2, 8722 HH Molkwar, Telnr. 0514-681972, mail aukebult@hotmail.com   

Hendrik Twerda (1904-1985) 
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Op 27 oktober ferline jier wûn de Sint Odulphusstrjitte de earste priis mei de Buurtstrijd.  

We hiene in machtige jûn en fûnen it prachtich dat wy it alderbêste matsje-wapperje koene. Neist de ear om de 

bêste te wêzen fan Bakhúzen, Mirns en Riis, wiene we natuurlik ek tige bliid mei de priis sels: in tegoedbon fan 100 

euro fan’e Spar. 

De trije  bestjoersleden fan’e buurtferiening hawwe trije kear mei nocht en wille fergaderje moatten oer hoe’t dy 

bon it bêst bestede wurde koe. Se wiene bliid dat se sa’n moai plan hiene: in buurtbarbeque. 

De bon lei  by Tryntsje yn’e hûs:. Tryntsje waard der al wat senuweftich fan; der rekket by har yn’e hûs wol ris wat 

kwyt..Se hat wol tweintich kear bliid wêst a’t se seach dat de bon noch hieltyd op syn plak lei. 

Op 31 augustus wiene der 35 minsken bliid mei de bon, want doe ha we mei elkoar de bon opmakke. Ien fan’e âldere 

buurtbewenners wie sa bliid mei de jongste dat se soe him op it ein hast op’e rollator sette om mei nei hûs te  

nimmen. 

 It wie by Chris en Tryntsje yn’e tún. Dy wiene bliid dat se no es eagen  hoefolle bûtentafels en -stuollen se wol net 

hiene. Mei noch wat der by fan de neiste buorlju koe elts maklik in plakje fine. 

Der wie fan alles lekkers út’e Spar, in grutte barbecue fan Johan, in Iraanse salade fan Arezuu, marshmellows foar 

de bern om yn it fjoer fan Wieger syn túnkacheltsjes te bakken,  elts syn eigen drinken mei, flachjes en 

krystbeamljochtsjes. 

En wat wiene we bliid mei it moaije waar wat net foarspeld wie! 

We sille der ek noch folle faker bliid fan wurde, want dit wurdt in tradysje! 

  

(By Tryntsje is noch ôf te heljen: twa sjieke plestikken glêzen, in ovenwant, in longdrinkglês en in romerke + 

wynglês (Cor en Veronica…) Net te lang wachtsje, want der rekket wol ris wat kwyt by Tryntsje yn’e hûs…) 

Njoggenensantich kear wille fan ús priis! (en miskyn noch wol faker) 
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

1 december sturen naar: 

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

Bakhuizen. 

  

De volgende editie verschijnt half december.  

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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S A M E N   E T E N 

 

Vanaf dinsdag 1 oktober kunt u ’s middags met elkaar eten in café Domper. 

Vanaf 12.00 uur bent u welkom en om 12.30 uur wordt het eten geserveerd. 

Een maaltijd kost u  € 7,--. 

 

In de donkere wintermaanden vanaf oktober tot en met maart,  zorgen de heer en mevrouw Domper op iedere  

eerste dinsdag van de maand  voor een smakelijke warme maaltijd. 

Vorig jaar is dit een groot succes geweest. De mensen vonden het eten heel lekker en het samen eten was een  
lichtpuntje op de donkere winterdagen.   

 

Als u mee wilt eten, belt u dan even met de heer of mevrouw Domper om u op te geven. Telefoonnummer is 
581222. U kunt zich opgeven voor alle dinsdagen, maar u kunt zich ook opgeven voor één maaltijd. Doe dit een paar 

dagen van te voren, zodat mevrouw Domper weet voor hoeveel mensen ze moet koken. 

 

De dinsdagen waarop samen gegeten kan worden zijn 1 oktober,  

5 november, 3 december,  7 januari, 4 februari en 4 maart. 

 

Bewoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs zijn van harte welkom. 

 

De bestuursleden van Caritas wensen u smakelijk eten en een plezierige 

middag. 

 

Op vrijdag 22 november om 20.00 uur in cafe ‘t Syltsje 

Tijdens de pauze en na de vergadering is er draaiend 
rad met mooie prijzen! 
Er is ook een super ronde, met als hoofdprijs een 

straatje staatsloten. 

Het gebruikelijke klaverjassen is er ook weer dus komt 

allen en zegt het voort. 

Het bestuur  

Jaarvergadering IJsclub Phoenix   

(ijs en weder dienende) 

Het gaat er weer van komen. Na het mislukte avontuur 

met de Alvemarren  gaan we er weer voor. 

Op zaterdag 28 juni 2014 wordt voor de vijfde keer 

(eerste lustrum) de Gaasterlandse heuvelenwandeltocht 

weer gehouden. 

Afstanden 10-20 en 30 km. 

We zijn lid geworden van de wandelbond en zijn ook 

bezig met onze eigen site: 

www.gaasterlandseheuvelenwandeltocht.nl  

Dus zet 28 juni 2014 vast in jullie agenda.  

 

Tevens zoeken we nog man of vrouw die ons  

bestuur kan versterken (route) 

Inl. Minke molenaar 0514-581624 

Wandelcommissie vv Bakhuizen 

5de Gaasterlandse heuvelen wandeltocht in 

2014 
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      Bakhústerheech Sjongers 

  
De Bakhústerheech Sjongers is een gemengd koor, waarin 30 leden uit Bakhuizen en omgeving met veel  
enthousiasme zingen. Hoewel gebaseerd op de stijl van Shanty-liedjes heeft het koor steeds meer een eigen  
onderscheidend repertoire van volksliedjes met sketchjes .  
We genieten zelf van het zingen, maar treden ook graag op voor instellingen en bij evenementen. U kunt nog veel 
meer van deze muziek genieten door zelf mee te doen. 
 
Graag verwelkomen wij nieuwe leden van alle leeftijden, maar ook muzikanten zijn meer dan welkom (o.a. trekzak 
of accordeon ). 
Onder de leiding van  dirigente Hiltsje Feenstra bereiden we ons nu voor op een speciaal kerstoptreden in december 
onder de naam "Krystspul" . 
 
De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 -21.30 uur in de Gearte te Bakhuizen waar we Fryske, Nederlandse en 
Engelse “folksongs” instuderen. 
Je mag geheel vrijblijvend een paar keer op proef meedoen! 
Oant sjen in de Gearte.  
 
info: Hiltsje  0514-582160 
         Doede 0514-571697 

http://www.bakhusterheechsjongers.nl  

Herinneringen.  23 oktober 2013. 

Soms kom je  in een kast of op de vliering  oude foto’s 
tegen  en voor je het weet ben je weer terug  in de 

tijd. 

Er komen dan allerlei oude herinneringen en oude 
anekdotes weer boven.  Zo staan er bij ons op zolder 
nog bakken met oude dia’s van Bakhuizen en ook dia’s 
van oude foto’s  van personen, die destijds  gemaakt 

zijn door Jan  (Antsje) Mous . 

Deze willen we graag op 23 oktober op Trefpunt laten 

zien. 

Om op deze manier samen oude verhalen /

herinneringen op te halen. 

Ook zijn er dia’s bij waarop  personen staan , die ons 
niet bekend zijn en kunnen we op deze manier er   

misschien  achter komen wie het zijn. 

Iedereen is dan ook van harte welkom op deze  
ochtend , vanaf 10.00  uur staat er  een kopje koffie 

voor U klaar.      

Piet en Jitske Mous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 16 november komt de Sint weer samen met zijn  
Pieten naar Bakhuizen! Laten we hopen dat Sinterklaas en 
de Zwarte Pieten ook dit jaar weer veilig aankomen in de 

haven……en dat er niemand verdwaalt onderweg! 

Trefpunt Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint... 



 19 

 

Gezond bewegen met galmsport  

18 okt 2013 Volleybalwedstrijd dames B.E.O 1, aanvang 20.30 uur 
19 okt 2013 Grote Bingo, aanvang 20.30 uur 

26 okt 2013 Rommelmarkt vanaf 14.00 uur 

26 okt 2013 Volleybalwedstrijd heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur 

 

02 nov 2013 Mokkebank festival, aanvang 20.00 uur 

06 nov 2013 Sjerp Haarsma over ontvoering Heineken, aanvang 20.00 u. 

08 nov 2013 Volleybalwedstrijd dames B.E.O. 1, aanvang 20.30 uur 

11 nov 2013 Sint Maarten 

16 nov 2013 Intocht Sinterklaas om 14.00 uur aan de Feartswal 

16 nov 2013 Volleybalwedstrijd heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur 

22 nov 2013 Volleybalwedstrijd dames B.E.O. 1, aanvang 20.30 uur 

 

07 dec 2013 Volleybalwedstrijd heren B.E.O 1, aanvang 19.00 uur 

21 dec 2013 Kerstbingo, aanvang 20.30 uur 

15 dec 2013 Kerstconcert Snippefangers, aanvang 15.00 uur 

26 dec 2013 Kerstpop, aanvang 20.30 uur 

Vanaf 16 september 2013 zijn we weer gestart. Meer bewegen kan ertoe bijdragen om je lichamelijk en geestelijk 
beter te voelen.   
Zomers zijn we volop bezig met fietsen, wandelen en tuinieren. In de wintermaanden is er een gevarieerd  
programma, waar 55-plussers aan mee kunnen doen.  
Een 6 tal galmgroepen zijn op verschillende locaties in de regio al jaren bezig.  De deelnemers zijn enthousiast over 
de beweegactiviteiten. Wekelijks komt men bijeen om met elkaar een uurtje gezellig te sporten.   
Ieder neemt deel op zijn/haar eigen niveau; men kan en mag het eigen tempo bepalen. Je hoeft niet persé eerder 
aan sport te hebben gedaan; je kunt zo instappen.  
Het motto is “ ontspanning door inspanning “ . Het sociale aspect en gezelligheid staan hoog in het vaandel; er 
wordt veel gelachen. Verscheidene nieuwe contacten zijn hierdoor al ontstaan.  
Na afloop zitten we gezellig nog even bij elkaar en drinken een kopje koffie of thee. De sporters die met plezier 

meedoen komen uit diverse dorpen in de gemeente. 

De sportperiode loopt van half september tot eind april. Als uw nieuwsgierigheid is gewekt schroom dan niet en kom 
vrijblijvend een keertje kijken op één van de locaties. Dit galmproject is destijds ontstaan na financiële stimulatie 

van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Deze seniorensport is ondergebracht bij de stichting Koepel 50+.  

Galmsport locaties en  tijdstippen:  

 

Balk              : maandag ’s middags     15.30 – 16.30 uur in het gymzaaltje naast C-1000. 

Balk              : maandag ’s middags     15.30 – 16.30 u in sportzaal De Trime,    

Sloten           :  maandag ’s avond van 18.15 – 19.15 uur in sportzaal de Foarmeling, 

Oudemirdum : dinsdag ’s morgens v.  09.00 - 10.00 uur in de sportzaal daar; It Klif, 

Bakhuizen     : dinsdag ’s morgens v.  09.00 – 10.00 uur in de Gearte, 

Balk              : donderdag ’s morgens  10.00 – 11.00 uur in het gymzaaltje naast C-1000.   

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één der sportdocenten t.w.  

Petra Albalak, telnr. 571234  

Durk de Vries, telnr. 601251. 

Agenda MFC De Gearte 

11 januari 2014       Bakhuister van het jaar verkiezing en gezellig een Nieuwjaarsparty 

                                             Dus beste mensen noteer deze datum alvast  

Rommelmarkt M.F.C. De Gearte 

 

Wij organiseren weer een rommelmarkt t.b.v. De 
Gearte, op zaterdag 26 oktober a.s. vanaf 14.00 
uur tot ongeveer 18.00 uur.  
Heeft u nog goede bruikbare spullen staan voor 
deze markt dan kunt u ze op vrijdag 25 oktober 
vanaf 19.00 tot 21.00 uur brengen in de Gearte. 
Wanneer u geen mogelijkheid hebt om te brengen 
dan kunt u even bellen met Annie Sikkes en dan 
halen wij het bij u vandaan. Annie is te bereiken 

op nummer 0612626348. 

Tevens is er deze middag ook het spel Schijt je 
Rijk, waar u een nummer kunt kopen om een  
leuke prijs mee te winnen. Opgave is mogelijk 

tijdens de rommelmarkt  

Ook is er voor de kinderen een vrijmarkt van 14.00 
tot 16.30 uur tijdens de rommelmarkt  
Kinderen die dit leuk vinden kunnen zich opgeven 

bij Annie Sikkes 
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“Ons dorpshuis de Gearte” 

Oud Papier 

Op zaterdag 9 november en zaterdag 14 december wordt het 

oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed bundelen of 

verpakken in een doos. 

We kennen allemaal onze Gearte. Het is zo gewoon dat die er is. Ouderen onder ons weten nog dat er voorheen een lagere school 

in was gehuisvest.  

Eind zeventiger jaren van de vorige eeuw kwamen alle verenigingen bijeen 

om te proberen er een soort dorpshuis van te maken. Vele plannen werden er 

bedacht en veel  van de bestuurders van toen  staken er veel  tijd in om het 

te doen slagen. De aanhouders wonnen en zo ontstond onze Gearte. 

Er werd door alle verengingen  een stichting in het leven geroepen waardoor 

zij gezamenlijk eigenaar werden. Dus de Gearte is van ons allemaal.   

Door de jaren heen moesten steeds aanpassingen worden gedaan. Zo zijn er 

meerdere verbouwingen geweest. De modevakschool werd er gehuisvest, de 

sporthal en de kantine( kleine zaal) werden er bij gebouwd , de bar en keuken aangepast en de peuterspeelzaal is niet meer weg 

te denken. Heel veel  verengingen hebben er hun thuishaven.  

Het beheer van de Gearte vraagt altijd veel aandacht en tijd. We begonnen met  vaste beheerders. Later moest dit vanwege de 

sterk stijgende kosten naar parttime beheerders worden gebracht. Om alles netjes en schoon te houden waren er ook veel  

vrijwilligers bezig. Ook de bestuursleden van toen hebben zich met grote inzet als vrijwilligers steeds voor de Gearte ingezet. 

Door diverse externe omstandigheden, bijvoorbeeld de crisistijd vanaf 2008 en het verlies van de NOK volleyballers, gaf de  

exploitatie de laatste jaren een negatief resultaat te zien. Het jaar 2012  kwam zeer negatief uit, er moet  wat gebeuren om onze 

Gearte te behouden.  Zowel bestuurlijk (te weinig bestuursleden) als financieel was de situatie ongezond. 

Het bestuur heeft  gezocht naar nieuwe mensen die bereid waren zich voor de Gearte in te zetten om weer nieuwe initiatieven  op 

te zetten. Verheugd kunnen we meedelen dat er vijf nieuwe mensen tot het bestuur zijn toegetreden.  Het  bestuur bestaat nu uit 

8 leden. Zij zijn bereid om naast bestuurlijk werk ook veel uitvoerend werk te gaan doen. Hiermee krijgen  we het bestuurlijk weer 

goed op de rit. 

Het is hoog nodig dat er financieel ook veel moet gebeuren, anders gaat de deur op korte termijn op slot. Daarom is er financieel  

gezocht naar oplossingen voor een gezonde exploitatie. Naast diverse besparingen op kleinere posten is er voornamelijk gezocht 

om in de personeelskosten te besparen. Deze post is ten opzichte van de omzet te hoog 

Het bestuur zal met diverse verenigingen bespreken wat zij als gebruikers van de diverse zalen als  vrijwilligers kunnen doen met 

betrekking tot efficiënter gebruik maar ook schoonmaak en klaarzetten. Ook zijn er meer individuele vrijwilligers nodig om alles 

schoon en netjes te houden.    

Zoals we al eerder hebben gemeld, wij als bestuur nemen graag ons deel aan vrijwilligerswerk op ons. Ook hopen we dat ook u 

bereid bent zich als vrijwilliger in te zetten. Door gezamenlijke inzet versterken we  onze gemeenschap, hetgeen weer zorgt voor 

een goede leefomstandigheid  met veel activiteiten. We hebben jouw/ uw hulp nodig !!!!!  

 

    Vandaar aan jullie/u allen de oproep:  

Meld je aan bij de beheerster Annie Sikkes te. 581552, of bij een van de  bestuursleden:  Anneke van der Wal tel. 581931, 
Julia Reekers   tel. 581481, Liesbeth van de Molen, tel.06-54992750, Ina Kuipers tel.581955, Tjitte Haarsma tel.581319,  

Robert Terpstra tel. 06-53139186 Jirry Bruinsma tel. 06-19928262, Andre/Margriet vd Wey tel. 604288.  

 

                                


