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Op ‘e Hichte

Agenda
Kerstconcert door Blaaskapel De Snippefangers.
Op zondag 21 december houden De Snippefangers weer een kerstconcert.
Na dit enige jaren niet te hebben verzorgd wordt het nu weer tijd om deze draad
weer op te pakken. Het concert zal plaatsvinden in de grote zaal van De Gearte.
Naast Böhmische polka’s en walsen zullen er ook solowerken ten gehore worden
gebracht en uiteraard veel kerstmuziek. De zang wordt verzorgd door Joop en
Aaltje.Alie Ludema zal een aantal nummers samen met de kapel optreden.
De toegang is gratis en het begint om 15.30 uur.
Nieuwjaarsparty
Donderdag 1 januari 2009
Zaal open 19.00 uur
Een gezellige avond met zanger Rein!

Swalkershûs toernooi (voetbal)
Zaterdag 10 januari 2009
Aanvang: 15.00 uur

Familievolleybal
Zondag 4 januari 2009
Vanaf 11.00 uur in de Gearte
Foyer open

Grote Bingo!
Zaterdag 7 februari 2009
Aanvang: 20.30 uur

Oud Papier
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Redactieleden:
Hessel vd Pal
Rien Jansen
Joop Melchers
Jelly vd Meulen
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In dit nummer:

Op zaterdag 10 januari 2009 en zaterdag 14 februari 2009 wordt het
oud papier weer ingezameld

LEEG.NU
Oproep aan alle bedrijven en verenigingen van Bakhuizen, Mirns en Rijs!
Wellicht heeft u bovenstaande kreet ook op een aantal schaatspakken zien staan
tijdens de afgelopen World Cup wedstrijden. Net zoals deze schaatsers willen wij
ook graag de lege plekjes in onze Dorpskrant ‘Op’e Hichte’ vullen!

De krant voor Bakhuizen, Mirns en Rijs

Nieuws Dorpsbelang
Persbericht en afspraken m.b.t. Oudejaarsnacht

Bakhuizen, Mirns en Rijs: een levendige regio

Dorpsbelang kijkt terug
op een schitterend jubileum; wat een prachtige
dag en een super bonte
avond.
Langs deze weg willen
wij iedereen die deze
dag mogelijk hebben gemaakt nogmaals bedanken.
Het weekend daarop een
legendarische
muziekavond: wat een
talent in onze dorpen, en
wat een super avond.

Op 15 November was er
een geweldige
jubileumavond van de Bakhuster Heechsjongers, oergezellig tot in de late
uurtjes.
De maand november werd
feestelijk afgesloten in de
Gearte met een optreden
van ons muziekkorps
Euphonia, samen met een
gastkorps. De ruim 70
muzikanten hebben gezorgd voor een mooie en
indrukwekkende avond.
Kortom; een levendige
periode in onze dorpen.

It Heech fan 1944
Shantyrette/Musykjun

Heeft u een leuk nieuwtje, een bijzonder concert / optreden of heeft u ander
nieuws voor de inwoners van Bakhuizen, Mirns of Rijs, laat het ons dan weten!

Wij plaatsen uw bericht in de eerst volgende ‘Op’e Hichte’.

Vervolg op pagina 2
Agenda

Copij voor de volgende Op ‘e Hichte voor 10 Februari 2009 sturen
naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen
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Nieuws Dorpsbelang
St. Odulphusstraat

Kerstmarkt Bakhuizen

Er is een werkgroep bezig een ontwerp te maken van onze nieuwe St. Odulphusstraat, doel is
dit ontwerp te presenteren op onze ledenvergadering.

Evenals voorgaande jaren wordt er weer een gezellige kerstmarkt georganiseerd in M.F.C. de
Gearte. Er zijn weer vele standhouders aanwezig, die zich met leuke kerst- of andere artikelen
presenteren. Dit alles in een sfeervolle Gearte. Ook kunt u genieten van diverse lekkernijen.
Er is binnen een gezellig terras aanwezig met muziek.

Natuurlijk kan iedereen meepraten hoe een en ander eruit moet komen te zien. Op het gemeentehuis zitten mensen klaar en is er geld voor de uitvoering. Dus we gaan snel aan de slag,
zelf dragen wij ons ontwerp voor. Het aanleggen van de nieuwe winkelstraat kan volgend jaar
beginnen.
Steunpunt Gearte
Ook is er een werkgroep gevormd die gaat nadenken hoe we een steunpunt in de Gearte vorm
moeten geven. Maar de ondersteuning van Timpaan (uitvoerders WMO- enquête) laat te wensen over; Joop Melchers wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ook is het niet zeker of
er geld is voor het steunpunten of dat bedrag dan jaarlijks beschikbaar is. Volgend jaar wordt
een en ander duidelijk. De werkgroep gaat in januari van start.
Sportkantine

De kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 13 december van 14.00 uur – 18.00 uur. En zondag 14
december van 13.00 – 18.00 uur.
Kerstpop Bakhuizen
26 december is er weer Kerstpop in de Gearte en het Swalkershus in Bakhuizen!
Op 2e Kerstdag kunt u in het Swalkershus luisteren naar de Rock & Roll band Bbrainstorm en in
de Gearte wordt de muziek verzorgd door de band FL!PPEN en de bekendste DJ van Gaasterland: DJ Appie!

Het is moeilijk voor de gemeente onze sportkantine te ondersteunen. Een renteloze lening
mogen ze om juridische redenen niet geven, en zomaar een bedrag geven is ook niet zo makkelijk, want dan moeten ze dat bij iedereen (andere verenigingen) ook doen. Wel is er bij de
provincie nog een subsidiepot voor duurzaam bouwen. Onze gemeente maakt zich sterk om
het geld daaruit, voor de warmtepomp van de sportkantine, te subsidiëren.

Bbrainstorm de band onder leiding van zangeres Grietsje Melchers is een bekende in Bakhuizen
en omstreken. De band speelt hits van vroeger en nu zoals Anouk , Rolling Stones, Creedence
Clearwater Revival en ook een hollandse hit is geen probleem.

Dorpsvisie

Ieder optreden van FL!PPEN is een unieke belevenis. Want deze band is één en al actie!
Steven, Rob, Matthijs, Robert en Virgil maken er samen met publiek, barpersoneel, DJ en
technici gegarandeerd één groot feest van! Bovendien is de show van FL!PPEN interactief: door
videowall, camera's en website kun je nu actief meegenieten en zelfs invloed uitoefenen op de
show!
Met de inbreng van deze twee bands beloofd deze avond een groot feest te gaan worden.

Uiteraard filteren wij (dorpsbelang) nog actiepunten uit deze visie en brengen die onder de
aandacht van de gemeenteraad, zodat e.a. nog in de voorjaarsnota meegenomen kan worden.
Er zijn namelijk punten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Wat verkeer en
vervoer betreft, wil onze gemeenteraad aandacht voor het fietspadennetwerk. Dus een
fietspad langs de Breelenswei is misschien op redelijk korte termijn mogelijk.
Bestuursperikelen
Bertus Postma en Piet van der Linden stappen ruim een half jaar na hun aftreden nu daadwerkelijk uit het bestuur. We hebben Wink Blomsma en Greetje Bruinsma als vervangers.
Helaas zet Greetje haar bestuurswerk niet voort. Persoonlijke omstandigheden zijn hier de
reden voor, erg jammer. Dorpsbelang bedankt Greetje voor haar inzet.
Volgend jaar treden Joop Melchers en Tryntsje Stienstra af.
De boodschap mag duidelijk zijn, wie wil ons dorpsbelang bestuur versterken?
Belangstellenden mogen zich melden.
Kortom werk en uitdagingen voor het dorpsbelang bestuur.

De zaal is open om 19:30

Agenda Swalkershus
’t Swalkershus is al jaren een begrip voor jong en oud in Bakhuizen e.o. Dit gezellige onderkomen wordt door de jeugd zelf bestuurd en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd!
Op 10 januari 2009 organiseren de jongeren van het Swalkershus, speciaal voor kroegen- of
vriendengroepen, weer het jaarlijkse ‘Swalkershus Zaalvoetbal Toernooi’. Ook dit jaar doen er
weer zo’n 20 teams mee aan dit toernooi.
De wedstrijd wordt uiteraard afgesloten met muziek in het Swalkershûs!

Groeten van de voorzitter Joop Melchers.
In februari van het nieuwe jaar is het weer zo ver, de verkiezing van de ‘Bakhuster fan’t jier’!
Wie wordt/worden er dit jaar genomineerd? We wachten het af en houden u op de hoogte!
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Persbericht
Balk, 25 november 2008

Shantyrette – Bakhústerheech – Sjongers een groot succes.
Na het jubileum van dorpsbelang, en de muzykjun, was het op
15 november de derde zaterdagavond dat de Gearte zijn deuren open had. De Bakhústerheech – Sjongers bestonden 10 jaar
en dat moest gevierd worden!! Wij waren met ons Shantykoor
om vijf uur aanwezig in de Gearte voor een gezellig samenzijn
met een drankje en een overheerlijk warm en koud buffet.Daarna was er vanaf half acht de ontvangst van de gasten,
oudleden, verschillende leden van andere shantykoren en ande-

Oudejaarsavond moet een feest worden voor iedereen
Gemeente Gaasterlân-Sleat en Plaatselijke Belangen handen ineen voor feestelijke jaarafsluiting
‘Gaasterlân-Sleat is een gemeente met een actief verenigingsleven en betrokken inwoners. Er wordt veel georganiseerd en veel dingen doen we heel goed. Echter; het vieren
van de jaarwisseling is voor verbetering vatbaar’, zo stelde burgemeester Hoornstra in

re genodigden.

het overleg dat onlangs plaatsvond met de besturen van alle Plaatselijke Belangen.

De entree was gratis en er kwamen best wel wat mensen op af. Ik schat dat er zo rond de 200
mensen aanwezig waren. De shantyrette die we ten tonele brachten was een operette in shantystijl. Zich afspelend in het begin van de twintigste eeuw, in een fictief haventje in Friesland
en op een oude zeilboot, die meer dan tien maanden op zee verbleef. Het was voor ons een
geweldige ervaring om zo onze shantyliedjes ten gehore te brengen. Als medespelers waren
we geheel in onze rol gegroeid en was het boven verwachting een geslaagde opvoering. De
reacties in de zaal waren ook zeer positief en het publiek gaf ons een geweldig applaus na
afloop.

Hoornstra: ‘Er gebeuren te veel incidenten en dit is niet acceptabel. Oudejaarsavond

Daarna was er nog gelegenheid om te dansen op muziek van Tjerk en zijn twee zingende zussen. Ook dit was een groot succes want het feest wilde maar niet eindigen. Zelf ben ik met
mijn vrouw om half twee moe maar zeer tevreden naar huis gegaan. Vanaf nu moet er weer
gerepeteerd worden voor ons optreden in de kerkdienst van de adventzondag 7 december om
10 uur. Jawel U leest het goed, ons koor zingt in de kerk en volgt de ster naar kerstmis.

oudejaarsnacht in onze gemeente groeit. Overlast, witkalken en bedreigingen; we weten het

Shantyliefhebber Rien Jansen.

moet een weer een feest worden voor iedereen’. Dit was de insteek voor de bijeenkomst
met de besturen van Dorps- en Plaatselijke Belangen en met dit doel zijn heldere afspraken gemaakt.
Vernielingen onaanvaardbaar
De gemeente vindt het een verontrustende ontwikkeling dat het aantal incidenten tijdens

allemaal. Het aantal incidenten binnen onze gemeentegrenzen was vorig jaar zelfs gelijk aan
het aantal incidenten in de andere vier gemeenten van het politieteam Iselmarkust samen
(Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel). Ook de schade aan gemeentelijke eigendommen was erg hoog. Dat er soms iets mis kan gaan is begrijpelijk, maar het doelbewust
vernielen van spullen van inwoners of gemeente is onaanvaardbaar.

Musykjûn

Gezamenlijke aanpak

De musykjun van SV Bakhuizen kunnen we een super geslaagde
avond noemen. De organisatoren Theo en Karin de Boer hadden
alles goed op elkaar afgestemd. Zo liep de avond als een trein. Er is
veel over nagepraat.

Het gemeentebestuur vindt deze ontwikkelingen niet acceptabel en heeft begin 2008 al beslo-

De artiesten hebben zich zelf goed kunnen promoten en ook dat
heeft voor hen alweer het een en ander opgeleverd. Er komt nog een DVD van het spektakel.
De prijs van die DVD is nog niet bekend.

te overleg. Immers, oudejaarsavond gaat ons allen aan: het moet weer een feest worden

Ook zijn er op verschillende sites foto’s van het spektakel te zien. U kunt die vinden via de
site van de RKVV Bakhuizen met twee links naar een site met allemaal mooie foto’s.
De site van de voetbalvereniging is http://www.rkvvbakhuizen.nl/.
Wat de organisatoren nog kwijt willen is dat de medewerking van verschillende bands, maar
ook de Gearte en de Sportvereniging, naast uniek, ook super geweldig was en zo blijkt ook
maar weer eens waar een kleine gemeenschap toe in staat is.

ten hier iets aan te willen doen. Maar dan wel samen met politie, brandweer en inwoners,
immers we zijn samen verantwoordelijk. Iedereen was dan ook vertegenwoordigd in het recen-

voor iedereen. De inwoners weten zelf het beste wat er in de dorpen/stad speelt. Er zijn
gesprekken geweest met diverse betrokken mensen. Het overleg tussen het gemeentebestuur
en de besturen van Plaatselijke- en Dorpsbelangen was zeer constructief. Inmiddels is zowel
een plan van aanpak als een maatregelenpakket voor de jaarwisseling samengesteld. ‘Het zou
goed zijn om in deze samenstelling ook over andere zaken te praten die ons allen aangaan’,
was de algemene stemming.
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Kalken niet meer gedoogd

serieus mee worden omgegaan en vooral ook de dorpsbelangen geven aan dat dit bekladden

Dhr Vic Heasman (82 jaar) uit Engeland
is één van de mensen met wie we contact hebben. Hij is de zoon van het
omgekomen bemanningslid Gordon
Heasman, de Flight Engineer van de
Lancaster. Zijn plan was om afgelopen
zomer het graf van zijn vader te bezoeken, echter zijn gezondheid liet dit op
het laatste moment niet toe. Hij wil
samen met zijn vrouw en kinderen
volgend voorjaar proberen om 4 mei bij
de plechtigheid aanwezig te zijn.
Mocht dit lukken dan zullen we dit
zeker laten weten. Hij vertelde heel blij te zijn met foto’s en informatie die we hebben gestuurd.

een hardere aanpak nodig heeft. Het ‘kalken’ staat gelijk aan vernieling en zal door de politie

Waarom nu dit artikeltje?

Wat is nu afgesproken over de jaarwisseling? Het carbidschieten blijft bijvoorbeeld toegestaan
in de gemeente, maar alleen buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van
de grondeigenaar. Ook mag men in de dorpen een vreugdevuur ontsteken, wat op een aantal
plaatsen ook al met succes gebeurde en waarbij de jeugd zich prima vermaakt. Echter, voor
een vreugdevuur mag alleen schoon hout worden gebruikt (niet geverfd hout), het hout moet
in tonnen zitten en het vuur moet op een ondergrond van zand gebeuren. Met deze maatregelen moet schade aan omliggend groen of aan de bestrating worden voorkomen. Bovendien gaat
de gemeente een extra grofvuilroute rijden voor de jaarwisseling, zodat materiaal, dat anders
misschien op de brandstapel terecht zou komen, nog wordt opgehaald. Iets wat in ieder geval
niet meer wordt toegestaan, is het kalken op muren, huizen en dergelijke. Zowel het gemeentebestuur, de plaatselijke belangen als de politie, vindt dit kalken nu te ver gaan. Hier moet

dan ook als vernieling worden gezien en bestraft.
Via de gemeentelijke website en de publicatiepagina van de gemeente Gaasterlân-Sleat in
deze krant, worden alle afspraken die zijn gemaakt door gemeentebestuur en Plaatselijke- en
Dorpsbelangen, bekend gemaakt. Ook in de dorpsbladen / stadsomropper zullen de afspraken
worden gepubliceerd. Aanvullend is vanuit de provincie de maatregel aangekondigd dat voor
het hinderen van hulpverleners (brandweer, politie, ambulance, gemeente) een lik-op-stukbeleid geldt: hiervan wordt meteen proces-verbaal opgemaakt en men dient de straf meteen
te voldoen.
Schademelding heeft preventieve werking
De totale schade en kosten tijdens de laatste jaarwisseling aan gemeentelijke eigendommen

We zouden het geweldig vinden als we nog aanwezig informatie zouden krijgen die nog in
Bakhûzen en omgeving te vinden is. Het maakt niet uit wat of hoe. Verhalen, ervaringen, alles
is belangrijk genoeg.
Ons doel is om alles wat we weten te bundelen en dit op wat voor wijze dan ook vast te leggen
in een publicatie. Er is informatie verloren gegaan maar wij denken dat er nu nog genoeg te
vinden is. Daarom vragen we iedereen die “iets” weet om dat te vertellen. We willen dan
graag een afspraak maken en komen heel graag langs omdat wij het belangrijk vinden dat deze
geschiedenis van Bakhuizen wordt vastgelegd, en we nooit zullen vergeten waarom deze Engelse bemanning is gesneuveld.
Graag willen we in een volgende uitgave van “Op é Hichte” uitleggen wie de bemanningsleden
waren en voorzover we het weten wat de achtergrond was van de bemanning: en tot slot;
natuurlijk vertellen we wat de resultaten zijn van deze oproep.

bedroeg ruim € 18.400,-. Een erg hoog bedrag. Er zijn bijvoorbeeld alleen al meer dan 50 ver-

Graach oan’t sjen.

keersborden vernield. Uiteindelijk draait de gemeenschap op voor de kosten. Vaak weten in-

Hans Abbink
’t Noard 25
8721GB Warns. ( tillefoan 0514- 682168)

woners wie het gedaan heeft, maar durft men geen aangifte te doen. Dit is begrijpelijk, maar
als we vernielingen willen tegengaan moeten we er gezamenlijk wel iets aan doen. De daders
moeten de rekening gepresenteerd krijgen en merken dat hun daden gevolgen hebben die niet
geaccepteerd worden. Schade en vernielingen aan gemeentelijk of particulier eigendom kunnen ook eenvoudig anoniem worden gemeld via telefoonnummer 0800-7000. Dit kan een preventieve werking hebben voor de toekomst.
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Subsidie voor activiteiten
Om te benadrukken dat de jaarwisseling een feestelijke gebeurtenis moet zijn, stelt de gemeente een extra subsidie beschikbaar voor leuke, werkbare ideeën. Ieder dorps/stadsbelang
kan afzonderlijk van elkaar een bedrag van maximaal € 1.000,= ontvangen voor activiteiten die
een goed verloop van de oudejaarsavond/nacht bevorderen. Het aantal vernielingen moet
drastisch worden verminderd. De activiteit moet bestemd zijn voor de inwoners en moet er
bijvoorbeeld voor zorgen dat de jeugd niet op straat blijft hangen. Iedere kern kan tot 15
december een activiteit aanmelden bij de gemeente, via een mailbericht of brief naar Klaas
Uit onderzoek in bijvoorbeeld het gemeentelijk archief en in verschillende dossiers die via
internet beschikbaar zijn en hebben we veel informatie kunnen achter halen over het vliegtuigongeluk. Hoewel er in de loop van de jaren veel gegevens zijn verdwenen is het mogelijk
dat er nog meer informatie te vinden is maar hoe vind je dan? Zo kwam naar voren dat er een
groepje Bakhuster vrouwen is geweest die de graven de eerste jaren na de oorlog hebben onderhouden. Dit groepje heeft ook contact onder houden met de familieleden van de omgekomen bemanningsleden. Wie waren deze vrouwen? Met wie hadden ze contact? Een tweede
vraag bijvoorbeeld: er kwam ieder jaar een Engelsman op bezoek in Bakhuizen om de graven
te bezoeken; wie was deze Engelsman? Er zijn nog meer vragen die voor ons onbeantwoord
blijven. Het betreft vragen over het vliegtuigongeluk zelf; volgens de geruchten is de staart
van het vliegtuig eerder afgebroken. Is er iemand die weet of dit klopt, en waar de staart van
het vliegtuig is gevonden? Waar precies kwam de staart van het toestel neer? Het schijnt dat
er na het ongeluk parachutes zijn gevonden, waarvan kleding is gemaakt; een onderjurk of
trouwjurk misschien? Wij willen het heel graag weten.

Knobbe (k.knobbe@gaasterlan-sleat.nl).
Afspraken m.b.t. Oudejaarsnacht
Om de jaarwisseling 2008/2009 goed te laten verlopen, heeft de gemeente i.s.m. de besturen
van Dorps- en Plaatselijke Belangen, de volgende afspraken gemaakt:
Er mag met carbid geschoten worden binnen de gemeente. Echter buiten de bebouwde
kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt. Alleen indien de veiligheid kan worden gewaarborgd kan men in
overleg met het dorps- of plaatselijk belang uitwijken naar een locatie binnen de
bebouwde kom, indien er nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar is.
Kalken wordt niet meer gedoogd. Het is een vernieling en wordt door de politie dan ook
als overtreding gezien, met het bijbehorende handhavingstraject.

Niet alleen in Bakhuizen en omgeving hebben we gezocht. We zijn via het schrijven van brieven en ook via het internet op zoek gegaan naar familieleden van de omgekomen bemanning.
Het voornaamste doel was om naast de persoonlijke verhalen en ervaringen een foto te vinden
van de bemanningsleden.. Het is een foto waarop de bemanning staat. Een afdruk van deze
foto was in de eerste jaren na de oorlog geplaatst bij de graven in een blikken trommel. Van
der Veer beschreef deze ook in zijn boek. Deze foto is verdwenen en tot op heden is het ons
niet gelukt om deze foto op te sporen; ook niet bij de familieleden die we hebben gevonden.
Wel hebben we andere foto’s toegestuurd gekregen.
De informatie van de 3 families waar we nu contact mee hebben is erg aangrijpend en ontroerend. Het is opmerkelijk dat de families bijna geen informatie hebben over wat er met hun
dierbaren is gebeurd. Helemaal verbaast reageren ze op het feit dat ieder jaar er een plechtigheid wordt gehouden bij de graven. We hebben hen allen foto’s gestuurd van de plechtigheid van 4 mei jl. Ze zijn erg dankbaar dat dit ieder jaar weer wordt gedaan; het is hun tot
grote troost.

Het ontsteken van vreugdevuren mag, maar alleen in tonnen. Het materiaal moet schoon
hout / open haardhout zijn. Tussen de tonnen en de ondergrond moet een laag zand
aangebracht worden, om schade aan groen of aan de bestrating te voorkomen.
De gemeente rijdt een extra grofvuilroute om eventuele materialen, die anders op de
brandbult zouden kunnen belanden, op te halen. De datum hiervoor wordt binnenkort gecommuniceerd (december 2008). Vanaf 2009 wordt deze route structureel
ingevoerd.
De Dorps- en Plaatselijke belangen van Gaasterlân-Sleat komen ieder in aanmerking voor
een subsidie van maximaal € 1.000,- om activiteiten te organiseren die een goed
verloop van de jaarwisseling bevorderen. Aanmeldingen hiervoor kunt u mét begroting indienen vóór 15 december 2008 bij Klaas Knobbe van de gemeente. Schriftelijk
of via mail naar k.knobbe@gaasterlan-sleat.nl
Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, gemeente) wordt door
het Openbaar Ministerie zwaar gestraft.
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It Heech fan 1944
Tot slot is het van belang dat u aangifte/melding doet van kwalijke incidenten rond de
jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag van inwoners richting brandweer en
politie, kunnen er maatregelen genomen worden richting daders en draait de gemeenschap er niet voor op. Schade en vernielingen kunt u ook anoniem melden op
telefoonnummer 0800-7000.

Fijn dat “Op’e Hichte” weer verschijnt. Wij hopen dan ook dat de dorpskrant een lang en
levendige toekomst tegemoet gaat. Wij zijn er in ieder geval nu blij mee! Toen we hoorden
dat het krantje weer uitgegeven zou worden hebben we meteen contact gezocht met de redactie om het nu volgende artikeltje te kunnen plaatsen. Wij hopen dat na lezing van ons
verhaal duidelijk wordt waarom wij zo blij zijn dat er weer een krantje verschijnt.

Voor vragen over bovenstaande maatregelen kunt u contact opnemen met Klaas Knobbe,
(0514) 60 81 62.

Wij willen alle Bakhûsters graag laten delen in het volgende:

Namens de besturen van: Dorpsbelang Nijemirdum, Plaatselijk Belang Harich/Ruigahuizen,
Ver. voor Plaatselijk Belang Oudemirdum, Doarpsbelang Oudega/Kolderwolde, Plaatselijk
Belang Bakhuizen/Mirns/Rijs, Dorpsbelang Wijckel, Ver-eniging voor Dorpsbelangen Sondel,
Plaatselijk Belang Balk Vooruit, Plaatselijk Belang Sloten, Vereniging Dorpsbelangen Elahuizen
e.o. en namens het gemeentebestuur.

In de nacht van 2 op 3 januari 1944 kwamen 7 jonge geallieerde vliegers om toen hun Avro
Lancaster bommenwerper zich met een enorme explosie de grond in boorde op
“it Heech” van Bakhuzen.
In eerste instantie met mijn twee zoons, en later met
twee Bakhûsters, zijn wij bij toeval geïnteresseerd
geraakt in gebeurtenissen die zich in de Tweede Wereldoorlog in de Zuid Westhoek hebben afgespeeld:
En dan met name gebeurtenissen die met de luchtoorlog te maken hebben. In het begin waren er wat
bodemvondsten die herinnerden aan wat eens een
indrukwekkende 4-motorige bommenwerper was
geweest. Bij navraag kwamen er verhalen van mensen die het ongeluk bewust van dichtbij hebben mee
gemaakt. Vooral de verhalen van dhr Beant Haarsma
uit Mirns hebben veel indruk gemaakt.
Wij raakten steeds meer geïnteresseerd in de gebeurtenis, zo lazen we de verhalen van Jan
van der Veer in “Luchtoorlog boven Zuid West Friesland” waarin op indringende wijze verslag
wordt gedaan van de tragedie en de nasleep.
Het toestel kwam naast en deels achter de boerderij van de familie Haarsma terecht. Tegenwoordig woont en werkt daar
de familie Uittenboogaard.
De ravage van het exploderende toestel was enorm en
het meest verdrietige was dat
de 7 bemanningsleden van de
Lancaster allen om het leven
kwamen. Ze zijn begraven op
het hôf bij de Sint Odulphus
kerk. Op deze plek worden de
slachtoffers ieder jaar nog
steeds op gepaste wijze herdacht door veel Bakhûsters.

