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KERSTMIS
We zitten weer in de laatste maand van het jaar. 
De Sint is weer (met zijn Pieten) terug naar Spanje 
en we bereiden ons voor op het feest van de vre-
de. Want dat is wat kerstmis moet zijn. Toch vreemd 
dat het kerstfeest midden in de winter op de don-
kerste dagen van het jaar gevierd wordt. Waar-
om niet midden in de zomer? Dan was het kind-
je gewoon in het open veld ter wereld gekomen, 
gewoon bij de herders en de lammetjes. Maar 
ja, dan hadden de drie wijzen geen  staartster  
gezien, want die kwam pas maanden later over 
Jeruzalem. Nee, toch maar beter in de winter. En

dan in een stal die beschutting en onderdak geeft. 
Als er dan ook nog een vuurtje gestookt wordt, 
dan komen de herders en de koningen vanzelf 
naar het licht en de warmte. Zeker als er dan ook 
nog engelen in de donkere nacht overvliegen en 
verkondigen dat de verlosser is geboren. Het was 
een roerige tijd toen, omdat Keizer Augustus van 
Rome een volkstelling afkondigde. Iedereen moest 
verplicht naar zijn eigen geboorteplaats om zich in 
te laten schrijven. Complete volksverhuizingen wa-
ren weken onderweg. En in die koude en donkere 
nacht, in een aftandse tochtige stal wordt er een 
mensje geboren die de hele wereld moet redden 
van de ondergang. Maar de wereld is er niet beter 
van geworden. Het eigenbelang en het egoïsme 
verharden de samenleving en kerstmis is meer een 
commercieel gebeuren geworden. Op de TV zien 
we de honger en ellende van de wereld voorbij 
komen, terwijl op de tafel voor ons de oliebollen 
staan die we niet meer lusten. Merkwaardig ge-
noeg denk ik dan terug aan de kerstmis van mijn 
jeugd vlak na de tweede wereldoorlog. Er was bij-
na niets te krijgen. Mijn broertje kreeg ieder voor-
jaar een konijn die hij liefdevol te eten gaf, maar 
een paar dagen voor kerst stond de deur van zijn 
kooi open en was het konijn weg(gelopen).  Mijn 
broertje werd getroost met de belofte dat hij weer 
een jong konijntje kreeg. Zo zaten we met kerst met 
het hele gezin, gewassen en gestreken aan tafel 
om zijn konijn op te eten. Geruite bloesjes met rode 
stropdasjes hadden mijn broer en ik aan. We zaten 
naast elkaar wat te stoeien terwijl mijn moeder de 
soep op tafel zetten. Toen sloeg het noodlot toe: 
de pan soep viel om! Mijn vader vloog overeind en 
deelde enkele klappen uit, mijn zussen gilden en 
mijn moeder riep: ”Willem niet slaan! Het is Kerst-
mis!!” De gehaktballetjes rolden over het zeil en de 
vermicelli zat in mijn haren. Na een kwartier poet-
sen en dweilen en een schoon tafellaken zaten we 
allemaal weer aan tafel.
Mijn vader in zijn lange onderbroek en een schort-
je van mijn moeder voor, mijn broer en ik in onze 
onderbroek en een keukenhanddoek om onze nek 
geknoopt. De rode stropdasjes waren helemaal uit-
gelopen waardoor we roze strepen op ons lijf had-
den die doorliepen over onze onderbroeken. Af en 
toe viel er nog een sliert vermicelli
van de lampenkap af. Stil aten we de resten op die 
nog over waren. Geen soep. Wel konijn met aard-
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meelpap. Toen we onder het bidden bedankten 
voor de heerlijke maaltijd proestten mijn zussen 
het uit van het lachen en liepen bij ons de tranen 
van het lachen over de wangen. Het was een 
Kerst om nooit meer te vergeten..

De Eachteister

TILLEFOANLIST
Gemeente De Fryske Marren
Sociaal Wijkteam
Dorpencoördinator
Huisartsenpraktijk Dijkstra/Osinga
Dokterswacht
Politie/Ambulance
Algemeen alarmnummer
Dorpshulp BMRH
Buurtzorg
Thuiszorg
Hulplijn Vervoer Regio G.S.

140514
140514

0513-23900
0514-581287

0900 1127112
0900 8844

112
06 51444556
06 53675488
0515-461871 
0514-604700

DANKBETUIGING
Mijn traject vanaf 1 juni tot op heden heeft voor 
mij en Mieke erg lang geduurd. De belangstelling 
en de kaarten hebben ons zeer goed gedaan 
en daarom wil ik hierbij  een ieder  vriendelijk 
bedanken. Na de hersteloperatie in het UMCG 
Groningen hoop ik dit jaar nog op een goede 
uitslag. Zodat ik de vlag in de mast kan hijsen om 
dit samen met jullie vieren.

Anne Molenaar

HULPLIJN VERVOER 
REGIO GAASTERLÂN SLEAT

Voor wie: 

Ouderen en mensen met een lichte beper-
king (niet rolstoelgebonden) die geen ge-
bruik kunnen maken van het openbaar ver-
voer, geen vervoersmogelijkheid hebben in de  
eigen omgeving (buren, kennissen en familie) en 
in principe niet verder reizen dan 25 km vanaf het 
woonadres.

Door wie: 

Vrijwillige telefoonwachten en chauffeurs.
Een telefoonwacht neemt uw vervoersvraag aan 
en zoekt een chauffeur bij u in de buurt. Deze 
chauffeur haalt u op het afgesproken tijdstip van 
huis en brengt u naar uw bestemming. Desge-
wenst wordt u later weer thuis gebracht. Stel uw 
vervoersvraag minimaal een dag van te voren!

Tarieven: 

Lokaal in eigen dorp:  

€1,50 per rit

Overige ritten:  

€0,20 per kilometer met een minimum van € 1,50 
per rit. Een rit is een enkele reis, van instappunt tot 
eindbestemming.
Een medepassagier vanaf hetzelfde adres naar 
dezelfde bestemming is gratis.

Telefoonnummer:  0514 604700

Ook vrijwilligers kunnen zich bij bovenstaand 
telefoonnummer opgeven.

SAMEN ETEN
De Gearte is open vanaf 12.00 uur en de maaltijd 
wordt geserveerd om 12.30 uur.
Eigen bijdrage €7,50. Hiervoor krijgt u een warme 
maaltijd +toetje.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Dinsdag 08 januari 2019
Dinsdag 05 februari 2019
Dinsdag  02 april 2019
Dinsdag  07 mei 2019

Hinke Haarsma-Postma, tel: 0514 581861, 
mobiel: 0615442351
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BURENDAG
SEPTEMBER 2018
Rektifikaasje: natuerlik hiene se ek by de Holle 
Hichte de Burendag fierd. It ferslach dêr fan  wie 
der yn de foarige Op ‘e Hichte by troch rekke. Mar 
hjir is it dan toch: better let as net!

De Holle Hichte 

Ook dit jaar hebben we als buurtvereni-
ging meegedaan met de burendag. Het 
was al de derde keer. En evenals vorige ja-
ren was het, mede dankzij de subsidie van het  
Oranjefonds, een groot succes. Twee buurtbewo-
ners, Christina en Sienie, hadden een speurtocht 
uitgezet, waar jong en oud aan deel kon nemen. 
In kleine groepjes wandelden we door ons dorp 
en voerden weverschillende opdrachten uit. Ook 
leerden we Bakhúzen wat beter kennen. We we-
ten nu bijvoorbeeld hoeveel bakkers er vroeger 
in ons dorp waren. Voorafgaand aan de speur-
tocht, hadden we al een puzzel gemaakt, waar-
op foto’s te zien waren van verschillende plekken 
uit onze buurt. 
 

TREFPUNT
Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum 
in de parochiezaal achter de kerk.

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

U vindt hier een “luisterend oor” en gezellig sa-
men koffiedrinken met een praatje.

Er zijn folders aanwezig over zorg en welzijn. De 
vrijwilligers geven u graag advies en willen u hel-
pen bij het vinden van een antwoord op uw vra-
gen.

Ook is de kerk open om u de gelegenheid te bie-
den om in alle rust te bidden of een
kaarsje aan te steken.

Op 30 januari 2019 komt Jildou Hobma op Tref-
punt om te vertellen over: 
Project Sûne Mûle
Het doel van project Sûne Mûle is het verbeteren 
van de dagelijkse mondhygiëne van kwetsbare 
ouderen in Fryslân. Het team bestaat uit 2 mond-
hygiënisten. Het project wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met De Friesland en Thuiszorggroep 
ZuidWestFriesland. Wilt u hier meer van weten u 
bent van harte welkom op Trefpunt in de paro-
chiezaal achter de R.K.Kerk. De koffie staat vanaf 
10.00 uur

Onderwijl zette een andere groep, ‘de bouw-
ploeg’, een picknickbank in elkaar. Deze heeft 
een plek gekregen bij het grasveldje op het Coen-
dershof. Een ontmoetingsplek voor de buurtge-
noten. Daarna volgde de traditionele barbecue, 
waarbij ook dit keer weer bijna de hele buurt
aanwezig was. Luut verraste ons met gerookte vis, 
een heerlijke aanvulling op de barbecue. Onder-
wijl kon de jeugd zich vermaken op een groot
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springkussen. Het is een aanrader om zo met de 
buurt een middag actief te zijn en met elkaar iets 
te maken wat de buurt ten goede komt. 

Namens het bestuur van De Holle Hichte,
Ria Brouwer

Drie in Één

De burendag van Drie in Eén startte al een week-
end eerder, met het begin van het 
opknappen van de speeltuin. Ook op de 
officiële burendag, op 22 september, werd er 
weer met man en macht de laatste hand aan 
de speeltuin gelegd. Terwijl de mannen hard aan 
het werk waren, waren de kinderen de verande-
ringen al aan het uittesten! 

In verband met het maaien van de speeltuin zijn 
er tegels naast de schommels geplaatst en is er 
een opening in het hek gemaakt waar de maait-
rekker van de gemeente door kan.

’s Middags was er tijd voor plezier! De kinderen 
kond cupcakes versieren, waar later iedereen 
met een kopje koffie erbij van konden gaan ge-
nieten! Daarna op naar de Bakhúster feart, om 
daar een heuse viswedstrijd te houden. De wed-
strijd startte rustig, maar later werden er toch wel 
flinke vissen 
gevangen. De winnaars kregen aan het eind van 
de middag een prijs en voor iedereen stond er 
een lekkere barbecue klaar!! 

We willen alle klussers, helpers koffiezetters etc. 
bedanken voor de hulp. 
We hebben weer genoten van een 
productieve en gezellige burendag!

BAKHÚSTER HEECHSJONGERS 
KERSTSAMENZANG
Dinsdag 18 december gaan de Bakhústerheech 
Sjongers na een prachtig jubileumconcert van 
het 20 jaar bestaan, 18 november j.l nog eens 
dunnetjes overdoen maar dan met mooie kerst 
liederen.

Hiltsje Feenstra, de dirigent heeft een 
programma samengesteld waarbij ook de be-
zoekers kunnen mee zingen.
Dinsdagavond vanaf 19.30 uur inloop voor een 
gratis kop koffie en gratis toegang. Het 
programma is van 20.00 uur -21.30 uur in 
De Gearte Bakhuizen.
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HEB JE HET AL GEHOORD?
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23 van deze Op ‘e Hichte)
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•   Poiesz supermarkten, Verlaet en Sluisweg  
 te Lemmer
• Jumbo Stationsweg te Lemmer
• Spar , Lijnbaan 2 te Lemmer
• Poiesz supermarkten te Balk, Koudum en  
 Workum
• Bakhuizen, Spar Flapper.
• Oudemirdum, de Troefmarkt
• Balk, bakker Meinsma, van Swinde  
 renstraat 4
• Stavoren bij slager Schram, Voorstaat 21 
• Hindeloopen, Spar Sikkes, Tuinen 31

ACTIE LIONSCLUB 

Lionsclub Balk, ‘Tusken Mar en Klif’ en de voed-
selbanken uit Balk/Workum en Lemmer samen 
op jacht naar Douwe Egberts koffiepunten en oud 
geld.

Met de feestdagen op komst steekt de Lionsclub 
Balk, “Tusken Mar en Klif’ de voedselbanken in 
Balk en Lemmer de helpende hand toe. Ook dit 
jaar sluiten deze voedselbanken  namelijk weer 
aan bij de landelijke actie voor het inzamelen van 
Douwe Egberts koffiepunten. De punten worden 
door Douwe Egberts verzilverd in pakken koffie 
die worden gedoneerd aan de voedselbank. Vo-
rig jaar leverde dit circa 600 pakken koffie op in 
onze regio ! Tot 29 december  kunt u uw punten 
kwijt in de verzamelboxen die bij verschillende su-
permarkten te vinden zijn.

Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen: niet ie-
dereen profiteert van de goed draaiende econo-
mie in Nederland. Duizenden 
gezinnen leven onder de armoedegrens.

Gelukkig kan de voedselbank een aantal van 
deze mensen ondersteunen met een wekelijks 
voedselpakket, maar daar zit slechts heel af en 
toe koffie bij. Koffie blijkt een luxeproduct, je kunt 
je echter voorstellen dat juist klanten van de 
voedselbank wel een moment van ontspanning 
kunnen gebruiken. Een pak koffie in het pakket is 
een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd. 

De Lionsclub Balk “Tusken Mar en Klif’ neemt de 
praktische kant van de inzameling voor haar re-
kening. Nieuw dit jaar is de inzameling van oud 
en vreemd geld ten behoeve van oogoperaties 
in derdewereldlanden. Elke Nederlander heeft 
wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen 
en weet niet goed wat er mee te doen. De Lions 
zijn via hun netwerk in staat om courant munt- en 
papiergeld uit de hele wereld om te zetten in eu-
ro’s. Oud geld, dat niet meer door Nationale Ban-
ken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de 
hoogst biedende verzamelaar verkocht.

Geef uw D.E.-waardepunten dus hun waarde en 
stel ze ter beschikking aan de voedselbank! En kijk 
gelijk uw lades en kasten na voor oud en vreemd 
geld. De bonnen en muntstukken kunnen tot 29 
december worden ingeleverd op de volgende 
adressen:

TOANIEL YN BAKHUZEN 

‘It feilige hûs b.v.’ is de namme fan it nije stik, dat 
toneelvereniging St. Martinus kommend jier yn de 
Gearte spilet. Eins is dit stik in klucht, mar der is in 
soad spanning en miskien ist ek wol eng..

Ed en Bertje binne in befeiligingsbedriuw 
begonnen, mei de namme ‘it feilige hûs b.v.’. 
Se krije in wichtige klus, it bewaken fan it 
grutte hûs fan de hear de Wildt. Ed hat syn 
diploma beveiliging cum laude helle, mar Bertje is 
sakke. In ‘solide partner’ yn 
beveiliging dus..

De hear de Wildt moat in skoftke op reis, mar 
der lizze allegear kostbaarheden yn de kluis. De 
mannen fan ‘it feilige hûs’ en de âlde hushâldster 
Dientje sille de befeiliging dwaan.
Der gebeurt fan alles at de hear de Wildt 
ôfwêzich is, sa is der samar syn suster Bianca en 
komt der ek noch in sekere Collette dêl.
En dan wurdt it ien grutte en spannende klucht.

Sneon 2 en sneon 9 februari 2019 spilet 
toneelvereniging St. Martinus it stik 
‘it feilige hûs bv’ yn de Gearte.
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KERSTSPEL BASISSCHOOL
DE TOEKOMST
Donderdag 20 december zal basisschool de Toe-
komst het Kerstspel ‘Het meisje met de zwavel-
stokjes’ opvoeren. Dit beroemde sprookje is aan-
gepast en verbonden met het verhaal van ‘de 
herder en de fluit’ en het Kerstverhaal. 

Bent u nieuwsgierig?
Iedereen is van harte welkom!
Tijd: 19.00 – 19.30 uur
in de St. Odulphuskerk te Bakhuizen

Namens het team en ouders van: 
RKPC de Toekomst

VIERINGEN ROND KERST
IN DE SINT ODULPHUSKERK
Zaterdag 22 december                                   

19.00 uur:  Familievoorstelling  
“de Wonderwolk”.

Zondag 23 december 4e advent        

10.00 uur:  Eucharistieviering met  
kindernevendienst.  
Pastor Huiting en dames- en herenkoor  .     

Maandag 24 december Kerstaavond     

22.30 uur:  Kerstnachtviering                                           
Pastor Huiting en dames- en herenkoor.

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag     
10.00 uur:  Kerstfamilieviering                                        
Cees Schellens en het kinderkoor.

Woensdag 26 december 2e Kerstdag     

10.00 uur:  Eucharistieviering                                          
Pastor Huiting en pastor Hoogma, samenzang 
met enkele blazers van Euphonia.

U bent allemaal van harte welkom!

KOLLEKTE BRAND-
WONDENSTICHTING MURNS
Yn de wike fan 8 oktober wie dizze kollekte oan 
bar. Hjirfoar hawwe Conny en Ina by de doarren 
lâns west yn Murns. Dat hat in moai bedrach ops-
miten, nl € 86,45.

Murnsers bedankt hjirfoar!

INTERVIEW MET 
ANNIE COENDERS 
In gesprek met

Op een druilerige novemberdag ben ik 
bij de 91 jarige Annie Coenders op visite  
gegaan. Ik kende mevrouw alleen van 
gezicht, belde haar op voor een inter-
view, maar dat zag Annie niet zitten. 
Maar..   ze vroeg wel of ik wilde langs komen en dus 
stapte ik op de fiets en ben naar haar toegegaan. 
In haar knusse huisje raakten we aan de praat 
over haar leven en hoe ze zo in Bakhuizen terecht 
is gekomen, want door haar zuidelijke tongval 
kon ik wel horen dat ze niet hier vandaan kwam. 
Toen vertelde ze dat ze in 1968 met haar broer 
Pastoor Coenders in Bakhuizen terecht is ge-
komen,dat is inmiddels dus al 50 jaar geleden. 
Haar broer had haar gevraagd huishoudster 
bij hem te worden,dat zag Annie wel zitten,ze 
was op dat moment  bij haar zus aan het werk, 
want die had een baby gekregen. Tja....en dat 
houdt een keer op ,terwijl huishoudster bij een 
pastoor voor langere tijd is. In het begin vond 
ze de mensen in Bakhuizen een beetje primitief 
leven. In Zevenaar,waar Annie vandaan kwam, 
hadden ze een elektrisch fornuis en een dou-
che. In Bakhuizen ging ze 1x per week douchen 
bij de nonnen in het klooster. Annie heeft nog de  
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Mulo gedaan,dat was in die tijd heel bijzonder,al-
leen meisjes uit de hogere milieus deden de Mu-
lo,maar haar ouders vonden het belangrijk dat 
zij konden gaan leren. Na de Mulo heeft Annie 
een kantoorbaan gehad maar van al dat typen, 
kreeg ze last van haar schouders en is toen huis-
houdelijk werk gaan doen. Bij haar broer in Bak-
huizen was het voornamelijk heel belangrijk dat je 
lekker kunt koken. Er waren vaak vergaderingen 
en na afloop werd er vaak een borrel gedronken 
en een sigaar opgestoken en hoorde ze allerlei 
verhalen in het Fries. Zo heeft ze ook een beetje de 
taal leren kennen, maar spreken doet Annie het 
niet. Naast het huishouden in de pastorie bleef er 
genoeg tijd over voor hobby’ss zoals weven, mu-
ziek en schilderen. Nog steeds is Annie heel actief, 
wandelen en lezen doet ze graag,geen  romans, 
maar liefst boeken waar je wijzer van wordt. Ook 
nu ligt er een boek over de Oekraïne,hoezo de 
Oekraine vraag ik. En Annie verteld dat ze wel 
eens een vluchteling uit de Oekraine te logeren 
hebben gehad, een priesterstudent,die moest 
vluchten vanwege het katholieke geloof. Veel 
katholieken vluchten naar Nederland 

en werden opgevangen in Utrecht,daar is toen 
ook het bekende Byzantijnse koor opgericht. 
Vandaar haar interesse in de Oekraïne. Ik vroeg 
haar of ze wel eens op vakantie ging,toen ze bij 
de pastoor werkte. Nou dat was zeker het geval, 
ze gingen samen kamperen in een de Waard 
tent. Meestal naar Frankrijk of Italie en dan het 
liefste vlakbij een stad,zodat ze kerken en  musea 
etc konden bezoeken. Natuurlijk zijn ze ook naar 
de Sint Pieter geweest, alhoewel ze niet veel op 
hadden met de toenmalige paus, maar ja als je 
Rome bent ga  je natuurlijk wel een mis bijwonen. 
Het waren altijd fijne vakanties met haar broer 
lekker kamperen in de natuur en koken op zo,n 
gasbrandertje, fijne herinneringen. Uiteindelijk is 
Annie op haar 59 ste gestopt als huishoudster bij 
haar broer en is op zichzelf gaan wonen. Ze ging 
nog wel vaak reizen,vooral met de trein als het 
vrijreizendag was,dan ging ze naar steden om 
Musea en concerten te gaan bezoeken of naar 
familie. Ze mist haar familie nu wel, die wonen al-
lemaal nogal ver weg en auto rijden doet ze al-
leen nog maar in de omgeving. Maar het leven in 
Bakhuizen bevalt haar goed, vriendelijke mensen 
en een prachtige natuur,waar ze graag wandelt.
Mevr heeft sinds kort ook een tablet, we zijn sa-
men even  gaan googelen en mevr verwonder-
de zich erover dat je zomaar alles kan opzoeken. 
Er ging een andere wereld voor haar open en 
wij hebben een hele gezellige middag gehad. 

Lida 

BUURTBUS NIEUWS 

Zoals u weet, rijdt sinds bijna 40 jaar de buurtbus 
als Arriva lijn 103 van het Flinkeboskje naar station 
Stavoren en weer terug.

Sinds 19 oktober jl. rijden we met een volledig 
nieuwe bus. De bus is duidelijk te herkennen aan 
het verlichte bord boven de voorruit, alleen staat 
er op dit moment nog “102” in plaats van “103”; 
een foutje dat binnenkort hersteld wordt.

Verder heeft zich eerder dit jaar ook een nieuwe 
ontwikkeling voorgedaan: Er kunnen nog steeds 
kaartjes gekocht worden, maar niet meer met
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contant geld. Losse kaartjes kunnen uitsluitend 
betaald worden met een betaalpas van een 
bank. De OV kaart kan natuurlijk ook nog steeds 
gebruikt worden. De nieuwe bus is precies op tijd 
gekomen om het winterseizoen met goed mate-
rieel in te gaan. Er zijn een paar punten die nuttig 
zijn om te weten:

• Nooit meer te vroeg of te laat aan de rou-
te staan! Bij slecht weer is het niet prettig lange-
re tijd buiten op de bus te moeten wachten. Dat 
hoeft niet meer! Op de mobiele telefoon, IPad 
of PC kan precies gezien worden waar de bus 
zich op de route bevindt. Hoe? Zie onze website  
www.buurtbusZWF.nl. 

• Onzichtbare passagiers. In het donker 
en vooral bij slecht weer vraagt het veilig deel-
nemen aan het verkeer alle aandacht van de 
chauffeur. Hij/zij probeert dan ook natuurlijk tijdig 
wachtende passagiers te zien, maar dit is niet al-
tijd gemakkelijk. In de winter dragen vele mensen 
donkere kleding, er zijn veel obstakels (auto’s, bo-
men, paaltjes, vuilnisbakken, e.d.) die een goed 
zicht op de stoepen belemmeren.
Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, iede-
re mobiele telefoon heeft een verlicht scherm en 
vaak ook een zaklampfunctie. Wanneer u de bus 
aanziet komen geef dan even een bewegend 
signaal aan de chauffeur zodat deze u tijdig be-
merkt en u niet onbedoeld in de regen laat staan.

• Twitter. Veel nieuws over de buurtbus is 
te vinden op onze website; op de startpagina 
staan steeds de meest actuele nieuwtjes ver-
meld. We hadden een facebook account, maar 
dat is kortgeleden wegens gebrek aan belang-
stelling opgeheven.
We hebben een Twitteraccount geopend om 
passagiers in zeer korte berichten te laten we-
ten wat er actueel gaande is. Gedacht wordt 
daarbij o.a. aan routewijzigingen bij wegwerk-
zaam-heden of evenementen, het inzetten van 
een tijdelijke bus bij onderhoud of reparaties van 
de “echte” bus en uitvallen van diensten bij ijzel 
of zware sneeuwval. Dit laatste voorval wordt 
ook aangegeven op de website van Arriva. 

Het bestuur van buurtbus ZWF wenst u veel reis-
plezier.

Maandag 3 dec werd er weer hard gezongen 
om te hopen dat de pieten de zolder weer 
kunnen vinden voor een gezellig avondje. 
Het was mooi versierd met knutselwerkjes en 
slingers. We waren er allemaal! Bijna 30 mei-
den uit bakhuizen en mirns. Sinterklaas stuurde 
daarom ook 2 leuke meidenpieten die rijkelijk 
strooiden met pepernoten en ander lekkers. Zij  
gingen samen met ons spelletjes doen. Door 
het slechte weer konden we niet naar buiten 
maar dat maakte het er niet minder gezellig 
om. Er werd fanatiek gestreden om een cho-
coladesinterklaas. Mmmm....

ZWARTE PIETEN OP  
BEZOEK BIJ DE GIDSEN

Na afloop werden er nog 2 zakken vol met 
kadootjes tevoorschijn getoverd en kon  
iedereen huiswaards keren. De pietenwerden 
uitgezwaaid en we hopen dat ze een volgen-
de keer weer eens lange willen komen Tot 
ziens pieten! En een allemaal een fijn sinter-
klaasfeest toegewenst!

Woensdag 2 januari organiseert de gidsen een 
GROTE KINDERBINGO. 
Aanvang: 14.00 uur in De Gearte.   
Entree: €5.00 p.p

JIJ KOMT TOCH OOK?
De Gidsen Bakhuizen
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De EHBO vereniging van Bakhuizen is op-
gericht op 13 maart 1961.En telde bij haar 
oprichting 15 leden. Het leden aantal  
varieerde door de jaren heen nogal eens. In 
het jaar 2008 telde de vereniging zelfs 40 leden.

EHBO er ben je niet voor jezelf!! We 
hebben met de leden van onze vereniging 
dan ook bij diverse evenementen onze hulp-
verlening ingezet.

Maar……..  het ledenaantal loopt drastisch te-
rug. Er is verschillende keren getracht om nieu-
we leden te werven, maar dit is helaas niet ge-
slaagd.

Ook zijn er geen mensen meer die in het 
bestuur zitting willen nemen. En velen 
hebben ook al een B.H.V. (bedrijfs hulp- 
verlening)  diploma.

Het was zeker geen gemakkelijke beslissing, 
maar na overleg met de EHBO leden is beslo-
ten om de vereniging per augustus 2019 op te 
heffen.

Tot die tijd worden alle activiteiten waar de 
EHBO vereniging voor gevraagd is wel uitge-
voerd.

LAATSTE ADEMTOCHT  
EHBO BAKHUIZEN

Nieuwe eigenaar voor tandartspraktijk Koudum

José A. González heeft per 1 juli 2018 de tand-
artpraktijk Koudum van Atik Dental Health over-
genomen. Hij was in Koudum al 4 jaar werk-
zaam en verheugt zich nu op de komende 
jaren in deze praktijk.

José heeft zijn studie aan de gerenommeerde 
Universiteit CEU in Valencia afgerond en veel 
werkervaring in Spanje en vervolgens in 

TANDARTSPRAKTIJK 
KOUDUM

Nederland (o.a. in Assen, Dedemsvaart en Sint 
Anaparochie) opgedaan. Hoewel José de af-
gelopen 4 jaar fulltime werkte, vond hij het al-
tijd belangrijk in de weekenden bijscholingen 
te volgen. Zijn specifieke interesse gaat hierbij 
vooral uit naar de orthodontie en mondchirur-
gie. Tandheelkunde is een snel veranderend 
vakgebied, aldus José. Je moet altijd up-to –
date blijven, om de beste behandelingen voor 
je patiënten te kunnen aanbieden. Het is zijn 
doel patiënten te helpen hun gebit een leven 
lang te behouden. Dit doet hij door een combi-
natie van kwalitatief hoogwaardige tandheel-
kunde en een mensgerichte werkwijze.

José, die samen met drie tandartsassitentes en 
een preventieassistente werkt, zegt grote plan-
nen met de tandartspraktijk Koudum te heb-
ben. Hij will bijvoorbeeld in de toekomst nog 
een tweede tandarts in dienst nemen en ook 
met de hulp van zijn vrouw (psycholoog/psy-
chotherapeut in opleiding) will hij patiënten, 
die bang zijn voor de tandarts, helpen van hun 
angst af te komen.

Als je dus op zoek bent naar een goede en 
betrouwbare tandarts, dan ben je bij tandarts 
José A. González in Koudum op het juiste adres.

Meer informatie over de praktijk is ook op de 
website www.tandartspraktijk-koudum.nl te 
vinden.
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5. Aantrekken van nieuwe groepen  
bezoekers aan de kerken, het klooster en het 
deelnemende museum van Stavoren

Meer informatie volgt in een van de  
volgende uitgaves van Op ‘e Hichte.

WURKGROEP ODULPHUS 

Tekstpanelenproject

Een kleine werkgroep, zich noemende  
‘Wurkgroep Odulphus’ is ontstaan uit de  
behoefte om meer aandacht te schenken 
in (de regio Zuidwest) Friesland aan de histo-
rie van de voormalige St. Odulphusabdij, ooit 
gevestigd in Stavoren en later overgebracht 
naar Hemelum. Zij heeft als doel om meer  
historische feiten omtrent ‘de voetsporen van 
Odulphus’ te achterhalen, vast te leggen  en uit 
te dragen. Daaruit is een panelenproject ont-
staan.

Het is de bedoeling dat er vijf panelen  
komen. Te denken valt aan panelen zo-
als bij het kerkhof van Mirns. Samen kunnen 
deze panelen een soort tekstpanelenrou-
te vormen met plaatsing ervan in Stavoren,  
Hemelum en Bakhuizen. Hoe ze eruit gaan 
zien en waar precies te plaatsen moet nog 
nader overlegd worden met vertegen-
woordigers van de verschillende (geloofs-) 
gemeenschappen van Stavoren, Hemelum en 
Bakhuizen. Het is de bedoeling ze eind maart te 
plaatsen met opening in april.

Voordelen:

1. De panelen bieden de mogelijkheid de  
gemeenschappelijke historie van het gebied 
Stavoren, Hemelum e.o. onder de aandacht te 
brengen in relatie tot het oudste klooster van 
Fryslân, de St. Odulphusabdij.

2. De lokale bevolking op de hoogte te  
brengen van het belang van dat voormalig 
klooster voor onze streek en de provincie, wat 
misschien aanleiding kan zijn voor gemeen-
schappelijke activiteiten rond dit thema.

3. Voor de grotere groep geïnteresseerden, cul-
tuur- en bezinningstoeristen, in onze streek een 
interessant aanvullend cultuur-historisch aanbod 
te presenteren.

4. In het bijzonder voor fietsers en wandelaars 
nieuwe paden/wegen te gaan om de Súdwest-
hoek te ontdekken; eventueel in  
georganiseerd verband (rondleidingen,  
bedevaart).

GAASTERLANDSE  
FOTOCLUB 
De Gaasterlandse Fotoclub bestaat  inmiddels 
ruim vier jaar. Enthousiaste fotografen – van 
beginnend amateur tot semi-professional – uit 
Gaasterland en omgeving komen de eerste 
donderdag van de maand bij elkaar in de kleine 
zaal van De Gearte. In deze zaal hangen ook 
altijd foto’s van de leden van de club. Tijdens de 
verbouwing van De Gearte zijn deze veilig op-
geborgen. Vanaf half december hangen ze er 
weer. We wisselen de foto’s regelmatig, meestal 
na een avond van onze club. U bent van harte 
uitgenodigd om onze foto’s te bekijken.

Namens de Gaasterlandse Fotoclub,
Ria Brouwer

WANDELCOMMISSIE 
GAASTERLANDSE  
HEUVELEN WANDELTOCHT
Zoekt websitebeheerder

Eens in de 2 jaar wordt de Gaasterlandseheuve-
len -wandeltocht georganiseerd. Onderdeel van 
Voetbalvereniging Bakhuizen. Steeds meer wan-
delaars uit heel het land weten ons dorp te vin-
den. Mede door de inzet van Gerben Hoekstra, 
die de website beheerde. Na 7 wandeltochten 
met ons georganiseerd te hebben heeft Gerben 
Hoekstra aangegeven  nu te willen stoppen. Erg 
jammer maar we hebben begrip voor zijn besluit. 
Wij zoeken nu een vrijwilliger die het leuk vind en
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thuis is met de computer om dit van hem over 
te nemen. Misschien ook van belang dat je 
niet in het bestuur hoeft plaats te nemen.  

We horen graag van je.

Inlichtingen bij: 
Minke Molenaar:  tel. 581624 
Bonny Sikkes:  tel. 581685 (06-30636114)

GEZELLIGE MIDDAG 

Gezellige middag in de Gearte van Dorpshulp 
BMRH

Op 4 december was er, in samenwerking met de 
Gearte naar aanleiding van het 40 jarig bestaan, 
de opening van de 1e bijeenkomst van de gezel-
lige middagen die worden georganiseerd door 
Dorpshulp BMRH. Bram Boehlé opende als voorzit-
ter van Dorpshulp de middag waarna Erna Spier het 
woord kreeg om uit te leggen wat er te doen was. 
Men kreeg 2 consumptiebonnen en een lootje 
voor de verloting. Er staat een ideeën boompje 
waar men suggesties aan kon hangen voor de 
volgende bijeenkomsten, ook kon men zich in-
schrijven voor een workshop zoals bv. mozaïek en 
schilderen. Er konden  kerstversieringen kaarten 
en sieraden worden gemaakt, spelletjes, kaarten, 
biljarten, sjoelen  of gewoon gezellig met elkaar 
kennismaken. Het was een groot succes. Er waren 
deze middag meer dan  40 mensen aanwezig! 
De bedoeling is om deze middag elke 1e dinsdag 
van de maand van 14.00-16.30 uur  te houden. 
Omdat de 1e dinsdag nieuwjaarsdag is wordt de 
volgende middag 08 januari 2019. 

Iedereen is van harte welkom, opgave is niet 
nodig. 

GEARTE NIJS
Jubileumjaar en nieuwe foyer onlangs  
geopend

Door middel van het onthullen van het nieuwe 
logo werden vrijdagavond 16 november jl. het 
40-jarig jubileumjaar én de nieuwe foyer door het 
bestuur samen met vele dorpsgenoten geopend. 
Twee mooie redenen voor een feestje. 

Reeds in 1974 werd het idee geopperd om van 
de oude lagere school een mooi dorpshuis te 
maken. Op 25 augustus 1978 was het zover: het 
nieuwe dorpshuis ‘de Gearte’ werd geopend! In-
middels zijn we 40 jaar verder; 40 jaar waarin ‘de 
Gearte’ een centrale plek is voor jong en oud en 
volop in gebruik is voor feesten, partijen, sport, 
optredens, vergaderingen en nog veel meer. Het 
bestuur vond dit uiteraard een feestje waard!  De
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afgelopen jaren zijn er overigens meerdere ver-
bouwingen geweest, waarvan de bouw van de 
sporthal de grootste was. De rol van de vele vrij-
willigers is altijd heel groot geweest hierin. De wens 
van het huidige bestuur om de foyer efficiënter te 
kunnen gebruiken en aan te passen aan de huidi-
ge tijd, werd de laatste tijd steeds groter. Margriet 
van der Weij (Studio Weij) maakte samen met het 
bestuur een prachtig ontwerp; vrijwilligers samen 
met enkele bedrijven voerden het uit. De nieuwe 
foyer heeft een grote metamorfose ondergaan, 
waardoor De Gearte zeker weer wat jaren voor-
uit kan.  Bij een vernieuwde foyer hoort ook een 
nieuw logo. Aan Marrit de Ridder-Bult de eer om 
het nieuwe logo te onthullen. ‘Myn beppe Regi-
na Bult-de Vries hat 40 jier lyn de namme fan’e 
Gearte betocht. Sy wie altiid hiel grutsk op it feit 
dat it doarpshús ‘harren namme’ draacht. Doe’t 
it bestjoer my frege om it nije logo te ûntbleatsjen, 
haw ik fuort ‘ja’ sein. Ik fyn it in hiele ear.’, aldus 
Marrit over de onthulling. Het jubileumjaar wordt 
het gehele seizoen gevierd door de organisatie 
van verschillende evenementen.

De Bakhústerheech Sjongers en Euphonia organi-
seerden onlangs al een concert. Dorpshulp orga-
niseert iedere maand gezellige ‘doe-middagen’; 
de Gidsen zorgen voor een kinderbingo; carna-
valsvereniging De Blauwe Bok en It Swalkershús 
zorgen ook voor leuke evenementen en er wor-
den filmmiddagen voor de jeugd georganiseerd. 
Gedurende het jubileumjaar zullen er vast en ze-
ker nog meer activiteiten volgen, daar is het be-
stuur al wel zeker van.   

Wisseling van de wacht

De afgelopen periode hebben we afscheid 
genomen van bestuursleden en zijn meerdere 
dorpsgenoten toegetreden als nieuw bestuurslid. 
Robert Terpstra heeft inmiddels het bestuur offi-
cieel verlaten. Robert heeft voor de Gearte een 
belangrijke rol vervuld de afgelopen jaren; we wil-
len hem dan ook hartelijk bedanken voor al zijn 
kennis en inzet. Zijn enthousiasme en enorme wil 
om er met zijn allen voor te gaan hebben we als 
bestuur erg gewaardeerd en zullen we natuurlijk

gaan missen. Robert, super bedankt!
Jan Boonsta, Harmen Bijlsma en Johan van der 
Werf zijn de nieuwe gezichten in het bestuur en 
we zijn natuurlijk erg verheugd dat zij zich op deze 
manier willen inzetten voor de Gearte. Komend 
jaar zullen we ook weer afscheid nemen van een 
paar bestuursleden. André en Margriet van der 
Weij zijn dan twee termijnen actief geweest in het 
bestuur en zullen niet herkiesbaar zijn. Klaas Mui-
zelaar woont al een aantal jaren in Balk en merkt 
dat de combinatie met een bestuursfunctie voor 
de Gearte niet ideaal is. U begrijpt dat dit bete-
kent dat wij op zoek zijn naar vervangers. We zoe-
ken voor de volgende functies nieuwe bestuurs-
leden:

- Onderhoud gebouw; binnen en buiten
Deze persoon neemt binnen het bestuur de staat 
van het gebouw onder zijn of haar hoede. Af en 
toe moet uiteraard beoordeeld worden of alles 
nog in goede staat is en of er punten zijn die aan-
dacht verdienen en aangepakt moeten worden. 
Uiteraard wordt dit dan in het bestuur besproken. 
Ook zal deze persoon zelf af en toe aan de slag 
gaan om kleine reparaties uit te voeren of te or-
ganiseren dat dit wordt gedaan met overige vrij-
willigers.

- Secretariaat: We zoeken iemand die voor de 
Gearte contactpersoon wil zijn in de breedste zin 
van het woord is, de vergaderingen notuleert en 
de contacten met de gemeente en overige in-
stanties onderhoudt. André en Margriet hebben 
dit samen gedaan, dus ook u kunt denken aan 
eenzelfde invulling van een bestuursfunctie. 

Als bestuur hopen wij dat u bereid bent om u ook 
in te zetten voor ons mooie dorpshuis. Door een 
gezamenlijke inzet versterken we onze gemeen-
schap, wat weer positief bijdraagt aan een pret-
tige leefomgeving in Bakhuizen. Mocht u binnen-
kort benaderd worden… denk er eens rustig over 
na; zeg niet gelijk ‘dat is niets voor mij’. Actief zijn 
in het bestuur of als vrijwilliger brengt uzelf en het 
dorp ook veel; samen kunnen we zoveel meer 
dan alleen. Bovendien de Gearte is een stichting 
die in het verleden is opgericht door alle
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verenigingen die gebruik maken van het gebouw 
en daardoor zijn ook alle verenigingen gezamenlijk 
eigenaar. De Gearte is dus van ons allemaal!

The Bruceband 30 maart a.s. in de Gearte

Voor alle liefhebbers van Bruce Springsteen: noteer 
zaterdag 30 maart alvast in je agenda! Dan komt 
namelijk The Bruceband, Europa’s nummer 1 Bru-
ce Springsteen Tributeband, naar de Gearte. The 
Bruceband bestaat al ruim 10 jaar en is inmiddels 
een begrip bij de Springsteen kenners in binnen-en 
buitenland. De band heeft een avondvullende 
show met songs uit het gehele repertoire van Bruce 
Springsteen. Binnenkort dus in de Gearte; dit wil je 
toch niet missen?

Agenda

18 december 2018 

KBO workshop bloemstukje maken
Aanvang: 14.00 uur

Shantykoor – kerst samenzang
Aanvang: 20.00 uur

28 december 2018 

Oliebollentoernooi volleybal
Aanvang: 13.00 uur

29 december 2018

Filmmiddag voor kinderen
tijd: zie aanplakbiljetten

2 januari 2019

Kinderbingo
Aanvang: 14.00 uur

4 januari 2019 

Swalkershús zaalvoetbaltoernooi
Aanvang: 19.30 uur

5 januari 2019

Súdwesthoek pupillen zaalvoetbal
Tijd: 9.00 tot 13.00 uur

Swalkershús zaalvoetbaltoernooi
Aanvang: 14.00 uur

6 januari 2019 

Familie volleybaltoernooi
Georganiseerd door BEO

8 januari 2019  

Samen eten Caritas
Aanvang: 12.30 uur

Gezellige middag Dorpshulp BMRH
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

11 januari 2019

Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19.00 uur: 3 wedstrijden

12 januari 2019

Súdwesthoek pupillen zaalvoetbal
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur

Nevobo competitiewedstrijden - BEO heren
19.00 uur: BEO heren 1 – VCO58 HS2

19 januari 2019

Súdwesthoek pupillen zaalvoetbal
Tijd: 9.00 tot 15.00 uur

25 januari 2019

Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19.00 uur: 3 wedstrijden

26 januari 2019

Kaboutervolleybal door BEO
Aanvang: 10.00 uur

Nevobo competitiewedstrijd BEO heren
19.00 uur: BEO heren 1 – v.c. Joure HS2

Grandioze bingo
Aanvang: 20.00 uur

1 februari 2019

Toneeluitvoering St. Martinus voor basisschool
Aanvang: 19.30 uur
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2 februari 2019 

Súdwesthoek pupillen zaalvoetbal
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur

Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang: 20.15 uur

5 februari 2019 

Samen eten Caritas
Aanvang: 12.30 uur

Gezellige middag Dorpshulp BMRH
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

8 februari 2019

Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19.00 uur: 3 wedstrijden

9 februari 2019 

Súdwesthoek pupillen zaalvoetbal
Tijd: 9.00 tot 17.00 uur

Nevobo competitiewedstrijd BEO heren
19.00 uur: BEO heren 1 – De Plakkers HS1

Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang: 20.15 uur

14 februari 2019
KBO

Bestuur 
Voorzitter vacant, Jan Boonstra, Harmen Bijlsma, René 
Glashouwer, Klaas Muizelaar, Margriet & André van der 
Weij, Liesbeth Wijnia en Johan van der Werf
Beheerder: 
Sietske Terpstra (0613060479) 
email: beheerder@degearte.nl)

BESTRATING LANGE BAAN
Sa a’t jimme op dizze foto sjen kinne, wurdt der 
drok wurke oan ‘e strjitte fan de Lange Baan. Se 
ferwachtsje der mids jannewaris klear mei te wê-
zen.

VOEDSELBANK 
IN DE GEARTE
Nu De Gearte prachtig is verbouwd, heeft ook 
het inzamelpunt weer een goede plek gekregen. 
Als u duurzame lang houdbare levensmiddelen 
of persoonlijke verzorgingsartikelen wilt  schenken 
aan de Voedselbank kunt u tijdens de openingstij-
den van MFC de Gearte deze hier inleveren. Wilt 
u meer weten over wat de Voedselbank doet of 
wat u voor de Voedselbank kunt doen? Kijk dan 
op de website van de Voedselbank Zuidwest 
Friesland:  www.voedselbankzwf.nl  of op de
landelijke website: 
www.voedselbankennederland.nl
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Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer
https://www.geenzandindustrieijsselmeer.nl

SÂNYNDUSTRY 

Gjin sânyndustry foar de kust fan De Fryske Mar-
ren

Op dit stuit sjogge je noch fûgels at je bij  
Nijemardum of Aldemardum of Murns oer 
de Iselmar eagje. Mar at wij net massaal  
protesteare, dan stiet dêr takom jier in grutte sân-
winyndustry op in eilân foar de kust. In eilân fan 
17 ha op 5,5 km út de kust foar it Aldemardumer 
klif. It heechste gebouw is 22 meter. Loadsen fan 
100 meter lang. Twa sânsûgers bin dei en nacht 
sân oan it opslurpen oant in djipte fan 60 meter. 
We sille dy yndustry sjen. We sille dat lûd dei en 
nacht hearre. Der komt in soad fersmoarging bij 
te pas. De sifers wize út dat  de kuststrook en it 
doarp Aldemardum in oanmerkelike lûdtaname 
te wachtsjen stiet. It is net goed foar de natuer, it 
is net goed foar ús en it is net goed foar it toeris-
me.  De gemeenteried fan De Fryske Marren giet 
oer de fergunning. Se ha it beslút oer dizze kwest-
je útsteld. Der is in soad druk fan de befolking en 
organisaasjes om dit plan te kearen. En oan de 
oare kant moat de Ried it opnimme tsjin grutte 
krachten: de Minister, Rykswettersteat en de Pro-
vinsje dy’t dit plan trochsette wolle. Se kinne alle 
stipe brûke dy’t se fan ús, de bewenners, krije kin-
ne. Hoe mear bewenners NEE sizze, hoe grutter it 
draachflak foar de Ried om NEE te stimmen. 

Op ús Site steane ferskillende aksjes dêr’t je thús 
oan meidwaan kinne. 

- De hantekeninge-aksje. Doch mei   
 en set je hantekening op de petysje. 
 Elke stim telt!

- Affysjes op de ruten: download in   
 affysje en hingje dy foar de ruten!   
 Printsje drekt ek mar in eksimplaar   
 foar de buorlju. Dy sizze fast ek NEE   
 tsjin Sânyndystry foar de kust fan De   
 Fryske Marren.

We ha in appgroep fan minsken dy’t har belut-
sen fiele en meidogge oan aksjes. Yn de app 
wurdt praten oer wat foar aksjes wij dwaan sille 
en hoe. Wa’t dêroan meidwaan wol kin mij even 
in app stjoere:  
Baukje Miedema 0657621330.

VCA CURSUS
Bedrijven Vereniging Bakhuizen e.o. VCA 
cursus. (Veiligheid Checklist  Aannemers)

Op 25 januari 2019 organiseren wij een 
VCA cursus met aansluitend examen.
Dit is een hele dag.  
LET OP: VCA is ook voor ZZPers verplicht.

Locatie:           de Gearte te Bakhuizen  

Opgave bij:
  
Jurjen Mous: email: info@mous-bakhuizen.nl
Edward Flapper: email: flapper@despar.nl

Voor vragen kunt u bellen naar 

Piet Mous: 0653473230
Email: pietbhv@gmail.com
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Ik wens een fijne jaarwisseling voor alle inwoners 
van Bakhuizen, Mirns en Rijs. 

Iete Tigchelaar

ANDRIES RAMPION 
(1873 -1965)

ANTI KALK 

Aan de groep, die de Op ‘e Hichte niet leest en 
die lol heeft in kalken, (en waarvan ik hoop, dat 
je dit bericht via familie of vrienden toch onder 
ogen krijgt.) 

Was het maar anders!

Was het maar zo, dat je gewoon gezellig als 
een stel kwajongens fijn om 5 uur ’s ochtends op 
nieuwjaarsdag je eindelijk weer eens even lekker 
kon uitleven. Dikke pret! Geinig. Beetje knoeien 
met kalk. Beetje mensen op de hak nemen, die 
erom gevraagd hebben met hun arrogante ge-
drag. Lekker biertje erbij. En dan naar bed, terwijl 
de ouders en de
buren glimlachend en eensgezind met emmers 
en borstels aan de slag gaan om het weer op te 
ruimen. Trots op hun kinderen. Zij waren vroeger 
ook zo. Die wilde haren raken ze nog wel kwijt. 
Laat ze toch. Het hoort erbij.

Was het maar zo gemoedelijk, zoals in de boeken 
van de Kameleon, waar iedereen elkaar kent, 
waar iedereen werk heeft en gezond is, waar we 
elkaar wel een beetje plagen, maar nooit pesten.

Bakhuizen is  voor mij een uitzonderlijk prettig 
dorp om in te wonen, fijne mensen, die voor 
elkaar klaar staan, een rijke keus aan verenigin-
gen, wondermooie natuur, goede voorzienin-
gen.

Een dorp om trots op te zijn. En er is een groepje 
dat één keer in het jaar zich graag even uitleeft 
met kalken. Een traditie die vroeger kennelijk werk-
te. Is dat nou zo erg? Wordt ons dat nou ook nog 
afgepakt? Ik denk dat ik het wel begrijp. En ik zou  
willen dat jullie levenslang kwajongens konden 
blijven. Maar er zijn ook mensen bang en boos. 
Mensen die de schade niet goed kunnen her-
stellen, mensen die vijandigheid voelen en daar 
geen weg mee weten, oude mensen die niet 
meer in staat zijn om de boel 

op te ruimen. Kalken valt inmiddels onder vanda-
lisme en soms onder discriminatie en beledigin-
gen.  Dat kan toch nooit de bedoeling zijn?

werkten bij de douane in Hindeloopen vanwege 
de export naar Engeland, waarmee Frankrijk toen 
in oorlog was. Hij had een “onfries uiterlijk”, dit 
klopt dan ook met het feit dat de geïnterneerde 
Belgen in 1914/ 1918 hem als “één hunner” be-
schouwden. Andries Rampion was raadslid en la-
ter wethouder van Gaasterland. Naar hem is de  
A. Rampionstraat in Bakhuizen genoemd.

De grote verandering:  
De Gaasterlander verdwijnt

“De echte Gaasterlanner typen, se hawwe der 
west, mar se stjerre út. De minske wurdt mear en 
mear in massaprodukt.” Dit is de conclusie van 
de 79 jarige Andries Rampion te Bakhuizen, die 
zijn halve leven schipper en een mensenleeftijd 
raadslid was. “De echte Gaasterlanner typen, 
se hawwe der west, mar se stjerre út. De mins-
ke wurdt mear en mear in massaprodukt.” Dit is 
de conclusie van de 79 jarige Andries Rampion 
te Bakhuizen, die zijn halve leven schipper en 
een mensenleeftijd raadslid was. De  Rampions 
zijn in Friesland gekomen door het huwelijk van 
een Franse vrijheidssoldaat met de Hindeloopse 
Jildou Jans. De heer Rampion is de laatste: met 
hem sterft de naam Rampion uit. Wat men van 
een Gaasterlander niet zou verwachten is, dat hij 
als schipper wel vijftig terpen mee heeft helpen 
afgraven en de modder vervoerd naar de zan-
dige akkers. Want de Van Swinderens, aan wie 
toen nog half Gaasterland behoorde, legden 
hun talrijke boeren de plicht op jaarlijks voor zo-
veel honderd gulden terpmodder te kopen. Toen 
het drama Van Swinderen was uit gespeeld en 
de Maatschappij Gaasterland (opgericht 1898) 
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de boeren financieel en cultuurtechnisch ach-
ter de broek zat, werd de kunstmest verplicht. 
Maar oude conservatieve boeren hadden 
weinig geloof in de eigenschappen daarvan. 
“Ik moat it op it bútlân struije, mar jimme meije 
it ek wol yn ‘e mar donderje” , voegde een 
Gaasterlandse boer schipper Rampion eens 
toe. In deze eeuw hebben zich echter mėėr 
veranderingen voltrokken. ‘it ikeboskjen’; drie 
drukke weken in Mei, waarbij jong en oud met 
het ‘eekschillen’ flink geld verdiende, heeft de 
eerst wereld oorlog niet overleefd en van de 
grote fabriek van Van Swinderen op Imedaem, 
waar de schors gemalen, het hout gezaagd 
en de olie geslagen werd, is geen steen meer 
over. Een paar jaar na de mobilisatie behoor-
den ook de vermaarde lijstervangst en ‘snippe-
flouwen’ tot het verleden. Het was het bedrijf 
van de beter gesitueerde arbeiders, die in de 
herfst de strikken ophingen en met slagnetten 
in de schemeringen de dikke houtsnippen op 
open terreinen in het bos probeerden te ver-
schalken. De vogelbescherming en jachtwet 
hebben aan beide een einde gemaakt. En als 
men nu de vangst weer eens openstelde ? “ 
Och, ik wol net leauwe, dat der folle mear kom-
me soene. It fangen leannet net mear, nou`t 
de leanen sa heech binne en de ,,steun`` der 
is. En iksels koe it mei de lysterfangers noat iens 
wurde. It wei by my in wreed bidriuw en dat 
mei de moaste fûgels fan de natûr.”  Tenslotte 
is de kustvisserij van Laaksum tot Teakesyl -op 
‘gangel’, bot, ‘gibben’ en later ook op haring 
en ansjovis, door de 

afsluiting van de Zuiderzee geheel verloren 
gegaan. De laatste Gaasterlandse vissers wo-
nen te Mirns en hebben hun moderne ‘skou-
wen’ in Laaksum liggen: zij zijn de enigen, die 
zich hebben aangepast. Is er ook winst bij al dit 
verlies? Ja, meent de heer Rampion. Hoezeer 
men vooral jhr. Mr. Jan Hendrik Karen van Swin-
deren, de filantroop, vereerde, (jong noch oud 
zou het ‘slot’ passeren zonder pet of hoed af 
te nemen!) , het is toch niet goed, als van één 
man alles afhangt. Dat is voorbij en heel veel 
huurboeren van vroeger hebben nu hun boer-
derij in eigendom, terwijl ook hier de landbouw 
met sprongen vooruit is gegaan. En het toeris-
me? Dat iets van na 1918, al kwam een halve 
eeuw geleden ook wel eens een gezelschap 
met rijtuigen naar het ‘ongerepte’ Gaaster-
land. Maar dan zonder papieren, schillen en 
peukjes! De weerstand tegen het vreemdelin-
genbezoek is verdwenen, sedert bleek, dat he
geld in het laatje bracht. Maar voor pensions 
lenen ze zich hier toch niet erg.

Wurkgroep Bakhuzen, Murns en Riis

NIEUWS OP
WWW.BAKHUIZEN.NL

De nieuwsvoorziening in de dorpen Bakhuizen, 
Mirns en Rijs is breed opgezet. Zo hebben we 
de Dorpskrant Op ‘e Hichte waarin zes keer per 
jaar wetenswaardigheden worden gepubli-
ceerd. Wil je oude kranten nazien, maar ben je 
die kwijt? Op de website www.bakhuizen.nl kun 
je onder Dorpsbelang enkele jaargangen van 
Op ‘e Hichte terugvinden. Ook andere berich-
ten, bijvoorbeeld de reactie op de omgevings-
visie, of een nieuwsbrief van Dorpshulp kun je 
op de site vinden. Voordeel daarvan is ook dat 
zo’n bericht niet op de volgende dorpskrant 
hoeft te wachten. Dan hebben we nog het 
snelle nieuws, berichten die heel actueel zijn, 
van iedereen in BMR die maar iets wil publice-
ren. Die komen op de Facebook Pagina BMR. 
Nu wil je misschien niet op Facebook, maar je 
wilt wel het nieuws volgen! Daar heeft onze



WORDT LID VAN 
DORPSBELANG BMR
Waarom lid worden van BMR?
Dorpsbelang BMR vertegenwoordigt alle inwoners van BMR richting overheden en met name de gemeente De Fryske Marren. Wij vragen subsidies aan 
voor projecten in onze dorpen en maken afspraken over onderhoud van de openbare ruimte. Eigenlijk zou iedere inwoner dus lid moeten zijn. Leden 
krijgen bovendien 6 keer per jaar onze nuttige dorpskrant in de bus.

Hoe wordt je lid van BMR?
Knip onderstaande machtiging uit en lever in op onderstaand adres. Vul uw e-mail adres in dan krijgt u de bevestiging van uw aanmelding, uw 
lidnummer en aanvullende informatie.
Als u al lid bent, maak dan uw buren lid. 

Ik word lid van Dorpsbelang BMR en ontvang graag 6 keer per jaar de dorpskrant Op ‘e Hichte

Machtiging tot automatisch overschrijving:
Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs de contributie van momenteel € 8,- (zegge acht euro) eenmaal per jaar van mijn 
bank- of girorekening af te schrijven. Het in cassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000. Deze machtiging geldt tot wederopzegging.

Naam:    .........................................................................................................................................................................

Adres:    .........................................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats:  .........................................................................................................................................................................

Bank of Giro IBAN nummer:  .........................................................................................................................................................................

E-mailadres:   .........................................................................................................................................................................

Vast/mobiel telefoon nr:  .........................................................................................................................................................................

Handtekening:   .........................................................................................................................................................................

Graag dit formulier inleveren op onderstaand adres of scannen en mailen.

Het adres van de ledenadministratie van Dorpsbelangen BMR is; Feartswâl 9, 8574SG Bakhuizen e-mail:  dorpsbelangbmr@gmail.com
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ATTENTIE WHATSAPP
BUURTPREVENTIE
Deze whatsappgroep in ons dorp is opgericht 
door de gemeente in samenwerking met de po-
litie en dorpsbelang BMR. In deze groep kunnen 
buurtbewoners elkaar attenderen op verdach-
te situaties in de buurt. Zo kunnen ze bijdragen 
aan de veiligheid hier. Ondanks dat er afgelo-
pen jaar weinig gebruik is gemaakt van de app, 
is er in onze gemeente al bewezen dat hij toch 
zeer zinvol is. De politie juicht het instellen van 
burgerinitiatieven als deze van harte toe, om-
dat buurtbewoners hun extra ogen en oren zijn 
in de wijk. Ze vraagt hen verdachte situaties en 
personen, voor zover mogelijk, in het oog te hou-
den. Vervolgens adviseert ze hen te handelen  
volgens:

SAFAR:
Signaleren, Alarmeren, Fotograferen, Appen en 
Reageren Belangrijk is goed opletten, direct mel-
den, maar je zelf niet in gevaar brengen.
Aanmelden voor deze app? Stuur een mailbe-
richt met naam ardres en mobiele  
telefoonnummer naar: 
dorpsbelangbmr@gmail.com 

Beheerders: Ruud van den Berg en Grytsje van der 
Veen

PRINSENBAL 2018 

onvolprezen website beheerder Marien Everse wat 
op gevonden. De berichten van Pagina BMR wor-
den uitgelezen en zichtbaar gemaakt op www.bak-
huizen.nl. Je vindt die berichten door op de home-
pagina te klikken op de blauwe knop ”nieuws” 
rechts . Je vind dan alle berichten van Pagina BMR 
zonder dat je in Facebook terecht komt. 

Onder “Contact” kun je ook berichten aan Dorps-
belang sturen. 

Onthulling Prins Carnaval

Op de 11 vd 11 om 11 minuten over 11 wordt elk 
jaar de onthulling van de nieuwe Prins of Prinses 
Carnaval bekend gemaakt. In Bakhuizen deden ze 
dit afgelopen zaterdag in Café It Syltsje.

Carnavals Vereniging “De Blauwe Bok” had weer 
een mooi programma voor die avond gemaakt. De 
deuren gingen open om 21.00 uur en de eerste gas-
ten werden hartelijk ontvangen door de Raad van 
11. Zij hadden zichzelf helemaal in het nieuw gesto-
ken en zagen er met elkaar dan ook keurig uit. De 
goede muziek werd verzorgd door Dennie Kuipers! 
En de feestelijke sfeer zat er daardoor gelijk goed in.

Rond 22.00 uur openende “Juf Ank” met het lied 
“Hallo allemaal!” En ging verder met de presenta-
tie. Vervolgens volgden de 4 Hofdames met hun 
optreden met de ”Sister Act” en de Raad van 11 
gaf daarna ook een spetterend optreden weg!

Rond 23.00 uur deed de Senaat (Groepje ex Prinsen 
en Prinsessen) hun optreden. Zij deden de act van 
Bonnie St Claire en Ron Brandsteder met dokter Ber-
nard. Prins Remconus den Urste werd onderzocht 
of hij goed genoeg is om in de Senaat te worden 
opgenomen. Het werd een hilarisch stukje. En plots 
werd daar ook de nieuwe Prins bekend gemaakt. 
Prins Remconus den Twidde. Hij is nog helemaal niet 
klaar voor de Senaat en mag daarom nog een jaar 
de kar trekken van Carnavals Vereniging De Blau-
we Bok. En daar was ineens een andere onthulling! 
6 Prachtige en charmante meiden gekleed in het 
zwart liepen naar voren en dansten de Macarena. 
Het bleken de aanstaande Hofdames te zijn en dit 
was hun eerste proef. Er volgden nog wat proeven 
en vragen die natuurlijk gesteld werden door Juf 
Ank. Ze brachten het er goed van af. En alle 6
  

enthousiaste meiden werden opgenomen in de 
Hofhouding. Prins Remconus den Twidde gaat 
samen met de Raad van 11, strak in het pak, de 
nieuwe Hofdames en de Senaat als back –up een 
geweldig jaar tegemoet!

Alaaf, alaaf, alaaf!

Carnavals Vereninging “De Blauwe Bok”
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ALLE YNBROCHTE IDEEËN 
FOAR BAKHUZEN ÛNDER
IEN DAK

Better Bakhuzen

Op 24 septimber wie der in foarljochtingsjûn oer 
Bakhuzen Ûnder Ien Dak. Hjirûnder fine jimme 
alle ideeën en winsken dy’t de oanwêzigen 
hiene foar in nij gebouw. Winsken foar yn it 
doarpshûs 

Ynformaasje / foarljochting:

meardere romtes, gemeente loket, ynfoboerd 
en plak foar folders (oer aktiviteiten yn Bakhui-
zen, oer skiednis fan Bakhuzen-byg. yn in vitrine)

Mienskip: meardere sealen, podium mei goe-
de ferljochting & gelûd,  oefenromte foar de 
musyk, ynrincafé (al of net brún), aula, ruilby-
bliotheek, bar, biljert,  Swalkershûs (jeugdhonk), 
mini bioscoop, Gidsen/Blokhut-romte, bûten 
feestlokaasje

Ynrjochting & gebouw: 

gebouw en ynrjochting energy-neutraal, dak 
op it suden, sûn gebouw, goede acoustiek foar 
it korps, oefenromte foar musyk, bûtenpodium 
foar de sporthal ferleegje sadat it brûkt wurde 
kin,
meardere sealen / flexibele romtes / fergaderr-
omtes, podium mei goede ferljochting & gelûd, 
sicht op sporthal fanút de kantine,dûnsflier.

Oare brûkers: 

Soarch: Fysio / húsarts / prikromte / tandarts / 
tússoarch / schoonheidsspecialiste / pedicure / 
manicure / kapper / fitness&sauna
Sosjaal: peuterspeelseal, integraal kindcen-
trum (pjutten, beukers en bern fan moarns ier 
oan’t ein fan ‘e middei), moadefakskoalle, 
duofyts-opslach, berne-opfang Oars: kantoar-
romtes / flexwurkplakken foar ZZP-ers

Oandachtspunten: 

it organisearjen en bestjoeren fan mearder ge-
brûkers, hoe stiet de Bisschop Müller Stichting 
hjir yn, oanwenjenden en gelûdsoerlêst, par-
kearje, húsfesting tidens de bouw, dit alles lea-
ver by it fuotbalfjild

FSF OER BAKHUZEN 
(Faak Stelde Fragen oer Better Bakhuzen)

Sommige opmerkingen komme faak wer wer-
om. Dat hâld blykber in protte minsken dwaan-
de. Dêrom hjir de rúbryk FSFoerBB. As jimme in 
fraach ha oer Better Bakhuzen: mail dy fraach! 
Nei op.e.hichte@bakhuizen.nl. Wy sille dan in 
antwurd op dy fraach sykje. Jimme meie natu-
erlik ek reageare!
Hjir alfêst twa, dy’t ‘BB’ opfongen hat:

In nij multifunctioneel gebouw kin toch folle 
better by it sportfjild? Wêrom sykje jimme dat 
net út?

In skoalle neist in bedriuweterrein liket net in 
goede kombinaasje: lytse berntsjes dy’t twa 
kear deis oer in dyk mei grutte frachtauto’s 
moatte is net in goed idee en bedriuwen mei 
útbreidinsplannen, soene yn’e buert fan in ba-
sisskoalle dêr noait in fergunning foar krije.

It fuotbalfjild hat sa’n moaie enerzjy-neutrale 
kantine en klaaikeamers. Werom stelle jimme 
dan dat de sporthal stean bliuwe moat?

We hawwe in prachtige grutte sporthal, we tin-
ke dat in ferfangende sporthal hoe dan ek folle 
lytser útfalle soe 
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Better Bakhuzen
Wat komt ervoor terug?
Niet alle bomen verdwijnen, de aanwezi-
ge (jonge) eiken en andere boomsoorten 
blijven staan. Dit neemt niet weg dat een 
deel van de houtsingels na de werkzaam-
heden er in eerste instantie kaal uitzien. Op 
de opengevallen plekken ontstaat weer 
ruimte en mogelijkheden voor planten en 
dieren. Een van de mogelijkheden is om 
nieuwe struiken aan te gaan planten, bij-
voorbeeld soorten die voor vlinders, wilde 
bijen en andere insecten van waarde zijn. 
Daarnaast kunnen we op de open plekken 
inheemse planten uitzaaien. 

Vragen of ideeën
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om 
de bewoners te informeren over de werk-
zaamheden die we rond Bakhuizen gaan 
uitvoeren. We zijn on ervan bewust dat 
voor een aantal plekken het aanzicht dras-
tisch gaat veranderen doordat er bomen 
verdwijnen. Mocht u meer willen weten 
over de werkzaamheden, of heeft u idee-
en, laat het ons weten. 

U kunt hiervoor contact opnemen met 
boswachter Henk-Jan van der Veen van 
Staatsbosbeheer. Hij is bereikbaar via: 
06-22483817 of via de mail: 
hj.veen@staatsbosbeheer.nl. 

Via zijn Twitter-account @bosw8erHJ kunt 
u hem volgen voor de laatste ontwikkelin-
gen over de natuur in Sudwest Fryslân.

STAATSBOSBEHEER 
ESSENTAKSTERFTE 
Bericht van Staat Bos Beheer:
Extra maatregelen tegen  
essentaksterfte rond Bakhuizen

In december voert Staatsbosbeheer extra on-
derhoud uit aan bossingels waar essentaksterfte 
voorkomt. Dit is onder meer het geval in een aan-
tal houtsingels nabij Bakhuizen. Langs de Koaiwei 
gaan we een groep bomen weghalen en hetzelf-
de geldt voor de locatie ten oosten van het dorp.

Wat is essentaksterfte

Afgelopen jaren zijn veel essen in Nederland aan-
getast door de essentaksterfte. De veroorzaker 
van deze ziekte is een schimmel, die oorspron-
kelijk uit Azië komt. Begin jaren 90 werd de ziekte 
waargenomen in Polen en de Baltische landen, 
daarna heeft het zich gestaag over Europa uit-
gebreid. In Nederland is de schimmel sinds 2010 
aanwezig en heeft zich sindsdien sterk verspreidt. 

Wat zijn de gevolgen

De schimmel infecteert de bomen via het blad 
en dringt door tot de sapstroom. Na verloop van 
jaren verzwakt de boom en sterft. In het veld is 
de essentaksterfte zichtbaar door verdorde bla-
deren, dode twijgen en takken. In de zomer le-
vert dit een ietwat luguber beeld op van kale, 
bladerloze boomkronen. Vaak zien we dat vooral 
de oudere bomen tijdelijk weer nieuwe bladeren 
vormen en uitlopen op de nog levende, gezonde 
delen. Maar ook deze leggen na verloop van ja-
ren het loodje. 

Veiligheid en schade

Er bestaat er geen behandeling of methode om 
aangetaste exemplaren te laten herstellen. Het 
enige wat Staatsbosbeheer kan doen is het kap-
pen van de aangetaste bomen. Dit doen we uit 
oogpunt van veiligheid nabij wegen, paden en 
agrarische percelen. Hiermee voorkomen we dat 
er schade ontstaat door afbrekende takken en 
omvallende bomen. 
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NIEUWSBRIEF
DORPSHULP
Al onze hulpdiensten hebben coördinatoren. 
Hun taak is de hulpverlening te organiseren en 
de hulpvragen te behandelen. Ook houden zij 
contact met de personen, die zich voor die hulp-
dienst hebben opgegeven. Voor hulpvragen 
kun je gewoon Dorpshulp bellen of mailen. De-
gene die het bericht krijg schakelt de betrokken  
coördinator in. Klaas Gersen uit Hemelum 
en Theo van Schie uit Bakhuizen zijn coör-
dinatoren ‘kleine klusjes in en rondom het 
huis. Sietze de Boer uit Bakhuizen en Syt-
ze de Boer uit Hemelum zijn coördinatoren  
‘financiën en administratie’. De hulpdienst 
“Hulpvervoer”  wordt nu georganiseerd.  We 
richten ons op 24/7 beschikbaarheid van ver-
voer voor inwoners van BMRH die dat zelf niet 
hebben.

Eén van onze succesfactoren is natuurlijk een 
brede bezetting met daadkrachtige mensen 
van het Supportteam; het centrale regelor-
gaan van Dorpshulp. We zijn blij met de toe-
treding van Cor de Boer tot het team als verte-
genwoordiger van Hemelum. Het zou mooi zijn 
als er ook vertegenwoordigers van Mirns en Rijs 
zouden komen. Is het wat voor jou?

In de praktijk komen er meer uitdagingen 
op ons af.  Hoe houd je naar de toekomst 
Dorpshulp succesvol?  Dat gaat over financiën 
en beschikbaarheid van voldoende voorzie-
ningen en middelen. Maar minstens zo belang-
rijk is een goede samenwerking met andere in-
stanties, waaronder professionele organisaties 
, zoals Thuiszorg en Sociaal Wijkteam. Over dit 
soort vraagstukken hebben we overleg met 
de gemeente. De werkgroep Zorgwoningen 
is met Fidesta nog op zoek naar  een onder-
nemer die in Bakhuizen exploitant wil worden 
en waarvoor Dorpshulp breed aandacht heeft 
gevraagd via Social Media en dorpskrant.
We zitten ook nog met de vraagverlegenheid. 
We merken dat mensen vaak aarzelen met 

het vragen om hulp. Dus kom maar op met 
je hulpvraag! 120 leden van Dorpshulp staan 
klaar!

Weer een nieuwe activiteit: Het idee is om elke 
1e dinsdag van de maand, aansluitend op het 
gezamenlijk eten, een gezellige inloopmiddag 
te organiseren voor iedereen die dat maar leuk 
vindt. We zoeken nog creatievelingen voor 
deze middag! Meld je aan via onderstaande 
mail of telefoonnummer.

Wat kunnen we daar zoal doen?
Bijv: een kralenmiddag (repareer je eigen ket-
ting, maak van oude kralen iets nieuws), Bloem-
stukjes maken (Kerst/Paas/etc), spellen (sjoel-
bak/kaarten/biljarten), breien / haken (leer 
van elkaar), repair-café, schilderen/tekenen, 
kaarten maken, film draaien, iemand vertelt 
over zijn/haar beroep/hobby/reizen, fotografie

Wil je hulp vragen of aanbieden, je aanmelden 
als lid of heb je andere vragen? Email/of bel 
naar:

dorpshulpbmrh@gmail.com  
bel 06-514 445 56      
  
Wil je meer info? 
Kijk op de website: 
https://dorpshulpbmrh.blogspot.nl/
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OMGEVINGSVISIE DFM
REACTIE DORPSBELANG
De Fryske Marren is doende een nieuwe omge-
vingsvisie vast te stellen. Ze zijn niet de enige ge-
meente: alle gemeenten en provincies zijn door 
de regering verplicht dit te doen. Er zit een ad-
dertje onder het gras: Er worden een heleboel 
wetten samen gevoegd in een nieuwe omge-
vingswet. Daardoor zal de omgevingsvisie in de 
toekomst bepalend zijn voor bestemmingen en 
vergunningen. Dus het gaat ook over wonen en 
werken, voorzieningen en nog veel meer. Er is nu 
een ontwerpvisie waar iedereen op mag reage-
ren. Wat wij daarin missen is een wezenlijke visie 
op de toekomst, maar ook vernieuwende maat-
regelen om in te spelen op de toekomst. We 
hebben daarom een kritische reactie naar B&W 
gestuurd. Daarin wordt gevraagd te zorgen voor:

1. Een veilige omgeving met goede voor 
 zieningen, goed vervoer en een be  
 schermd milieu, rekening houdend met  
 klimaatverandering

2. Een omgeving die recht doet aan   

 de toekomstige wensen voor wonen   
 en werken in dorpen, dus niet alleen in  
 de grote plaatsen

3. Een visie die ruimte laat voor bestaan 

 de en nieuwe bedrijven, ook in de   
 dorpen, en daarmee ook onze talen  
 ten vasthoudt. Denk daarbij    
 aan wegen en goed vervoer    
 en aan het benutten van nieuwe tech 
 nische mogelijkheden, zoals een snel  
 internet.

Voor degenen die onze reactie zoals die is inge-
stuurd volledig wil lezen: deze is na te lezen op de 
site van Dorpsbelang BMR 

h t t p : / / w w w . b a k h u i z e n . n l / i n d e x . p h -
p/8-nieuws/204-kritische-reactie-van-dorps-
belang-bmr-op-de-ontwerp-omgevingsvi-
sie-van-de-fryske-marren

Of stuur een email naar:
dorpsbelangbmr@gmail.com.

SULT
Teatergroep Sult houdt gezondheidszorg tegen 
het licht in De Bûsedokter

In het najaar van 2019 komt Teatergroep Sult met 
een nieuwe Friestalige locatievoorstelling in de 
zuidwesthoek van Friesland. SULT heeft gekozen 
voor een thema dat iedereen aangaat: de ge-
zondheidszorg. Met als hoofdlijnen de gevolgen 
van marktwerking, de oplopende kosten en de 
commercialisering. Twaalf jaar geleden werd het 
ziekenfonds afgeschaft en de zorgverzekering, 
berust op het principe van marktwerking, geïntro-
duceerd. Een verplichte verzekering voor ieder-
een. Zorgverzekeraars hebben veel te vertellen 
gekregen. Dit heeft grote veranderingen teweeg 
gebracht. Veranderingen waar niet iedereen blij 
mee is. Een systeem met voor- en tegenstanders.  
Sult houdt met De Bûsedokter dit systeem luchtig 
tegen het licht met daarbij volop muziek en dans.
Wie heeft verhalen over de zorg en wil ze me 
ons delen? Iedereen heeft wel verhalen over de 
gezondheidszorg. Eigen ervaringen of uit overle-
vering. Positief en negatief. Schokkend en hart-
verwarmend. Hilarisch en verdrietig. Werk je zelf 
in de zorg en/of heb/ken je verhalen die we ze-
ker zouden moeten weten? Deel ze met ons via 
info@teatergroepsult.nl. We gebruiken deze ver-
halen ter inspiratie voor De Bûsedokter.

Locatie gezocht

De plaats en locatie van de voorstellingen is 
nog niet bekend. We zoeken nog naar een ge-
schikte binnenlocatie waar we minimaal 200-250 
mensen binnen kunnen hebben. Tips? Mail naar  
info@teatergroepsult.nl. De gouden tip levert so-
wieso twee toegangskaarten cadeau op! Teater-
groep Sult en 48hourproject Afgelopen weekend 
heeft Teatergroep Sult voor het eerst meege-
daan aan het 48hourproject. In 48 uur een kor-
te film maken. Op donderdag 8 november a.s. 
om 21.00 uur is de korte film ‘WhatsUgh’ te zien 
in Schouwburg De Harmonie samen met de an-
dere 22 inzendingen voor de korte film. Vrijdag 
9 november zal de jury haar oordeel uitspreken 
over de inzendingen.
De korte film zal vanaf 10 november op de  
website te zien zijn www.teatergroepsult.nl




