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 Ondanks zijn beperkingen is hij dertien jaar  
geleden begonnen bij de Merenpost en werd hij 
het vertrouwde beeld tussen de andere  
brievenbestellers.          
Petje af voor Bram!!  Maar Bram is gestopt.  
Hij is bijna zeventig jaar en gaat nu echt met 
pensioen. Proficiat Bram met het halen van je 
zeventigste verjaardag.   
Ik heb als afscheid nog een gedicht gemaakt. En 
dat heet  ‘Ons Hart’. 

Ons hart werkt heel hard om alle emotie te  

verwerken.                                                           

Daarom moet het ieder nacht rusten om aan te 

sterken.                                                                      

En om liefde, licht en warmte te schenken bij al 

ons streven.                                                         

Is het nodig om rustig adem te halen, waardoor 

we vrede geven.                                                               

Het is belangrijk om ons ieder dag even de tijd 

te gunnen.                                                                               

En luisteren naar ons hart, waardoor we het  

leven beter aan kunnen. 

 

Eachteister. 

 Bram 

Hij is niet zo opvallend, gewoon, rustig, een lyts 
mantsje, zeggen ze  in de Friese volksmond.                    
Hoewel hij jarenlang door het dorp fietste was hij 
nooit in het oog springend aanwezig. 
Hij fietste door de straten en stopte hier en daar 
een brief of reclamefolders in de bus.  
We zijn gewend om meer aandacht aan de  
brievenbus te besteden, dan aan de man die het 
brengt. Ho! De Merenpost. Vanzelfsprekend moest 
het Bram zijn die we weg zagen rijden.   
Het vertrouwde beeld dat hoort bij onze  
dorpsgemeenschap, zoals de busdiensten en de  
buren met de fiets of de auto die aan en afrijden. 
Bram was er altijd, in weer en wind. Behalve als hij 
een weekje vakantie nam, dan was er een andere 
postbezorger. Bakhuizen is zo eigen aan zijn  
gewoontes dat de meeste mensen dan wel wisten 
dat Bram en Lutske even weg waren.  
Sommigen vroegen zich wel eens bezorgt af ; er is 
toch niks met Bram?  

Want Bram is eigenlijk niet zo gewoontjes. Bram is 
een klein wonder. Hij heeft zeventien jaar geleden 
een zware harttransplantatie ondergaan.  

Hij leeft bij de gratie van een andermans donorhart. 
Natuurlijk slikt hij zijn pilletjes, en ook moet hij bij 
regelmaat terug naar Utrecht.  Maar toch heeft hij 
zijn leven weer zin kunnen geven en wilden weer 
gewoon mee kunnen draaien in onze maatschappij.  
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Elke jaar rond april wordt via automatische incasso de contributie geïnd. Ook dit jaar zal dat in april weer gebeuren. 

Door de invoering van SEPA gaat Nederland over een IBAN rekening nummer maar ook op een iets andere 
 incasso procedure.    

Deze procedure houdt in dat onze leden van tevoren geïnformeerd worden over: 
1. Eenmalig, het machtigingsnummer dat in het verleden is afgegeven 
2. Het incassant ID, dat het contract nummer dat BMR heeft met de Rabo Bank 
3. Welke datum automatisch gaat worden geïncasseerd 
4. Welk bedrag gaat worden geïncasseerd. 
 

Via dit bericht wordt u hierover geïnformeerd. In de Op ’e Hichte van april zullen wij dit herhalen. 

1. Uw machtigingsnummer is uw lidmaatschapsnummer aangevuld met 1-11-2009. 

             Bijvoorbeeld; bent u lid nr. 343 dan is het machtigingsnummer Mndt-343-1-11-2009 

             Kent u uw lid nr. niet stuur dan een mailtje naar bboehle@ziggo.nl (penningmeester BMR) 

             dan stuur ik u per omgaande het lid nr. toe. 

2. het incassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000 

3. De datum van incasseren is maandag 27 april 2014. 

4. De contributie is ook voor 2014 gelijk gebleven op € 7,- en dit bedrag zal worden geïncasseerd 

 

Zijn er vragen, bel gerust: 0514-850230 

Bram Boehlé penningmeester Dorpsbelang BMR 

 
Wereldwinkelwinkel Gaasterlân sil opknapt wurde. Frisse nije kleuren en in  
fernijde yndieling sil it resultaat wêze. Dat hat fan gefolgen dat ús  
ferrassende, bysûndere kado’s de útfairkeap yn gean. Utfairkeap neame wy it 
net foar neat. Want de minsken dy’t de produkten meitsje binne net de dupe. 
Sy fertsjinje gewoan in fairtrade lean dat yn ‘t foar ôfpraat is. Sy binne dus 
seker fan harren ynkommen.  
Mei koartingen oant 50% kinne jim jim slach slaan fan tiisdei 11 febrewaris 
oant sneon 1 maart. Dêrnei giet de winkel ticht en stekke de meiwurkers de 
hannen út de mouwen. Want it wurk wurdt sa folle mooglik troch de eigen 
minsken dien.  
 
Mei de ferkeap fan fairtrade produkten  ynvestearret de Wereldwinkel yn in 
wrâld dêr’t it goed yn libjen is foar eltsenien.  Alle produkten binnen mei 
soarch en neffens de fairtrade noarmen makke en ynkocht. Undernimmers út 
de ûntwikkelingslannen krije op dizze wize ek tagong ta de Europeeske merke 
en dêrmei de kâns om in better bestean op te bouwen.  Dy ûndernimmers krije 
in gewoan fair lean, ek yn ‘e rin fan de  
opromming.  
De feestlike iepening sil op freedtemiddei 14 
maart plak ha. Mar dêr letter mear oer.   
 
Wereldwinkel Gaasterlân, 
www.wereldwinkelgaasterlan.nl 
No ek op facebook 

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 heuvelenwandel-
tocht weer gehouden. 
Afstanden 10-20 en 30 km. 

We zijn lid geworden van de 
wandelbond en zijn ook bezig 
met onze eigen site: 
www.wandeleningaasterland.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 

Contributie inning 2014 voor OP ’E HICHTE en vereniging Dorpsbelang 

Bakhuizen, Mirns en Rijs. 

5de Gaasterlandse heuvelen 

wandeltocht in 2014 

Wereldwinkel Gaasterlân wurdt opknapt. 
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Zaterdag 8 maart is er weer het traditionele  
Voorjaarsconcert van Muziekvereniging Euphonia. 

 

Het muziekkorps heeft als Thema “ROUTE 66” en neemt u mee 
op muzikale reis  

langs deze beroemde Highway in Amerika. 

Deze nostalgische autoweg die op 11 november 1926 werd geo-
pend start in Chicago en doorkruist de  
staten IIIinios, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, 
Nevada en Arizona om vervolgens na 3.940 kilometer te eindigen 
in Californië in Santa Monica (Los Angeles).  

 

De majorettes hebben voor u voor deze avond een aantal  
prachtige shows ingestudeerd en zullen u laten genieten van hun 
kunnen met  pompoenen en batons. 

 

Al met al een spetterende avond die u niet mag  
missen. 

Plaats: De Gearte  

Aanvang :  19.30 uur. 

 

 

 

Geachte inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs. 

  

In de week van 3 t/m 8 februari 2014 wordt de jaarlijkse appelactie georganiseerd door leden 

van het Lemster Mannenkoor. Ieder jaar weer gaan de mannen op pad om heel veel appels te verkopen. Dat alles ten 
bate van het Lemster Mannenkoor. Zoals u weet venten wij in de gemeente Gaasterlan-Sleat en Lemsterlan. Echter 
met de nieuwe gemeente de Friese Meren blijven wij natuurlijk gewoon de zelfde dorpen bezoeken als voorheen. 

De actie verliep in 2013 op zich heel goed, maar meerdere inwoners van Bakhuizen werden niet bezocht .( om aller-
lei redenen) Dit jaar starten de venters dan ook in de buurt van de ijsbaan. We venten nu het hele dorp. 

Op woensdag bezoeken we Mirns en Rijs. En op donderdag heel het dorp Bakhuizen. 

De appels zijn van goede kwaliteit. Hebt u klachten meld het aan de venters. 

Wij rekenen ook in 2014 op uw medewerking. Er zijn ongeveer 80 mannen op pad in het hele ventgebied. Ook bij 
regen , wind en sneeuw zullen die store mannen bij u aan de deur komen. Stel 
hen niet teleur. 

Het LMK timmert aardig langs de weg. Het koor treedt behoorlijk vaak op.  
Soms moet men zelfs verzoeken  voor een optreden afwijzen. 

Wij wensen de venters heel veel succes en een goede verkoop toe. 

Jappie Muizelaar  (581650)en Johannes Rijpma.( 581602). 

Voorjaarsconcert van Muziekvereniging Euphonia 

Appelactie 
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VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID EN WEER TERUG 

Stel je woont in een klein dorpje ..zeg Bakhuizen. En stel, je droomt er van jongs af aan van om in Amerika te 

wonen.  

Uiteindelijk maak je de grote reis er naartoe in je eentje ..omdat er wat te leren valt.  

Een paar jaar later herhaalt zich dit en beland je tussen pak 'm beet .. 29.999 medestudenten  ..dat zou wat 

zijn. 

Laat het nou écht gebeurd zijn, onlangs zelfs. 

Mirjam van der Werf is net terug uit Amerika, waar zij een studie van een half jaar heeft gevolgd. 

 

Hoe is dit allemaal begonnen, Mirjam? 

Na de middelbare school wilde ik eens wat anders. 

Dus ik ben voor een jaar naar een Highschool in Oregon geweest. 

Vooral om mijn Engels te verbeteren en ik wist ook nog niet precies wat ik wilde gaan studeren. 

 

Best jong om de wijde wereld in te trekken, hoe oud was je? 

17 jaar en ik had het allemaal zelf geregeld. 

Het trok me aan om naar Amerika te gaan. Ik keek geregeld films over van 
die highschools en ik zag het gewoon helemaal voor me dat ik daar ook 
zou wonen. De Amerikaanse cultuur spreekt mij aan. 

 

Waarom juist de Amerikaanse cultuur? 

Mensen zijn open, de sfeer spreekt mij aan. Levendig. 

Ik was toe aan avontuur en wilde mezelf in het diepe gooien. 

Tijdens dat jaar Highschool kwam ik erachter dat ik de zakenwereld in 
wilde.  

En dan liefs internationaal, de Engelse taal ligt me goed. 

 

Hoe vind je vervolgens een opleiding die daar op aansluit? 

Die bleek al te bestaan, aan de Hogeschool Stenden in Leeuwarden. Ik was er zelfs al op een open dag geweest. 

Pas na het tussenjaar besefte ik dat de 4-jarige opleiding "International Business and Management Studie" op mijn lijf 
geschreven was. 

Doordat ik een specialisatie volg voor "Export Management" zit ik het laatste anderhalf jaar op de Hogeschool NHL.  

Het betreft een internationale opleiding, 60% van de studenten komt uit het buitenland en de lessen worden dan ook 
in het Engels gegeven.  

 

Het is een brede opleiding; het eerste deel van 2,5 jaar is vrij algemeen, je leert over Human Resource Manage-
ment.  

Zeg maar Personeel en Arbeid. Hoe je mensen moet aannemen en hoe je goed leiding geeft.   

Of hoe je een goed businessplan schrijft en vooral hoe je verslagen maakt.  

Tijdens mijn specialisatie "Export Management" leer je bijvoorbeeld over een nieuwe strategie, of een exportplan.  

Marktonderzoek, zoveel dingen.  
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En alles in het Engels begrijp ik? 

Ja, leraren geven les in het Engels. Toetsen zijn in het Engels. 

De meeste leraren zijn Nederlands, dus is het gesprek één op één, dan kan je ook wel een vraag in het Nederlands 
stellen. 

Dankzij 't jaar in Oregon was mijn Engels zo verbeterd dat ik de lessen goed kon volgen. 

 

In het vierde jaar moet je in het buitenland een studie of een stage van een half jaar volgen. 

Ik heb voor de studie gekozen, weer in Amerike, om mij nog meer te specialiseren. 

In Amerika kan je namelijk losse vakken kiezen, in Nederland ligt het meer vast. 

 

Waar heb je voor gekozen? 

Supervision skills, Leadership, Understanding the Global Community en North America Free Trade Agreement. 

 

Nou nou! Hoe verschillen de vakken vergeleken met je studie in Nederland? 

De stijl van de leraar is in Amerika veel belangrijker. 

Bij ons volgt de leraar het lesprogramma van de Hogeschool. In Amerika 'ontwerpt' de leraar het allemaal veel meer 
zelf. Bepaald welke boeken je moet lezen. Studenten informeren zichzelf over een leraar. Er zijn namelijk leraren 
die heel goed bekend staan en daar wil je natuurlijk lessen bij volgen. 

 

Wat deed het met jou persoonlijk, studeren in Amerika? 

Het voelde als een grote vakantie, een groot avontuur! 

Bovendien voelde ik me zelfstandig.  

Er waren nog 200 nieuwe buitenlandse studenten, heel gezellig. Ik houd er echt van om nieuwe mensen te leren  
kennen. 

 

Naar welke University ben je geweest? 

The University of Oklahoma, in de stad Norman en er studeren 30.000 studenten. 

Norman is dus een studentenstad. 

 

Wat massaal! Ik kan me daar niks bij voorstellen, dat is dus zeg maar 30 maal Bakhuizen...hoe ziet zoiets eruit? 

Bijna te mooi om waar te zijn. Elke afdeling 
heeft een eigen gebouw, er zijn dus heel 
veel verschillende gebouwen en die zien er 
allemaal goed uit. Ook de tuinen eromheen 
zijn prachtig, mooi aangelegd. Alles wordt 
goed onderhouden. 
 

Wanneer je daar een ommetje zou maken, 
zou het je een halve dag kosten om het hele 
terrein, te zien.  
Het American Footballstadion ligt ook op de 
campus. 
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En dan kom je zelf uit een klein dorp ..  

Het trekt me juist wel, ik ben flexibel. 

Ik wilde graag naar zo'n grote universiteit, bovendien voelde het niet overweldigend. Van tevoren heb ik een  
uitgebreide map met alle informatie en begeleiding gekregen. Wij als internationale studenten woonden in een  
appartementencomplex compleet met eigen sportfaciliteiten en zwembad. 
Ieder had een eigen kamer, we deelden de woonkamer en keuken. Vier personen per appartement. 

Beschrijf je week eens? 

5 dagen per week lessen volgen, ongeveer 2 à 3 uur per dag. Veel huiswerk maken, daar krijg je in Amerika ook een 
cijfer voor. Dat deed ik meestal lekker bij het zwembad. Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt, we gingen op  
roadtrips door Amerika en ik heb leuke Amerikaanse feesten meegemaakt. 

Ik kookte meestal voor mezelf, boodschappen deed ik in een gigantische supermarkt, Wallmart.  

We gingen uiteindelijk ook vaker uit eten, want dat is daar goedkoop. 

 
 

Noem eens iets wat je daar graag at? 

Cheesy Fries, dat is patat met gesmolten kaas. 
Heerlijk. 

 

En dan kom je weer thuis in Bakhuizen.. 

Ja, het lijkt in eerste instantie toch of je thuiskomt 
na een lange vakantie. 

Het verschil is groot, rustig Bakhuizen tegenover 
een  
bruisende studentenstad. 

In dat half jaar was ik gaan wennen aan de open-
heid van de cultuur. Het vrolijke, mensen zijn  
geïnteresseerd in je.  

Moeilijk om te zeggen, je zou het gul kunnen noemen of vrijgevig, vooral met hun aandacht. 

Hier in Bakhuizen en in de rest van Nederland is de onderlinge omgang gewoon minder uitbundig. 

Ik vind beide culturen wat hebben, ik zou zo in Amerika kunnen wonen. In Nederland wonen is ook prima.  
Een combinatie zou leuk zijn.  

Want Nederland kan ik niet goed missen. Al kan ik zo meteen wel over de hele wereld aan de slag. 

 

Ik mis het contact met mijn medestudenten. Het is als een samenleving met allemaal jonge mensen, iedereen woont 
zonder ouders.  

Dus je zit in hetzelfde schuitje. 

Toch werd het niet één groot feest. School was net zo belangrijk. 

 

Zo'n combinatie van studeren en feesten lijkt me ook ideaal, vanuit ontspanning pak je het beter op dan vanuit 

stress? 

Ja, zo werkt 't. 

The American Dream. 
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100 jaar St. OdulphusKERK 

In een vorig nummer van deze krant hebt u al vast een opwarmertje meegekregen voor een feestelijk jubileumjaar 
van onze St. Odulphuskerk. “Later meer” stond er aan het eind. 
En hier is dan iets van “later meer”. 
De startdatum van 4 juni 2014 hebt u natuurlijk al in uw agenda gezet. Op deze avond zal Prof. Dr. Sible de Blaauw 
u alles vertellen over de geschiedenis van het kerkgebouw, bouwstijl, aankleding, enz. , afgewisseld met zang en 
muziek. Zeker een avond om niet te missen!!! 
Een tweede datum willen we u ook al vast laten noteren: 22 juni 2014 Sacramentsprocessie.  
Deze processie is een oude traditie, die nog steeds in Bakhuizen in ere wordt gehouden. Deze keer wordt ernaar 
gestreefd de opzet grootser te maken dan ooit met veel gasten en natuurlijk ook weer veel zang en muziek. Later 
informeren we er meer over en ook meer over volgende data na de zomervakantie. 
We hebben ook een vraag aan u. Velen van u hebben in een  gedeelte van de achter ons liggende 100 jaar een voet 
over de drempel gezet van onze kerk, soms voor lief, soms voor leed of anderszins. Velen van u zullen ook het  
prachtig onderhouden kerkhof bezocht hebben bij een begrafenis, bij de dodenherdenking of zomaar voor de rust en 
de stilte. Wij zouden u willen vragen uw ervaringen, gedachten, gevoelens, bevindingen en zo meer daarover eens 
op papier te willen zetten. Proza, rijm, tekenend, schilderend, als knutselwerk, alles is welkom. 
Maar ook kunt u uw gedachten over de toekomst ventileren. Hoe moet de geloofsgemeenschap volgens u verder? Wat 
moet er veranderen, verbeteren? Ook als u niet tot een geloofsgemeenschap behoort, hebt u misschien een mening 
over het gebruik van kerkgebouw en kerkhof in de toekomst. 
Wilt u uw bijdrage liever vertellen? Dat kan vast ook. Iemand met een luisterend oor legt het – op verzoek – voor u 
vast. 
Naast schrijven e.d. zijn er vast nog wel andere  
uitingsvormen te bedenken. 
En .. heeft u nog liturgische voorwerpen, oude attributen, foto’s e.d.  In een 
volgend stukje komen we daar op terug. Misschien wilt u er nu vast over naden-
ken.  
Tot de volgende keer. 

De commissie: 
Pastor Wiebe Mulder, Johannes de Jong, Sieglinde Visser-de Jong, Ellen van der 
Linden,  
Nel van der Linden-Ketelaar, Piet van der Linden 

Tonielferiniging St. Martinus spilet op freed 21 maart en sneon 22 maart har jierlijkse utfoering. 

Spile wurdt it kluchtich stik, ‘do meist bliuwe’ fan Jo Snoeren urset troch Abele  Krist. 

 

Foar Klaas Nikkel, amtner by Bûtenlânske Saken bestiet allinnich syn wurk en ferwaarleazet dêrtroch syn frou Ine. Wat se him dan 
ek regelmjittich foar de fuotten smyt. Úteinlik nimt se, oantrune troch dochter Ellen, it beslút har man jaloersk te meitsjen. 

 Pake en Klaas hawwe regelmjittich spul omdat hy him altyd syn pikante dreamen fertelle wol. Foar Klaas brekke drege tiden oan. 
Hy is ien fan de kandidaat foar it nij te foarmjen Departemint Beliedssaken Goede Seden. De keken Klaas wol  foarsitter fan dat 
departemint wurde om sadwaande de sedeferwyldering te stopjen. Mefrou Stouthuizen, syn ienichste konkurrint, brûkt minder 
fatsoenlike middelen om de race nei it foarsitterskip yn har foardiel te beslissen.  

Linda besiket, yn har opjefte, Klaas yn syn eigen hûs polityk te beskeadigjen. Linda blykt dan ( Suzy) in stúdzjefreondinne fan Ellen 
te wêzen en wol hiel graach meiwurkje om Klaas jaloersk te meitsjen. Ferklaaid as in flotte jonge man ( Willem-Jan Stuk) makket 
se Ine foar de eagen fan har man it hof. Pake treft Klaas pynlik rjocht yn it hert troch syn konkurrint as syn freondinne foar te 
stellen. 

Dit is it begjin fan allegear nuvere situaties wat ‘ do meist bliuwe’ tot in prachtig stik makket, wer in soed te gnizen falt. 

 

Op 21 en 22 maart yn de Gearte, St. Martinus mei  ‘do meist bliuwe’.  

Donateurs binne frij. 
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Mededelingen en oproepen 
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R.K.V.V. Bakhuizen 

Club van 100 
 

 

Organiseert op Vrijdag 7 februari, 21:00 uur 

 

Een heuse 

Pubquiz 
De slimste thuis? Altijd alles beter weten dan de rest? 

Bewijs het nu maar eens! 
2 uur lang zullen de meest uiteenlopende vragen aan bod komen, 

terwijl de bar natuurlijk open is! 

 

Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen,  
hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

 

Datum: 07-02-2014 

Tijd: 21:00 

Locatie: Kantine SV Bakhuizen 

 

Voor meer informatie; 

Clubvan100@rkvvbakhuizen.nl  
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

15 maart sturen naar: 

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

Bakhuizen. 

  

De volgende editie verschijnt rond 5 april.  

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. U krijgt  
bovendien 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. n.b: weet u uw IBAN of Bic nummer (nog) niet vul dan uw gewone rekening 
nummer in dan doen wij de omzetting. Als u uw e-mail adres invult krijgt u per mail de  
bevestiging van uw aanmelding en het lid nummer. 

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 IBAN nummer…………………………………………………………………... 

Bic nummer van uw bank…………………………………………………………………..…. 

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

 
Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen. 
(bboehle@ziggo.nl)  
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advertentie 

Nieuwe ronde collectief zonnepanelen aanschaffen 

In het afgelopen anderhalf jaar zijn in Bakhuizen en omstreken zo’n 900 zonnepanelen op daken gemonteerd bij zowel particulie-
ren als bedrijven; een prachtig resultaat van de eerdere aankooprondes! 

Voor diegenen die het gemist hebben en vanwege de interesse die zich door deze succesvolle acties in de omgeving heeft ontwik-
keld is er besloten binnenkort een nieuwe ronde te organiseren voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen.  

Bij deze gezamenlijk aankoop bestaat de mogelijkheid als particulier voor teruggave van de 21% BTW voor zonnestroominstallaties 
die gestart is op 20 juni 2013 – dit is 1/5 deel van de totale kosten van een installatie.  

Voor agrariërs is er een nieuwe subsidieregeling: “asbest eraf, zonnepanelen erop” 

Naast de bestaande belastingvoordelen – Energie-InvesteringsAftrek (EIA), Milieu InvesteringsAftrek (MIA) en de Willekeurige af-
schrijving milieu-investeringen (Vamil) is er nu de mogelijkheid gebruik te maken van deze subsidie. Deze regeling vergoedt de 
kosten van de asbestverwijdering als u gelijktijdig investeert in zonnepanelen. De regeling loopt tot en met december 2014. 

Voordelen van het (collectief) aankopen van zonnepanelen zijn: 

Korting bij aanschaf (bij voldoende deelname) 

Lagere energierekening 

Waardestijging van het pand  

Verhoging energielabel van de woning  

Schone manier van energie opwekken 

Nieuw – teruggave van 21% BTW voor particulieren 

Zonder de teruggave van de belasting is de terugverdientijd van zonnesystemen inmiddels minder dan 8 jaar. De huidige 
(kwaliteits)panelen hebben een vermogensgarantie van minimaal 25 jaar. Dit betekent dat minstens 17 jaar lang gratis stroom 
geleverd wordt.  
Velen van jullie hier in de regio hebben een dak gericht op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten, of een geschikt terrein waar een 
zonne-installatie geplaatst zou kunnen worden.  

 
Bij deze wil ik jullie uitnodigen om gezamenlijk zonnepanelen te gaan kopen. Voor meer informatie kunt u contact met mij opne-
men, ik sta u graag te woord.  

Gewoon doen,  

Lekker groen! 

Patrick Gofre, Warns 06-19 18 73 57 pgofre@home.nl  Deze collectieve aankoop staat los van subsidieregeling en  
belastingteruggave, maar wie wil kan daar op eigen initiatief op inschrijven.  
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Nieuws van de Swalkers van Straks 

Zoals jullie in de Balkster Courant hebben kunnen lezen heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld voor “de 
Swalkers van Straks”. Naast de gemeente hebben ook de Stichting Welzijnsbevordering ZWF, Stichting Bas Backer, de 
bedrijvenvereniging Bakhuizen, Dorpsbelang en de RK Kerk  een bijdrage toegezegd. Wij zijn hier als werkgroep  
natuurlijk heel blij mee.  

Het doel is om ontmoetingen te organiseren en de doorgang naar het Swalkerhûs voor de jongeren makkelijker te 
maken. Ook hopen wij door de activiteiten Bakhuizen positief op de kaart te zetten.   

De afgelopen tijd hebben wij o.a. een reguliere avond georganiseerd waarbij het mogelijk was voor de tieners om te 
darten, spijkerslaan etc. Ook hebben we nog een avond met DJ Draaijerdraaitdoor en een filmavond georganiseerd. 
De filmavond hebben we in combinatie met de Stichting Bakhuster Feest georganiseerd. En alhoewel er natuurlijk 
altijd meer jeugd bij kan was op deze avonden de opkomst met zo’n 25 tot 30 tieners goed te noemen.   Als jullie 
deze “ Op ‘e Hichte” ontvangen hebben wij ook nog in januari een Apres Ski Party georganiseerd weer met  
DJ Draaijerdraaitdoor.  

We ontvangen dit jaar gelukkig subsidie en we proberen de kosten van de activiteiten zo laag mogelijk te houden 
maar we ontkomen er niet aan om voor een aantal dingen toch een bijdrage van de tieners te vragen.  

In principe is er elke laatste zaterdag van de maand een avond in het Swalkershûs. Door andere activiteiten – waar 
we ook rekening mee willen houden zijn een aantal data gewijzigd.  Nieuws hierover is te vinden op onze  
facebook-pagina:  Swalkersvanstraks. 

Omdat wij graag zoveel mogelijk jeugd willen bereiken en betrekken bij de avonden willen we nog even duidelijk 
aangeven dat deze avonden niet alleen voor de tieners uit Bakhuizen zijn bedoeld maar dat we ook graag tieners uit 
de omgeving op de avonden zouden treffen. Dus tieners van Bakhuizen, nodig  jullie klasgenoten, neven/nichten, 
(vakantie) vrienden uit voor een avondje Swalkers van Straks.   

De avonden zijn alcoholvrij en er staan volwassenen achter de bar.  

Het voorlopige programma  voor de komende tijd ziet er als volgt uit: 

22 februari 2014  geen Swalkers van Straks. De carnavalsvereniging organiseert op deze datum een caranavals-
avond in het Swalkershûs waarbij ook de tieners van de Swalkers van Straks welkom zijn.  

29 maart 2014     Swalkers van Straks  
26 april 2014       Swalkers van Straks 
17 mei 2014 Lasergame Spektakel 
27 september 2014 Schuimparty 
1 november 2014 Halloween party – in samenwerking met R.K. Parochie  
29 november 2014 Glowing Bowling 
 

Zoals jullie zien zijn er op 29 maart en 26 april nog geen speciale activiteiten gepland. Kom met ideeën en dan  
kunnen we samen zien of die te realiseren zijn. Op facebook kun je het laatste nieuws van de Swalkers van Straks 
vinden.  In de volgende “op ‘e Hichte” zullen we het laatste nieuws ook melden.  

Voor ideeën, vragen en opmerkingen kun je terecht bij: 
Ina Kuipers, e-mail: ina.kuipers@hetnet.nl     tel. 0514-581955 
Hinke Postma , e-mail: mnpostma@gmail.com   tel. 0514-581847 
EXTRA: 

21 maart 2014 wordt er in Balk een spokentocht georganiseerd. Dit is misschien ook wel wat voor de tieners van de 
Swalkers van Straks.  Wil je mee? Geef je dan voor  17 maart a.s. op bij Ina Kuipers. De kosten zijn € 5,00  dit is  
inclusief vervoer van en naar Balk. 

 
De Werkgroep de Swalkers van Straks  
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Op vrijdagmiddag 6 december 2013 togen een groot aantal  
(ex-) Bakhústers – meest vrienden van Alfons Dölle – naar Leeuwarden 
om in de Provinciale Bibliotheek Tresoar de presentatie van Alfons’ 
boek bij te wonen. Ook waren daar een groot aantal prominente  
personen aanwezig met wie Alfons in zijn actieve leven had samen 
gewerkt, onder hen ook Sybrand van Haersma Buma van het C.D.A.  
En natuurlijk waren daar ook zijn vrouw Dineke en zijn dochter  
Frederieke. 
 

Alfons Dölle werd in 1947 in Ulft bij Doetinchem geboren als oudste 
zoon van meester Dölle, die vrij snel na de  
geboorte van Alfons naar Bakhuizen verhuisde. Zijn vader werd  hoofd 
der school van de R.K. St. Antoniusschool van Bakhuizen. Ook zijn 
moeder heeft vaak aan die school les gegeven en ook veel gedaan voor 
het plaatselijke verenigingsleven. 

Alfons kon goed leren en bracht het tot professor, meester,  
doctorandus. Ondanks zijn opleiding en maatschappelijke functies 
bleef hij een eenvoudig Bakhúster jongen, trouw aan zijn  
geboortedorp Bakhuizen en zijn Bakhúster vrienden, die hij jaarlijks 
bij een vriendenreünie weer tegenkwam. 
 

Hij was 36 jaar lang hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen, jarenlang raadslid in de stad Groningen, 12 jaar lang 
Eerste Kamerlid voor het CDA en daarbij vraagbaak voor senatoren, 
voorzitter van het adviesorgaan voor de Friese taal, trouw katholiek en betrokken en actief in allerlei geledingen van 
de samenleving.  
Hij was een goed wetenschapper en politicus, maar bleef altijd een plezierig mens. 

Ook schreef hij columns (165) voor de Leeuwarder Courant, waarin hij vaak terugblikte op zijn jeugd in zijn dorp en 
daarnaast kritisch keek naar onze samenleving. 

Op 24 juli 2012 kwam hij plotseling te overlijden, na een hartstilstand drie dagen eerder toen hij met de racefiets 
onderweg was, een van zijn hobby’s. 

Na zijn dood hebben een goede vriend van hem en Alfons’ vrouw Dineke Dölle-Uildriks ruim 100 van de columns  
gebundeld tot een boek. Het boek met de Bakhúster toren op de omslag kreeg de diepzinnige titel mee: 

“Land van geluk en razende onvrede” 

In deze titel is misschien zijn gelukkige jeugd terug te vinden, alsmede zijn zoeken naar traditie en continuïteit  in 
onze samenleving. Helaas is er echter ook veel ontevredenheid in onze maatschappij: “razende onvrede”, maar  
volgens hem maakt dat niet gelukkig. 

 

Tijdens de presentatie waren er enkele inleiders en 
werd het boek door Alfons’ dochter Frederieke  
aangeboden aan mr. Sybrand van Haersma Buma, 
fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, 
waarna er nog lang werd nagepraat. 

Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Bornmeer,  
Hellingbaas 1, Postbus 234, 8400 AE Gorredijk,  
telefoon: 0513-462815, e-mail: bornmeer@planet.nl  

 

  

 

Boekpresentatie boek Alfons Dölle 
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Gearte nijs 
Van wie is de Gearte eigenlijk? 

Onlangs werd deze vraag gesteld aan één 
van de Bestuursleden. Een hele goede 
vraag, want hoe zit dit eigenlijk? Weten 
we dit allemaal nog? Een mooie reden 
om een duik in de geschiedenis van de 
Gearte te nemen.  

Toen in 1974 de nieuwbouwplannen voor 
de bouw van een nieuwe lagere school 
bekend werden, rees de vraag wat te 
doen met het oude schoolgebouw. Al 
snel bleek dat er behoefte was aan een 
dorpshuis.  

Na gedegen onderzoek door een speciale 
commissie bleek dat er bij alle  
verenigingen behoefte was aan een  
goede accommodatie. Tevens bleek in 
Bakhuizen vraag naar ruimte voor  
bijeenkomsten, vergaderingen,  
begrafenissen en festiviteiten. Kortom, 
voldoende draagvlak voor het stichten 
van een dorpshuis! 

Aan de commissie de uitdaging om het 
dorpshuis daadwerkelijk te realiseren. 
Een enorme klus, want naast de gehele 
voorbereiding van de bouw moest  
natuurlijk ook  de financiering geregeld 
worden.  

Tevens moest nagedacht worden over de 
vorm waarin de Gearte zou gaan  
opereren. In verband met de diverse 
belangen van de gebruikers  
(verenigingen, clubs, jeugdwerk e.d.)  
werd een stichting in het leven geroepen 
met de naam ‘Stichting Sociaal Cultureel 
Centrum Bakhuizen’. Een stichting met 
een algemeen bestuur en een dagelijks 
bestuur waarin ook de gebruikers van het 
dorpshuis vertegenwoordigd waren.  

Uiteindelijk werd de subsidieaanvraag op 
19 april 1977 goedgekeurd en werd later 
in datzelfde jaar gestart met de bouw 
van ons dorpshuis.  

Veel vrijwilligers hielpen mee om de 
kosten in de hand te houden. En zo werd 
op 25 augustus 1978 ons dorpshuis  
geopend met de naam Gearte. Een 
mooie naam voor een plek van  
samenkomst!  

  
Van de Bestuurstafel 

Het Bestuur kijkt terug op mooie, maar 
ook intensieve weken. De maand  
december was goed gevuld met leuke 
activiteiten, die georganiseerd werden. 
Concerten, diverse toernooien en  
natuurlijk Krystpop Oars vonden plaats in 
de Gearte. Allemaal activiteiten die 
goed waren voor de Gearte.  

Krystpop Oars bracht flink meer gasten 
dan vorig jaar en was mede door de hulp 
van vele vrijwilligers financieel gezien 
ook een goed evenement. Maar bovenal 
heel erg gezellig en dat smaakt naar 
meer! 

Verder is hard gewerkt aan de invulling 
van de schoonmaak. Inmiddels is een 
enthousiaste ploeg schoonmaaksters 
gevonden om de Gearte schoon en netjes 
te houden. Helemaal super en voor nu 
werkt dit goed! Het Bestuur is nog  
zoekende hoe de schoonmaak op lange 
termijn vorm gegeven moet worden, 
waar ook voldaan moet worden aan 
strenge wettelijke eisen. Het Bestuur zal 
de komende periode gebruiken om op dit 
gebied meer inzicht en ervaring op te 
doen.  

Verder vinden de voorbereidingen plaats 
voor de vrijwilligersbijeenkomst op 16 
januari en voor de  
gebruikersbijeenkomst op 5 maart. 

 
We hopen op een hoge opkomst, zodat we 
iedereen goed kunnen informeren.  
En heeft u vragen of opmerkingen over  
bepaalde zaken of beslissingen? Schroom 
niet en neem dan gerust contact op met één 
van de Bestuursleden!  

 
Lezing mr. Henk J. Mous 

Vrijdag 21 februari aanstaande is mr. Henk 
J. Mous te gast in De Gearte. In zijn lezing 
‘Verbaast u niet, verwondert u slechts’ 
geeft hij een kijkje in de keuken van de 
Politie en zijn baan als Officier van Justitie.  

Bent u nieuwsgierig naar gekke en absurde 
verhalen of heeft u vragen op het gebied 
van recht, ethiek en opsporing?  Kom naar 
deze boeiende lezing in de foyer van de 
Gearte! Mr. Henk J. Mous biedt deze lezing 
kosteloos aan. De opbrengsten van de  
entree zijn dus volledig voor ons dorpshuis.  

 

Agenda 

21 februari 2014 

Lezing mr. Henk J. Mous,  
Officier v. Justitie. Thema ‘Verbaast u 
niet, verwondert u slechts’  
Aanvang: 20.00 uur 
Entree: € 5,00 

5 maart 2014  
Gebruikersbijeenkomst 

Aanvang: 20.00 uur 

8 maart 2014 
Voorjaarsconcert Euphonia 
Thema ‘Route 66’ 
Aanvang: 19.30 uur 

21 en 22 maart 2014  
Toneelavond 

Aanvang: 20.15 uur 

29 maart 2014 
Grandioze Bingo 

Aanvang: 20.30 uur  

Bestuur: Sietze de Boer (a.i. voorzi�er), Jirry Bruinsma, Tjitte Haarsma, Ina Kuipers, Julia Reekers, Robert Terpstra, Anneke van der Wal, 

Margriet & André van der Weij, Liesbeth Wijnia.    

Beheerder: Annie Sikkes  

Later volgde nog een uitbreiding met de 
bouw van de sporthal.  

Het antwoord op de vraag is dus:  

van ons allemaal, want de ‘Stichting 
Sociaal Cultureel Centrum Bakhuizen’ is 
in het leven geroepen voor alle  
dorpsgenoten en de directe gebruikers 
van de Gearte. De stichting wordt  
bestuurd door actieve dorpsgenoten en 
samen met de beheerder en alle  
vrijwilligers houden ze de Gearte voor 
ons allemaal in stand. Laten we dit niet 
vergeten en als dorp en gebruikers de 
schouders eronder zetten! 
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Sinterklaas– en kerstfeest 
gidsen 

 Lezing mr. Henk J. Mous  
      

Maandag 2 december zat de gidsenzolder vol met meiden en 
leiding te wachten of die goede sint en/of pieten ook  
zouden komen. Ze hadden ons nog nooit overgeslagen, ieder 
jaar zijn er een aantal pieten van de partij om er een leuk 
feestje van te maken. 
Na luid gezang (waar de radio niet bovenuit kon komen ) en 
veel gestommel op de zolder werd er zo hard op de deur 
geramd dat hij er bijna uitviel! En we schrokken zo....maar 
dit was snel vergeten toen er 2 lieve pieten verschenen met 
een zak vol lekkers en kadootjes. 
We hebben een speurtocht door Bakhuizen gedaan waar we 
veel opdrachten moesten doen die met sinterklaas en zijn 
pieterbazen te maken hadden. Hebt u ons niet horen  
zingen??? Dit was ook een opdracht. 
Toen we na de speurtocht weer op de zolder kwamen  
bleven de pieten nog even wat drinken en lekkere chips 
eten. Van dat chips heeft Uilkje (leiding) niks geproefd, zij 
kreeg van verliefdheid niks door de keel....ja....Uilkje was 
verliefd op de piet en begon er al van te zingen en zelfs een 
liefdesbrief voor hem te schrijven. Maar ze durfde hem niet 
voor te lezen,dit heeft een van de gidsen gedaan.  
Wat hadden we een lol...lachen... 
Een week na dit feest werd er nog gevraagd hoe het met 
Uilkje was. Nou ze bleef wel brieven sturen naar Spanje, 
maar was bang hem nooit weer te zien. 
Het was pietengezellig!!! 

Kerstfeest 
De maandags voor de kerstdagen hebben we weer een ge-
zellige kerstgidsenavond gehad.  Zoals al jaren gingen we 
met z’n allen weer iets moois maken. Dit jaar werd het een 
piramide van takken, versierd met eigengemaakte  
kerstdecoratie en lampjes. Misschien hebt u ze wel buiten 
zien staan! Daarna hebben we aan, een in kerstsfeer  
gedekte tafel, heerlijk zitten eten.   
Mmmmm…… en er werd gegeten…en het was beregezellig. 
Het samenzijn gaf een echt kerstgevoel!  De tijd vliegt om 
tijdens zo’n intensieve avond en alle kinderen gingen met 
kleur op de wangen huiswaarts met iets moois om af te  
sluiten in het jaar 2013!! Op naar 2014…wat zal het ons  
allemaal brengen? Voor de gidsen weer mooie  
knutseluurtjes  en het gidsen kamp komt dan weer dichter 
bij. Zo af en toe hebben we het er al weer even over…. 
 
***Goede vrijdag (vrijdags voor Pasen) komen we weer bij 

u langs voor een ‘heitje voor een karweitje’ om ons  

gidsenkamp en andere activiteiten te kunnen  

financieren.                                          

Wacht u de meiden ook weer op?  Alvast bedankt… 

 

***Mocht u thuis nog materialen als eierdozen,  
sigarenkistjes of ander leuk verpakkingsmateriaal of  

garen, knoopjes, stofjes etc. etc. over hebben dan is dat 
van harte welkom op de gidsenzolder.  
     Wij maken er weer iets moois van!!! 

 
Leiding gidsen: Uilkje Boltjes, Marjet Cosa, Annie Mous, 
Tineke de Ridder, Ria van der Kooi, Jannie Lycklema en 
Charina Sikkes. 

‘Verbaast u niet, verwondert u 

slechts!’ 

Bakhuizen – Vrijdag 21 februari aanstaande is mr. 
Henk J. Mous te gast in De Gearte. In zijn lezing 
‘Verbaast u niet, verwondert u slechts’ geeft hij een 
kijkje in de keuken van de Politie en zijn baan als 
Officier van Justitie. Bent u nieuwsgierig naar gekke 
en absurde verhalen of heeft u vragen op het gebied 
van recht, ethiek en opsporing?  Kom naar deze 
boeiende lezing in De Gearte!    

 

Na jaren gewoond te hebben in Gaasterland, zocht mr. 
Henk J. Mous de uitdaging als politieman in  
Amsterdam. 17 jaar werkte hij in diverse functies bij 
het bekende bureau Warmoesstraat. Met een bak aan 
levenservaring keerde hij terug naar het Noorden en 
werd Officier van Justitie.   
 

Ook in deze baan wordt iedere dag zijn levensspreuk 
‘Verbaast u niet, verwondert u slechts’ bevestigd. Als 
men denkt dat het niet gekker kan, dan dient het  
volgende absurde verhaal zich al weer aan. Aan de 
hand van zijn opgedane levenslessen in Amsterdam en 
de boeiende zaken uit opsporingen en de rechtszaal 
(met als laatste de moord op Marianne Vaatstra), geeft 
de heer Mous een zeer interessante lezing in  
Bakhuizen. 
 

Locatie:  M.F.C. De Gearte 

Datum:   vrijdag 21 februari 

Aanvang:  20.00 uur 

Entree:   € 5,00 

 

Mr. Henk J. Mous biedt deze lezing kosteloos aan aan 
M.F.C. De Gearte. De opbrengsten van de entree zijn 
derhalve volledig voor het dorpshuis.  

 

Mr. Henk J. Mous 
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Bouwen met  Bouma’s. 

Oud Papier 

Op zaterdag 8 maart en zaterdag 12 april 2014 wordt het oud 

papier weer opgehaald. Het papier graag goed bundelen of  

verpakken in een doos. 

Noteer alvast in uw agenda: 

SBF organiseert op Koningsdag zaterdag 26-04-2014 weer Beach Volleybal.  

De stichting “Bouwen met Bouma’s is in 2005 opgericht door de familie Bouma. 

Father Johannes Bouma woont in Zambia en is de inspirator van deze stichting. 

Er zijn de afgelopen jaren al diverse projecten gerealiseerd in Zambia. 

O.a: - Een huis waar men getest kan worden op HIV/AIDS en waar aidspatiënten hun medicijnen kunnen halen. 

-  Een opvanghuis voor zwangere vrouwen, vlakbij het ziekenhuis, waar ze de bevalling kunnen afwachten.  

- Een school speciaal voor gehandicapte kinderen. 

- Ziekenzaaltjes. 

- Scholen. 

Omdat er in het district Kaoma een structureel tekort is aan klaslokalen krijgt scholenbouw de hoogste prioriteit. 

Indien nodig financiert de Stichting de aanschaf van schoolmeubilair en zonne-energiemiddelen.  
 

In Koama is een bestuur van BmB die de projecten uitzoekt .  

Het is voor de Stichting niet belangrijk vanuit welke geloofsovertuiging de projecten zijn. 

 

Ieder jaar stuurt de stichting “Bouwen met Bouma’s” 4 bouwers voor een periode van 6 weken naar Koama, Zambia, om daar  
in samenwerking met de lokale bedrijven, te werken aan diverse projecten. 

In de afgelopen jaren zijn uit onze dorpen, Johannes de Jong uit Bakhuizen en Peter Kerkstra uit Hemelum al eens mee geweest . 

Het komend jaar gaat Piet Mous uit Bakhuizen samen met nog 3 bouwers meewerken aan het realiseren van 3 klaslokalen bij een 
bestaande school in Mwandasengo. 

De lokale bevolking is zich ervan bewust dat goed onderwijs heel belangrijk is. 

Het bestaande schooltje is dan ook door hen zelf gebouwd , de onderwijzers werken er op vrijwillige basis en worden door de  
dorpsbewoners in natura betaald. 

Het is de bedoeling dat als de bouwers eind mei 2014 arriveren alles klaar staat. 

De lokale bevolking zal er zelf voor zorgen dat er voldoende zand en stenen aanwezig zijn. 

Op deze manier dragen ze letterlijk en figuurlijk zelf een steentje bij. 

 

De opbrengst van de vastenactie 2014 van de Sint Odulphusparochie in Bakhuizen wordt  
besteed aan de financiering van deze 3 klaslokalen. 

 

 Stichting Bouwen met Bouma’s 

 www.bouwenmetboumas.nl 

 info@bouwenmetbouwmas.nl 

 IBAN:NL34RABO0114020906 

 ANBI-nr: 815014934 


