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Als we om ons heen kijken in het dagelijkse leven, dan zien 

we ellende en verdriet. Op de T.V is er bijna geen vrolijk 

nieuws meer te melden. Het zijn alleen maar conflicten en 

oorlogen die wij via televisie te zien krijgen. Daarbij komt 

ook nog het beleid van onze overheid die voor veel onrust 

zorgt. Er moet ingeleverd worden op sociaal gebied en 

zorgbeleid. Veel mensen voelen de druk van de  

bezuinigingen in hun dagelijkse bestaan. De zwakkeren  

onder ons worden zoals gewoonlijk weer het eerst de dupe 

van de bezuinigingsmaatregels. Het afhankelijk zijn van je 

medemens is altijd moeilijk te accepteren. Depressiviteit is 

dan ook een veel voorkomende klacht tegenwoordig. Je 

bent ten einde raad , het leven is een sombere sleur. Je 

ziel is leeg en je hersens  geven alleen maar negatieve  

impulsen aan je door. Je zit letterlijk en figuurlijk in een 

zwart gat……. Ik heb het nu wel heel scherp en realistisch 

neergezet, maar ik denk dat we als mens allemaal wel eens 

in de put zitten en bezorgt hebben zitten peinzen, hoe 

moet ik verder? En meestal komt er wel weer licht in je 

leven en steek je de handen weer uit de mouwen. Je 

schept weer ideeën. Je geest wordt weer creatiever en 

spoort weer aan tot daden. Een goed voorbeeld voor  

depressieve mensen is misschien wel Stephen Hawking.                                                                            

Stephen Hawking is een Engelse natuurkundige en  

kosmoloog die geboren is op 8 Januari 1942. Hij was van 

kind af aan al ziekelijk. Hij sliste, en was een mager  

scharminkel. Hij was niet zo populair op school. Hij maakte 

wel complexe bordspelletjes en was heel erg  

geïnteresseerd in wis en natuurkunde. Op een leeftijd van 

20 jaar op de laatste dagen van zijn studie in Oxford werd 

de ziekte A.L.S geconstateerd. A.L.S. ( amyotrofe laterale 

sclerose ) is een spierziekte die de zenuwcellen aantast en 

het lichaam tenslotte helemaal verlamd.  

Hij  belandt definitief in een rolstoel. In 1985 krijgt 

hij longontsteking en is de kans van overleven klein. 

Na enkele ingrepen blijft hij wel leven maar hij kan 

niet meer praten. Intussen is hij wereldberoemd en 

heeft hij boeken geschreven over zwarte gaten en de 

relativiteitstheorie. Zijn lichaam heeft iedere dag 

verzorging nodig, omdat langzaam aan al zijn  

organen zoals longen en maag minder functioneren. 

Maar toch, of misschien wel door al deze tegenslagen 

werkt hij aan enkele boeken over het heelal die voor 

iedereen te begrijpen zijn. Zo is zijn boek ( A Brief 

History of Time ) in het Nederlands vertaald ( Het 

Heelal ) een bestseller die over de hele wereld  

verkocht is. Ook schreef hij met zijn dochter 3  

kinderboeken over het heelal en het ontstaan  

daarvan. Hij weet dat zijn leven snel zal eindigen, 

maar juist daarom wil hij alles wat in zijn 

(denkvermogen) ligt nog aan de mensheid doorgeven. 

Hij blijft boeken schrijven en televisie optredens 

geven. Hij heeft in verschillende T.V series 

(gespeeld) zoals Star Trek, The Next Generation, 

Monty Python Live en de Big Beng Theory.  

Als er iemand is die in de put mag zitten dan is hij 

het wel… Maar juist dit lichamelijk wrak haalt alles 

uit zijn bestaan om erkenning te krijgen om te leven. 

Het zwarte gat waar hij in zit is voor hem een manier 

van leven geworden. En op het einde verdwijnt hij 

door dat zwarte gat maar is zijn leven van groot 

maatschappelijk belang geweest. Iedereen heeft een 

functie op deze wereld. Niemand leeft voor zich zelf.  

De Eachtaister. 

Zwart gat 
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Gearte nijs 

Van de Bestuurstafel 

Op dinsdag 21 april a.s. staat de Algemene Ledenvergadering van 

De Gearte gepland. Alle verenigingen en gebruikers hebben  

inmiddels een vooraankondiging ontvangen en zijn dus op de  

hoogte. De officiële uitnodiging inclusief de agenda gaat zeer  

binnenkort de deur uit.  

Uiteraard zullen we stil staan bij het jaarverslag en de huidige  

financiële situatie van ons dorpshuis. Ook zullen we het uitgebreid 

hebben over hoe het nu verder moet met het Bestuur. Dit is een 

belangrijk onderwerp van deze avond.  

Het huidige Bestuur is immers maar voor een jaar aangesteld en 

deze termijn is inmiddels wel verstreken. Daarnaast is er  

versterking nodig om De Gearte goed op de rit te houden.  

Belangrijk is dat alle verenigingen en gebruikers hierover hun zegje 

kunnen doen en mee kunnen denken. We willen dan ook alle  

gebruikers vriendelijk verzoeken om minimaal één à twee personen 

af te vaardigen naar de vergadering. Dit is namelijk hét moment om 

mee te praten over het wel en wee van De Gearte! Gebruikers, we 

zien jullie op 21 april!    

 

Ongewenst bezoek 

Wellicht heeft u er iets van gehoord in het dorp. Op 27 februari jl. 

is er ingebroken in De Gearte. Gelukkig is er niets gestolen, maar 

wel veel vernield. U begrijpt dat dit erg vervelend is, want alles 

moet weer worden hersteld.  

 

Groen?  

De gemeente is een project duurzame dorpshuizen gestart. Samen 

met de provincie wordt subsidie beschikbaar gesteld om  

dorpshuizen in staat te stellen energiebesparende maatregelen te 

treffen. Het Bestuur heeft de informatieavond hierover natuurlijk 

bezocht en onderzoekt op dit moment welke maatregelen voor De 

Gearte de beste en noodzakelijk zijn.  

Uiteraard zal vervolgens een subsidieaanvraag ingediend worden. 

Op deze wijze werken we toe naar een dorpshuis dat in de  

toekomst een stuk energiezuiniger zal zijn. Niet alleen goed voor de 

portemonnee, maar ook voor de wereld om ons heen.  

 

Verantwoord schenkbeleid  

In verband met de Drank en Horecawet worden alle barvrijwilligers 

gevraagd om een IVA-certificaat te halen voor verantwoord  

schenkbeleid. Als Bestuur hechten wij hier veel waarde aan.  

Wij vinden het belangrijk dat er achter de bar goed opgeleide 

vrijwilligers werken, die volgens de voorgeschreven regels  

werken en ook wat sociale controle kunnen uitoefenen op alle 

gasten.  

Om ze hierbij te helpen heeft het NOC*NSF in samenwerking met 

de sportbonden een website ontwikkeld. De teksten en filmpjes 

op deze website stellen de vrijwilligers straks in staat om op een 

verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken. Na het lezen 

van de teksten en het bekijken van de filmpjes zijn de vrijwil-

ligers in staat om de test te maken. Na het afleggen van de test, 

zijn ze een gekwalificeerde barvrijwilliger en mogen de  

vrijwilligers bardiensten draaien op tijdstippen dat er alcohol 

wordt geschonken. 

Beter horen! 

Sinds kort is in de Grote Zaal een ringleiding aangelegd en na 

een korte opstartfase met wat kinderziektes werkt het systeem 

inmiddels goed. Een ringleiding werkt perfect voor mensen met 

een hoorapparaat. Door op het hoorapparaat een schakelaar om 

te zetten, komt het geluid direct binnen in het oor en is dus 

alles heel goed te verstaan.  

Alles is dus vanaf nu altijd heel goed te horen voor iedereen!  

   

Vacatures 

Bestuursleden m/v 

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

stuursleden. 

 

Agenda 

21 april 2015  

Algemene Ledenvergadering Gearte 

18 t/m 21 mei 2015 

Avond4Daagse – start vanaf Gearte 

 

23 mei 2015  

20.00 uur: Bingo 

Let op! Bingo begint eerder! 

 

17 t/m 20 juni 2015  

Bakhúster Feest  

Diverse activiteiten tijdens het feest vinden plaats in De Gearte 

 

11 juli 2015  

Tuinfeest  

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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Mededelingen en oproepen... 

Gevraagd: SECRETARIS (M/V) voor het bestuur van Dorpsbelang Bakhuizen Mirns en Rijs 

Geboden wordt: 

Een inspirerende netwerk met veel contacten bij de gemeente, politiek en welzijnsorganisaties 

 Leuke collega’s, ook van andere dorpen. 

Een kleine vergoeding voor gemaakte kosten 

Gevraagd wordt:  

Vrijwillig beschikbaar gestelde tijd (plm. 4 uur per maand)  

Een goed humeur 

Collegialiteit 

Belangstelling?  

Bel met Wink Blomsma(Vz), 06 54986718 of  

Bram Boehlé(vVz), 06 53263093 

Het Bestuur van Vereniging Dorpsbelangen BMR heeft naar aanleiding van  het verbranden van autobanden met 

Oud & Nieuw een gesprek hierover gehad met Klaas Knobbe en Arnold Otten van de Gemeente.   

Daarbij kwamen orde-kwesties op tafel, maar daarnaast is met name ingegaan op de risico’s van dergelijke  
branden, naast schade aan gemeentelijk en particuliere eigendommen is er nog een groot risico, namelijk voor de 

gezondheid. Wij willen iedereen in onze dorpen graag deelgenoot maken van enkele bevindingen: 

Het verbranden van autobanden en olie, wat zijn de gevolgen? 

Als je autobanden verbrand komen er allerlei schadelijke stoffen vrij. Daar is onderzoek naar gedaan. Stoffen die 

dan vrijkomen zijn: koolmonoxide, kooldioxide, zwaveldioxide, blauwzuur, zoutzuur, vele koolwaterstoffen, 

PAK’s, roetdeeltjes en zware metalen: zink, calcium, silicium, aluminium, ijzer, koper, chroom, nikkel,  

antimoon, titanium en lood. In het bluswater zat ook veel broom. Verbrand je daarbij ook nog kunststoffen, 

die bevatten chloor, dan komen daar dioxines bij vrij. 

Wat betekent dit voor de gezondheid van mensen en dieren die dit binnenkrijgen via de huid, longen of maag?  

Bewezen is dat bovengenoemde stoffen de kans op: 

Darmkanker, longkanker, leverfalen, chlooracne, aantasting van het immuunsysteem sterk verhogen. 

Conclusie: Het verbranden van autobanden is schadelijk voor je eigen en  

andermans gezondheid. 

 Bron:  

- RIVM rapport: schadelijke stoffen bij branden 

- Wikipedia: Dioxine en Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 
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Mededelingen en oproepen... 

De Avond4daagse staat weer voor de deur 

Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO de Avond4daagse in  

Bakhuizen. Dit jaar vindt de Avond4daagse plaats op 18, 19, 20 en 

21 mei aanstaande. Ook weer van de partij? 

 

Veel basisschool leerlingen doen ieder jaar mee aan de  

Avond4daagse. Ook dit jaar verwacht de organisatie weer honderden leerlingen uit de omgeving, die tijdens de 

Avond4daagse gezellig met elkaar op pad gaan. 

Maar de Avond4daagse is niet alleen voor de jeugd, maar juist voor álle wandelliefhebbers. Bakhuizen leent zich door 

de omgeving natuurlijk erg goed voor mooie routes, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Afstanden 

De Avond4daagse kent 3 verschillende afstanden, namelijk 5, 10 en 15 kilometer per avond. De meeste deelnemers 

kiezen voor 5 en 10 kilometer. Maar, de vier routes van 15 kilometer zijn ook zeker goed te doen voor wat meer  

geoefende wandelaars. 

Startplaats en tijden 

De Avond4daagse start iedere avond bij De Gearte. De deelnemers aan de 10 en 15 kilometer kunnen al om 17.30 uur 

starten. De deelnemers aan de 5 kilometer starten om 18.00 uur.  

Meedoen? 

Het inschrijven van de leerlingen loopt zoals voorgaande jaren via school. De leerlingen worden hierover apart  

geïnformeerd. Kinderen die niet in Bakhuizen op school zitten en andere wandelliefhebbers kunnen zich op de 1e 

avond (maandag 18 mei) melden bij de inschrijfbalie in De Gearte. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon voor 

4 avonden.  

 

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

 

Jubileumactiviteiten april/mei 2015 
 

Goede Vrijdag, 15.00 uur: Kruisweg/Zandtovenaar 

 

Paaswake 4 april, 22.00 uur: X-jong en Vronie de Vreeze 

Paaswake met het koor X-jong, met medewerking van ex-plaatsgenoot Vronie de Vreeze. De voorganger is pastor 

Huiting. 

 

Vast noteren: 10 mei Moederdag/Mariadag 

Op 10 mei is er voor iedereen, maar bijzonder voor alle moeders om 16.00 uur een Marialof. 

Er worden oude en nieuwe Marialiederen gezongen door een groot aantal solisten, allemaal (oud-)Bakhústers, die 

vroeger vaker solo zongen in onze kerk. 

 

Ook vast noteren: Zondagmiddag 31 mei koor Vocalibre 

Het concert met Vocalibre is nieuw in Bakhuizen. Vocalibre zingt muziek van Bach en van zijn tijdgenoten. Onze 

kerk leent zich uitstekend voor hun zang. 

Het concert is vrij toegankelijk. 

 

100 jaar St. Odulphuskerk 
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Dodenherdenking 2015 

 
…. Kom vanavond met verhalen 
     hoe de oorlog is verdwenen, 
     en herhaal ze honderd malen: 
     alle malen zal ik wenen.                       (slotgedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman)  

 

Sinds 1945 hebben we, om met Vroman te spreken, al zeventig maal geweend bij de herinnering aan al die slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog. 
Geweend om de soldaten, om de verzetsstrijders en om de miljoenen burgerslachtoffers vermorzeld in een strijd, 
die de hunne vaak niet was. 
Daarnaast wenen we om de mannen en vrouwen, die vielen bij latere ongeregeldheden en vredesmissies overal ter 

wereld. Ook zij vielen voor de vrede en vrijheid van anderen, net als onze vliegers hier op ons kerkhof. 

Ook deze zeventigste keer leggen kinderen van basisschool de Toekomst bloemen en vertellen hun verhalen bij de 
graven. En ook deze zeventigste keer zullen we wenen. Wenen hardop of in stilte, wenen van verdriet of machteloze 
woede, wenen omdat we nog steeds niet geleerd hebben. 
Dat deze kinderen mee willen leven met deze gebeurtenissen zo ver voor hun tijd, stemt ons dankbaar. Dat zij en 
ook wij ons steeds weer mogen realiseren hoe kwetsbaar die vrede en vrijheid zijn, dat ‘vrede’ in die zin is geen 
zelfstandig naamwoord maar een werkwoord is.  

 

Programma 

18.00   Vlaggen halfstok 
19.00   Klokgelui 
19.30   Samenkomst in de St.Odulphuskerk met orgelspel van Wim Schuil en een inleiding  van pastoor Huiting. 
19.45   Begeleid door klokgelui, stille tocht naar de graven van de vliegers, waarbij een ronde 
             om het kerkhof wordt gemaakt. 
19.55   Iedereen is verzameld rond de graven. De kerkhofsvlaggen worden halfstok gehesen. 
19.57   Klok stil; de Taptoe wordt geblazen als eresaluut aan de gevallenen. 
20.00  Klok slaat acht uur; vervolgens twee minuten stilte. 
20.02  Wilhelmus (eerste en zesde couplet) en vervolgens het Engels, Canadees en  
             Australisch volkslied worden gespeeld m.m.v. Euphonia. 
     -      Aansluitend kranslegging en toespraak door vertegenwoordiger van het  
             gemeentebestuur. 
     -      Kinderen van basisschool ‘De Toekomst’ leggen bloemen en lezen eigen gedichten. 
     -      Gelegenheid voor anderen om bloemen neer te leggen. 

     -      Afsluitend woord namens 4 mei-comité.  

Vrijdag 3 april gaan de meiden weer op pad voor 
een ' heitje voor een karweitje'. Houdt U uw deur 

voor ze open?.... 

Het is de bedoeling dat de meiden deze dag bij U 
langs kunnen komen om een klusje te doen voor  
'een heitje'( vrijwillige bijdrage). Dit komt deels 
ten goede aan het jaarlijkse gidsen kamp en het 
voortbestaan van een club van meiden van groep 
4-8 van de basisschool.  
En gezien de gemeentelijke subsidies komen te 

vervallen zijn we deze gelden hard nodig! 

Helpt U mee om de gidsen te kunnen laten  
bestaan? 
 
BEDANKT !!!  
Namens de gidsen leiding en gidsen van  

Bakhuizen. 

GIDSEN BAKHUIZEN 



6  

 

Mededelingen en oproepen... 

 
 

     Agenda: 

 

Opening en vaststelling agenda 

 

Notulen vorige vergadering d.d.  
24-04-2014  

Samenstelling bestuur: 

Akke Brandenburg is beschikbaar als vertegenwoordiging Mirns.  

Voorstel: benoemen. 

Vacature secretaris en vertegenwoordiger bedrijven BMR.  

Financieel verslag 2014 

Verslag van de kascommissie (Karin van Wijk en Joop Melchers) 

Benoeming nieuwe kascommissie 

BMR energie initiatief. 

Mededelingen Bestuur 

Jaarwisseling 

AZC Rijs 

Multifunctioneel speelveldje 

Boek over Historie Bakhuizen 

Voorstel onkostenvergoeding bestuursleden en deelnemers aan BMR projecten 

Rondvraag 

Sluiting 

 
Het bestuur: 

Wink Blomsma, voorzitter  tel 06-54986718 

Bram Boehlé , penningmeester tel 0514-850230 

Anne van der Zee (Rijs)  tel 06-40413830 

OPROEP:  Algemene Ledenvergadering BMR  

Datum: 30 maart 2015 Tijd: 19.30 Plaats: Gearte 



 7 

 

Energie enquête Bakhuizen Mirns en Rijs (maart/april 2015) 

In de periode vanaf 25 maart tot 25 april organiseert Dorpsbelang BMR een enquête onder alle inwoners van  

Bakhuizen Mirns en Rijs over het thema energie: opwekken, besparen en collectief inkopen. 

Ieder huis heeft inmiddels een voorlopig energielabel en als je jouw huis wilt verkopen dat moet dat een definitief 

label zijn. Als je het energielabel wilt verbeteren dan zijn er veel mogelijkheden. Ook mogelijkheden waarvoor 

subsidie bestaat.  

De enquête wil de behoefte aan de 3 thema’s (opwekken, besparen en collectief inkopen) inventariseren om te 

komen tot projecten op deze terreinen.  

De enquête is bij de Op e Hichte gevoegd en deze wordt éénmalig huis aan huis verspreid, dus ook bij niet leden 

die dan uiteraard meteen lid kunnen worden door invullen van het formuliertje.  

Lever de enquête in voor 25 april, ook als u nergens aan mee wilt doen. Zie dat dan als beloning voor de moeite 

die de vrijwillige initiatief nemers hebben genomen. 

Na de enquête zal, bij voldoende belangstelling, een (gratis) spreekuur worden georganiseerd waar iedereen  

terecht kan met vragen over de 3 thema’s 

Vragen over de enquête?  Bel Bram Boehlé 0514-850230 of Willem Gerrits 0514-581325 

 

Vanaf 25 februari 2015 zijn Jane�e en Marien Everse verhuisd naar Harich.  Jane�e hee( het 

Dierenpension Immermoed overgenomen, en Marien blij( zijn  

werkzaamheden als computerreparateur en systeembeheerder voortze�en op de  

nieuwe loca/e. 

Jane�e en Marien blijven voorlopig betrokken bij BMR, dus Op 'e Hichte en de website blijven 

gewoon bestaan.  

Bij deze is iedereen uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op het dierenpension of op de 

vernieuwde website van Immermoed (www.immermoed.net) of Karyon. (www.karyon.nl) 

Verhuisbericht 
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Griene Tût 

 

Zaterdag 12 september 2015 organiseert de commissie Reünie BMR weer haar 5 jaarlijkse reünie voor oud-inwoners 
en inwoners van Bakhuzen, Murns en Riis, geboren voor 1966, in 

“de Gearte” te Bakhuzen. 

Oud-leerlingen geboren voor 1966 van de beide scholen zijn ook 

welkom op deze dag. 

Wil je aanwezig zijn op deze dag en heb je nog geen uitnodiging 
ontvangen, mail dan je volledige voornaam, achternaam en  
volledige adres gegevens naar reuniebmr@live.nl. 

 

Wij sturen je dan de uitnodiging voor de reüniedag. 

Telefonisch kun je ook contact opnemen met Bertus Mous 0514-

581706 of Martinus de Vreeze 0514-581283  

(Ex) Bakhûster Ellen van der Linden benoemd in de orde van de Griene Tût. 

Op zonnig 11 maart 2015 kreeg Ellen van de Linden uit handen van de lijsttrekker van GroenLinks voor de  

aanstaande provinciale verkiezingen Retze van der Honing, de oorkonde uitgereikt.  

Bij de uitreiking waren de trotse ouders en de fractie voorzitter van de gemeenteraad van DFM aanwezig. Ook 

radio spannenburg en Dorpsbelang BMR waren er bij. 

Ellen kreeg deze onderscheiding voor haar inzet tot behoud van bomen in de gemeente De Friese meren. Toen zij 

hoorde van de plannen van de gemeente om 5000 tot 10.000 bomen te kappen, heeft zij spontaan een petitie  

actie opgezet en daarmee 6011 handtekeningen verzameld tegen deze plannen. 

Op 28 januari heeft zij deze handtekeningen aangeboden aan de gemeente.  

Voor haar inzet heeft GroenLinks haar bedankt en onderscheiden. Door haar actie is het de gemeente nog eens 
goed duidelijk gemaakt dat bomen kappen op deze schaal onverantwoord is. 

Het moment van de Griene Tût met trotse vader op de voorgrond  
De oorkonde met links Matthijs Sikkes (fractie voorzitter 
GroenLinks DFM) en rechts Retze van der Honing 

(lijsttrekker GroenLinks provinciale verkiezing  

Reünie Bakhuzen, Murns, Rijs 2015. 

St. Antoniusschool gebouwd in 1921 
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Om It Heech hinne 

Een boek over de dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs 

Al sinds 2012 is een werkgroep, op initiatief van Martinus de Vreeze en Piet van der Linden, bezig met het 
schrijven van een boek over de 3 dorpen op de flanken van het Bakhúster Heech. 
 
Naast boeiende verhalen komen in elk hoofdstuk tientallen oude foto’s maar ook foto’s van de situatie van nu. Het 
boek beschrijft hoofdzakelijk de ontwikkelingen in de 20e eeuw, maar natuurlijk wordt er ook aandacht besteed 
aan de tijd daarvoor. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: het ontstaan van de dorpen, de 
visserij en het vervoer, de ondergang van het grootgrondbezit, de twee wereldoorlogen, het rijke roomse leven, 
het onderwijs met daarbij een speciale plaats voor ‘master Twerda’, de bedrijfsactiviteiten met de opkomst van 
de Mous-fabriek, de jeugd, de land- en tuinbouw, recreatie en tot slot de ontwikkeling van de dorpen in  
bouwkundig opzicht. In het boek zit een DVD met films, foto’s  waarvoor in het boek geen plaats meer was en 
allerlei krantenknipsels en verhalen die ook niet meer in het boek opgenomen konden worden. De titel van het 
boek wordt:  

Om It Heech hinne 
 

Om in te kunnen inschatten hoe groot de oplage van het boek moet worden, is besloten belangstellenden vooraf 
te laten intekenen. De prijs van het boek is nog niet exact bekend, maar zal maximaal € 17,50 bedragen exclusief 
eventuele verzendkosten. Intekenaars krijgen hierop € 2,50 korting. De 16e, 32e, 64e, 128e en 256e intekenaars 
krijgen een gratis exemplaar 
Belangrijk!! Het aantal boeken dat wordt gedrukt is beperkt en hangt af van het aantal dat bij de voorintekening 
is besteld. Het boek wordt op 12 september 2015 tijdens de reünie gepresenteerd. 
 
Op de website www.omitheechhinne.nl kunt op de hoogte blijven van de voortgang van het boek. Op de website 
kunt u intekenen op het boek en aanmelden voor een nieuwsbrief. 
U kunt het onderstaande formulier ook invullen en inleveren bij M.F. de Vreeze, T. de Boerstjitte 17 in Bakhuzen. 
Als u uw email-adres hierop vermeldt sturen wij u de nieuwsbrief ook toe. 
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Informatie over Caritas 

Samen eten: 

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

Op 31 maart  kunt u  voor  de laatste keer van dit seizoen  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.  

 

Voedselbank: 

 

 

 

Koffie    Wasmiddel   Tandpasta  Shampoo 

Hagelslag   Jam    Pindakaas  Macaroni 

Blikjes leverpastei   Spaghetti    Houdbare melk  Rijst 

Pannenkoekmeel/bloem  Blikken met groente.  Soep in blikken/potten.  

Tijdens de openingstijden van de Gearte kunt U bovenstaande producten  

inleveren in de daarvoor bestemde kratten.  

 

 Breien: 
Er is een nieuwe breigroep opgericht, zes personen gaan  om en om bij iemand thuis breien voor een goed doel. 

Twee personen willen liever thuis breien. 

Er is afgesproken dat eerst het   garen wat men nog thuis heeft  wordt opgebruikt. 

Misschien heeft u ook nog wel iets liggen dat kan worden gebruikt. 

Neem dan even contact op met iemand van het bestuur ,dan zorgen wij wel dat het bij de breigroep terecht komt.  

Ideeën voor een goed doel zijn altijd welkom. 

 

Het bestuur : 

   Jitske Mous-Pietersma  tel: 0514-582739 

     Bettie IJntema-Dijkstra  tel: 0514-581351 

     Hanneke Nieuwenhuis-de Jong   tel: 0514-581220 
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Carnaval 2015 
 
Wij, cv de Blauw Bok, kunnen terugzien op een zeer geslaagd carnaval. 
In januari zijn we bij bijna alle huizen van Bakhuizen, Mirns en Rijs langs geweest om Bokkepootjes te verkopen. Wij willen jullie 
allemaal bedanken voor de vele positieve reacties die we hierop hebben gekregen, en nog meer voor het feit dat jullie massaal onze 
vereniging hebben gesteund door deze bokkepootjes te kopen!!  De actie was een groots succes en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Op vrijdag 13 februari zijn we met een delegatie en prins Sibbelus den Urste naar de basisschool geweest, een jaarlijks terugkomend 
groot feest, voor zowel de kinderen, juffen en meesters, ouders en de leden van de carnavalsvereniging. Ook dit jaar was er weer 
een leuk feest georganiseerd met als thema ROBOT.    
Ja we hebben een echte robotdans geleerd!! 
 
De vrijdagavond was het feest in het Swalkershûs, voor alle kinderen van 10 tot 16 jaar. 
Een groot feest onderleiding van Prinses Felicitas en haar gevolg. We hebben kunnen genieten van vele playbackoptredens en van een 
echte jongens tegen de meiden kwis.  De kinderen waren allemaal prachtig verkleed. 
Nadat dit gezellige feest was afgelopen werd de nieuwe prins bekend gemaakt. 
Wie zou dat toch weer worden, dit was de vraag van alle aanwezigen. Ieder jaar is het best een klus om weer een nieuwe prins te 
vinden, en er wordt dan ook bij vele deuren aangebeld. Dit werd door de prins zoek commissie dan ook uitgebeeld. Er werd symbo-
lisch bij diverse deuren aangebeld, maar steeds antwoorden van kweet het niet, heb geen tijd etc.  Tenslotte bij de laatste deur, ja 
het was een ja, en wel van Johnny, (het personage was op de bruiloft door Sybo wordt gespeeld) Sybo Sikkes werd wederom prins, 
maar nu onder de naam Prins Sibbelus 2.0 
Het feest kon nu echt beginnen. 
 
De zaterdagmiddag was er een mooie optocht door Bokkedam. Met een mooi verkleed Euphonia voorop gingen Prinses Felicitas 
(Femke Visser) met haar gevolg, Prins Sibbelus 2.0 met zijn gevolg en wethouder Veldman naar de Skuniadyk voor de omdoping van 
Bakhuizen tot Bokkedam. Vervolgens was het groot feest voor alle kinderen van de peuterspeelzaal en de basisschool in de Gearte. 
Onderleiding van Etty werd er een mooi en (voor Prins Sibbelus en zijn gevolg zeer intensief) afwisselend programma voor de kin-
deren gehouden. 
 
En toen was het zaterdagavond. 
In op e hichte heeft u kunnen lezen dat er gezocht werd naar een suikeroom om een bruiloft te kunnen houden, de suikeroom heeft 
zich nooit gemeld, maar vele feestvierders waren zeer nieuwsgierig wat er tijdens deze bruiloft allemaal zou gebeuren.  En in een 
volle zaal Domper was het dan ook een zeer gezellig feest dat tot in de vroege morgen doorging.  
Helaas heeft Prins Sibbelus 2.0 heeft feest niet helemaal meegemaakt, halverwege moest hij zich toch overgeven aan DE GRIEP!!!     
De zondagochtend was voor  de raad van 11 vroeg opstaan. Om 10.00 was er een carnavalsmis in de Odhulpuskerk en daar hebben wij 
ons als CV de Blauwe Bok weer goed laten vertegenwoordigen. 
Senaatslid Hans heeft daar de honneurs van Prins Sibbelus goed waargenomen. 
Na de mis in de kerk was er koffiedrinken in de Gearte en was er gelegenheid om lekker bij te kletsen bij alle spelletjes die Etty voor 
iedereen had klaargezet. 
Als vanouds hebben wij als CV de Blauwe Bok het carnavalsweekend afgesloten met een welverdiend diner bij Chinees de Golden 
River in Balk. 
 
Wij kunnen dus terug zien op een zeer geslaagd carnavalsweekend wat mede door alle bezoekers een echt carnavalsfeest is  
geworden. 
 

Drie maal ALAAF voor jullie allemaal 
 

Tot slot nog even dit: TUINFEEST 2015,    wordt ook dit jaar weer door cv de Blauwe Bok georganiseerd, en  
door de opbrengst van het tuinfeest kunnen we ook volgend jaar weer een leuk carnavalsfeest voor jullie allemaal gaan verzorgen!!!  

www.blomsmafotografie.nl 
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Fraachpetear mei ús nije dokter. 

Janneke Osinga, ha we der by as fêste dokter yn Bakhuzen, stie der yn’e foarige Op ‘e Hichte. 

Wêr komt se wei? Foldocht it har hjir by ús sa goed? Wa is se eins? 

Ik ha gelokkich de lêste tiid net sa faak siik wêst, dat ik koe har noch net sa goed. Sadwaande fûn ik it net slim om 

dit kear it fraachpetear te dwaan. 

 

It wie samar regele mei Janneke en sa teach ik op in jûn nei har hûs. 

In tige ferassend hûs: noch dúdlik herkenber as ‘split-level-jierren-santich’ bungalo, mar fierder hielendal modern. 

En op in prachtig plak! Mei oerdeis fêst ek in tige moai útsicht. 

Janneke fertelt dat se der in protte wurk oan hawn hawwe. “Dan namen we Thijs mei fanút it Middenpaad yn’e 

bernewein dan lei hy hjir te sliepen en wiene wy hjir oan it wurk.” 

“It wie wol in hiele protte wurk, it wie in soarte fan gefjocht tsjin  de ’50 tinten brún’, dêr’t it hiele hûs út 

bestie.” 

Der hingje foto’s fan twa jonkjes oan’e muorre. Se lizze al op bêd fansels. “De âldste is dus Thijs, dy is no trije 

jier en Rens is krekt in jier wurden.” 

Ut in oare grutte foto: fan de Tour de France fan foar de doping; swart wyt, de fytsers yn âlderwetske klean,  

jierren fyftich, blykt ien fan’e hobby’s fan Janneke en har man: hurdfytse. Mar se hâld ek fan reedriden,  

snowboarden, kitesurfen, kuierjen, en túnkjen. “Hoewol de bern no wol it grutste part fan myn hobby-tiid  

ynnimme”.  

Har lievelingskleur is blauw. “Dat is in gelok foar my en foar de jonges.” 

Echt favoryt iten hat se net. “Miskyn Thais? Dat is sa fris en fol fan smaken, mar stamppot of jirpels mei in  

gehakbal en beantsjes fyn ik ek hearlik.” 

 

Fan wa bisto der ien? 

Janneke komt út Tsjerkgaast. Har heit wie melkmesine-monteur en har mem wie earst ferpleegster, mar krige 

letter de hânnen fol mei Janneke, har suster en har trije broers. 

 

De oplieding. 

Se koe pas oan it ein fan har middelbare skoalle-tiid betinke wat se wurde 

woe: dokter. Of mear spesifyk: tropenarts. 

Se hat dêr foar yn Amsterdam studearre en foar har wittenskiplikke stage nei 

Bangladesh west. Se ûndersocht it wurk fan in organisaasje dy’t dêr fysiothe-

rapy joech oan bern mei ferlammingen. Se ha oeral yn Bangladesh west. Se 

kamen wolris slimme dingen tsjin, sa as ferlamde bern, opslúten yn in hokje. 

De minsken wiene oer’t algemien tige tefreden oer de fysiotherapy. Al wie it 

allinnich mar om de erkenning en de oandacht; it falt fansels net ta om neist 

it swiere deistich bestean yn Bangladesh ekstra soarch leverje te moatten foar 

in bern mei ferlamming.  
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De leafde en it wurk. 

Se fûn har leafde, Bart Rienstra, út Himmelum, op in feestje yn Ljouwert ûnder omstannigheden dy’t blykber  

allinnich bekend binne by intimy.  

Bart seach de tropen net sa sitten. Mar sy seagen elkoar wol sitten, dus moast Janneke wat oars kieze as tropenarts. 

Nei wurke te hawwen by spoedeisende hulp yn Woerden en kindergeneeskunde yn Nieuwegein en neitocht te 

hawwen oer chirurch kaam se út op húsarts. 

De húsartseoplieding hat se yn Utrecht dien. 

Se hat nei de stúdzje op ferskate plakken oan it wurk west. Sa wit se te fertellen dat der by Tilburg in komplete  

gefangenis ferhierd wurdt oan België, dus dêr wie se húsarts foar Belgyske gefangenen! Ek yn Feanhuzen hat se  

sprekoere hâlden. 

 

De leafde soarge der sels foar dat wy yn Bakhuzen dizze dokter krigen hawwe! Bart koe by it bedriuw fan syn heit yn 

Himmelum oan it wurk. Janneke gong mei: “der binne oeral wol húsartsen nedich”. 

Se witte beide noch hoe’t se foar it earst, yn maart 2012, nei Bakhuzen ôfdaalden: “de snie stode oer de Rysterdyk, 

der lei in dik pak”.  

Hiel wat oars as de tropen dus! 

Se hie ris hifke by Hill Dijkstra en dêr gong krekt in oare dokter fuort. Dus dat kaam goed út.  

Dit wie har earste baan yn Fryslân en se is sûnt dy tiid bleauwn. 

“It past ús beiden krekt wat wurktiden oanbelanget.” En ek op oare flakken gong it prima, dus doe’t Dijkstra har 

foarstelde om as ‘maat’ by de praktyk yn te kommen, hoechde se der net lang oer nei te tinken. 

Gelokkich mar. Dit liket net ferkeard, dy Janneke Osinga as fêste dokter foar Bakhuzen der by. 



14  

 

Het 2e Bakhústerheech Festival 

 
  
Op zeven maart werd het 2e Bakhústerheech Festival gehouden in een goede bezette zaal van de Gearte. Het was 
een gecombineerd optreden van de koren ‘De  Ruumkramers’ uit Stavoren en de Bakhústerheech sjongers, het duo 
Blue Sunday en de folkband Reizger. Een mooie combinatie van enthousiasme, liederen in Friese en Ierse sferen, 
meezingers, melancholieke blues en professionele folk. Eenieder deed een aantal nummers voor en na de pauze. 
Er werd gezongen over het heimwee naar Mingulay, De bolle dy los fan it tsjoar was, het verlangen naar de  

drankjes dy altijd op de bovenste plank van het café staan en turfstekkersdreamen. 

Reizger, bestaande uit Bart en Erik van der Wal, Jonathan Koning en Hetty Zonderland sloten het muzikale deel 

van deze mooie avond af met een extra lange set waarbij ook de voetjes van de vloer gingen. 

Daarna werd er nog wat nagepraat over de fantastische muzikale avond, maar…. 

de Ruumkramers hadden Jaarsma met de Gaasterland-express als Bob ingehuurd, zodat het feest stipt om één uur 

afgelopen was. 

Zoals gezegd werd bij de opening door Wink Blomsma van de Bakhústerheechsjongers: als je iets voor de tweede 
keer organiseert, is een traditie geboren. 

We kijken uit naar de derde versie van deze traditie! 
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Het sociaal wijkteam van De Friese Meren een jaar aan het 

werk 

 
Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het sociaal wijkteam met volle overtuiging en inzet gewerkt aan 

de uitvoering. Men leert ontzettend veel van elkaar, maar beseft dat op diverse onderdelen doorontwikkeling 

nodig blijft.  

 

Ervaring van medewerker van het sociaal wijkteam: 

“Het is een kwestie van ‘zoeken’ en ‘doen’. Samen op pad met collega’s vanuit andere disciplines als één team. 

We leren veel, sowieso omdat er een hoge werkdruk is, maar ook omdat we samen veel nieuwe dingen doen. Aan 

en van elkaar leren. Ontzettend belangrijk is het geluid van onze inwoner. Zij geven aan dat eenvoud en  

persoonlijk contact essentieel is. Door in gesprek te gaan voelt onze inwoner zich serieus genomen. Door de  

duidelijkheid die je daar schept gaat de inwoner ook breder denken. Wat hebt u nodig, wat kunt u zelf doen, wat 

kan uw omgeving voor u betekenen en wat kan het sociaal wijkteam voor u betekenen. Luisteren en meedenken, 

leidt tot een gezamenlijke oplossing.“ 

 

Wat doet het sociaal wijkteam? 

In het afgelopen kwartaal zijn er diverse huisbezoeken en telefoontjes geweest. Het gaat van herindicatie, geld-
zorgen, mantelzorg ondersteuning, jeugdhulp, hulp bij opvoeden, huiselijk geweld tot persoonlijke verzorging. Op 
de campagne website www.hetbegintindebuurt.nl en de gemeentelijke website www.defriesemeren.nl/zorg vindt 

u ook antwoorden op vragen die spelen op het gebied van werk & inkomen, zorg & ondersteuning, jeugd en gezin.  

 

Contact met het sociaal wijkteam 

Het sociaal wijkteam is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 
uur telefonisch bereikbaar via  telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal). Ook via mail kunt u het sociaal  
wijkteam bereiken: sociaalwijkteam@defriesemeren.nl of per post: Gemeente De Friese Meren, t.a.v. het sociaal 

wijkteam, Postbus 101, 8500 AC Joure. 
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  

22 mei 2015 sturen naar: 
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Westerein 23, Harich 

  

De volgende editie verschijnt rond 6 juni 2015   

Dit is weer een huis-aan-huis editie i.v.m. het 

Bakhuster Feest. 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje 

plaatsen?  

Bel dan gerust Janette Everse 0514-681073 

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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advertenties 
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Even puzzelen... 
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Oud Papier 

Op zaterdag 11 april en zaterdag 9 mei 2015 wordt het 

oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed  

bundelen of verpakken in een doos. 


