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HET JAAR VAN DE GEIT 

Het jaar 2015 staat bij de chinezen bekend als het jaar 

van de geit. De eigenschappen van de geit zijn:  

mededogen, creativiteit en verantwoordelijkheidsge-

voel. In de Chinese astrologie is de geit ook nog  

artistiek begaafd, hartstochtelijk en heeft een grote 

verbeeldingskracht.  Dat zijn eigenschappen waar we 

wel iets mee kunnen het komende jaar. Mededogen 

voor de medemens is toch een nobel streven, en een 

van onze grondbeginselen in onze westerse  

samenleving. Mededogen voor alles wat leeft is ook 

een van de speerpunten van de partij voor de dieren. 

Zij willen zelfs via een regel in de eurowetgeving,  

vrijheid voor alle gevangen dieren. Creativiteit hebben 

we hard nodig om onze kwakkelende economie weer 

op gang te brengen. En verantwoordelijkheidsgevoel 

voor de kloof en daarbij behorende ellende die tussen 

moslim en niet-moslim is gegroeid te verkleinen, hier 

en in andere delen van onze wereld. Dat zal een heel 

goed streven zijn voor 2015.  De geit was met het 

schaap een van eerste dieren die gedomesticeerd zijn 

door de mens, en daardoor bruikbaar als melk- en 

vleesproducent. Zelfs zijn vacht was nog bruikbaar als  

kleding. Een bijzonder nuttig dier die ook hoog  

aangeschreven staat in het verre oosten omdat hij ook 

in slechte seizoenen en zware  omstandigheden toch 

nuttig is. Als ze ook nog artistiek begaafd is en  

hartstochtelijk heeft ze alle eigenschappen een mooie 

begerenswaardige vrouw. Het is daarom voor mij 2015 

ook wel het jaar van de vrouw. En daar heb ik eigenlijk 

ook wel mijn redenen voor.  

 

Vooral als ik terug kijk naar het jaar 2014. Want ze 

hebben vorig jaar via Serious Request aandacht  

gevraagd voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn 

van seksueel geweld in conflictgebieden over de hele 

wereld. Natuurlijk is deze kwestie al lang weer  

overschaduwd door de gebeurtenissen in Parijs. Maar 

misschien is de essentie van het probleem wel te  

zoeken in het morele cultuurverschil. Want zolang er 

culturen zijn waar een vrouw minder is dan een geit, is 

er nog veel te verbeteren aan dat verantwoordelijk-

heidsgevoel. Zolang een vrouw niet gezien wordt als de 

onmisbare factor in ons bestaan blijft dat probleem 

bestaan. Zo moeilijk is het toch niet om te begrijpen 

dat je zonder je moeder niet bestaan had. Dat zij de 

eerste is die liefde gevoeld en gegeven heeft aan jou, 

voor je nog geboren was. Hoe kun je nou de hand die je 

gevoed heeft en beschermd, behandelen als  

minderwaardig aan jezelf? Welke religie schrijft  voor 

dat een vrouw wel een mens is, maar ondergeschikt aan 

de man? Ja, er is nog veel te verbeteren in de relatie 

tussen man - vrouw en geloof. Ook in christelijke  

kringen zijn nog genoeg hiaten op dat gebied. Misschien 

is daarom meer mededogen en verbeeldingskracht  

nodig om weer een vredelievende samenleving te  

creëren. En moeten we het fanatieke extremisme als 

rotte appels uit onze gemeenschap halen. Een oud 

joods gezegde is: omdat God niet overal tegelijk kon 

zijn schiep hij de vrouw.  Dus vooruit met de geit, niet 

mekkeren nou. Het jaar van de geit is voor mij het jaar 

van de vrouw. 

Gelukkig en liefdevol 2015. 

De Eachtaister. 
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Gearte nijs 
Het is een gezellige drukte in de Gearte. Er zijn de afgelopen  

weken diverse toernooien en evenementen geweest. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het Familie Volleybaltoernooi en  

Oliebollentoernooi die door BEO  georganiseerd worden. Maar ook 

een Swalkershûstoernooi dat goed bezocht werd. We kijken terug 

op gezellige en geslaagde evenementen. Niet alleen voor de  

deelnemers, maar ook zeker voor de Gearte.  

Bedankt! 

Inmiddels hebben Sietze de Boer en Ina Kuipers hun taak als  

bestuurslid beëindigd. De huidige bestuursleden willen hen langs 

deze weg heel erg bedanken voor hun enorme inzet voor ons  

dorpshuis. Beiden hebben met veel energie en  

doorzettingsvermogen geholpen om de Gearte weer ‘back on track’ 

te krijgen. Hun enthousiasme en creativiteit heeft er aan  

bijgedragen dat we de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet 

kunnen zien. Sietze en Ina, heel erg bedankt!   

Van de Bestuurstafel 

In de vorige Geartenijs hebben we al stil gestaan bij de huidige 

samenstelling van het Bestuur en hebben we wederom de  

uitdrukkelijke vraag aan alle gebruikers gesteld om potentiële  

kandidaten te leveren voor het Bestuur. Helaas is hier nog geen 

respons op gekomen.  

Met het vertrek van Sietze de Boer en Ina Kuipers is de noodzaak 

groot om aanvulling te krijgen, want vele handen maken licht werk 

en dat geldt natuurlijk ook voor de Gearte.   

 

De Friese Meren vervolg 

Het Bestuur heeft een tijdje geleden een  kennismakingsgesprek 

gehad met De Friese Meren. In dit gesprek is toegelicht dat de  

nieuwe gemeente toewerkt naar één beleid voor dorpshuizen. Op 

27 november jl. heeft de gemeente een dialoogavond georganiseerd 

waar ook enkele bestuursleden van de Gearte aanwezig waren.  

Er is tijdens deze avond samen met alle aanwezigen stil gestaan bij 

diverse punten en kon input gegeven worden. Denk hierbij  

bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen: 

Ondersteuning gemeente bij inzet vrijwilligers (bijv. d.m.v. 

collectieve verzekeringen) 

Eventuele invulling door dorpshuizen voor tegenprestatie  

Participatiewet; 

Stimuleren samenwerking dorpshuizen onderling; 

Eventueel WMO-convenant voor gehele gemeente; 

Als vervolg op deze bijeenkomst zal de gemeente het 1e half jaar 

van 2015 gebruiken om een nieuw dorpshuizenbeleid te formuleren.  

Dit wordt dan eerst voorgelegd aan het College en vervolgens aan 

alle dorpshuizen zodat er reactie gegeven kan worden.  

Na de zomer zal het beleid op de agenda van de Gemeenteraad 

komen en vast gesteld worden. 

Onderhoud 

Bij zo’n groot gebouw als de Gearte is er altijd wel wat te  

klussen. Inmiddels zijn met hulp van vrijwilligers de bomen  

achter de Gearte gesnoeid. Ook zijn de toiletten bij de Blokhut 

opgeknapt, zodat deze er weer netjes en verzorgd uit zien. Voor 

de kleedkamers staat binnenkort het installeren van  

bewegingssensoren op de planning. Op deze wijze blijft de  

verlichting niet onnodig branden en besparen we dus weer wat 

op de energiekosten.  

Krystpop Oars 

Op Tweede Kerstdag vond de tweede editie plaats van Krystpop 

Oars. Ook dit jaar kwamen er weer vele gasten naar de Gearte 

en werd het een gezellige avond.   

In het Swalkershûs ging het dak eraf onder de muzikale  

begeleiding van DJ Harry. In de foyer bracht Blackmail een grote 

diversiteit aan nummers ten gehore.  

De opkomst was prima en dat maakte dat de avond voor de 

Gearte financieel ook goed was.  

Vacatures 

Bestuursleden m/v 

Voor interesse of vragen, neem contact op met één van de  

bestuursleden. 

Klussers m/v 

Voor klussen in en rond de Gearte.  

Agenda 

7 en 13 februari 2015  

Toneelavond St. Martinus  

7 en 14 februari 2015 

SWF pupillen voetbaltoernooi 

13 februari 2015  

19.30 uur: Jeugdcarnaval in Swalkershûs 

22.11 uur: Onthulling Prins in Swalkershûs 

14 februari 2015  

14.30 uur: Kindercarnaval in Gearte (€ 1,-) 

28 februari 2015  

Concert Euphonia 

7 maart 2015  

Shantykoor ‘Bakhùster Heechsjongers’  

Bestuur: Jirry Bruinsma (voorzi�er), René Glashouwer, Julia Reekers, Robert Terpstra, Margriet & André van der Weij, Liesbeth Wijnia. 

Beheerder: Sietske Terpstra (telefoonnummer: 06 – 13060479 / email: beheerder@degearte.nl)  
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Gezocht  

Wij, een jong paar, zijn binnenkort 12 ½ getrouwd willen dit niet onopgemerkt  

voorbij laten gaan en willen dit graag groots gaan vieren. Maar omdat wij al  

geruime tijd krap bij kas zitten, zijn wij opzoek naar een (rijke)suikeroom, die  

onze wens wil laten uitkomen . Reacties graag per mail naar jenjbraaksma@ 

Op Valentijnsdag 14 februari a.s. organiseert carnavalsvereniging De Blauwe Bok 
 
12 ½ jaar huwelijksfeest  van  

       Johnny &  
                                                               Jackelien  

       Braaksma-Van Harixma Toe Sloten.   
 
Het is al 12 ½ jaar geleden dat Johnny en Jackelien in het huwelijk traden en dit ,in Zaal Domper, met een groots 
feest vierden. Op zaterdag 14 februari is dit alweer 12 ½ jaar geleden en dat willen we niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Daarom gaan we dit groots vieren met alle inwoners van Bakhuizen en omgeving. 
 
Wie zijn Johnny en Jackelien??  
 
Johnny (een echte flodder) en Jackelien (een echte kakker) zijn, ondanks  de vele ruzies over het alcohol gebruik 
van Johnny en het vele shoppen van Jackelien, nog steeds bij elkaar. Ook heeft Jackelien een enorme hekel aan 
haar schoonfamilie en zijn vrienden, maar dat is wederzijds.  
 
Toen ze drie jaar waren getrouwd waren zijn ze door  de tussenkomst van Father Francis, pleegouders van twee 
Ghanese jongetjes geworden . Helaas mocht dit geluk niet lang duren,  want al na 2 jaar werd, de door de heimwee 
geplaagde, tweeling weer naar Ghana gestuurd. Zou deze tweeling Johnny en Jackelien al zijn vergeten, of......??? 

 

Johnny was stratenmaker vaarwel maar is nu vrachtwagenchauffeur en brengt containers met o.a groenten en fruit 

naar  Syrië en Irak. Tijdens een van deze ritten is hij aangehouden met vluchtelingen in zijn container, maar door 

gebrek aan bewijs en met de hulp van een louche advocaat is hij voor dit delict vrij gesproken. Sinds Johnny op een 

vrachtwagen rijdt hebben de Braaksma`s véél geld te besteden. Zo is hun oude Seat vervangen door een splinter 

nieuwe Audi V8 maar om de belasting te ontduiken is deze auto voorzien van Belgische kentekenplaten. Helaas is 

Johnny zijn vader uit zijn leven verdwenen, en heeft zijn moeder nu een relatie met een muzikant van de  

beroemde punkband “The crying guinea pigs”. Johnny  gaat nog geregeld met zijn (motor) vrienden naar het  

hardrockcafé, maar ze zijn door het vele geweld in de Gaasterlandse horeca ongewenst.  

Jackelien is haar baan als dierenarts assistente kwijt geraakt.  Na het volgen van vele cursussen heeft zij het  
diploma van onderwijs-assistente voor jong volwassenen met gedragsproblemen gehaald en heeft nu een baan  
gevonden bij M.H Dagbesteding. Samen met haar collega`s probeert ze “haar” jongeren in gareel te krijgen, maar 
dit lukt lang niet altijd, mede door de verschillende en zeer zware gedragsstoornissen van deze jeugd. De familie 
van Jackelien hebben hun fortuin verloren op de beurs. 

 

Zoals jullie kunnen lezen bestaat de gastenlijst uit een bont gezelschap. Kom ook en laat je verrassen door de 

vrienden/familie en collega’s van Johnny en Jackelien die al druk aan het repeteren zijn voor hun bijdrage aan dit 

grote feest. De dresscode van deze avond is van Tokkie tot Kakker.  Willen jullie deze avond ook een voordracht 

verzorgen, neem dan contact op met de ceremoniemeester. 

Locatie:  Zaal Domper      aanvang 20.30 uur 
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Mededelingen en oproepen... 

Is de dorpstuin in Balk ook iets voor Bakhuisters?  

In Balk, achter dorpshuis ’t Haske ligt de dorpstuin. Je kunt er altijd terecht om even uit te rusten op de zelfge-

bouwde tuinbank en te genieten van wat er groeit en bloeit. Het is een eetbare tuin voor iedereen. In het seizoen 

zijn er aardbeien en frambozen, er is een kruidenspiraal, er groeien bonen en pompoenen en er komt steeds bij. Er 

zijn plannen voor een schommel, een zandbak en een pergola. Elke woensdagochtend zijn er vrijwilligers aanwezig, 

die de tuin opbouwen, onderhouden en altijd blij zijn met uw belangstelling . Alles wordt gedaan volgens de princi-

pes van de permacultuur. Je hoeft er geen verstand van te hebben om eraan mee te doen. Maar als je nieuwsgierig 

bent, is er heel veel te leren. Kijk eens op de site van Mijn Gaasterland bij mijn eetbare tuin en op roeach.nu , waar 

je o.a. informatie vindt over de cursus (H)eerlijk moestuinieren die op 5 maart in ’t Haske van start gaat.  Tot ziens 

in de dorpstuin 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de dorpstuin: 0541850230 

 



 7 

 

 

Informatie over Caritas: 

Samen eten: 

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

Op 03 maart  kunt u hiervoor weer terecht in de Domper. 

Een maaltijd kost u € 7,--.      Vanaf 12.00 uur bent u welkom, om 12.30 uur 
wordt het eten geserveerd. Voor de vaste gasten bij verhindering even  
melden bij de fam. Domper tel: 0514-581222.  
Nieuwe gasten zijn altijd van harte  welkom, graag  opgeven bij Caritas. 

 

Trefpunt  

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum.  

Het is iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur open. 

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. 

Tijdens de verbouw van de Parochiezaal zitten we tijdelijk in de foyer van de Gearte.  

Ingang door het hek tegenover de kerk. Het bord van Trefpunt ziet u wel staan. 

 

Trefpunt op zondagmiddag. 

Er is   weinig belangstelling voor Trefpunt op de zondagmiddag, daarom hebben we besloten om dit niet meer te 

gaan organiseren. 

Dus geen Trefpunt meer op zondagmiddag. 
 

Breien: 

Vindt u het leuk om te breien???. 

Caritas wil  een breigroep oprichten om te breien voor een nader te bepalen goed doel. Het is de bedoeling dat 

Caritas de kosten van de wol betaalt. 

Lijkt het u ook leuk om gezellig gezamenlijk te breien in een groep , of thuis breien kan ook als u dat liever doet,  

neem dan contact op met :  

Caritas: Jitske Mous 0514-587239 

Bij voldoende deelname willen we  een bijeenkomst organiseren om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

 
Vorig jaar is er een film opgenomen over de Belgen in onze omgeving in WO1, waarover Pieter Folmer en Ida van 

Dessel een boek schreven ‘De Belgenreed’ 

Er zijn op diverse locaties opnames gemaakt o.a. in de kerk bij het zoeken in het doopboek naar de voorouders 

van Ida, op het kerkhof bij het monument en bij de opening van de Belgententoonstelling in Oudemirdum. 

Op  zondag 8 februari zendt de VRT op TV1 van België een  
documentaire uit over Ida van Dessel en het boek "De Belgenreed'. 
De uitzending begint 's ochtends om 9 uur en wordt 's avonds  
herhaald op Canvas. 
Waarschijnlijk worden er dan ook beelden vertoond van de opening 
van de tentoonstelling over de Belgische vluchtelingen in  

Oudemirdum.  
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Wij staan voor u klaar! 

 

Thuiszorg Zuidwest Friesland team “Bakhuizen” start per 26 januari 2015 met een 

eigen kantoor in Bakhuizen. Zo zijn we nog dichter in de buurt voor vragen van u. 

We werken in een klein en hecht team. We vinden de kwaliteit van de geleverde 
zorg belangrijk, we zijn gast bij de cliënt. Zorg is meer dan alleen de medische 

behandeling. Het gaat ook om hoe cliënten onze verzorging en begeleiding ervaren en beleven. 

Zorgteam Bakhuizen regelt alle soorten zorg aan huis: verzorging en verpleging, hulp in de huishouding,  

thuisbegeleiding, (intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie en thuishotel. 

 

Thuiszorg Zuidwest Friesland is een onderdeel van de Antonius Zorggroep.  
Er wordt samengewerkt met het Antonius Ziekenhuis in Sneek om te zorgen dat de overgang van ziekenhuis naar 

thuis en visa versa zo soepel mogelijk verloopt. 

 

Catharina van der Veer ,                 

Wijkverpleegkundige 

 

www.teambakhuizen.nl 

www.thuiszorgzwf.nl 

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

 

Toekomstige jubileumactiviteiten in  2015 

 
1. Carnavalsviering op zondagmorgen 15 februari 

 Na een feestprogramma van Carnavalsvereniging “De Blauwe Bok” op zaterdagavond 

krijgt Carnaval op zondag een vervolg. 

 Het zondagprogramma begint om 10.00 uur met een Carnavalsviering in de 100 jarige St. Odulphuskerk. De 

viering staat onder leiding van Jurjen Heidema; het kinderkoor zorgt voor de zang. Ook Prins Carnaval zal met 

zijn gevolg aanwezig zijn.  

 Iedereen is welkom. 

 Na de viering is er een programma in MFC De Gearte. Onder de koffie knutselen de kinderen maskers, gevolgd 

door een spelcircuit voor alle aanwezigen 

 

2. Gregoriaans gezongen viering op 1 maart 

 Tijdens het jubileumjaar wil de jubileumcommissie ook aandacht geven aan de oude traditie van de  

Gregoriaanse muziek. Op 1 maart zingt ons herenkoor daarom tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur  

Gregoriaanse gezangen. Voorganger is pastor Huiting. 

 

3. Viering met het koor Majim uit Koudum op 22 maart (vooraankondiging) 

 Op 22 maart volgt er opnieuw op een feestelijke viering met zang van het koor Majim uit Koudum o.l.v. Jannie  

Kramer. Voorganger pastor Foekema. 
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Wie een kuil graaft voor een ander, is goed bezig 

Nee heb je, ja kan je krijgen.  

Nee had ik al jaren. De doodgraver van Bakhuizen, Frans van der Werf, weigerde steevast een interview voor 

Op 'e Hichte. In de loop der tijd heb ik regelmatig gepolst hoe standvastig hij is. 

Ik liep tegen een muur aan. 

Maar de aanhouder wint en geduld is een schone zaak. Overgiet dit met een perfect gebalanceerde saus van 
drammen en dreinen en voor je het weet zit je toch tegenover hem, je potlood en je schrijfblok netjes voor 

je op tafel... 

 

En, Frans, dacht jij als kind: "ik wil later doodgraver worden"? 

Nee, dat heb ik nooit gedacht toen ik op de kleuterschool zat. 

Ik ben er een beetje ingerold.  

Niet letterlijk, natuurlijk. 

 

Dus het overkwam je, begrijp ik dat goed? 

Nou, het kwam zo: Johannes Agricola, 70+, kon het zware werk niet meer goed alleen klaren. Het bestuur vond 
dat het tijd werd op zoek te gaan naar een jongere delver. Dus ze kwamen bijeen bij Folkert thuis. Wie kunnen we 
benaderen, was de vraag. En nèt op dat tijdstip, kwam ik voorbij fietsen. Toen zei een van hen: dèr giet ús nije 

deagraver! 

 

Renden ze naar buiten om je erbij te roepen? 

Nee, een tijdje later kwam Sietse, de voormalige boekhouder, bij mij langs. 

Er zat iets plechtigs in zijn stem toen hij zei: Frans, mag ik even met je praten.. 

Ik dacht meteen: d'r zijn toch geen fiscale problemen. 

Maar Sietse vroeg of ik de nieuwe grafdelver van Bakhuizen wilde worden, in samenwerking met Johannes. 

 

Dacht je toen meteen: JA, dat is net iets voor mij? 

Nee. Ik zou mezelf nooit aangemeld hebben. 

Maar gevraagd worden is toch iets anders. 

En ik kon het belang van de vraag goed begrijpen. 

 

Hoe word je vervolgens voorbereid op deze nieuwe belangrijke taak? 

Johannes heeft kennis van zaken, hij weet precies hoe alles in zijn werk gaat. Ik sta er natuurlijk niet alleen. Het 

is ook mooi om dit werk met z'n beiden te doen. 

De doodsklok luidt om 9 uur of om 16.00 uur. Johannes komt bij me langs en we spreken af op welke dag en op 

welk tijdstip we gaan graven. Johannes bereidt alles voor zodat ik meteen kan graven. In Bakhuizen liggen de  

graven dicht op elkaar, dus er moet altijd met de hand gegraven worden. Het moet soms gestut worden en er 

moet een bak komen voor de aarde, wanneer er naast het graf geen plek voor is. Alle materiaal is door Johannes 

ter plekke gebracht. Na afloop drinken we samen een bakje koffie met koek.  

Op de dag van de begrafenis luiden de klokken wanneer de stoet naar het kerkhof loopt.  Enige tijd later fiets ik 

naar het kerkhof en wacht met Johannes in het schuurtje tot alle mensen weg zijn. Dan begint voor ons het  

begraven. 
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Herinner je je eerste graf nog? 

Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was herfst en het regende. Het was koud en guur. Ik dacht: is het altijd van dat 

slechte weer, het is al triest genoeg.  

Ik begon te graven, ik herinner mij dat ik enorm geconcentreerd was. Zo voelde ik mij ook toen ik de Elfstedentocht 

ging rijden. 

Het is toch 3 kuub zand wat je moet verplaatsen, zwaar werk. Ik lette vooral op mijn lijf, zodat ik het werk goed 

aan zou kunnen. Achteraf viel het me mee. Want gelukkig ligt het kerkhof van Bakhuizen op zandgrond; dat graaft 

prettig. Na 1 meter zwarte aarde komt er geelwit zand tevoorschijn. Dit is mooi, een prachtige kleur. Vriendelijk. 

De bodem van het graf, op ongeveer 1.30 meter diep, is dus altijd licht. 

 

Vond je het eng, die eerste keer? 

Nee, niet eng, wel spannend. 

Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik ben niet bang voor de dood of voor menselijke overblijfselen, anders zou ik er 

nooit aan begonnen zijn. De dood is voor mij een realiteit, het bestaat. Angst of ontkenning lijkt mij niet heilzaam. 

Bovendien was ik bezig met mijn lijf en de schep. Het is zwaar werk, er is geen ruimte om met iets anders bezig te 

zijn, er is concentratie. 

 

Dus er is alleen zand wat je verplaatst? 

Niet in een bestaand graf. Dan vind je altijd wat. Botten, bijvoorbeeld een dijbeen of schedel. Of bijvoorbeeld een 

stropdas van kunststof, die vergaat niet. Ik leg eventuele botten netjes op de rand van het graf. Met respect. Dus ik 

draag nooit handschoenen. 

In de Gaasterlandse zandgrond vergaat een lichaam snel en schoon.  

 

Waarom zou je geen handschoenen dragen? 

Dat ervaar ik niet als respectvol. Ik pak de botten met mijn 

blote handen, dat vind ik wel zo eerlijk. Handschoenen vind ik 

afstandelijk. 

Het is een medemens. 

 

Het klinkt bijna intiem, zou ik dat zo kunnen noemen? 

…eerder verbonden 

 

Het kerkhof van Bakhuizen is katholiek, toch? 

Van oorsprong is het een katholiek kerkhof, inmiddels kan iedereen er begraven worden die een binding met  

Bakhuizen heeft. Behorende bij de kerk of niet. Dat was vroeger wel anders. 

Ik graaf niet voor de kerk. 
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Waarom wil je dit gezegd hebben? 

Omdat het zo is. Ik graaf voor de overleden medemens en hun dierbaren. Dat is mijn motivatie. Met de kerk heb ik 

verder geen binding. 

 

Even terugkomend op die botten op de rand van het graf, wat doe je daar vervolgens mee? 

Op de bodem van het nieuwe graf graaf ik een extra grafje. Hierin begraaf ik deze botten netjes. 

 

In alle jaren dat je dit werk doet heb je natuurlijk heel veel jou bekende mensen begraven? 

Tijdens het graven ben je daar niet zo mee bezig. 

Het begraven is natuurlijk anders, we laten de kist zakken (meestal heeft de familie dat al gedaan) en dan sta je stil 

bij degene die in de kist ligt. Het eerste laagje zand laat ik zachtjes op de kist vallen. Daarna gaat het sneller, Jo-

hannes doet het aanstampwerk. 

Tot slot schikken we de bloemen op het graf, zo goed we kunnen tenminste. Het graven gaat me beter af. 

Zo nu en dan denk je even aan de overledene, in flitsen. 

 

Is het niet moeilijk om een bekende te begraven? 

Nee, voor mij niet. Anders zou ik het ook niet volhouden. Wij moeten ons daar niet door laten meesleuren, het is 

werk wat goed gedaan moet worden. 

Maar daarom kan je er wel bij betrokken zijn. 

Op een goede manier. 

 

Misschien een rare vraag, maar stel dat je zelf plots zou komen te overlijden, door wie zou jij begraven willen 

worden? 

Door Johannes. Dan weet ik dat het goed komt. 
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Marten nei Dútsklán 

 

 

Dat Jot en Hil us buoriju ûeinder oan it 

Bakhuster heech it sa maklik hân ha- 

leauw ik net. Sa goed as ik wit wie hy 

los‑arbeider en dat wie no net sa bêst, 
want yn'e hjerst as it wurk dien wie, 

waard men ûntslein. 

Dan gyng Jot nei de wurkferschaffing. 

Hy wie dan stobberoaier yn it bosk fan de 

gemeente. Dy stobben krige hy dan ges- 

kikt en hy fertsjinne ek noch wat. Dy 

stobben stookte hy yn'e kachel. 

 

Hy hie wol wurk mei dy pear kij dy't se 

hienen. Harren bou lei by't heech op, lei 

parallel mei de dyk, mar dy lei in pear 

meter heger. Se hienen in sângat, dat wie 

in ôfgraving der't de boeren sán wei hel.‑ 
len foar 's winters yn it bûthûs. 

 

Dat gyng tsjin fergoeding. Dérom hie ek 

elke buorkerij in sânhol efter it hûs. Yn 

dat sángat fan Jot en Hil hawwe we faak 

boarte. Hil holp Jouke en Jan ek wol mei 

it melken. Jan koe net melke, se gyngen 

altyd mei harren trijen it heech op wêr't 

Jouke en Jan bou hienen. 

 

Op in dei hearden wy dat Marten fan Jot 

en Hil nei Dûtsklân soe. Hy moast ek wat 

fertsjinje. Hy koe dêr by in boer yn in 

molkstâl komme. Wy fregen Hil en se sei: 

AJa, Marten sil fuort en dat moeit ús wol. 

Hy hat altyd by ús west no?" 

 

Hil koe soms gau it moed fol ha, sa doe 

ek. `Hoe it mei him gean sil, we moatte it 

mar ôfwachtsje. 't bliuwt altyd je eigen 

jonge." En op in moarn, Marten nei 

Dútsklán. Hil sei: `No is hy fuort." Wy 

fregen of er ek wer is thús kaam as er frij 

hie. Hil sei: `Dat witte wy noch net." Nei 

in goed wike hie se in brief. Dat foel net 

ôf It giet wol goed" sei se tsjin ús. Sa gyng 

dat in poaske en op in moarn sei Hil tsjin 

Moarn komt er thús, om' ien ure mei 

de bus." 

Omdat Marten goed by us bekend wie 

gyngen wy ek mei Jot en Hil mei, om 

Marten te ferwolkomjen. Der kaam de 

bus oan en wat hawwe doe lake. Marten 

kaam út'e bus en Hil sei: `Och jonge, wat 

bin ik bliid datst der wer bist." 

En doe sei Marten: `Och minske ich kin 

stoe nicht ferstean." Marten koe gjin 

`Frysk" mear. 

 

 ASudwesthoeknijs@ " 1985 

 Archief Jan Hoekstra 

Historysk Wurk Bakhuzen Murns en Rijs 

 04-01-2015 M. F. 
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Biljartclub “Heechhiem”  

Bakhuizen: De senioren biljartclub “HEECHHIEM” heeft traditie getrouw het Kersttoernooi 

gehouden in de Blokhut van het MFC “De Gearte” . Dit toernooi werd  gespeeld in twee 

poules, namelijk een A en een B groep. In de A groep speelt iedere deelnemer mee en de  

afvallers spelen in de B groep.  Altijd een leuke en ontspannende  biljartmiddag. 

De eerste prijs in de A groep werd gewonnen door Ties Tjalma, hier rechts op de foto. 

De tweede prijs was voor Eise Boonstra, staat niet op de foto. In de B groep was de  

winnaar: Jelle Dijkstra, hier links op de foto. De tweede prijs was voor Ruurd Zijlstra 

zichtbaar in het midden van de foto. Hopelijk kunnen we dit toernooi nog jaren lang 

spelen in ,Ons Lokaaltje, maar de geruchten gaan dat na het verdwijnen van de  

Gemeentelijke Subsidies  de zaaltjes bijna te duur zijn in onderhoud en energie lasten. 

Het zou toch jammer zijn wanneer deze voor de Ouderen zo,n prachtige middag niet meer  

tot de mogelijkheden  kan behoren!  Voorlopig gaan we met plezier verder. 
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Bakhuizer senioren in het digitale tijdperk 

Een 9-tal senioren uit Bakhuizen, Mirns en Oudemirdum zijn het nieuwe jaar goed begonnen. 

Het digitale tijdperk vraagt van iedereen, ook van senioren, om mee te doen.  

Gewapend met een tablet togen de 
senioren naar de voormalige drogisterij 

van Hanneke. 

Die was tijdelijk omgedoopt tot digitaal 
leslokaal. 
Gedurende vier maandagochtenden 

verdiepten de senioren zich 

onder supervisie van Rohinda Tazelaar 
uit Hemelum in de geheimen van hun 
tablet.  
Sommigen hadden al een beetje erva-
ring, anderen hadden net een tablet 

aangeschaft. 
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2e Bakhústerheech Festival 

Op 7 Maart is het 2e festival in de Gearte te Bakhuizen, waar voor U gaan optreden:  
de Ruumkramers uit Starum met eigen nummers over de stad, zee en niet te vergeten het vrouwtje van Stavoren. 
 
Bleu Sunday is een duo dat met mooie liedjes de mensen zal laten genieten en ze zingen ook enkele liederen met 
de Bakhústerheech Sjongers. 
 
De Bakhústerheech Sjongers zullen zingen over de zee en het mooie Gaasterlân en engels-talige liederen. 
 
Ook zal de Fryske Folkband Reizger optreden met Fryske en Engels talige muziek, ook wel bluegrass genoemd. 
Reizger heeft de CD Blauwe Greide in 2012 uitgebracht. De nummers zijn geschreven door Bart v/d Wal ( zang, 
banjo, dulcimer, gitaar ). De andere bandleden zijn: Hettie Zonderland ( zang, gitaar, mandoline), Erik v/d Wal 
( zang en 7 verschillende instrumenten) en Jonathan Koning ( contrabas en basgitaar).  
Reizger is bezig met de 2e CD: eigen werk en oude Amerikaanse folk liedjes.  

Reizger zal het festival afsluiten met een mix van eigen nummers ( o.a Turfstekkers Dream) en covers. 
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

20 maart 2015 sturen naar: 

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

  

De volgende editie verschijnt begin april 2015  

 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje 

plaatsen?  

Bel dan gerust Janette Everse 06-1348 0969 

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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Wolkom in st. Anne 

 
Afgelopen zaterdag vertrok een delegatie van de groep “wolkom in riis” naar het AZC in st. Annaparochie.  
De afspraak was al gemaakt in de tijd dat er nog hoop gloorde voor de opvang van vluchtelingen in Rijs. 
Deze excursie hadden we dus beter begin november kunnen maken, want  toen we weer terugkwamen was het  
algehele gevoel : “wat jammer dat dit niet is doorgegaan” (en we binnen korte tijd misschien weer met van die  
duffe recreanten zitten opgescheept, waar we al zoveel van hebben…. recreatie oké maar 50, oftewel alles met  
mate.) 
 
Zelfs de “beveiliger” in st. Anne was sympathiek en ondanks dat hij trachtte te stoppen met roken, in een goed  
humeur. Hij legde achter de receptie uit wat hij wel niet allemaal regelde om zo nu en dan óók nog de  
kinderspeelplaats waar de receptie op uit keek, door het raam in goede banen te leiden.  
Tijdens het wachten werden er allemaal mensen tussendoor geholpen, met of zonder tolk. 
 
In de kantine kregen we enthousiaste verhalen te horen over de opzet, de veelheid aan activiteiten, de bewoners, 
de contacten met het dorp (1x per maand een overleg met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen), de 
procedures, het meedoen aan verschillende verenigingen, de toko die wekelijks op de parkeerplaats komt, de  
uitbetaling per week en het doen van klussen op het terrein, maar bv. ook het opknappen van het dorpshuis. En soms 
klusjes in het centrum waar een kleinigheid voor gegeven wordt. De menging van verschillende nationaliteiten gaat 
hier perfect en na de uitleg 
en de ontkrachting van nog meer negatieve items zoals de  waardedaling van je huis, criminaliteit, verveling,  
zwermen van mensen, konden we de bewoning met eigen ogen aanschouwen: 
 
een groot computerlokaal waar ze druk bezig waren, gespreksruimten met prachtige muurschilderingen van een 
iraanse kunstenares, ruimtes voor Nederlandse les, voor weerbaarheid, aardrijkskunde etc. schema’s van wie waar 
woont. Daarna konden we een oude lege caravan bekijken, maar ook nog een nieuwe met een Syrische familie die 
net een huis aangeboden had gekregen. (Syrische vluchtelingen zijn statushouders en krijgen snel een huis  
aangeboden. Voorheen, als ze in de noordelijke opvang zaten in het noorden van Nederland maar het kan nu door 
het hele land, gelang het aanbod). Gezellig wandelden we door de soos waar de dag ervoor nog een nieuwjaarsfeest 
met 200 mensen was geweest, de slingers hingen er nog. Tussen de caravans speelden de kinderen fietsend of met 
een grote platte kar, hier en daar stonden beschilderde kistjes met een kleine groentetuin en kruiden, wat  
afgelopen jaar een project was geweest. Dit jaar gingen ze zich trouwens ook op tuinieren toeleggen! 
 
Waardoor het vermoedelijk hier gestroomlijnd loopt is door het enthousiasme van de medewerkers, de creativiteit, 
de directheid  en de korte lijnen. In ieder geval hebben we wel het voornemen om contact te houden, al was het 
maar door het feit om Mirjam Alosery e.a. positief in te zetten bij een nieuw te vestigen AZC in de Fryske Marren, 
mocht er misschien weer gejammer komen, dit keer uit de grote kernen. 
 
Marijke 
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GIDSEN BAKHUIZEN 

Afgelopen tijd is er op de gidsen zolder weer het een en ander gebeurd. 
Zo hadden we weer een geweldig sinterklaasfeest met 2 hele leuke pieten. Wat een feest! We hadden een  
speurtocht door bakhuizen en we mochten onze schoen opzetten. Van de pieten kregen we vaak lekkere pepernoten 

en toen we terug kwamen van de speurtocht waren onze schoenen ook nog gevuld! 

Vlak voor de kerstvakantie hebben we met z'n allen ook weer een gezellig kerstfeest gevierd met een mooi  
knutselwerk en een heerlijke kerstbroodmaaltijd met allemaal lekkers. We hebben een mooie bloementaart gemaakt 

die mooi werd verpakt. Een kadootje voor thuis. 

Na oud en nieuw hebben we ook alweer een paar leuke dingen gemaakt en veel lol  
gehad. 
Aankomende tijd staat ook weer in het teken van het 'Gidsenkamp'! Zo hebben we 3 april weer ons jaarlijkse heitje 
voor karweitje! 
Zeker dit jaar zullen wij de inkomsten die hiervan binnen komen hard nodig hebben omdat de subsidies van de  
gemeente behoorlijk zijn gekort! 
HELPT U OOK MEE???... 

De gidsen doen hun best en zullen vele karweitjes voor u willen doen!! 

Namens ons allemaal nog de beste wensen voor 2015 en tot ziens! 

GIDSEN 
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Oud Papier 

Op zaterdag 14 februari, zaterdag 14 maart en  

zaterdag 11 april 2015 wordt het oud papier weer  

opgehaald. Het papier graag goed bundelen of verpakken 

in een doos. 


