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Als kind speelden wij vroeger kaartspelletjes, en daar 

was Zwartepieten er ook een van. In dit spel is de  

klaverenboer de ‘zwarte piet’, als je die overhoud op 

het einde van het spel dan heb je verloren.  

De uitdrukking iemand de zwartepiet toespelen is 

daarvan afgeleid. De associatie Zwarte Piet en racisme 

was in mijn jeugd ondenkbaar, omdat ik in een klas zat 

waar gekleurde leerlingen normaal waren.  

Op de kleuterschool zat ik al naast Jimmy, een  

diepbruin gekleurd jongetje dat met zijn alleenstaande 

moeder in een klein huisje woonde.    

Hij was de grootste praatjesmaker van de klas en  

durfde meer te zeggen dan de rest van de klas.  

De nonnetjes, zuster Theodora en zuster Marina hadden 

ook wel een zwak voor hem. Zodoende kon hij wel een 

potje breken bij de nonnetjes. Later, op de lagere 

school was het bij de broeders ook weer de lieveling 

van de school. Er kwamen op die school ook nog heel 

veel jongens uit Indonesië bij die ook  allemaal  

gekleurd waren. De boeken die voorgelezen werden 

gingen over drie vriendjes op avontuur. Puk en Muk en 

Moortje in Luilekkerland. En thuis las je de stripboeken 

van Sjors en Jimmy.  Toen ik in de hoogste klas zat van 

de lagere school was ik een tijdje bevriend met twee 

broers Theo en Richard van Gestel. Die waren  

halfbloeds, Hollandse vader en Indonesische moeder. Ik 

moet wel toegeven dat ik met hen bevriend was  

omdat ze thuis twee prachtige zussen hadden waar ik 

heimelijk verliefd op was. Wat een mooie vrouwen  

waren dat. Pure kalverliefde, heerlijk , spannend en 

onschuldig. Ik kan wel zeggen dat ik toen meer van 

gekleurde mensen hield dan van blanken.  

Met Sinterklaas kwamen de zwarte Pieten op school en 

strooiden pepernoten. De Sint was voor ons een  

eerbiedwaardige  oude man die uit een groot boek 

alles opzocht en erg vergeetachtig was. Hij vroeg  

constant aan de Pieten of die soms wisten hoe en wat. 

En die wisten wel van wanten. Het waren slimme  

Pieten die ook nog gul met snoep strooiden.  Als kind 

zag je iemand die veel op de schoorsteenveger leek, 

alleen zijn kleren waren anders.  

Want de schoorsteenveger kwam toen nog langs de 

deuren om te vragen of de schoorsteen geveegd moest 

worden. Hij had net als zwarte Piet een jutte zak met 

daarin een ragebol aan een touw, die verdacht veel 

leek op de roe van Piet. Niemand vond het vreemd of 

kwetsend dat de Sint knechten had die hem hielpen bij 

zijn taak. In deze tijd zijn de Pieten nog veel leuker 

dan in mijn jeugd. Ze zijn nog zwarter en mooier  

geschminkt en zijn echte trouwe kindervrienden  

geworden. Waarom is er ineens een racistisch  

slavernijverleden aan de Pieten blijven gehangen?  Het 

lijkt of we het spelletje Zwartepieten nu serieus gaan 

spelen. Met de cryptische inzet om de zwarte piet toe 

te spelen aan Sinterklaas zelf. Is het de Sint zijn 

schuld? Is die verantwoordelijk voor deze onrust? Hij 

bracht ze mee als gastarbeiders! Wordt het niet tijd 

om ons met serieuzere  zaken bezig te houden en het 

kinderfeest aan de kinderen over te laten? Wat zullen 

Kailash Satyarthi en Malala Yousafzai hierover te  

zeggen hebben. Nobelprijswinnaars voor de vrede. 

Voorvechters voor kinderrecht en onderwijs.             

Eachteister 

Zwartepieten 
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Gearte nijs 

Er wordt druk gewerkt… 

Onderhoud 

De Gearte is een groot gebouw dat veel onderhoud vergt. Er is  

altijd wel iets waaraan geklust kan worden.   

Op dit moment wordt er onder andere gewerkt aan de riolering. 

Een groot gedeelte van de riolering is inmiddels opgegraven en 

vernieuwd. Dit was nodig omdat wc’s bij de Blokhut en  

Peuterschool regelmatig verstopt waren.  

Ook geeft de riolering van de Sporthal diverse problemen.  

Het afschot van het hoofdriool is namelijk te weinig omdat de 

sporthal zo laag ligt. Hierdoor kan het water van de douches niet 

goed weglopen en hebben we regelmatig kleine over-stromingen in 

de kleedkamers. Dit is natuurlijk erg vervelend en zal verholpen 

moeten worden.  

Uiteraard zullen we de kosten hiervan zo laag mogelijk proberen te 

houden door inzet van vrijwilligers. Dit betekent dat we wel wat 

meer tijd nodig hebben, aangezien het veelal in de vrije uurtjes 

moet gebeuren.  

 

Extra vergaderruimte 

Op de bovenverdieping van het Parochiehuis wordt nog gewerkt aan 

extra vergaderruimte zodat de Gearte straks meer plek beschikbaar 

heeft. Hier bleek namelijk wel behoefte aan te zijn.  

 

Beetje opfrissen 

Ook ‘boven de grond’ en dus meer zichtbaar, proberen we De  

Gearte met weinig middelen een opfrisbeurtje te geven. Dit wordt 

opgepakt door Margriet van der Weij.  

Wellicht is het u al opgevallen dat in alle vensterbanken van de 

grote zaal inmiddels nieuwe bloembakken staan. Mooie grote  

bakken die strak uitgelijnd zijn. En helemaal zelf gemaakt.  

Ook zijn de tafels voorzien van nieuwe decoraties. Een ander  

kleedje met een leuk vaasje erop, gekleurde kussentjes op de  

banken; het geeft allemaal net even een ander sfeertje. 

Expositie 

Aan de muren in de foyer prijken inmiddels prachtige werken 

van Hennie Blomsma. Hennie woont al jaren in Bakhuizen en 

werkt als beroepsfotograaf onder de naam Blomsma Fotografie 

(www.blomsmafotografie.nl).  

Hennie heeft een aantal prachtige foto’s geselecteerd en  

afgedrukt op verschillende materialen, zoals hout en aluminium.  

De foyer van de Gearte is voor nu dus ook even een expositie-

ruimte. Prachtig natuurlijk, want zo kunnen we talent uit het 

dorp de mogelijkheid bieden om te exposeren! En de Gearte ook 

blij, want de foyer wordt er alleen maar mooier van ☺.  

Bent u nieuwsgierig geworden? Loop gerust even binnen om de 

werken te bewonderen.  

Gesprek De Friese Meren 

Het Bestuur heeft een kennismakingsgesprek gehad met De  

Friese Meren. De Gemeente is namelijk bij alle dorpshuizen en 

MFC’s in de gemeente langs geweest. En zo ook in Bakhuizen.  

Nu meerdere gemeentes samengevoegd zijn tot één, wil de  

Friese Meren het beleid van de verschillende gemeentes onder 

de loep nemen en uiteindelijk toewerken naar één beleid.  

Agenda 

15 november 2014  

Sinterklaas intocht/feest in Gearte 

22 november 2014 

Gaasterland wandeltocht 

Start Oudemirdum / Stempelpost Gearte  

Vanaf 11.00 uur 

 

29 november 2014  

Grandioze Bingo 

Aanvang: 20.30 uur 

 

14 december 2014 

Koffieconcert Euphonia 

Aanvang: 11.00 uur  

 

26 december 2014  

Krystpop Oars 

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

van der Weij, Liesbeth Wijnia. 

Beheerder: Sietske Terpstra (telefoonnummer: 06 - 13060479)  
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Zaterdag 25 oktober: Bonte avond 

De feestavond in De Gearte van Stichting Bakhúster Feest en shantykoor De Bakhúster Heechsjongers is een  

fantastische avond geworden. 

De jubileumcommissie “100 jaar St. Odulphuskerk” had hen gevraagd een feestelijke avond te verzorgen, die 

enigszins in het teken van het jubileumjaar van de kerk stond. 

En … feest werd het. Van de 12 buurtverenigingen deden er 10 mee aan een onderlinge “strijd”, waarbij het 

kerkjubileum meerdere keren aan de orde kwam. 

Er werd gezongen, geverfd (onze trotse 100-jarige kerk), gepuzzeld, ge(s)meten met krachten, geraden naar  

liedjes en nog veel meer. Dit alles onder het thema “De winnaar is ………..”. Een verrassende avond. 

Terwijl de jury zich over de puntentelling boog, gingen De Bakhústerheech Sjongers nog geruime tijd  

enthousiast verder met daarbij ook het optreden van Welmoed en Patrick, het Duo Blue Sunday. 

Tot slot van de avond: napraten en borrelen  met de mooie muziek van Grytz & Grize. 

Het was een feestavond waar we het nog lang over zullen hebben. 

Iedereen geweldig bedankt voor de inzet. 

De jubileumcommissie 100 jaar St. Odulphuskerk 

Adventsconcert 
Op zondag 14 december om 11.00 geeft Muziekvereniging Euphonia een koffieconcert in de Gearte.  

Zij doet dit samen met Muziekvereniging Nij Libben uit Koudum. 

 

Onder het genot van een kopje koffie kunt u genieten van afwisselende muziek en alvast een beetje  
kerstsfeer proeven. 

 

De toegang is gratis. 

De foto impressie is te zien via www.bakhuizen.nl: klik op foto’s in de menubalk en vervolgens op de site van  

Hennie Blomsma of op Hennie’s Flickr account.  
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Sint Maarten en Sinterklaas 

11 november  om 17.30 uur  

 

Sint Maartenviering in de Sint Odulphuskerk 

Kom jij ook met je lampion?! 
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Op zaterdag 15 november zal de Sint, rond 14.00 

uur, weer in de Bakhuster haven afmeren! 

Dan vieren wij het GROTE SINTERKLAASFEEST, met 

heel veel pepernoten, snoepgoed en de gekke Pieten 

die jongleren! 

De opzet van het feest zal dit jaar iets anders zijn 

dan voorgaande jaren, maar wat Sinterklaas en zijn 

Pieten gaan doen is een verrassing, dat geheimpje 

zullen wij nog even bewaren… 

Wij zijn al onderweg met de Pakjesboot en moeten nu 

snel weer opschieten. 

Voor nu tot ziens en de hartelijke groeten van  

de Sint en zijn zwarte Pieten! 
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100 jaar St. Odulphuskerk 

100 jaar St. Odulphuskerk 
 

Verbreden, Verbinden, Verdiepen.Verbreden, Verbinden, Verdiepen.Verbreden, Verbinden, Verdiepen.Verbreden, Verbinden, Verdiepen.    

 

Jubileumactiviteiten in de maand november 
 

 

1 november: Halloween 

Zaterdag 1 november is het Halloween in Bakhuizen. Deze avond worden er spookachtige activiteiten georganiseerd. 

Met als speciale klapper een spannende Halloweentocht voor 4 verschillende leeftijdsgroepen. Trek stevige schoenen 

aan! Wil je je verkleden of een zaklamp mee, dat mag. Om na afloop weer van de schrik te bekomen krijg je een 

drankje met wat lekkers. 

De groepen vertrekken van verschillende plekken met verschillende inlooptijden: 

Om 18.45 uur - 5 t/m 9 jaar in de Domper. Entree: € 2,-  

Om 19.30 uur - 10 t/m 12 jaar én volwassenen in de Gearte bij de bar. Entree: € 2,50 

Om 20.00 uur - tieners in het Swalkershûs. Entree: € 2,50 (Swalkershûs is vanaf 19.30 open.) 

Vanwege de binding met Allerheiligen maakt elke groep eerst een rondje door de kerk en de deelnemers kunnen 

daar een kaarsje aansteken. (zie meer info hieronder) 

�Je kunt je voor beide bovenstaande activiteiten opgeven via: ellenvdlinden@hotmail.com 

 

Halloween en Allerheiligen – opdracht: steek een kaarsje aan   

De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor  

Allerheiligen, 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was  

oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een 

vrije dag. Met Allerheiligen worden in de Kerk alle heiligen herdacht. Alle mensen die in hun leven Jezus hebben 

nagedaan. Bijvoorbeeld door andere mensen te helpen. Onze kerk is genoemd naar Sint Odulphus, ook een heilige 

die in de Middeleeuwen leefde, in een klooster in Stavoren. In de kerk kun je een kaarsje aansteken voor iemand die 

in jouw ogen bijzonder is. Iemand van wie je veel hebt geleerd, of iemand die je ooit heeft geholpen. Iemand die er 

nog steeds is of iemand die overleden is, maar aan wie je nog steeds wel eens denkt: een pake of beppe, een goede 

vriend, je mag het zelf weten.  

23 november: Feestelijke viering met het Gelegenheidskoor, 10.00 uur 

Op de feestdag van Christus Koning, 23 november, is er in het kader van het 100-jarig jubileum om 10.00 uur weer 

een feestelijke viering in de St. Odulphuskerk. Voorganger is Jurjen Heidema. De zang wordt verzorgd door het  

Gelegenheidskoor. (Er is deze zondag ook crèche.) 

 

24 december: Kerstwandeling door Bakhuizen 

Op kerstavond wordt aan de hand van het kerstverhaal een tocht door Bakhuizen georganiseerd. In groepjes trekken 

we dan langs een aantal locaties, waar een scene uit het kerstverhaal wordt uitgebeeld. Vorig jaar was deze tocht in 

Hemelum en jaren geleden ook al eens in Bakhuizen.  De tocht wordt nu in Bakhuizen opgezet i.s.m. Hemelum en is 

bedoeld iedereen, jong en oud: Op zoek naar het kind. 

Meer info over aanvangstijd en startplaats volgt in december. 

De jubileumcommissie 
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UITNODIGING THEMA AVOND 

Omgaan met verdriet bij kinderen  

De levensjas, vertelt over het leven maar ook over het verlies ervan.  

 
Vanuit de Sint Odulphusparochie willen we jullie als ouders graag ondersteuning bieden bij de geloofsopvoeding 

van je kind.  

Langs deze weg nodigen wij jullie van harte uit voor de volgende thema avond op maandag 10 november.  

 

Het thema tijdens deze avond is: De levensjas, vertelt over het leven maar ook 

over het verlies ervan.  

 

Kinderen krijgen vaak al op jonge leeftijd met de dood te maken. Als dood een bespreekbaar onderwerp is, kan 

dat veel voor kinderen en hun ouders betekenen.  

 

Kinderen gaan anders om met de dood dan volwassenen. Kinderen staan dichter bij hun eigen emoties, ook al  
kunnen ze deze vaak niet goed verwoorden. Wat dat betreft kunnen we veel van kinderen ‘leren’. Tegelijk heeft 
een kind de volwassenen hard nodig als hij te maken krijgt met het verlies van een dierbare. Er zijn veel  

gevoelens die worden beleefd. Er zijn veel vragen die beantwoord moeten worden.  

De voorstelling de Levensjas introduceert het moeilijk bespreekbaar onderwerp ‘de dood’.  
De insteek van de voorstelling is verlies verwerking op een positieve manier. Een avond om samen in gesprek te 

gaan, en samen ervaringen te delen.  

 

Nieuwsgierig? Ada Groenendijk, komt er alles over vertellen.  

Wanneer: maandag 10 november om 20.00 uur.  

Waar: M.F.C. de Gearte te Bakhuizen. 

Voor wie: Iedereen die zich geroepen voelt, wees welkom! 

 

Vriendelijke groeten van  

Jantina de Boer en Margriet van der Weij 

Werkgroep Doopouders 

Wil je graag bij deze avond aanwezig zijn? Laat dit dan even weten.  

Dit kan naar: boerderein@xs4all.nl  

 
 
 

 
“ Ik zie het al”, zeg ik 

“Wiebertje is dood” 

“Dat dacht ik al”, 

zucht mijn zoon, “ Hij  

doet het niet meer, hè!” 
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HET NEUSJE VAN DE HOND 

 
Eventjes het luie zweet eruit lopen in het Rijsterbos, lekker! Ons eeuwenoude bos op loopafstand, wat een luxe 
en genot is het toch. Meestal mijmer ik wat, dwaal een beetje en sta stil voor de meest prachtige stillevens; 
mos, omgewaaide bomen, blad en water. Door de schoonheid verlies ik grip op de tijd en de positie waar ik ben. 

Verdwalen is er regelmatig bij dus.  

Dit keer echter ziet mijn wandeling er wel héél anders uit. Ik volg Nella Mastenbroek, zij is speurtrainer en de 
dynamiek spat ervan af. Niet alleen kan zij prachtig vertellen over haar beroep, zij onthoudt ondertussen  

precies waar ze loopt en weet tevens precies waar de speurhond, die haar geur in de neus heeft, uithangt. 

Vol verbazing volg ik haar, terwijl ik zelf amper weet wat ook alweer links en rechts is, geeft zij de door ons 
gevolgde route moeiteloos terug via de portofoon aan de geleider van de speurhond. Deze keer zijn hond Finn 
en geleider Janette in training. Ik mag een keertje meelopen en weet niet wat ik meemaak. Opeens is het voor 
mij dromerige Rijsterbos een spannend decor voor een speurende hond. We snellen door paadjes, verstoppen 

ons en ik volg de gesprekken tussen Nella en Janette op de portofoon.  

De wereld van praktijkspeuren gaat voor mij open; de passie van Nella en de lol van Finn en Janette maken  
indruk op mij. Ik had wel eens iemand in een portofoon zien praten in het bos, nooit geweten dat dit erachter 

zat! 

 

Nella, waarom speurtrainer? 

Dat is door een van mijn eigen honden gekomen. Het was een heel drukke hond, altijd thuis geintjes uitvreten waar 
ik niet zo blij van werd. Hij verveelde zich, had actie nodig, ik wilde hem wat te doen geven. Zo ben ik in contact 
gekomen met Henk en Brenda Bouman van Speurhonden training Center in Amersfoort. Zij nodigden mij uit eens een 
proefles te komen doen en dat vonden mijn hond en ik meteen zo leuk! Hij was er goed in, kon zijn ei kwijt. Thuis 

had ik opeens een hond die voldaan, tevreden en rustig was. 

Ik kon bij Henk een opleiding volgen tot instructeur, daar ben ik voor geslaagd, dus ik kon mijn eigen bedrijf  

beginnen. Ondertussen had ik een baan in de verslavingszorg en ik werkte als stervensbegeleider, beiden 's nachts.  

Daarvoor heb ik 10 jaar in de veterinaire zorg gewerkt, ik werkte als paraveterinair veel in de  
operatiekamer. Werken met dieren is altijd mijn passie gebleven, het voelt goed om nu weer met honden aan de 

slag te zijn. 

  

Jouw passie voor speurtraining, waar komt dat vandaan? 

Het mooie van praktijkspeuren is dat je volledig gebruik maakt van de natuurlijke drift van de hond. Het is zonder 
druk, zonder dwang. De hond gaat het zelf doen. Mooi is dat je op een hechte, bijzondere manier met je hond bezig 

bent. Je leert 'm op een andere manier kennen en anders naar je hond te kijken. 

  

Want? 

Je moet je hond leren lezen. Dat houdt in dat je elke beweging die je hond maakt tijdens de speurtocht kan  
vertalen. Want een hond heeft niet alleen het door mij gemaakte geurspoor in de neus. Er gebeuren zoveel meer 
dingen. Wild, andere honden en mensen kunnen hem afleiden. Dus het is continue opletten geblazen voor de  
geleider, die moet aan de hond zien of hij echt dat ene pad in wil, of dat er twijfel is, of dat hij opeens wild in de 
neus heeft. Als je aan het speuren bent laat de hond heel veel zien. Vaak zijn de verschillen heel klein, voor de  

geleider is het leerzaam, observeren is belangrijk. 

De lichaamstaal is bij elke hond anders, de een speurt met de neus vlak boven de grond, als een stofzuiger. Bij een 
andere hond kan dat juist een teken van twijfel zijn. Honden kunnen ook prima speuren met de neus wat hoger, ze 
hebben achter de bovenste hoektanden het orgaan van Jacobson, daarmee proeven ze als ware de geur. Ook dit kun 

je goed zien bij de hond, zodra je je ervan bewust bent. 

Vergeet niet dat een mens ongeveer 5 miljoen reukcellen heeft en een hond tussen de 125 en 300 miljoen!   
Wij ruiken erwtensoep, de hond ruikt moeiteloos elk ingrediënt. Daarnaast kan de hond ook nog eens met het ene 
neusgat iets anders ruiken dan met het andere. Dus ze ruiken bijvoorbeeld reeën, een loopse teef en rotte bladeren 
met het ene neusgat en ondertussen is het de bedoeling dat ze met het andere neusgat het geurspoor 
volgen waarvoor ze het zoekcommando hebben gekregen. Zo'n hond is de hele tijd aan het differentiëren; moet ik 
deze geur volgen of die andere. Het is een van de zwaarste takken van hondentraining, ze zijn dan ook moe maar 

voldaan na afloop. 
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Hoe gaat het in zijn werk, praktijkspeuren? 

Het is conditie en concentratie opbouwen bij de hond, zodat je steeds langere en moeilijkere sporen uit kunt zetten. 
Ik geef de proefles altijd gratis. We zien elkaar op het veld, ik geef een korte theorieles over o.a. het doel van  
praktijkspeuren, hoe menselijke geur opgebouwd is en lijnvoering. Er wordt altijd aangelijnd gewerkt met een 10 

meter lijn en tuig. 

De geleider krijgt een geurvoorwerp van de vermiste. Dit kunnen wisselende voorwerpen of manieren van geur  
aanbieden zijn.  Elk mens heeft een unieke geur, samengesteld uit alles wat we verliezen en uitscheiden. Haren, 
zweet, huidschilfers. In combinatie met je vetzuur zorgt dit ervoor dat ieder een eigen unieke geur heeft.  
Wij verliezen rond de 10.000 huidschilfers per minuut!  Om een beginnende hond enthousiast te maken om te zoeken 
maak ik contact en beloon hem met wat lekkers. Uiteindelijk is het vooral het werk wat de honden zo leuk vinden en 
gaat het ze niet eens meer om het lekkers. Het werken is voor vele de beloning. De geleider krijgt van mij een  
portofoon, zodat wij contact kunnen houden tijdens het speuren en ik ga het bos in. Vervolgens geef ik via de  
portofoon het startsein. De geleider geeft de hond het 'zoek' commando. Ook de geleider weet niet waar ik mij  

bevind, anders kan hij/zij onbewust gaan sturen.  

  

Raak je ze nooit kwijt in het bos, met al die paadjes? 

Ik ken ieder paadje in dit bos. In het begin start je ook met beginnende speurcombinaties en zijn je sporen korter. 

Op die manier leerde ik het bos op mijn duimpje kennen. Nu hoef ik er niet eens meer over na te denken. 

  

Wat voor verhalen hoor je terug van je speurders? 

Mensen met een onzekere hond merken dat de hond meer zelfvertrouwen krijgt. Hele drukke honden kunnen hun ei 

kwijt in dit werk. Buiten dat is het ook gewoon heel erg leuk. Honden hebben een ”baan” nodig. 

Ook mensen vertellen dat ze hun hond beter bekijken en begrijpen sinds de training. Ik werk elke dag met zoveel 
verschillende honden, jong, oud met of zonder lichamelijke beperking. Oude honden bijvoorbeeld kunnen op hun 
oude dag toch nog voldaan moe in hun mand liggen en samen met de baas iets doen. Honden met een lichamelijke 
beperking kunnen vaak nog wel  speuren. Dit ligt natuurlijk wel aan de aard van de beperking. En het fijne is, veel 
mensen noemen het bijna therapie voor zichzelf. Totale focus op je hond vraagt van je dat al het andere even uit je 

hoofd verdwijnt. Daarnaast ben je lekker buiten in beweging. 

  

Een hond moet zich in het dagelijkse leven veel aanpassen. Terwijl hij vaak met een doel gefokt is, hoeden,  
bewaken, jacht… De hele dag thuis bij de kachel, daar legt niet elke hond zich bij neer.  

Er kunnen gedragsproblemen ontstaan. 

  

Krijg je veel aanvragen voor praktijkspeuren? 

Ja, ik werk tegenwoordig 6 dagen per week, dat zijn er soms ook wel 7. Omdat ik ook vaak gevraagd word voor  
workshops en evenementen. Bovendien houd ik van elke training een verslag bij. Ik werk met alle hondenrassen, van 
groot tot klein. Iedere hond kan speuren. De weekends zitten gauw vol, dus wanneer mensen alleen in het weekend 
kunnen, moeten ze soms op de wachtlijst.  
 
Alles is mogelijk, sommige honden komen elke 
week, anderen elke 2 weken of 1 keer per 
maand. De training is meestal individueel maar 
er kan maximaal met 2 honden tegelijk getraind 
worden. Deze honden moeten elkaar dan wel 

kennen en met elkaar op kunnen schieten. 

Honden worden er blij van en ik maak heel 

graag honden blij! 
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Burendag 2014 

De Nationale Burendag was op 27 september jl. 
Onze buurtvereniging, Oan é Faert,  de nieuwbouw rondom de haven van Bakhuizen, vond dat de toegang naar de 
buurt wel wat leuker kon worden gemaakt. 
Een idee om 4 grote plantenbakken te maken bleek een goed plan, haalbaar en voor langere tijd houdbaar. 
Ondanks dat het een kleine nieuwbouw buurt betreft werd er door diverse bewoners actie ondernomen. Er werd 
hout besteld, tuinaarde gebracht, planten gekocht, een handig buurtbewoner heeft alles op maat gezaagd en 
geassembleerd voor een makkelijkere montage, anti worteldoek kwam er, partytent beschikbaar gesteld, koffie 
en koek, kruiwagens, tegels, ophoogzand en vele handen maken licht werk, alhoewel het kruien met aarde best 
wel zwaar was en gelukkig heeft Tjitte Agricola met de tractor de bakken op hun plek gebracht. 
De steigerhouten plantenbakken zijn van een ruim formaat, 1x1x1 meter en zijn na het beitsen best wel een eye 
catcher als je via de Steke of Langebaan binnen komt, op elke hoek één en aan de ingang van Beurtskipper staan 
er 2 opgesteld. 
 
 
Als afsluiting van deze Burendag hadden wij 
een gezellige en vooral lekkere BBQ met de 
spullen van onze "eigen" dorps slagerij. 
 
Een lange, werkzame maar gezellige dag 
met prachtig weer werd om 21.30  
afgesloten. 
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Sportfederatie Beo gaat samenwerking aan met Textielstra  

 Bouw-, en montagebedrijf Piet Mous nieuwe sponsor van Dames 1 

 

Sportfederatie BEO heeft sinds kort een eigen webshop: www.sfbeoshop.nl  

In deze shop kunnen leden, maar ook andere belangstellenden, BEO-items bestellen. 

Om dit te realiseren is Sportfederatie BEO een samenwerking aan gegaan met Textielstra. Begin augustus is  

hiervoor het contract ondertekend door Sissy Sonsma van BEO en Harry Diekstra van Textielstra.  

Textielstra heeft vervolgens een prachtige webshop gerealiseerd met mooie kwaliteitskleding en accessoires van 
o.a.  het merk Erima. Met deze kledinglijn kan BEO 

uitstekend voor de dag komen.    

Door deze samenwerking heeft Sportfederatie BEO nu 
niet alleen een mooie webshop, het levert BEO ook nog 

eens een 10% per verkocht artikel op! 

Inmiddels heeft BEO haar eerste bestelling bij  

Textielstra gedaan.  

Voor Dames 1 moest er voor het nieuwe seizoen een 
nieuwe sponsor worden gevonden. Wij zijn erg blij dat 
Bouw-, en Montagebedrijf Piet Mous ons eerste  

damesteam wil sponsoren. 

Op de foto BEO dames 1 in hun nieuwe tenue,  
gesponsord door Bouw-, en Montagebedrijf Piet Mous, 

geleverd door Textielstra.    

Ledenvergadering ijsclub Phoenix 

Donderdag 27 Nov. 20.00 in de Domper 

 

1. opening 

2. mededelingen 

3. Notulen 

4. Financieel 

5. pauze + verloting 

6. Bestuursverkiezing 

7. Rondvraag 

8. Spreker: Jan de Vries van Laaxum  

( verteld over de visserij in Laaxum van het verleden en heden + 

historie Laaxum) 

9. Klaverjassen 2 bomen. 
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KWF 

Feestje voor collectanten in Bakhuizen! 

Dinsdag 7 oktober jl. werden de jubilerende collectanten van het KWF in het zonnetje gezet. 

Dankzij hun trouwe inzet wordt er ieder jaar weer een prachtig bedrag opgehaald in Bakhuizen. 

Het KWF wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Dat de inzet zeer trouw is blijkt uit het aantal jaren dat men heeft gecollecteerd; 

Annie Melchers heeft zich   36 jaar ingezet, en is in 2012 gestopt 

Wietske Zijlstra    36 jaar collectant 

Nieske Glashouwer   28 jaar collectant 

Dini Mous heeft zich   25 jaar ingezet, en is in 2013 gestopt 

Johannes de Vreeze   22 jaar collectant 

Jetty van der Zee    21 jaar collectant 

Riek Haarsma     9 jaar collectant 

Janke Noordzij   7 jaar collectant, en coördinator vanaf 2010 

Helaas kon Johannes er niet bij zijn, en 

ontbreekt hij op de foto.  

Hij dacht dat hij het nog maar 3 jaar 

deed,dus was helemaal verrast toen hij 

van ondergetekende een bloemetje en 

een zilveren speld kreeg! 

 

Als coördinator wil ik namens het KWF jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet. 

Ook wil ik alle inwoners van Bakhuizen bedanken voor het geven tijdens de collecte week, of misschien bent u wel 

donateur.  

Met elkaar zorgen we ervoor dat degenen die door deze ziekte getroffen worden, onderzoeken en behandelingen 

kunnen krijgen. 

Er zijn ook inwoners die wel zouden willen geven, maar door omstandigheden dit niet kunnen. 

Dit wordt gerespecteerd, en samen hopen we op betere tijden. 

 

Het zou fijn zijn wanneer het team uitgebreid wordt met nieuwe collectanten. 

De collecteweek is altijd de 1e week in September.  

Wil je ook mee helpen om onderzoeken mogelijk te maken, meld je dan aan bij; 

Janke Noordzij-Bron (coördinator KWF Bakhuizen) 

bertenjanke@hotmail.com 

Tel; 0514- 582999 
Mob; 0636120138 
 
 
Opbrengst KWF collecte 2014 
Bakhuizen;  €593,76 (coördinator J. Noordzij-Bron) 
Mirns      ; €144,75  (coördinator A.Meurs/L.Koeman) 

Rijs      ; €199,61  (coördinator P.Andela) 

Het KWF waardeert hun inzet met een  

gouden speld wanneer iemand zich 25 

jaar en langer heeft ingezet 

een zilveren speld wanneer iemand  

tussen de 12,5 en 25 jaar zich heeft 

ingezet 

En voor iedereen een bos bloemen. 
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Oproep.. 

Aan de bewoners van de dorpen Bakhuizen, Hemelum, Mirns en Rijs (en m.n. aan de ouders van kinderen welke 

gaan naar de basisscholen in Bakhuizen en Hemelum) 

Een open brief en tegelijkertijd een uitnodiging aan U. 

 

Van wie???? 

 

Van de Vereniging voor protestants Christelijk Onderwijs te Hemelum, Mirns, Bakhuizen en Rijs, opgericht in 
1901. 
 
Zoals u misschien weet stonden er voorheen in Bakhuizen twee scholen. Deze scholen zijn op een gegeven moment 

samen gegaan in wat nu de R.K-P.C. school “De Toekomst” is. 

De P.C. vereniging is echter als zelfstandige vereniging blijven bestaan. Het doel van de vereniging is steeds  
geweest het ondersteunen van het Christelijk onderwijs. Dit uitte zich nu nog in de vorm van het ondersteunen van 

‘De Toekomst’ op het gebied van leermiddelen, pleininrichting etc. 

Om meer inhoud te geven aan de doelstelling willen we een ieder die deze doelstellingen onderschrijft de  
mogelijkheid bieden om lid te worden van onze vereniging. Dit biedt meerdere voordelen. U hebt inspraak in het 
doen en laten van de vereniging en de vereniging blijft actief en betrokken bij die zaken welke direct hebben te 
maken met het Christelijk onderwijs in deze omgeving. 

 

Een lidmaatschap kost € 5,00 

 

Als het ons is gelukt uw nieuwsgierigheid op te wekken en u wilt lid worden, dan kunt u onderstaand briefje  

ondertekenen en inleveren voor 30 oktober bij de bestuursleden.  

 
Ik wordt lid van de P.C. vereniging en onderteken; 

Dat het doel van de vereniging is: het bevorderen en in stand houden van het Protestants Christelijk 
onderwijs aan de basisscholen te Hemelum, Mirns, Bakhuizen en Rijs;  

En het bevorderen van het christelijk onderwijs middels financiële ondersteuning. 

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord  
(volgens de Protestants Christelijke uitleg). 

 

Naam; 

 

Adres;  

 

Handtekening; 

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het doen en laten van de vereniging dan kunt u contact op nemen  

met een van de onderstaande bestuursleden. 

Anne vd Zee – Mientwei 4/b – 8572 WB – Rijs    tel: 581753 

Thonny Glashouwer – Middenpaed 17 -  8574 SH – Bakhuizen   tel: 581364 

Eke Jeeninga, Wite Burch 1 Hemelum    tel: 581659 
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Gidsen kamp 2014 

Regen, regen, regen…. Zo stonden wij deze ochtend op uit ons bed…maar om 10.00uur zijn we dan toch vertrokken 

met auto’s richting Appelscha!                                                                                           

Daar aangekomen was het een gekkenboel. Allemaal mensen die gingen en Wij die kwamen. Omdat het regende zijn 

we gelijk naar binnen gegaan voor een bakje koffie/thee samen met de ouders.      

Toen een dikke tût en vertrekken maar…En konden wij de bedden op!  En er eerst niet weer af, want een ander bed 

dan thuis is zó spannend! En onze slaapkamers versieren met posters, ballonnen, slingers etc.                                                          

Na dit alles kon er eindelijk een broodje in voor energie. En die kwam erin!... 

We gingen vlinders van hout verven met hele mooie kleuren. Super! Allemaal enthousiast… 

Omdat dit even moest drogen zijn we met de zeskamp  

begonnen. Leuke spellen maar helaas wel binnen ivm het 

superslechte weer. Maar goed dat we in een grote zaal 

konden verblijven. Daarna was er weer de traditionele  

bingo van Uilkje. En wat had ze weer leuke prijzen!                                                             

Toen begon het al lekker te ruiken en kregen we macaroni 

met augurken en een heerlijk toetje.. mmmmmmm                                                                                

En ja hoor weer vlinders verven. We doen het in stukjes 

omdat je hem moest keren. Hij wordt al mooi…                                                                                 

‘s Avonds  werd het thema bekendgemaakt: 

            Yel, Yel , Yel..        Gidsenkamp Amerika!!! 

Alles werd mooi versierd met grote vlaggen en slingers.  

En de leidsters kwamen met een leuke yel  en verkleed de 

zaal in rennen!                                                                                                              

Daarna was nog de dag niet om en mochten we nog niet op 

bed! Er kwam nog een hele ‘beauty night’ aan.. met nagels 

lakken, make-uppen, krullen in ons haar maken, smoothies 

maken in de blender  en lekker met onze pootjes in de 

voeten badjes..lekkerrrrr…   

En of we gingen slapen deze nacht , daar waren we  

allemaal nog niet over uit. Alleen groep 8 wel!! En die 

hebben het ook nog waargemaakt!! Er kwam geen  

moment slaap en de ‘zwarte pietjes’ hadden alles ‘s 

nachts op de kop gegooid in de zaal. Wat een 

troep!!...maar geen kadootjes!!... 

Donderdags waren we weer vroeg op. En je wilt het niet 

geloven maar op 1 na heeft het volledige team een 

goeie nachtrust gehad! Laura lag tegen de muur en die 

grensde aan groep 8. En die hebben niet geslapen! Dit 

was deze dag wel te merken. Witte kopjes en  

huilbuien ..lamme voeten en handen..lekkerrr.. maar 

doorzetten!!!...                                                                                                         

Eerst kon er een vervolg worden gemaakt met de  

vlinders. En toen nog even lekker spelen in de speeltuin 

bij onze boerderij. Alles was de woensdags behoorlijk 

nat geregend maar nu kwam de zon om het hoekje  

kijken…naar buiten!!                                                                                                                      

Na een broodje knakworst en een toetje konden de 

‘stoute schoenen ‘aan voor een rebus-, speur-, vossen 

jacht-tocht. 3 in 1! We moesten ballonnen volgen met 

daarbij een stukje van de rebus. Aan het eind van de 

speurtocht moesten we  vossen zoeken op een grote 

zandvlakte. Het was heel mooi daar. En we konden nog 

even lekker spelen en picknicken.  
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Toen vervolgden we samen de tocht die Annie had uitgezet richting het 

dorp voor een heerlijke ijsco en daarna door het bos weer huiswaarts.                                                   

Daar kregen we nog even de kans om de vlinders bezig te gaan terwijl 

Uilkje de bingo weer gereed maakte. Wat een feest!! Toen de bingo was 

afgelopen konden we aanvallen aan een Amerikaans lopend buffet. Wat 

hebben we lekker gesmuld van de big-macs, aardappeltjes, poffertjes, en 

nog veel meer!! heerlijk en we mochten alles zelf pakken!!                                                                   

Na het eten en een lekker toetje kregen we van Laura en Alette uitleg 

over de bonte avond voor die avond.  

 

We kregen een cd met daarop allemaal liedjes waaruit we konden kiezen. 

Dit liedje moest je samen met je groepje die avond ten gehore brengen 

met een niet originele uitvoering wat betreft kleding en dans. Dit bracht 

veel variatie en verrassingen deze avond. Ook was er een jury! (leiding) 

die punten kon geven en een beoordeling. We hadden ook een gast jurylid 

uit Amerika! Mr John Brown! Hij had een grote Amerikaanse hoed en een 

dikke buik en een dikke sigaar! Hij kon ook niet zo goed nederlands praten, maar vond het bij ons heel gezellig om te 

zijn.  Zoveel mooie meiden…            

Angela maakte de opmerking dat hij hier niet eens mocht komen!.. hij was een man! en die zijn niet bij de gidsen.. 

haha                                                                                                                                                       

Na de geslaagde bonte avond was er nog een feestje. Om 00.00 uur hebben we de verjaardag gevierd van Nienke 

Ploegstra. Polonaise, kadootjes, handen schudden ..wat een feest!                                           

En toen op bed! En weer hebben we lekker geslapen! Ook groep 8 dit keer! Want de volgende dag zou er nog een 

lange dag  volgen in het pretpark Duine Zathe! 

 

Vrijdag was onze laatste dag alweer. En dan gaan we dus altijd naar een pretpark. 
Alles moest snel schoongemaakt en in de koffers gestopt dan konden we in looppas 
vertrekken. We hadden mooi weer.. heerlijk buiten vertoeven! Helaas voor sommigen 
was de ‘golf’ kapot! Volgende keer beter… dit was wel jammer…dan maar een nat pak 
halen in de bootjesglijbaan en beroerd worden in de ‘vlinder’!                                                               

‘s Middags een patatje en iets lekkers en drinken.. het kon niet op! Ook 

hebben we karpers gevoerd!! 

Wat een weekend hebben we weer gehad.. Laten we hopen dat we dit 

volgend jaar weer kunnen realiseren met z’n allen! 

Groep 8  zwaait af met nog een leuk kado voor de leiding voor op de gidsen zolder! Met mooie foto’s waar we later 

weer op terug kunnen kijken. Succes allemaal!! 

Iedereen bedankt voor de medewerking om van dit kamp weer een geslaagd feest voor de kids van groep 4-8 van 

de basisschool te maken! 

Namens de leiding: 

Marjet Cosa, Uilkje Boltjes, Annie Mous, Tineke de Ridder, Ria vd Kooi, Jannie Lycklema, Charina Sikkes en veel 

dank aan de ‘hulpleiding’ op kamp Laura Cosa en Alette Zwart. 
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Vrijwilligers gezocht!  

Wie komt Bezoekerscentrum Mar en Klif versterken?  

Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum is de afgelopen winter helemaal vernieuwd.  

De tentoonstellingsruimte is opnieuw ingericht, de winkel heeft een facelift gekregen en de kantoren zijn ook 

opgeknapt. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om het centrum mooi te houden (of nog 

mooier te maken!) en te zorgen dat het bruist van de activiteiten. 

Het centrum heeft een klein kern van vaste medewerkers en wordt gelukkig gesteund door vele vrijwilligers. Maar 

extra hulp kunnen we goed gebruiken. Wat voor klussen zijn er bij ons zoal te doen:  

Balie-ondersteuning: Het ontvangen en eventueel adviseren van bezoekers, bijhouden van voorraden, mooi 

presenteren van winkelmateriaal e.d.  

Onderhoud: Allerlei klussen, van een wandje schilderen, spullen verhuizen, een deur repareren of juist een 

licht vervangen tot het onderhouden van de voortuin.  

PR en communicatie: Het bijwerken van de website(s), het ondersteunen bij pr-acties etc.  

Kinderactiviteiten: Het begeleiden van kinderactiviteiten, het ontvangen van schoolgroepen of kinderfeestjes 

in het gebouw of buiten in de natuur.  

Heb je belangstelling? Loop eens binnen, stuur een mailtje (info@marenklif.nl) of bel 0514-57177.  
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De totaal opbrengst van de Vastenaktie 2014 voor Bouwen met Bouma’s is bekend. 

Het is een geweldig bedrag. Cordaid heeft € 25.750,-- naar BMB overgemaakt. 

Hiervoor hartelijk dank 

Bouwen met Bouma’s 

Oude school Mwandansengo 

Binnen in de oude school 

Water halen bij de pomp naast de school  

Bouw nieuwe school Mwandansengo 
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Blij met de nieuwe school 

Schoolkinderen in de nieuwe school met de nieuwe laptop  

“de Bouwers 2014” voor Bouwen met de Bouma’s  

Bouwen met Bouma’s 
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In de periode van november t/m maart is het de bedoeling om een buurtmeter onderzoek te doen. 

De buurtmeter is een onderzoeksinstrument dat ontwikkelt is door onderzoeksbureau Partoer. 

Het is nuttig voor de gemeente, maar ook voor Dorpsbelang omdat het informatie geeft over hoe de bewoners over 

het dorp denken. 

Wat is het beeld van het dorp en waar moeten we aan werken. 

De thema’s zijn  

- sociale samenhang en verenigingsleven 

- leefbaarheid en veiligheid 

- wonen en woonomgeving 

- toegankelijkheid en veiligheid 

- recreatie /toerisme en werkgelegenheid 

- algemeen 

Bij deze bijeenkomst zoekt (DFM) 8-10 bewoners die een doorsnee vormen van het dorp  

Gezocht: Mensen die mee willen werken aan een  

buurtmeter-onderzoek( vragenlijst invullen) 

Buurtmeteronderzoek 
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

24 november sturen naar: 

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

Bakhuizen. 

  

De volgende editie verschijnt rond 13 December  

 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje 

plaatsen? Bel dan gerust Janette Everse 0514-

582288  

Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar misschien ook niet,  want we doen af en toe wat 
extra exemplaren van dit blad in brievenbussen van niet-leden. De vereniging Dorpsbelangen is 
er om voor u de zaken richting overheden te coördineren, met name de inspraak richting  
Gemeente is van belang. Eigenlijk behoort iedereen in het dorp dus lid te zijn. 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 

Friesland Fairtrade provincie! 
 

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest in de 
plaatselijke kranten voor de wens van het Friese  
provinciebestuur om in 2015 het predicaat Fairtrade 

Provincie te kunnen voeren. 

Voordat het zover is moet er nog veel gebeuren. Bij 
Wereldwinkel Gaasterlân zijn we erg blij met deze 
actie. Wij dromen er van dat Fairtrade de norm wordt 

en proberen daar ons steentje aan bij te dragen. 

Zo hebben we in het voorjaar samen met de  
Wereldwinkels in Joure en Lemmer 1000 kraanvogels 
gevouwen voor Fairtrade. Binnenkort worden deze aan 
het gemeentebestuur van de gemeente De Friese Meren 
aangeboden om het hen aan te sporen te streven naar 
meer fairtrade bij instellingen en bedrijven in onze  

gemeente. 

In onze winkel treft u als altijd, naast koffie, thee en 
andere voedselproducten, een verrassend, steeds  
wisselend assortiment aan van fairtrade  

cadeauartikelen. 

Houdt onze website en facebookpagina in de gaten, want 
in het najaar zijn er weer diverse leuke acties.  
Bijvoorbeeld in het kader van 45 jaar Wereldwinkels in 
Nederland. De Fairtrade week start op 25 oktober en 

staat helemaal in het teken van producten uit Thailand.  

Met het kopen van Fairtrade draagt u bij aan de vermin-

dering van armoede in ontwikkelingslanden. 

Geld inzamelen voor goede doelen is een mooi streven, 
maar op de lange termijn help je mensen niet met een 

zak geld. Wel met eerlijke handel. 
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advertenties 

Wereldwinkel Gaasterlân  
 

Zaterdag 25 oktober t/m zaterdag 1 november is landelijk de jaarlijkse Fairtrade week.  
Reden voor de Wereldwinkel om met bijzondere acties extra aandacht te vragen voor fairtrade producten. Deze 

keer is het thema Thailand (een Thaise Fairtrade week).  

De fairtrade producten uit dit land staan de hele week  extra in de schijnwerpers. 

Ook zijn er speciale aanbiedingen, zoals het Thais wokpakket. 

Houd voor acties in en rond de winkel de website en facebookpagina in de gaten. 

 

Al is het nog maar oktober, de wereldwinkel denkt al weer aan kerstpakketten en eindejaarsattenties. Er is veel 
mogelijk, zelf iets samenstellen of een cadeaubon.  Ook kunnen wij in combinatie met andere winkels een  
feestelijk pakket samenstellen. Denk aan de bakker, de slager of iets met een Friese twist. Een bijzondere service. 
En wilt u dit jaar uw boodschap eens anders verpakken dan kunnen wij de dopper, een hervulbare waterfles, van 

harte aanbevelen. 

  

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor fairtrade zowel bij bedrijven als bij consumenten. Het biedt mensen in 
ontwikkelingslanden immers kansen hun levensomstandigheden te verbeteren en houdt o.a. rekening met  

milieuaspecten.  

Maak kennis met de producten van de Wereldwinkel en bedenk, dat Fairtrade kopen de lekkerste en leukste  

manier is om iets goed te doen! 

Nationaal MS Fonds zoekt extra collectanten 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek extra collectanten. Er zijn meer handen nodig om bij  
iedere voordeur te kunnen aanbellen. 

 

Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er 300 nieuwe mensen met MS bij. MS is de 

meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. 

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan  

onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting 

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid en is volledig afhankelijk van donaties, giften en 

sponsoren. 

U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. 

 

 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op 

www.nationaalmsfonds.nl. 

Of neem contact op met Pamela Zaat, landelijke  

coördinator van de MS collecteweek,  

010-5919839, pamela@nationaalmsfonds.nl 
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Eet smakelijk!  

De nieuwe maaltijdservice van SPAR 

Bakhuizen, Na een succesvolle pilot bij SPAR begin dit jaar 

introduceert nu ook SPAR Flapper de nieuwe  

maaltijdservice “Eet smakelijk!”. Met “Eet smakelijk!” biedt SPAR de consument een breed en gevarieerd 

assortiment van verse kant en klaar maaltijden, wisselmenu’s, salades, soepen en nagerechten aan.  

De service is op woensdag 8 oktober bij SPAR FLAPPER van start gegaan.     

Wat is “Eet smakelijk!”? 

Met de nieuwe maaltijdservice biedt SPAR een breed en gevarieerd assortiment aan van verse kant en klaar  

maaltijden, inclusief zoutarme, gemalen en gluten&lactosevrije maaltijden, verschillende wisselmenu’s, salades, 

soepen en nagerechten. Alle maaltijden zijn op ambachtelijke wijze en volgens de richtlijnen van het  

Voedingscentrum door professionele en ervaren koks bereid.  

“Met deze nieuwe service richten we ons met name op de ouderen, die zelf niet willen of kunnen koken en wel 

een warme maaltijd willen eten, eventueel in combinatie met specifieke dieetwensen of als gemalen variant. De 

overheid stimuleert ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit betekent dat de behoefte aan 

maaltijden bij deze bevolkingsgroep enorm groeit” aldus Edward Flapper. De directie van SPAR Holding B.V. uit 

Waalwijk heeft begin oktober vorig jaar een intentieovereenkomst getekend met het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij is afgesproken dat SPAR zich zal inspannen om met haar aanbod in  

assortiment en diensten de zelfredzaamheid van buurtbewoners te ondersteunen. Deze nieuwe maaltijdservice 

sluit hier naadloos op aan.  

Bestellen: makkelijk en snel 

De maaltijden kunnen eenvoudig door middel van een bestelformulier besteld worden. De bestelde maaltijden zijn 

af te halen in de winkel of kunnen door de Spar  - al dan niet in combinatie met de rest van de boodschappen – 

thuisbezorgd worden.  

Nieuw in Fryslân 

Online chatten met hulpverleners 
Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de website www.fryslanonline.nl. De website is 

deze zomer gestart en is het gevolg van een gezamenlijk project van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân,  

Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren,  

volwassenen als ouderen.  

De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er rechtstreeks per mobiele telefoon of  

computer ´gesproken´ kan worden met een maatschappelijk werker. Ook mailen behoort tot de mogelijkheid. 

Voor wie het prettig vindt om anoniem te chatten is dit ook mogelijk. Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening 

zijn geen kosten verbonden. 

De chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een luisterend oor, geven tips en advies en indien 

gewenst kunnen zij diegene doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Van familiezaken, financiën, geweld,  

relaties, school, seksualiteit, verslaving, vrienden, werk, opvoeding, rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel 

meer: de medewerkers behandelen alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt mensen in Fryslân op een  

toegankelijke en eigentijdse manier professionele hulpverlening aangeboden. Meer informatie is te vinden op de 

website www.fryslanonline.nl 
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DOET U MEE ? 

DE VOEDSELBANK BIEDT ELKE 14 DAGEN EEN PAKKET AAN 

MET BRUIKBARE LEVENSMIDDELEN AAN MENSEN DIE 

DAARVOOR IN AANMERKING KOMEN  

U KUNT MEE DOEN DOOR HET INLEVEREN VAN HOUDBARE 

LEVENSMIDDELEN 

 BIJ HET INZAMELPUNT IN   

“DE GEARTE” 

DE INLEVERTIJDEN ZIJN; 

DINSDAG 9.00 – 10.00 UUR 

DINSDAG 19.30 – 20.30 UUR 

DONDERDAG 9.00 – 10.00 UUR 

DONDERDAG 19.30 – 20.30 UUR 

BANKREKENING 1556.47.911 

TELEFOON 06 57703854 

VOEDSELBANK INZAMELING in de GEARTE.            

Inwoners van Bakhuizen en omstreken die de 

Voedselbank willen ondersteunen kunnen sinds 

enige tijd houdbare levensmiddelen aanbieden 

in het MFC de Gearte. 

Wilt U ook levensmiddelen schenken aan de 

Voedselbank, dan kunt U deze afgeven tijdens 

de openingstijden van het MFC de Gearte, in de 

daar aanwezige inzamelboxen. 

In onze regio verstrekt de Voedselbank Zuidwest 

Friesland elke 14 dagen  ca. 40 voedselpakket-

ten. 

De pakketten worden samengesteld met  

producten beschikbaar gesteld door leveranciers 

en producenten. De aanvoer van deze  

producten is wisselend. 

Om een volwaardig en voedzaam pakket samen 

te stellen is aanvulling  gewenst van houdbare 

levensmiddelen, persoonlijke  

verzorgingsproducten en wasmiddelen.  

De Voedselbank Zuidwest Friesland is een vrijwilligers-organisatie die zich bezig houdt met: 

 “Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen 

            en deze uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben 

  om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien”.  

  

 Het voedsel wordt dus gebruikt in plaats van vernietigd. 

 

Ook bij de voedselbank slaat de crisis toe en worden de pakketten steeds kariger. 

Daarom vragen wij U om één of meer van onderstaande artikelen te kopen en ze in de daarvoor bestemde kratten 

in de Gearte te deponeren, zodat de mensen die het zo nodig hebben een extraatje kunnen krijgen. 

 

Koffie    Wasmiddel   Tandpasta  Shampoo 

Hagelslag   Jam    Pindakaas  Macaroni 

Blikjes leverpastei  Spaghetti   Houdbare melk  Rijst 

Pannenkoekmeel/bloem  Blikken met groente.  Soep in blikken/potten. 
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De voedselbank is bedoeld voor mensen , die minder dan het minimum inkomen ter beschikking hebben. Deze vorm 
van hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar verleend. Een voedselpakket wordt verstrekt ongeacht  
nationaliteit,geloof of cultuur van de betrokken cliënt. De privacy en anonimiteit van de deelnemende cliënten 

worden gewaarborgd.  

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het WMO loket in Balk of via email: voedselbankzwf@gmail.com .  

Tel 0657703854 

 De Criteria 

Uitgangspunt is het besteedbaar inkomen d.w.z. wat men overhoudt na betaling van de vaste lasten als 

huur,verzekeringen,gas, licht, water en belastingen. 

Als dat minder is dan de onderstaande bedragen kan men in aanmerking komen voor een voedselpakket. 

 *  één-persoons huishouden  €   180,-- 

 *  voor iedere volgende volwassene, die ook tot het huishouden behoort, komt daar € 60,-- bij. 

*  Voor ieder kind tot 18 jaar oud dat tot het huishouden behoort komt daar € 50,-- bij. 

De genoemde bedragen zijn per maand. 

Samen eten: 

Iedere 1e dinsdag van de maand is tijdens de winterperiode het samen eten . 

Op 4 november en 2 december  kunt u hiervoor weer terecht in de Domper. 

Een maaltijd kost u € 7,--.  Vanaf 12.00 uur bent u welkom en om 12.30 uur wordt de warme maaltijd opgediend. 
De vaste gasten graag afmelden als ze verhinderd zijn bij de Domper . Nieuwe gasten zijn natuurlijk altijd van 
harte welkom. Iedere inwoner van Bakhuizen die het gezellig vindt om samen te eten is welkom.  
 
Neem dan  van te voren even contact op met de Domper tel: 0514-581222  
of met Caritas: Rita Jacobs 0514-593899 of Jitske Mous 0514- 582739 

 

Trefpunt  

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum.  

Het is iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur open in de parochiezaal achter de kerk. 

U vindt hier een “luisterend oor”. Er is koffie en u kunt er terecht voor een praatje. Er liggen veel folders over 
zorg en welzijn op de leestafels. Wij geven u graag advies en helpen u bij het vinden van een antwoord op uw 

vragen. Iedereen is welkom. 

De kerk is tijdens Trefpunt open; u kunt hier in alle rust naar binnen gaan. 

 

Trefpunt op zondagmiddag. 

Op 9 november en 14 december a.s. is het Trefpunt open op zondagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur.  

De woensdagochtend blijft op dezelfde voet doorgaan en als extra hebben we in de wintermaanden 1 keer per 

maand Trefpunt open voor degenen die op zondagmiddag alleen zijn en  behoefte hebben aan een praatje  

met een kopje koffie erbij.  Iedere inwoner van Bakhuizen die hier behoefte aan heeft is van harte welkom. 

 

Tijdens de verbouwing van de parochiezaal is het Trefpunt  tijdelijk in de Gearte.  

Dit wordt aangegeven op het bord bij de kerk. 
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Kerstactie voor de Minima 2014 
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Kerstactie voor de Minima 2014. 

 

Ook dit jaar willen de kerken van Gaasterlân en Sleat meehelpen om van de kerstdagen een feest voor iedereen te 

maken. Een feest van samen delen. 

Daarom organiseren ze financiële steun voor mensen die het anders moeilijk lukt om het feestelijk te krijgen. 

Dus: 

Zit  uw maandinkomen tussen de € 1000,= en € 1500, = euro? Dan kunt u misschien ook zo’n bijdrage krijgen. 

Lees dan het aanvraag formulier goed door. 

Vindt u dit een goed initiatief wat u wel wilt ondersteunen?  

 

Bibliotheek aan huis 

Bent u slecht ter been?  En leest u 
graag? Dan is de ‘bibliotheek aan huis-
dienst’ iets voor u. 
De bibliotheek is er voor iedereen. Als u zelf niet naar 
de bibliotheek kunt komen, komt de bibliotheek naar 
u toe. 
Een vaste vrijwilliger komt bij u thuis om te bespreken 
welke boeken u graag leest. Hij of zij komt de boeken 
bij u thuis bezorgen en weer ophalen op tijden dat het 
u schikt.  
Genoeg keuze 
U mag in totaal tien materialen lenen. U heeft keuze 
uit bijvoorbeeld streekromans, familieromans, detec-
tives, boeken over uw eigen streek, hobby’s, natuur, 
kunst en nog veel meer. 
Naast boeken bezorgt de bibliotheek ook tijdschriften, 
luisterboeken en dvd’s. 
Voor slechtziende lezers zijn er boeken in grote  
letterdruk.  
Wat kost Bibliotheek aan Huis? 
Om gebruik te kunnen maken van Bibliotheek aan Huis 
bent of wordt u lid van de bibliotheek. 
Het thuisbezorgen van de boeken is geheel gratis. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
bibliotheek in Balk 

Informatie voor vrijwilligers 

 

Vrijwilliger is bij voorkeur lid van de bibliotheek.  
Vrijwilliger wordt op de hoogte gesteld van de  

leenvoorwaarden van de bibliotheek. 

Hij/zij krijgt een contract bij de bibliotheek. Daarmee 
is de vrijwilliger tevens verzekerd voor de tijd dat hij 
of zij besteedt aan het vrijwilligerswerk. 

 

Voor kennismaking gaan vrijwilliger en begeleider naar 

elke nieuwe klant. 

 

Vrijwilliger gaat in principe 1 x per 3 weken naar klant 
om boeken te ruilen. Frequentie bezoek hangt af van 

afspraak tussen klant en vrijwilliger.  

De uitleentermijn is 6 weken, bij balie uitlenen. 

Bezoek heeft ook een sociaal karakter, dwz dat de  
vrijwilliger praatje maakt en eventuele problemen  

signaleert en doorgeeft. 

 

Vrijwilliger krijgt gratis 
abonnement van de  

bibliotheek. 
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Oud Papier 

Op zaterdag 8 november 2014 en zaterdag 13 december 2014 

wordt het oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed 

bundelen of verpakken in een doos. 


