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 Ook al wonen we nu officieel in de gemeente De 

Friese Meren, we blijven voor ons gevoel nog 

heel gewoon Gaasterlanders uit Bakhuizen. Dat is 

ons thuis. De naam De Friese Meren zegt ons niet 

zo veel. Het zal wel weer wennen na 

verloop van jaren, maar daar zijn we nog niet 

aan toe.  Ook al zal het economisch efficiënter 

en bestuurlijk beter zijn dan voorheen, het voelt 

toch meer als een gedwongen huwelijk. Het is 

nog even wennen aan de nieuwe partner.  

De samenwerking moet nog op gang komen.  

Participeren is het toverwoord van deze tijd.   

Als kleine bijdragen heeft het shantykoor De 

Warringers uit Joure op het Shanty Festival In   

’t Haske te Joure, op 1 Maart, ook het Lemster 

Shantykoor en de Bakhústerheech Sjongers  

uitgenodigd. En jawel: het werd een zeer  

geslaagde avond vol zang en gezelligheid. Er 

werd uit volle borst meegezongen door de  

propvolle zaal met veel jeugd aan de bar met 

een pilsje in de hand. Er was een broederlijke 

carnavaleske sfeer waar ik mij als geboren  

Brabander weer helemaal Thuis voelde. 

 

Eachteister. 

Thuis 

De plaats waar je geboren bent, is je  

geboortegrond. Daar stond of staat je geboortehuis. 

De plek waar je als kind veilig in de besloten warmte 

van het gezin je eerste levensjaren beleeft. Je was 

je nog niet bewust van goed of kwaad, of hoe groot 

de wereld was. Later komt de drang om uit te  

vliegen en wil je de wereld ontdekken en is het  

begrip thuis vervaagd. Je ontdekt dat je op een  

andere plek in deze wereld je ook thuis kunt voelen. 

Natuurlijk blijft de plaats waar je geboren bent wel 

een apart plaatsje innemen in je hart, een teder 

gevoel. Maar het is niet meer je thuis. Dat is de 

plaats waar je zelf weer een bestaan opbouwt.       

Het vreemde is dat thuis zijn niet allen een huis of 

dorp is, maar ook een heel land kan zijn.       

Het is dus een collectief begrip dat mensen of  

volkeren bindt. Wel met dit verschil dat je als kind 

het thuisgevoel sterker ondervindt, dan als  

volwassene het thuisgevoel voor zijn land voelt.  

Behalve natuurlijk als we als land mee doen aan 

sportevenementen zoals wereldkampioenschappen 

voetbal, of Olympische winterspelen, en we winnen 

plakken of bekers. Ja dan zijn we ineens zo blij als 

een kind en is het thuisgevoel weer sterk aanwezig. 

(Wij) hebben dan gewonnen!! Zelfs al woon je aan 

de andere kant van de wereld, jouw geboorteland 

heeft gewonnen. De band is zo sterk dat je even  

vergeet waar je woont. Het begrip thuis zit dus 

blijkbaar in onze genen en bepaalt ook je  

gevoelens ten opzichte van andere mensen.  
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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. 

 

Met dit bericht wordt u hierover geïnformeerd en zo voldoet de vereniging aan bovenstaande verplichting.  

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 

 

Alles verloopt verder automatisch, net als voorgaande jaren. Bovenstaand bericht is enkel ter kennisgeving. Zijn er 

echter vragen, bel gerust: 0514-850230 

Bram Boehlé penningmeester Dorpsbelang BMR 

 
ZATERDAG 10 MEI is er weer de HAPPY DAY ten  

bate van de jeugd van onze voetbalclub. 

Vele activiteiten zoals snelheid schieten, voetbal 
midget golf, kopschieten en voetballen tegen de 
ouders niet te vergeten.  
 
Het Bakhuster Kanon en de 'beste 'lukers' bokaal' 

zijn ook weer te winnen.     

Voor de kleinere gasten staan er luchtkussens en ze 

kunnen geschminkt worden.  

Aan de inwendige mens wordt ook gedacht. 

Als afsluiter gezellig met zijn allen napraten in de 

kantine met 3 rondjes draaiend rad. 

ZET HET VAST IN UW AGENDA   

 

Tot dan! 
 

m.vr.gr het happy day bestuur  

Contributie inning 2014 voor OP ’E HICHTE en vereniging Dorpsbelang 

Bakhuizen, Mirns en Rijs. 

Happy Day Voetbalclub 

Sinds  december 2013 is in het  mfc. DE GEARTE in 
Bakhuizen een inzamelpunt ingericht voor de  

Voedselbank. 

Er is nu  voor de inwoners van Bakhuizen en  
omstreken een voedsel  inzamelgelegenheid  
gekomen waarmee U op een eenvoudige manier  
daadwerkelijk ondersteuning  kan geven aan  

medemensen die tijdelijk hulp behoeven. 

Als U duurzame levensmiddelen wilt schenken aan 
de Voedselbank dan bent U van af nu welkom  in het 

mfc.  “De Gearte”. ( let op openingstijden). 

Namens de ontvangers van de voedselpakketten  

willen de voedselbankmedewerkers U bedanken. 

OPENING INZAMELPUNT VOEDSELBANK 

“mfc. De Gearte” 
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Zaterdag 28 juni organiseert de wandelcommissie van de S.V. Bakhuizen de 5e  Gaasterlandse Heuvelen  

Wandeltocht. 

De wandelafstanden waaruit u kunt kiezen zijn: 

- 10 kilometer ‑ 20 kilometer ‑ 30 kilometer 
Voor een ieder die de tocht volbrengt is er een leuke herinnering in de vorm van een medaille. 

Alle routes starten bij de kantine van het  
sportcomplex van de V.V. Bakhuizen aan de Johannes Nagelhoutlaan 24, en zijn geschikt voor het hele  

gezin. 

Opgave bij de start of via de website: www.wandeleningaasterland.nl 

Bewegen is gezond! U loopt toch ook mee……….. 

Windows XP 

Er wordt veel over gesproken in de media: Microsoft stopt de ondersteuning van Windows XP. Wat heeft dit nu 

voor gevolgen?  Er is nogal wat verwarring over. 

In simpele bewoordingen: met Windows XP heb je meer kans om een virus op te lopen, omdat Microsoft nieuwe 
beveiligingsproblemen niet meer oplost. Deze oplossingen worden verstrekt via de updates en die stoppen dus op 8 

april 2014. 

Op zich is dat niet zo heel erg als je een virus oploopt, in het ergste geval moet je de computer opnieuw laten 
installeren. Het wordt pas gevaarlijk als op de bewuste XP computer ook gebruikt wordt gemaakt van  
telebankieren. Er zijn virussen die zich specifiek richten op telebankieren en zo duizenden euro's kunnen stelen 
van een rekening. Dit telebankieren is dus ook het betalen met Ideal als er iets via Internet besteld wordt. Schade 
door cybercriminaliteit wordt doorgaans vergoed door de bank, tenzij de klant nalatig geweest is en onnodig risico 

gelopen heeft. Dus: vanaf 8 april niet meer telebankieren/Internetshoppen op een XP computer ! 

Wat kun je er aan doen:  

1. Nieuwe computer kopen (duurste oplossing) 

2. Bestaande computer (laten) upgraden naar een nieuwere windows versie (minder duur, maar niet altijd  

mogelijk) 

3. Bestaande computer (laten) herinstalleren met Linux ipv windows (goedkoop, veilig, maar minder  
mogelijkheden voor degene die veel verschillende soorten windows programma's gebruikt) 

 

Belangrijkste om te onthouden: Een Windows XP machine blijft het gewoon doen na 8 april, maar men moet er 
niet meer op telebankieren ! 

 

Ten slotte:  Niet alleen de klanten van de banken lopen tegen het XP probleem aan, maar de banken zelf hebben 

ook hun problemen: De meeste geldautomaten bevatten een computer met....Windows XP ! 

Marien Everse 

DigiWeetjes 
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Kom allemaal naar de Algemene Ledenvergadering van 
Dorpsbelangen BMR; Belangrijke onderwerpen!! 
 

Jaarvergadering Dorpsbelang BMR d.d. 
donderdag 24-04-2013 

Om 19.30 uur in de Gearte 
 

     Agenda: 
1. Opening  

 

2. Notulen vorige vergadering d.d.  

18-03-2013  

3. Samenstelling bestuur: 

a. Karin van Wijk (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar; vacature  

b. Regina de Roos heeft zich terug getrokken; (vertegenwoordiging Mirns) , vacature 

4. Financieel verslag 2013 

a. Verslag van de kascommissie 

b. Benoeming nieuwe kascommissie 

c. Incasso: contributie bij contante betaling naar  €8,50 

5. Energie coöperatie voor BMR. 

6. Bezuinigingen DFM: Verenigingen en De Gearte worden geraakt!! 

7. Mededelingen Bestuur 

a. Laaghangend Fruit 

b. Website 

c. Glasvezel 

d. Gezamenlijke Dorpsbelangen in de nieuwe gemeente De Friese Meren 

e. Woonvisie 

f.  Oppimpen Bakhuizen 

8. Boek over Historie Bakhuizen 

9. Rondvraag 

10. Sluiting      

Het bestuur: 

Wink Blomsma, voorzitter  tel 0654986718 

Karin van Wijk, secretaris  tel 0650868524 

Bram Boehlé, penningmeester tel 0653263093 

Anne van der Zee (Rijs)  tel 0514 581719 

Regina de Roos (Mirns)  tel 0514 581951 

Gerrit de Groot (Ondernemers) tel 0514 581295 
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Aanwezig: 24 personen 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Wink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onder de aanwezige zijn een aantal Gemeenteraadsleden. Er 

zijn geen extra agendapunten. 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 19 maart 2012  

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 

 

3. Bestuursamenstelling 

Er zijn 2 bestuursleden die er 4 jaar hebben op zitten. Marian Postma, niet verkiesbaar, en Wink Blomsma,  
herkiesbaar. Doordat Marian er uit is, was het gewenst dat er vanuit Rijs een nieuw bestuurslid kwam. Anne van der 

Zee heeft zich hiervoor aangemeld. 

 

Anne en Wink zijn benoemd door de vergadering. 

 

4. Financieel verslag 

Bram geeft toelichting op het verslag. Er zijn nu 406 leden waarvan het grootste gedeelte via een automatische  
incasso betaald. Helaas is er nog een kleine groep die dat niet doet en om die contributie te innen moeten dus nog 

vrijwilligers op pad.  

 

Een aantal vragen: 

Joop Melchers: bestaan de inkomsten alleen uit contributie? Ja. 

Piet vd Linden: laaghangend fruit staat niet in het overzicht. Dit klopt, dit is in het beheer van de gemeente. 

 

Alle facturen van het krantje gaan voortaan via de rekening van het Dorpsbelang.  

 

De kascommissie (Annie Sikkes en Tryntsje Stienstra) is akkoord.  Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Annie 

Sikkes en Joop Melchers. 

 

5. Mededelingen bestuur 

-  er is meer publicatie van dorpsbelang in het krantje 

-  laaghangend fruit staat standaard op de agenda. Dit is een potje van de gemeente waaruit, alles wat in  
algemeen belang van het dorp is, betaald kan worden. Kom met voorstellen. 
Wim Gerrits vraagt hoe het staat met het beeld van pastor Coenders. Wink geeft aan dat het noodzakelijk is dat 
er een plan wordt opgesteld. Wie doet wat etc. en de kosten.  
In het kader van de nieuwe gemeente vanaf januari 2014 en de bezuinigingen is het wenselijk om zoveel  

mogelijk projecten dit jaar te realiseren. Het is nog niet duidelijk of er in 2014 nog een potje is. 

-  we willen komend jaar proberen om de website meer leven in te blazen. Vrijwilligers zijn welkom. 

-  Onlangs is er wat commotie geweest met betrekking tot zandtongen. Men was bang dat ze bij het Koepeltje 

zouden komen, maar het bleek om Oudemirdum te gaan. 

 

Notulen ALV dorpsbelang Bakhuizen-Mirns-Rijs d.d. 18 maart 2013 
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-  Er vindt 2x per jaar overleg plaats met de gemeente: 1x met B&W en 1x over gebiedsgebonden werk. 
 Wim Gerrits geeft aan contact te hebben gezocht met de gemeente. Hij heeft verzocht om drempels in de 
 straat, aangezien de straat nu toch open ligt voor rioolwerkzaamheden, en om extra groenvoorziening te
 genover zijn huis. De gemeente gaat geen drempels neerleggen en de groenvoorziening komt er ook niet.  
 Er blijkt ook slechte informatie voorziening naar de bewoners t.a.v. de rioolwerkzaamheden.  
 Het blijkt dat de bewoners zelf de hemelwaterafvoer moeten aansluiten, terwijl het voor de bewoners van 
 de Odulphusstraat wel is gedaan door de gemeente. Joop Melchers vraagt zich af of er op meer plaatsen  
 aanpassingen gepland staan. Vooralsnog niet bekend. 
-  De commissaris van de koningin is op bezoek geweest. Bram is samen met nog 2 andere namens de dorpsbe
 langen van Gaasterlan-Sleat aanwezig geweest. Er zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest, zoals 
 wat betekent de fusie, welke voorzieningen blijven, openbaar vervoer, relatie tussen plaatselijk belangen 
 en nieuwe gemeente. De uiteindelijke invullingen zijn nog niet duidelijk. Er komen bezuinigingen, maar wat 

 de consequenties zijn voor Bakhuizen-Mirns-Rijs is niet duidelijk. 

-   Er vindt een lobby plaats om glasvezel aan te leggen voor een snellere internetverbinding, zowel voor parti
 culieren als bedrijven. Het heeft ook in het dorpskrantje gestaan. Alle 3 de gemeenten zijn positief hier

 over. 

-   Woonvisie: er is aandacht gevraag voor sociale voorzieningen en werkgelegenheid binnen de dorpen. 

-   Er is een trapje bij de haven geplaatst. 

-   Fietsknelpunten worden door de gemeente mee genomen. 

 

6. Gezamenlijke Dorpsbelangen in de nieuwe gemeente De Friese Meren 

Bram zit in de werkgroep, die is opgericht door alle plaatselijke belangen van Gaasterland. Deze werkgroep heeft 
een notitie geschreven t.a.v. de wensen en verlangen. Hoe zien we de relatie met de nieuwe gemeente? Deze notitie 
is gestuurd naar de gemeente, politieke partijen en commissaris van de Koningin. Tijdens de vergadering van alle 
plaatselijke belangen is deze notitie goedgekeurd en heeft de werkgroep het mandaat gekregen om de notitie te 
verspreiden en zo nodig gesprekken te voeren. Het betreft algemene structuren en niet specifiek per dorp.  
Dorpsgerichte zaken liggen bij de plaatselijke belangen per dorp. In september zal er weer overleg zijn tussen alle  

plaatselijke belangen. 

Wink vraagt of er al iets is vernomen van de andere plaatselijke belangen van Lemsterland en Skasterland. Ze zijn er 

wel mee bezig. 

 

7. Boek over Historie Bakhuizen 

 

Piet vd Linden geeft uitleg over de stand van zaken. Er wordt uitgegaan van het materiaal dat verzameld is voor het 

100 jarig bestaan van dorpsbelang.  

- Het boek zal ongeveer 256 pagina’s hebben waarvan ongeveer 40% tekst en 60% beeldmateriaal.  

- Al het materiaal dat overblijft komt op CD in het boek.  

- Het betreft de historie van de 19de en 20ste eeuw 

- Het gaat over de gewone man. Auke Bult ondersteunt als historicus. 

- Het moet in 2015 klaar zijn voor de reünie van de oud Bakhusters.  

- Boek moet betaalbaar zijn 

Er is eerst een investering nodig en het verzoek is om budget van het laaghangend fruit te gebruiken. Er komt een 
begroting en dan zal er overlegd worden met het dorpsbelang. Men denkt aan een oplage van 1500-2000 exemplaren. 
Er wordt een voorstel gedaan om dit te bepalen aan de hand van een voorinschrijving met betaling. Piet vindt het 

daar nog te vroeg voor aangezien het boek pas in 2015 uit komt. 
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8. Rondvraag 

Dorpsbelang:  

Is er belangstelling voor het tobbedansen? In het kader van de fusie wordt dit in augustus 2013 georganiseerd en kan 

per dorp 1 tobbe meedoen. 

Joop Melchers:  

Is het bestuur nu voltallig en slagvaardig? Het kan beter maar we zijn op de goede weg. 

 

Piet vd Linden:  

Er is contact met Bart Driehuis i.v.m. wateroverlast rondom mijn huis. Dit even ter info. BMR zal dit nog meenemen 
naar overleg met gemeente in april. 

 

Wim Gerrits:  

N.a.v. de eilandjes in de Morra ligt de afspraak dat de Bakhustervaart op diepte gehouden wordt (1.20m). Voor  

Hemelum zijn er nog onderhandelingen gaande. 

CDA:  

Onlangs nog op werkbezoek geweest in Bakhuizen. We zijn goed opgevangen en geïnformeerd. Dit alles is na te lezen 

op de website.  

Annie Sikkes:  

Namens het bestuur van de Gearte bedankt voor het nieuwe meubilair. 

Tjitte Haarsma:  

-     de calamiteitenlijn is het nummer van het gemeentehuis in Joure geworden. Na werktijd wordt je  

      automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende (tel: 140514 zonder kengetal) 

- Henk Bolding is het nieuwe aanspreekpunt 

 

Johan vd Werf: 

Door de manier waarop de boom bij de Gearte is afgezaagd hebben veel auto’s problemen.  

 

Jeroen Mous: 

- Dorpsbelang lijkt niet te leven. Op de website zou je lopende projecten kunnen vermelden van dorpsbelang. 
BMR is bezig om te proberen om de website nieuw leven in de blazen. Iedereen (ook de verenigingen) moet er 

gebruik van gaan maken. Er is wel hulp nodig bij het onderhoud van de website. 

- Complimenten voor het dorpskrantje. 

 

Anne vd Zee: 

Geeft richting de aanwezige politici nog de opmerking dat het een gemiste kans is dat er besloten is om 1 tak van de 

Rijstervaart niet uit te baggeren. Hier liggen veel bootjes, ook van inwoners van Rijs. 

 

Wink: 

Maak vooral kenbaar bij buren etc. dat dorpsbelang bestaat. 

 

9. Sluiting 

Om 21.05 uur wordt de vergadering gesloten. 
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Maak het verschil,  zeg NEE  tegen de plastic tas  
en neem JE EIGEN TAS mee. 

 
Balk - Zal ik er een tasje omheen doen? Wat is het vaak gemakkelijk om ja te zeggen, als we boodschappen doen. En 
wat doen we ermee? Thuis komen ze in de kast terecht en worden een paar keer per jaar opgeruimd en in de kliko 
gegooid en komen zo in het milieu terecht. Het is berekend, dat we ongeveer 70 tasjes per jaar gebruiken. Wel heel 
veel!!! 
 
En wat is er een gemakkelijke oplossing. De wereldwinkel heeft handige shoppers en prachtige rieten manden in 
allerlei soorten, maten en kleuren. 

Een handige shopper, en nog eerlijk ook! De Big Fair Bags van organisch katoen uit India. De katoenboeren gebruiken 
geen bestrijdingsmiddelen maar natuurlijke compost voor de teelt van dit katoen. In deze serie hebben we ook hele 
handige fietstassen om alle boodschappen mee te krijgen op die fiets. 
 
De wereldwinkel heeft ook een ruime sortering aan rieten manden en tassen in verschillende afmetingen,  
kleurstellingen uit Madagaskar. De lokale bevolking op Madagaskar maakt al jarenlang rieten manden voor eigen  
gebruik. De laatste jaren worden de  manden en tassen ook naar het Westen geëxporteerd. De manden worden  
geweven van geplet waterriet en raffiapalmbladeren. Afmeting 40 cm. Deze tassen en manden zijn oersterk en gaan 
jaren mee. 
                                     
       
Wereldwinkel “Gaasterlân 
F.D. Hoekstraplein 3 
8561 EP Balk 
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl                            
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Onze Sint Odulphusparochie is een van de weinige parochies in Noord-Nederland waar jaarlijks een  

sacramentsprocessie wordt gehouden. Het is een traditie die uit de Middeleeuwen stamt, maar die sinds 

de laatste decennia in de vorige eeuw op de meeste plaatsen is afgeschaft c.q. in onbruik is geraakt.  

Toen ik, bijna 18 jaar geleden, in Bakhuizen voor het eerst met dit fenomeen in aanraking kwam, had ik 

er eerlijk gezegd gemengde gevoelens bij. Ik vroeg me af of dit gebeuren nog wel paste in de huidige 

tijd. Is het geen nostalgie, verlangen naar oude, glorierijke, maar vergane tijden?                   

We gaan toch niet meer terug naar vroeger, naar het Rijke Roomse Leven? De sacramentsprocessie riep 

bij mij het beeld op van de bruidjes, de vaandels, het baldakijn  en ander uiterlijk vertoon. Een beetje 

bescheidenheid en ingetogenheid leek me meer op zijn plaats. We hoeven toch niet zo te koop te lopen 

met ons geloof. Geloof is toch meer iets voor de binnenkamer. En, doe maar gewoon, dan doe je al ….     

Maar toch …. 

 

Nieuw inzicht                                                                                                                                                               

Vele jaren heb ik – met veel plezier - meegewerkt aan de voorbereiding en viering van de  

sacramentsprocessie en hierbij ontdekte ik dat er veel meer aan vastzit dan ik aanvankelijk dacht.   

De eerste ontdekking was dat deze viering een gebeuren is van de hele gemeenschap. Zoveel mogelijk 

mensen worden erbij  betrokken. Mensen en groepen van de parochie, maar ook daarbuiten. Ik herinner 

me de positieve reacties  van mensen  toen ze werden uitgenodigd om aan de processie mee te doen en 

een bijdrage te leveren.  Mensen doen graag mee, worden graag gezien en gewaardeerd. En ook: de  

parochie is geen eiland, maar is met al haar vezels met het dorp verbonden.  

Geloofs- en dorpsgemeenschap zijn nauw verweven met elkaar op een heel natuurlijke manier.               

Ik ervoer een weldadige openheid naar elkaar toe.  

 

Verbondenheid                                                                                                                                                              

Een woord dat voor mij centraal staat bij de processie is verbondenheid. We gaan naar buiten en maken 

een rondgang over het kerkhof, ons prachtige en altijd keurig onderhouden kerkhof; we weten ons  

verbonden met onze dierbare overledenen, met hen die ons in geloof, in hoop en liefde zijn voorgegaan.  

Dit vieren en beleven we, verbondenheid met elkaar, levenden en doden, verbondenheid ook met de 

aarde. Bidden en zingen met je voeten op de aarde, onder de blote hemel, is anders dan in een kerk. De 

fluitende vogels en de wind die door je haren waait maken dat je je  nog meer verbonden voelt met de 

Schepping en haar Schepper. Ja, we maken deel uit van de schepping, we komen uit de aarde – en keren 

er weer naar terug -  maar tegelijk zijn we met Gods Geest beademd en geroepen om onze aarde mooi 

te maken. 

 

Geloven met je voeten                                                                                                                                                

Het is een processie. Dat zegt iets over geloven. Geloven is niet alleen maar in de kerk zitten, maar is 

vooral ook gaan. Geloven is gaan, op weg gaan. Abraham ging op weg. Hij verliet zijn oude, vertrouwde 

land en ging naar een voor hem onbekend, nieuw land. Hij gaf gehoor aan een Stem, vertrouwde zich toe 

aan een enkel Woord. Geloven is op weg gaan, is bewegen zowel in lichamelijke als in geestelijke zin. 

Geloven is niet blijven zitten waar je zit, maar in beweging komen.  Geloven doe je niet alleen met 

hoofd, met hart en handen, maar ook met je voeten.  En samen lopen gaat altijd beter dan alleen.  

Samen lopen in een stoet geeft een ander gevoel dan lopen in je eentje. Samen zijn we onderweg. 

Sacramentsprocessie in Bakhuizen 
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Traditie                                                                                                                                                                       

Lopen in de sacramentsprocessie verbindt je ook met elkaar. De processie bevestigt en versterkt de  

onderlinge band. Die onderlinge band is gebaseerd op het geloof. Het geloof in Jezus Christus dat ons 

samenbrengt, op weg zet en gaande houdt. Dit geloof hebben we gekregen en willen we doorgeven, maar 

wel proberen we steeds te zoeken naar nieuwe vormen en nieuwe woorden zodat het ook een jonge  

generatie kan aanspreken. Het zegt ook iets over wat we onder traditie verstaan. Traditie is niet het  

klakkeloos overnemen van wat altijd zo is geweest, maar op nieuwe manier  zoeken naar de kern, het 

hart van ons geloven. Traditie is niet iets dat eens en voor altijd is vastgelegd, een massief en  

onbeweeglijk blok beton, maar is beweeglijk en vloeibaar, dynamisch en verrassend als een stromende 

rivier. Wij maken deel uit van de traditie en vernieuwen haar steeds.  Een hele uitdaging! 

 

Laten zien wat je beweegt                                                                                                                                            

In de processie laat je zien wat je beweegt. Lopend in een processie toon je je identiteit. Je laat zien 

waar je voor gaat en waar je voor staat.  In dit verband kunnen we ook denken  aan demonstraties,  

optochten waarin mensen lopen die strijden voor loonsverhoging, tegen de afbraak van de zorg; mensen 

die de straat op gaan om hun solidariteit te betuigen met uitgeprocedeerde asielzoekers, opkomen voor 

kwetsbare mensen, strijden voor een rechtvaardige samenleving.   Er is een gemeenschappelijk doel en 

mensen laten van zich horen om dit doel te bereiken, zijn strijdvaardig.                                                                       

En de sacramentsprocessie dan? Wat beweegt ons daarbij? Wat demonsteren wij? Wat laten wij zien? 

Waar demonstreren wij voor? Of tegen?  Waar strijden wij voor, of tegen? 

 

Sacramentsprocessie.                                                                                                                                         

Het woord sacrament zit er in. Een sacrament is een heilig teken, een teken van Gods liefde.  

De katholieke kerk kent zeven sacramenten waarvan de eucharistie de belangrijkste is. In de eucharistie 

vieren we dat God zich in Jezus met de wereld verbindt. In het teken van het Heilig brood is Hij onder 

ons aanwezig. Bij de vieringen in de kerk nemen we deel aan de eucharistie en krijgen we deel aan het 

Lichaam van Christus (neemt en eet); we ontvangen het Lichaam van Christus om zelf ook Lichaam van 

Christus te worden, zijn weg van dienstbaarheid en belangeloze liefde te gaan in onze wereld, in onze 

tijd.                                                                                                                                                 

Bij de sacramentsprocessie wordt het Heilig Sacrament (Heilig Brood) in een monstrans meegedragen. In 

onze parochie hebben we een  prachtige, rijkversierde monstrans waarin meen ik ook goud van oorijzers 

is verwerkt, een mooie gift van mensen aan de kerk. Mensen gaven (en geven) graag iets kostbaars aan 

wat voor hen kostbaar en dierbaar is.                                                               

De monstrans doet ook weer denken aan demonstratie en het betekent: laten zien, tonen. Als we dan in 

de sacramentsprocessie lopen dan wordt hiermee Gods liefde voor de mensen getoond, een demonstratie 

van Zijn liefde voor mensen, voor alle mensen.  

Paus Franciscus                                                                                                                                                                    

Onze paus zegt het vaker: de kerk moet zich niet opsluiten in zichzelf, maar naar buiten gaan. Ze is er 

niet voor zichzelf, maar voor de wereld, voor de mensen, alle mensen. Ook in deze zin is de kerk echt 

een wereldkerk. God is op straat te vinden, bij de armen, bij de meest kwetsbare mensen.  Daar hoort 

de kerk te zijn. Daar is ook de paus te vinden die zegt: beter een gewonde dan een zieke kerk.  

Herleving van de processie                                                                                                                                                                        

De afgelopen jaren zien we dat er weer meer aandacht is voor processies. We kunnen denken aan de  

processie in Dokkum op Bonifatiusdag en de Mariaprocessie in Leeuwarden. In tegenstelling tot de  
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katholieken in de zuidelijke provincies van ons land gingen de katholieken hier niet de straat op. Er was 

trouwens ook lange tijd (1848-1983) een processieverbod. Nu lijkt het tij enigszins te keren en gaat men 

weer de straat op, dikwijls onder het motto: laat je geloof maar zien; het mag gezien worden. Je hoeft 

er niet voor te schamen.  Het past denk ik ook in de huidige tijd van openheid en transparantie. Het is 

echter wel steeds de kunst de juiste ‘toon’ te vinden, een goede balans  tussen uiterlijk en innerlijk, 

binnen en buiten, wij en zij.  

Gevaren                                                                                                                                                                               

In vroeger tijden werden processies ook wel gehouden als een rituele afbakening  van het eigen 

(parochie)gebied. Men liep dan langs de grenzen van de parochie om anderen te laten merken: dit is ons 

gebied (en dus niet van jullie). Zo schept de processie meer verdeeldheid dan verbondenheid.  

Wij tegenover zij. We hoeven maar te denken aan Noord-Ierland, de marsen van Katholieken enerzijds 

en Protestanten anderzijds , om te constateren  welke heilloze gevolgen dit heeft.           

Processies die provocerend uiting geven aan je identiteit, maar haar doel zo voorbijschieten doordat ze 

daarbij anderen uitsluiten en zich tegenover anderen opstellen.                                                                                              

Een goede processie, en zeker een processie in de geest van Jezus en het Evangelie sluit mensen niet uit, 

maar sluit mensen juist in, toont juist dat we allen broeders en zusters zijn, wie we ook zijn, waar ook 

vandaan, wit of zwart, ziek of gezond, arm of rijk. Een goede processie verbindt mensen met elkaar en 

roept op tot dankbaarheid. 

Bidden en danken                                                                                                                                                                

Een nog niet genoemd aspect van de processie betreft dat het een uiting van dankbaarheid is. Processies 

gingen vaak ook door de velden en landerijen als dankzegging voor de vruchten van het land. Ook was 

het een bedevaart; er werd gebeden om een goede oogst. Denk hierbij ook aan de biddag en dankdag 

voor gewas en arbeid die in vele Protestantse kerken  nog steeds gevierd worden. De Katholieke kerk 

kende vroeger de kruisdagen (drie dagen voor Hemelvaart). Processies werden  gehouden om  

bescherming te vragen tegen plagen en  natuurgeweld, om kwaad af te weren.    

Stil staan bij verleden, heden en toekomst                                                                                                                                                                   

In Bakhuizen maken we op Sacramentsdag  (twee weken na Pinksteren) een rondgang over het kerkhof. 

Het korps is er ieder jaar  bij om de processie met mooie muziek te begeleiden en onderweg staan we af 

en toe even stil, bv. bij de uitbeelding van de zeven sacramenten, de zeven werken van barmhartigheid 

of een andere ‘statie’.  Dit jubileumjaar is het ook weer de bedoeling om af en toe stil te staan.  

Verschillende mensen en groepen zijn uitgenodigd om iets te tonen van waar zij mee bezig zijn, wat hun 

gedachten zijn bij honderd jaar Sint Odulphuskerk.                                                                                                                    

Zo willen we er met elkaar een feestelijke dag van maken, een feest van  verbondenheid: met elkaar, 

met Christus, met de wereld en met de geschiedenis: verleden, heden en toekomst komen bij elkaar.  

We kijken naar de aarde en de lucht, naar boven en beneden; we kijken naar achteren en naar voren, 

naar het verleden en de toekomst. De toekomst die we hopen mee te maken, in dubbel opzicht.  

Tenslotte                                                                                                                                                                            

De processie lijkt op een optocht. Toch is er een verschil. Kent de optocht vooral toeschouwers, de  

processie kent alleen deelnemers.  Een optocht kijk je naar, een processie neem je aan deel, daar kijk 

je niet naar, maar doe je aan mee. Hopelijk doet u ook mee.  Tot ziens op 22 juni. 

Pastor Wiebe Mulder 
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Op het moment dat u dit leest zijn er nog 2 maanden te gaan tot aan de startavond van het jubileumjaar 

op 4 juni. 

De commissie zit intussen niet stil en is in de planning al bij Pasen 2015. Maar nog niet alles is al  

gedetailleerd uitgewerkt. Nu hoeven wij als commissie gelukkig niet alles zelf te doen. Zodra een  

onderdeel concreet begint te worden, wordt er een enthousiaste subgroep bij gezocht en dat slaagt tot 

nu toe bijzonder goed. Met dank aan alle medewerking. 

 

Er wordt nu bv. gewerkt aan: 

- een herinneringsboekje 

- een plan voor het kerkplein voor een onthulling op 4 juni door onze oud-plaatsgenoot Sible de Blaauw 

- verdere uitwerking van de avond van 4 juni t.a.v. lezing en muzikale omlijsting 

- het geven van verdere invulling aan de Sacramentsprocessie van 22 juni (zie extra info) 

Enz. 

 

Wat zit er nog meer in de planning? 

In de zomermaanden juli en augustus nemen we even een vakantiepauze. 

Daarna starten we weer op 13 september. Dit is de slotdag van de “Open kerkdagen” van elke  

zomerperiode en tevens is het dan monumentendag en orgeldag. Het wordt de dag met veel prachtige 

muziek. 

En verdere data om vast te noteren: 

- 19 oktober: een feestelijke viering in de St. Odulphuskerk om 10.00 uur 

- 25 oktober: bonte feestavond in De Gearte m.m.v. SBF en shantykoor 

- 31 oktober: activiteiten rondom Allerzielen met basisschoolkinderen 

- 1 november: Allerheiligen/Halloween invulling met de Swalkers van Straks. 

- Kerstavond 2014 !!!!!!! 

Meer info volgt. 

 

De vorige keer hebben we u gevraagd iets te willen schrijven of knutselen over verleden, heden en  

toekomst van gemeenschap en kerkgebouw (zie vorige krant). De eerste bijdragen zijn binnen.  

Vult u aan? 

 

Ook schoolkinderen kunnen meedoen met 

verhalen, maar ook met tekeningen en 

knutselwerk om t.z.t. in de kerk tentoon te 

stellen. 

 

De commissie. 

100 jaar St. OdulphusKERK 
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NL doet -> Bakhuzen docht 

Op sneon 22 febrewaris wie it suver drok yn de tún achter de Mariahof. Der waard mei man en macht timmere, 

seage en skroefd. En om âlve oere wie al goed te sjen dat it in folière wurde soe. 

Jan Willem Lunter, fan’e organisaasje fan de Mariahof, fertelde dat by ien fan’e bewennersgearkomsten  dy winsk 

nei boppen kommen wie: in bûtenfolière. Troch wat mei de tún te dwaan, wurdt de Mariahof mear in tús foar de 

minsken dy’t der wenje. 

De winsk foar in folière kaam by Ale Postma, de fûgeltsjeman fan ‘e bewenners, wei. Hy hat twa diamant-

falkparkiten en wat kanarjes, dy sitte no yn in koai yn’e Eekhoorn, it gebou achter de Mariahof.  Hy hie al kontakt 

mei Frans Molenaar, dy’t sels ek in folière hat. Dy koe ek adfisearje oer en by de bou fan dizze folière. 

Der wie al in ôfdakje yn’e tún, it mocht fan ’e wenningbouwstichting, der wie jild foar en it koe moai ynpast  

wurde yn it ramt fan ‘NL doet’. 

Sa kinne bewenners fan’e Mariahof en de oare bewenners fan Bakhuzen 

elkoar ris op in oare wize treffe en der komt in prachtige folière (dat 

wie al om alve oere te sjen!). In win-win-sitewaasje! 

Der stjit ek al in knappe bûten-pingpongtafel deun achter de Mariahof 

en der binne plannen foar it plantsjen fan leechstamfruitbeamkes.  

En miskyn dat der ek noch wol es wat túnke wurde kin? 

Yn elts gefal is dit moai slagge! 

 

Carnaval 2014...een kleine impressie 
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Lekker slapen in huize Rijsterbosch 

 

Hoe vaak ik niet langs de statige, leegstaande villa 
'Rijsterbosch" ben gefietst. Stond er opeens een bord 
'Te Huur' en vroeg ik mijzelf af: zou het iets voor mij 
zijn? En dan zag ik al die ramen die gelapt moesten 
worden. En zag ik mezelf rondlopen met de stofzuiger, 
wat een onderhoud zou het vergen. Opgelucht over 

mijn te kleine portemonnaie fietste ik weer verder. 

Dus toen ik vorig jaar opeens roering zag rondom de 
villa, was mijn interesse gewekt. Niet veel later hoorde 
ik dat er een Bed & Breakfast in zou komen en zag ik 

hoe de villa langzaam weer tot leven werd gewekt. 

Reden genoeg om eens aan te bellen; het eerste wat 
mij opvalt is een mooie krans aan de voordeur, vol met 
blauwe druifjes en "Vällkommen" erop. Waar zal ik nu 

weer terechtkomen? 

 

 
 

Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? 

Maja Ganzevles en Michel Lunenberg en wij komen van 
Ljusne, 300 km boven Stockholm, aan de oostkust van 

Zweden. 

Daar hebben wij 8 jaar gewoond. 

 

 
 
 

Omdat het daar zo mooi is? 

Het is een heel verhaal, het begint tijdens de terugrit van een vakantie vanuit Duitsland naar onze 

woonplaats Apeldoorn. 

Nu moet je weten dat we ooit vanuit Apeldoorn in Deventer zijn gaan wonen. Toen kreeg Maja  
heimwee. Maar tijdens de rit naar huis vanuit Duitsland, toen we tegen de files aanreden rond  
Apeldoorn, zei ze nota bene: ik wil weg. 

 

En zelf was ik er ook aan toe, ik was mijn werk zat als interim manager, dus we hebben de stekker  
eruit getrokken. Eerst zijn we oude panden gaan opkopen, opknappen en weer verkopen, dit liep goed. 
Vervolgens zijn we in Frankrijk gaan zoeken naar een locatie; wij wilden een accommodatie aanbieden 
waar mensen met honden op vakantie kunnen.  
We hebben zelf twee honden en vinden het vaak moeilijk om een leuke vakantieplek te vinden waar 

honden toegelaten zijn, vandaar. 

Uiteindelijk hadden we 3 geschikte plekken in Frankrijk, maar alledrie gingen ze op het laatste  

moment niet door. 
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Op een avond zaten we naar het televisieprogramma "ik vertrek" te kijken en zagen hoe mensen voor een 
habbekrats een camping in Zweden hadden gekocht. Wij raakten geïnspireerd. Via internet vonden wij 2 

campings die geschikt waren. 

7 december 2005 vlogen we naar een van die campings en 1 uurtje later was het rond. 

Op 28 maart 2006 zijn we wederom geland in Zweden (Ljusne) en begonnen aan de opbouw van de  

camping. We hebben een heerlijke tijd gehad en heel veel plezier. 

Maar er bleek één probleem, het toeristenseizoen duurt daar 4 maanden. Dus je hebt 8 maanden over. In 
de beginjaren wisten we die wel te vullen, met opknappen en allerhande klusjes. Later sloeg de  

verveling toe. 

Want als buitenlander konden we geen baan vinden; het was daar eigen volk eerst. Behalve wanneer je 

in de zorg aan de slag kon, daar waren nog wel vacatures. 

 

Wanneer zijn jullie teruggekomen en waarom juist naar Friesland? 

Sinds 1 oktober 2012 zijn we terug in Nederland.  

We hadden in Zweden heel veel gasten uit Friesland. Nou moeten we eerlijk zeggen, we waren altijd een 

beetje bevooroordeeld over de Friezen. Ze zouden stug zijn. 

Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Integendeel, ze waren open, vriendelijk en eerlijk. 

Menigeen kwam geregeld terug en dan namen ze leuke cadeautjes voor ons mee, zoals boeken of lekkere 
hapjes uit Friesland. Toen ze hoorden dat we terug wilden keren naar Nederland zeiden ze: jullie moeten 

naar Friesland komen! 

 

Nou, zo gezegd zo gedaan. 

 

Via internet vonden we een huurhuisje aan de Leise Leane, daar zijn we zo ingetrokken, rechtstreeks 

vanuit Zweden. 

Eerst maar eens even rondkijken of het ons hier echt zou bevallen. 

 

Tijdens het wandelen met onze honden liepen we natuurlijk al snel langs de villa 'Rijsterbosch". Onze 
interesse was gewekt, ideaal voor een Bed & Breakfast. Wij zijn op onderzoek gegaan, het bleek in  
eigendom van 't Fryske Gea. Toch hebben we ook nog verder gekeken in Friesland, maar geen enkel pand 
of locatie kon tippen aan deze. Wat wij bijzonder vinden en wij zijn niet bijgelovig verder, er  
liggen stenen uit Zweden rond het pand, die zijn met de ijstijd deze kant op geduwd. En het pand heeft 

precies net zo lang leeggestaan als wij in Zweden hebben gewoond. 

 

Waarom een Bed & Breakfast (B&B)? 

We zijn goed in het camping/hotelwezen. Omdat we het echt heel leuk vinden. En we horen dat ook al 

jaren terug van onze gasten.  

Het complete oude gedeelte van de villa zal voor de gasten zijn, met hun eigen lounge en terras. 

Wij wonen in het nieuwere gedeelte achter de villa. 
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Wat doen jullie om gasten naar Friesland te krijgen? 

Wij zijn aangesloten bij diverse organisaties.  

Er zijn hier natuurlijk al de nodige hotels en enkele B&B's. In Rijs zijn alleen hotels. 

Naar B&B's komen andere mensen dan naar hotels, zij die persoonlijke aandacht leuk vinden. 

De mensen zitten toch bij je in huis, je bent als gastheer en gastvrouw toegankelijk. 

Het blijkt dat veel zakenmensen ook liever een B&B boeken, vanwege het huiselijke aspect. Voelt  

gewoon meer als thuiskomen. 

Er hebben ook al veel trouwe gasten van onze camping in Zweden toegezegd langs te komen nu we in 
Friesland zitten.  

 

Michel en Maja laten mij een foto 
zien van hoe de villa er vroeger  
uitzag, het is ooit een hotel geweest 
met terras. Dit terras wordt in ere 
hersteld. Voor al die mensen die 
hongerig en dorstig uit het bos  
komen bijvoorbeeld. 

 

Michel en Maja zullen er  
lunchgerechten gaan serveren, met 
producten uit de streek. Dus goed 
belegde broodjes met diverse  
soorten kaas, vis en vleeswaren. 
Kopje soep voor de liefhebber. 

 

 

Hun aandacht zal uitgaan naar echt goede koffie, lekkere thee, wijn in diverse prijsklassen en tot 
slot meerdere soorten bier. Natuurlijk mag een lekker ijsje niet ontbreken. Kortom, goede kwaliteit 

in alle eenvoud. 

Eind april gaat B&B Rijsterbosch en het terras open. 

 

Mijn laatste vraag aan Maja en Michel: En? Voelt het al als thuis voor jullie hier? 

De mensen zijn relaxed. Je wordt met open armen ontvangen. We proberen de meeste werkzaamheden 

lokaal uit te laten voeren. Het zijn redelijke prijzen. 

Er is vertrouwen. Mensen houden zich aan hun woord. 

Ze kennen je heel snel, iedereen zwaait naar elkaar of zegt gedag. Zelfs de jeugd, wat wij als bijzonder 

ervaren. 

Wij voelen ons hier enorm thuis. 

Net als in Zweden is er hier niet veel stress. Dat doet ons goed, worden we zelf ook rustiger van. 

Wij hopen dat de mensen onze B&B zien als een aanvulling. 

Iedereen is zometeen welkom op ons terras, kom eens langs. 
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

23 mei sturen naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl 

of Tunkershof 4, Bakhuizen. 

  

De volgende editie verschijnt rond 7 juni.  

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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Nieuws van de Swalkers van Straks 

 

Hierbij weer even een update van de Swalkers van Straks. Op dit moment zijn we druk bezig met het  

organiseren van de komende evenementen.  

Wat we op 26 april gaan doen blijft nog even een verrassing.  

Hou hiervoor onze Facebook pagina: Facebook.com/Swalkersvanstraks in de gaten.   Op 17 mei komt het 

lasergame spektakel naar Bakhuizen. Op het plein achter de Gearte komt een opblaasbare arena  waarin 

jullie kunnen lasergamen.  We gaan er op dit moment van uit dat we starten om 19.00 uur. Omdat we 

van diverse instanties en organisaties een bijdrage hebben gekregen kunnen we de toegangsprijs laag 

houden: de kosten voor 1 x deelname is € 6,00 inclusief een glas drinken en een zakje chips.  

In het Swalkershûs is tijdens het evenement een DJ aanwezig.  

Wij willen nogmaals aangeven dat de avonden van de Swalkers van Straks niet alleen voor de tieners in 

Bakhuizen, Mirns en Rijs zijn, maar voor de alle tieners uit de (verre) omgeving!  

Omdat wij het belangrijk vinden dat Bakhuizen vaker positief in de belangstelling komt te staan, gaan 

wij dit evenement  goed promoten zodat het een groot succes wordt. Hiervoor zullen wij de  

verschillende media vragen hieraan aandacht te besteden, maar promoten kunnen wij niet alleen. Ook 

mond tot mond reclame is een heel sterk middel. Dus tieners van Bakhuizen: vraag je klasgenoten,  

sportvrienden, neven, nichtjes om ook mee te doen aan het lasergamen! 

Wil jij met jouw vrienden/vriendinnen zeker zijn van deelname? Geef je dan alvast op bij Ina Kuipers,  

e-mail: ina.kuipers@hetnet.nl .  Graag de namen van de deelnemers vermelden in de e-mail.  

Hieronder nog even het voorlopige programma voor het huidige seizoen.    

 

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  Swalkers van Straks 

 

Verder zijn we nog op zoek naar verstrekking van de werkgroep.  Heb je hiervoor belangstelling dan kun 

je dit doorgeven aan Ina of Hinke. Ook voor informatie of het aandragen van ideeën kun met hen contact 

opnemen.  

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 

 

 

De Werkgroep de Swalkers van Straks 
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Nieuws van de gidsen 

De Avond4daagse staat weer voor de deur 

Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO de 

Avond4daagse in Bakhuizen. Dit jaar vindt de 

Avond4daagse plaats op 2, 3, 4 en 5 juni aanstaande. 

Loopt u ook mee? 

Veel basisschoolleerlingen doen ieder jaar mee aan de 

Avond4daagse. Ook dit jaar verwacht de  

organisatie weer honderden leerlingen uit de omgeving, 

die tijdens de Avond4daagse gezellig met elkaar op pad 

gaan. 

Maar de Avond4daagse is niet alleen voor de jeugd, 

maar juist voor álle wandelliefhebbers. Bakhuizen leent 

zich door de omgeving natuurlijk erg goed voor mooie 

routes, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Afstanden 

De Avond4daagse kent 3 verschillende afstanden,  

namelijk 5, 10 en 15 kilometer per avond. De meeste 

deelnemers kiezen voor 5 en 10 kilometer. Maar, de 

vier routes van 15 kilometer zijn ook zeker goed te 

doen voor wat meer geoefende wandelaars. 

Startplaats en tijden 

De Avond4daagse start iedere avond bij De Gearte. De 

deelnemers aan de 10 en 15 kilometer kunnen al om 

17.30 uur starten. De deelnemers aan de 5 kilometer 

starten om 18.00 uur.  

Meedoen? 

Als u wilt meedoen, dan kunt u zich op de 1e avond 

(maandag 2 juni) melden bij de inschrijfbalie in De 

Gearte. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon.  

Het inschrijven van de leerlingen loopt zoals  

voorgaande jaren via school. De leerlingen worden  

hierover apart geïnformeerd.  

Vrijdag 18 april komen de meiden van de leukste club van 
Bakhuizen weer bij u langs voor een 'heitje voor een  
karweitje' ! Kunt u ons financieel steunen om weer een 
spetterend gidsen kamp te kunnen  
realiseren ? Eind mei ligt het de bedoeling om weer af te 
reizen naar het mooie Appelscha. 
  
De kinderen komen dus Goede Vrijdag bij u langs om een 
klusje voor u te doen  
(bv boodschappen, flessen wegbrengen, etc..). U krijgt 
dan een zegel voor op de deur zodat u niet vaker zult 
worden gevraagd. Zijn ze nog niet bij u geweest en u wilt 
dit wel graag dan mag u altijd een  
belletje doen naar de leiding. Wij zorgen dan dat er  
iemand bij u komt. Alvast hartelijk dank namens de  
gidsen en hun leiding.   
Een volgende keer zult u zeker lezen  hoe het is  
geweest… 
 
Gidsen leiding: Annie Mous (0514-582349), Marjet Cosa, 
Uilkje Boltjes, Ria vd Kooi,Jannie Lycklema, Charina  
Sikkes en Tineke de Ridder. 
 
PS: wie heeft er nog oude 
knopen?? 
Ook ander materiaal als  
eierdozen, sinaasappelkistjes, 
sigarendoosjes of ander leuk 
knutselmateriaal is van harte 
welkom. Ook hiervoor kunt u 
de leiding bellen dan komen 
we het afhalen.  
 

Bedankt !!!  

75 Jaar geleden richtten de zusters van de Maastrichtse 

congregatie “Onder de Bogen de Modevakschool op.  

Tegenwoordig worden de lessen geleid door een drietal  

vrouwen die nog door de zusters opgeleid zijn. 

 

Dit bijzondere jubileum willen we niet zomaar voorbij laten 

gaan en dat graag vieren met leerlingen, oud-leerlingen, 

genodigden en iedereen die de Modevakschool een warm 

hart toe draagt. 

 

Vrijdag 4 april: modeshow 

We starten  onze festiviteiten op vrijdag 4 april a.s. met een 

Modeshow van  het werk van leerlingen en een tijdslijn van 

1938 tot heden in de grote zaal van MFC de Gearte te  

Bakhuizen. 

De zaal gaat open om half acht, de show begint om 20:00 

uur. In de pauze houden we een verloting met leuke prijzen. 

We vinden het erg leuk als je er bij bent. 

 

Vrijdag 9 mei: receptie 

Op 9 mei hebben we een receptie voor leerlingen, oud-

leerlingen, genodigden en belangstellenden. Onder het genot 

van een hapje en een drankje openen we de tentoonstelling 

over 75 jaar Modevakschool Bakhuizen. 

 

Vrijdag 6 t/m vrijdag 13juni: quilttentoonstelling 

Van 6 – tot en met 13 juni is er in samenwerking met de rooms 

katholieke Sint Odulphus kerk in Bakhuizen een  

Quilttentoonstelling van de quiltersgroep van onze school in 

deze kerk. 

 

Heb je bij ons op school gezeten meld je dan aan voor de reünie 

op 9 mei. Misschien heb je ook nog materiaal en/of foto’s die 

we kunnen gebruiken voor de tentoonstelling. Je kunt mailen of 

bellen naar jannekeremeeus@hotmail.com/ 06-55194471. 

Een heel programma dus waarbij we willen benadrukken dat 

iedereen welkom is en we ons verheugen op je komst.  

Vriendelijke groeten, 

Bestuur en Team Modevakschool Bakhuizen 

MODEVAKSCHOOL BAKHUIZEN BESTAAT 75 JAAR 
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Gearte nijs 
Van de Bestuurstafel 

Huidige stand van zaken 

Inmiddels heeft het Bestuur wat stappen 

gezet om de Gearte financieel weer op de 

rit te krijgen. Hoewel de Gearte er nog 

niet is, gloort er wel wat licht aan de 

financiële horizon en dat is natuurlijk heel 

fijn.  

Het Bestuur heeft namelijk de afgelopen 

tijd hard gewerkt om de hoge kosten in 

beeld te krijgen en hierop ook meteen 

bezuinigingsmaatregelen te treffen.  

Daarnaast is gekeken hoe bepaalde  

activiteiten meer geld in het laatje  

kunnen brengen voor de Gearte. Hierdoor 

kruipen we dus weer een beetje uit het 

dal. Dat moet ook wel op dit moment, 

want de Gearte is een echt  

seizoensbedrijf. Dit betekent dat er in de 

winter een buffer opgebouwd moet  

worden, want straks in de zomer gebeurt 

er weinig waar de vaste lasten dan  

natuurlijk wel gewoon doorlopen.  

 

De gebruikersbijeenkomst 

Woensdag 5 maart jl. organiseerde het 

Bestuur een speciale bijeenkomst voor 

alle gebruikers van de Gearte. Tijdens 

deze bijeenkomst informeerde het Bestuur 

de gebruikers over de huidige stand van 

zaken van de Gearte en was er ruimte 

voor vragen en discussie. Het Bestuur kijkt 

terug op een goede bijeen-komst. De 

opkomst was hoog en er werd goed  

meegedacht.  

Tijdens deze bijeenkomst heeft het  

Bestuur ook verteld dat er nu druk wordt 

gerekend voor de zaalhuur. Want hoeveel 

kost een bepaalde zaal eigenlijk per m3 en 

hoe hoog moet de zaalhuur dan eigenlijk 

zijn? Als dit inzichtelijk is, dan zal het 

Bestuur alle gebruikers hierover  

informeren en de zaalhuur voor het  

komende seizoen vast stellen.       

Bestuurswissel 

Tjitte Haarsma heeft onlangs aangegeven 

te stoppen met zijn bestuursfunctie.  

Tjitte blijft zich als vrijwilliger wel actief 

inzetten voor de Gearte, waar het  

Bestuur enorm blij mee is.     

 

Nieuwe beheerder m/v 

Annie Sikkes heeft onlangs aangegeven 

haar stokje over te willen dragen aan een 

nieuwe beheerder. Annie is jaren het 

gezicht van de Gearte geweest en heeft 

haar altijd met veel passie en energie 

ingezet voor ons dorpshuis. De laatste 

periode was niet makkelijk aangezien het 

Bestuur al een hele tijd niet op volle 

sterkte was. Nu er weer meer  

Bestuursleden zijn, vindt Annie het tijd 

om te stoppen.  

Het Bestuur zoekt dus een nieuwe  

beheerder m/v. Als deze Op ’e Hichte 

uitkomt, loopt de sollicitatieprocedure 

inmiddels. Totdat er een geschikte  

kandidaat is gevonden, zal Annie  

aanblijven als beheerster.  

De Bintangs 

Opgericht in 1961 en nog steeds  

springlevend! Zaterdag 19 april gaat het 

dak eraf, want dan komt de  

legendarische rockband ‘De Bintangs’ naar 

Bakhuizen.  

50 jaar Nederlandse popmuziek en De 

Bintangs zijn daar bijna net zo lang  

onderdeel van. Rhythm and Blues wordt 

gespeeld maar dan op een ruige, stevige 

manier.  

Ze scoorden enkele top-10 hits en  

speelden als voorprogramma voor The 

Rolling Stones en The Kinks. Ook deden ze 

meerdere grote festivals, zoals Rock  

Werther, Park Pop en Arrow Rock aan. 

Jaren geleden waren ze al eens in de 

Gearte en nu dus weer. Kortom, zin in een 

avondje stevige rhythm en blues? Kom op 

19 april aanstaande naar de Gearte! En let 

op, vol = vol! 

Vacatures 

Beheerder m/v 

Voor het beheren en exploiteren van de  

Gearte wordt een beheerder m/v gezocht. De 

sollicitatieprocedure loopt. 

Bestuursleden m/v 

Het Bestuur zoekt nog versterking. Wilt u uw 

steentje bijdragen aan de Gearte, dan is een 

bestuursfunctie wellicht iets voor u.  

Barpersoneel m/v 

Voor vaste doordeweekse avonden en  

evenementen wordt barpersoneel gezocht.  

Schoonmakers m/v 

Er worden nog een paar schoonmakers  

gezocht die zo nu en dan een uurtje willen 

schoon maken.  

Agenda 

19 april 2014  

De Bintangs 

Zaal open: 21.00 uur 

Aanvang: 22.00 uur 

Entree: € 12,-- 

26 april 2014 

Beachvolleybal toernooi  

Door Stichting Bakhùster Feest 

1 mei 2014 

Jaarvergadering De Gearte 

Aanvang: 19.30 uur 

24 mei 2014 

Feestelijke afsluiting Gymnastiek BEO 

2 t/m 5 juni 2014  

Avond4daagse 

 

12 juli 2014  

Tuinfeest 

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

Wal, Margriet & André van der Weij, Liesbeth Wijnia. 

Beheerder: Annie Sikkes  



 23 

 

Johannes Nagelhout 

Ofrûne febrewaris waard de redaksje frege  oft se yn’e  Op’e Hichte fermelde woene dat op 8 juny  

(1e pinksterdei) om 19.20 oere by omrop Max de dokumintêre ‘O13 Still on patrol’ útstjoerd wurde sil.  

Natuerlik woe de redaksje dat wol, mar dan woene se der earst ek wol wat mear fan witte. No, dat fûn 

Willemke de Vries-de Vreeze  út Koudum, dejinge dy’t ús deroer belle, gjin probleem. 

  

De dokumintêre giet oer de Nederlânske ûnderseeër O13 dy’t  juny 1940 út Dundee, Skotlân, fuortfear 

mei 34 man oan board. Fan 19 juny 1940 ôf is der neat mear fan fernommen. 

Dat is op himsels al in mystearje en makket jin nijsgjirrich nei de dokumintêre, mar it komt noch wat 
tichterby as we hearre dat ien fan’ e bemanningsleden Johannes Nagelhout is, dêr’t de Nagelhoutleane 

nei neamd is. 

Johannes Nagelhout wie de omke fan Willemke, mar se hat him net kinnen. 

Hy waard yn 1915 berne as de âldste fan fjouwer bern op Seehanne, dat lytse húske mei balstiennen op 
it dak dat útsjocht oer de Iselmar, flak foar 
it Koepeltsje as jo fan Murns ôfkomme.  
Letter binne hja ferhuze nei it hûs op it 
hoekje fan’e Murnser dyk en de Wieldyk. 
Harren heit en mem, de pake en beppe fan 
Willemke, wiene Durk en Willemke  
Nagelhout. Durkje, de jongste fan ‘e  
fjouwer bern, de mem fan Willemke, koe 

ferskriklik goed mei Johannes. 

Johannes wie fiifentweintich jier doe’t er as 

matroas 2e klas meigong op’e O13 en se hawwe him dêrnei dus nea wer sjoen. 

Syn heit en mem ha der tsjin gjinien mear oer prate wollen, mar Durkje hat har bern altyd in soad oer 

him ferteld, om him yn gedachten te hâlden. 

Net al te lang neidat Durkje, yn Bakhuzen better bekend as ‘beppe Durkje’, yn 2009 ferstoarn wie, 
kaam der in brief fan’e marine oan op it âlde adres fan’e famylje Nagelhout. Lokkich koe de bewenner 
dit ferhaal en gong mei dy brief nei Criscina, 
de suster fan Willemke, dy’t yn Warns  

wennet. 

Yn de brief waard ferteld fan de 
dokumintêre. Beide susters  woene dêr 
graach oan meidwaan.  It spyt harren, dat 
harren mem dat net mear meimeitsje kin en 
it makket harren noch dúdliker hoe muoilik 

it is om in neiste (fer)misse te moatten. 

Hja binne beide tige nijsgjirrich nei de  

útstjoering. 

Wy ûnderwilens ek… 

 

Noch efkes wachtsje: oant snein 8 juni, 

tweintich oer sânen. 

(as jimme der fan te foaren al wat mear fan 
witte wolle, dan kinne jim ek googelje op 
‘O13 still on patrol’ en sa hyt ek it boek dat 

oer dat mystearje giet). 

Dokumintêre ‘O13 Still on patrol’  
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Oud Papier 

Op zaterdag 12 april 2014 en zaterdag 10 mei 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 een spe�erend Beach Volleybal Toernooi. 

Vanaf 13.00 uur, achter de Gearte 

 


