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Maandag 9 maart 2009 20.00 uur in "De Gearte"
St. Odulphusstraat 69 Bakhuizen
AGENDA
1.
2.
3.

Opening.
Mogelijkheid tot het aanvullen van de agenda.
Presentatie van de schets voor de nieuwe
Sint Odulphusstraat door Tom Plattel en/of Robert
Nat van de gemeente Gaasterlân Sleat. Hierbij
gelegenheid tot het uitwisselen van ideeën
4. Pauze
5. Verslag van het bestuur.
6. Financieel verslag.
7. Bestuurssamenstelling. Joop Melchers en Tryntsje
Stienstra zijn aftredend en niet herkiesbaar. Daarnaast bestaat er nog een vacature. Kandidaten
kunnen zich opgeven bij de voorzitter tot een half
uur voor de vergadering.
8. Notulen vorige vergadering (worden uitgedeeld
en/of zie: www.bakhuizen.nl).
9. Bij agendapunt 2 ingebrachte onderwerpen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Tom Plattel en Robert Nat van de gemeente hebben een schets
gemaakt voortbordurend op vanuit de Sint Odulphusstraat
aangeleverde basis-ideeën (verkeersremmend, minder bol, goede
bereikbaarheid winkels, pleinfunctie).
Zij lichten dit op deze avond toe. Daarnaast zijn zij benieuwd naar
goede ideeën en aanvullingen vanuit de gebruikers van de straat.
Tevens geven ze uitleg over het vernieuwen van het stuk riolering
vanaf de T. de Boerstraat tot aan de hoek bij café Domper.
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POSITIEVE TREND GEZET!
Jaarwisseling 2008-2009
Allereerst willen wij een compliment geven aan de burgers en de jongeren die na het afsteken
van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna hebben opgeruimd. Hierdoor lag er
minder afval op straat en dit heeft de gemeenschap veel geld bespaard. Ook de complimenten
aan een aantal Dorps- en Plaatselijke Belangen voor het organiseren van festiviteiten tijdens de
jaarwisseling van gezellige bijeenkomsten voor hun dorpsgenoten waar jong en oud de jaarwisseling konden vieren.
De jaarwisseling is in de Gemeente Gaasterlân-Sleat rustig verlopen, waardoor minder schade als
gevolg van vernielingen is ontstaan. Toch is er in onze gemeente voor ruim € 10.000 aan schade
aangericht. Zo zijn er bijvoorbeeld voor en tijdens de jaarwisseling 16 kom- en verkeersborden
door vuurwerk vernield. Vorig jaar waren dit er nog 53 stuks, maar het is helaas nog teveel.
In Bakhuizen waren er op diverse locaties brandbaar afval op straat in brand gestoken hierdoor is
schade aan het wegdek ontstaan. De politie heeft nog een caravan vol met autobanden en ander
brandbaar materiaal onderschept. Verder leverden de restanten op het wegdek gevaar op voor
weggebruikers en moesten deze afgevoerd worden. Het opruimen, schoonmaken en afvoeren
heeft voor de nodige kosten gezorgd.
Vorig jaar ging nog het één en ander mis in Oudemirdum; branden, witkalken, vernielingen, maar
dit jaar is alles goed verlopen. Plaatselijk Belang Oudemirdum had rond het dorphuis verschillende festiviteiten georganiseerd. Geweldig zoals, met name, de jongelui zich hebben gedragen. Zij
hebben van de jaarwisseling één groot feest gemaakt zonder vernielingen of overlast.
In Wijckel, Elahuizen en Harich is, door brandbulten, schade aan de wegen ontstaan. Dorpsbelang
Nijemirdum had, net als Dorpsbelang van Wijckel, van alles georganiseerd en gelukkig is er niets
vernield. Ook in Sloten hebben we geen schade geconstateerd. In Balk, Rijs en Sondel zijn nog
enkele kom- en verkeersborden vernield.
De positieve trend is echter gezet, minder schade dan vorig jaar en laten we hopen dat we met
zijn allen deze trend voort kunnen zetten. Inzet voor de komende jaarwisseling zou dan ook moeten zijn:
‘2009-2010 een feest VOOR IEDEREEN zonder schade voor de gemeenschap!’
Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Contactfunctionaris
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WAT EEN RUSTIGE OUDJAARSAVOND WAS HET!?

Ik werd nachts wakker van de stilte. Vreemd toch.
Zou dat nu Écht van al die maatregelen komen die de gemeente en de
dorpsbelangen genomen hebben? Geen gekalk op ramen , geen brandjes op
straat. Geen melkbussen vol carbid afknallen midden en het dorp. Geen
lachende en lallende jongelui uit de Domper en het Syltsje. Of is het iets
wat met de verandering van de tijd te maken heeft… Weet je wat ik ook
miste? Die jongens tussen de 8 en 13 - 14 jaar, die heel vroeg op nieuwjaarsdag op straat naar (blindgangers) zoeken en nog proberen af te steken.
Ook merkwaardig toch?
Met enige heimwee denk ik toch terug aan vroeger. Toen op oudejaarsavond je ogen gingen tranen van de kruitdampen en de brandende caravans
op straat. Toen er nog geknald werd met carbid waardoor je bier in je glas
ging verschalen en je alleen maar een hoge fluittoon kon horen, omdat je
te dicht bij had gestaan bij het afsteken. En dat allemaal om Nieuwjaar te
vieren. Ach ja ... die goeie ouwe tijd, over, voorbij. Ik weet wel dat er veel
vernield werd en het zo niet langer kon, maar toch. Nostalgie??
Misschien hadden we dit jaar ook minder te vieren. De crisis bij de banken.
De ingestorte huizenmarkt. Een teruglopende economie. Het zijn geen
berichten waarvan je in de feeststemming komt. Ik denk dat een bedachtzaam en voorzichtig oud op nieuw ook wel paste bij de tijd waarin we
leven. Maar ook met het oog op het nieuwe jaar is het zo goed. Even een
stapje terug op zijn tijd kan geen kwaad. En vooral in ons dorpje waar we
een hechte gemeenschap hebben is het van belang elkaar te steunen in
moeilijke tijden. Ik wens dan ook iedereen een gezegend en gezond Nieuwjaar toe.

DE EAGTAISTER.
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JEUGDCARNAVAL 2009
Vrijdag 20 februari

Voor alle jeugd tussen de 10 en 16 jaar en onder toezicht en leiding van
Jeugdprinses Karen wordt er carnaval gevierd in:
’t Swalkershûs
Aanvang: 20.00 uur
Einde: 23.00 uur
Entree: € 1.00
Deze avond wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid en leiding van
C.V. De Blauwe Bok. Ter verhoging van de feestvreugde wordt iedereen
verzocht gekostumeerd te komen. Voor de best verklede of geklede deelnemers staan geldprijzen ter beschikking:
1e prijs € 7.00

2e prijs € 5.00

3e prijs € 3.00

Op het programma staat een talentenjacht / playback show met mooie
geldprijzen.
1e prijs € 10.00
2e prijs € 7.00
3e prijs € 5.00
Er is nog plaats voor nieuw talent dat zich op kan geven tot 18 februari bij
Bianca de Vries tel. 581334
(de gehele avond zullen er geen alcoholische dranken worden geschonken)
Veel succes en plezier

KOMT ALLEN!
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KINDERCARNAVAL 2009
Zaterdag 21 februari
in ’t Swalkershûs
aanvang: 14.00 uur
entree: € 1.00

Voor alle kinderen van de basisschool is er een gekostumeerd feest in ’t
Swalkershûs waar onze jeugdprinses Karen met haar gevolg er op de
muziek van D.J. Sjouke een leuke middag van zal gaan maken.
Deze middag wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid en leiding
van C.V. De Blauwe Bok.

(Tijdens deze middag verzoeken wij de ouders om de zaal te verlaten. Er
wordt toezicht gehouden op de kinderen en u kunt ze vanaf 15.30 uur weer
ophalen.)

Voor de kinderen van de peuterleeftijd is de peuterspeelzaal open.

Veel plezier deze middag!
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FYSIOTHERAPIE GEA VELTMAN IN BALK&BAKHUIZEN
Per 1 januari 2009 is Fysiotherapie Gea Veltman van start gegaan.
Gea Veltman heeft na de opleiding aan de academie voor lichamelijke opvoeding te Groningen, de opleiding voor Fysiotherapie gevolgd in Utrecht. Van 1996 tot 2001 heeft ze gewerkt in
een particuliere praktijk te Franeker. Daarna werkte ze bijna 8 jaar in de praktijk voor fysiotherapie van P. Bontrop. Met name op de locatie in Bakhuizen.
De overname van deze praktijk is een goede aangelegenheid geweest om het huidige aanbod
van fysiotherapie uit te breiden. Een aantal veranderingen zijn doorgevoerd waarmee we de
cliënten nog beter van dienst kunnen zijn.
De praktijk is op een aantal punten gewijzigd. De grootste wijziging is de locatie in Bakhuizen.
Er is een nieuwe ruimte gevonden, deze is gevestigd op de Gaestwei 31 te Bakhuizen. Hier zijn
de nodige aanpassingen gedaan om er een moderne praktijk van te maken. Naast de behandelruimte is er een beperkte ruimte voor oefentherapie. Een actieve behandelaanpak en daarbij
leefstijladvies vormen de speerpunten van de moderne fysiotherapie.
Ook op de locatie in Balk zijn veranderingen doorgevoerd. Hier is een speciale oefenruimte
ingericht met diverse cardioapparatuur. Erg blij zijn we met het nieuwe Kinesis Personal toestel. Dit is een multifunctioneel krachtstoestel waar allerlei dagelijkse bewegingen kunnen
worden geoefend. Deze is afgestemd op alle niveaus van revalidatie. Zo kan een ieder op zijn
eigen manier werken aan zijn herstel.
De komende tijd zullen we nog diverse scholingen volgen m.b.t de beweegprogramma’s voor
verschillende doelgroepen, o.a. diabetes en copd. Deze programma’s zorgen voor meer
mogelijkheden in onze praktijk.
Het team is uitgebreid met Harke Lettinga. Harke heeft een eigen praktijk in Warns. Net als
Gea Veltman volgt hij de master opleiding voor manuele therapie aan de SOMT in Amersfoort.
Binnenkort hopen zij de opleiding af te ronden en kan de praktijk uitgebreid worden met Manuele therapie.
Martzen Dijkstra en Afke van der Meer zijn de vertrouwde gezichten gebleven.
Fysiotherapie voor kinderen, ademhaling- en ontspanningstherapie en bekkenbodem/ incontinentie problematiek zijn hun speerpunten. Hierin hebben zij diverse nascholingen gevolgd.
Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister.

We hopen u van dienst te zijn als uw gezondheid het (even) laat afweten.
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Te bestellen of af te halen
Na het feest van 100 jaar Dorpsbelang Bakhuizen,
Mirns, Rijs op zaterdag 25 oktober 2008 zijn de volgende zaken nog te bestellen of af te halen:
De nieuwe visie voor BMR
In het morgengedeelte van de feestdag is de nieuwe visie voor onze dorpen
aangeboden aan burgemeester Hoornstra en enkele andere notabelen.
De hele dag heeft er verder een doos gestaan met zwart-wit exemplaren voor
belangstellenden. Aan het einde van de dag was de doos leeg.
Het kan zijn dat er nog inwoners van onze dorpen zijn, die graag over een
exemplaar willen beschikken. Dorpsbelang gaat dan nog een zwart-wit versie
laten drukken, maar wil graag weten hoeveel er nodig zijn.
Wilt u bij belangstelling dit melden bij een van de secretariaatsadressen:
Tjitske Jansen, telefoon 582212 of Tryntsje Stienstra, telefoon 581814.
DVD’s over vroeger
In de grote zaal van De Gearte was een grote tentoonstelling georganiseerd, die
heel goed werd bezocht. Er waren ook DVD’s van onze dorpen in de tachtiger
jaren. Door een misverstand zijn die alleen ’s zondags vertoond.
Misschien zijn er ook voor deze DVD belangstellenden.
Het gaat om: “Bakhuizen 1982” en “Bakhuizen 1983”.
Ook is er een DVD met foto’s van de feestkrant erop en ook veel van de tentoonstelling.
Bij belangstelling zal Dorpsbelang voor kopieën zorgen. De kosten kunnen nooit
hoog zijn. Te bestellen bij de secretariaatsadressen (zie bij 1).
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Feestkranten
Voorafgaand aan het feest is er huis aan huis bij alle inwoners van onze dorpen
een feestkrant door de bus gedaan. Ook op de dag zelf zijn er nog vele meegenomen. Er is toch nog een groot aantal kranten overgebleven. Misschien zijn er
nog inwoners van onze dorpen, die nog graag een aantal exemplaren willen
hebben. Of misschien wil men exemplaren hebben voor elders wonende familieleden, oud-Bakhústers of uitwonende kinderen. Ze zijn gratis af te halen bij:
Piet van der Linden, De Mesk 10, Bakhuizen, telefoon: 581206.

SENSOOR Fryslân:
voorheen S.O.S. Telefonische
Hulpdienst Friesland
Voor een gesprek van mens tot mens
Kent u dat gevoel van je hart eens willen luchten, behoefte hebben aan iemand die
echt naar je luistert? Sensoor Fryslân is er voor iedereen die behoefte heeft aan een
gesprek. De gesprekken zijn anoniem en vertrouwelijk. Je kunt vanuit je eigen vertrouwde omgeving bellen op het moment dat jij daar behoefte aan hebt. De vrijwilligers die je aan de telefoon krijgt, hebben voor dit werk een uitgebreide training
gekregen.
In 2007 hebben we bijna 14.000 gesprekken gevoerd. Dat is een gemiddelde van
± 40 gesprekken per dag. De onderwerpen die tijdens de gesprekken naar voren
komen zijn zeer uiteenlopend: eenzaamheid, rouwverwerking, relationele problemen, gezondheid, seksueel geweld, neerslachtigheid. Mensen die te maken hebben
(gehad) met huiselijk geweld, kunnen wij doorverwijzen naar een informatielijn
over huiselijk geweld.
Geschoolde vrijwilligers nemen de telefoon op. Het zijn mensen die zich met hart
en ziel in willen zetten voor anderen, door middel van een gesprek van mens tot
mens. Op basis van gelijkwaardigheid. Geen betutteling, geen ongevraagde adviezen. De beller wordt in zijn of haar waarde gelaten: het belangrijkste is dat de beller zijn of haar verhaal kwijt kan, stoom kan afblazen, positieve en respectvolle
aandacht krijgt. De vrijwilliger heeft en neemt de tijd voor de beller. En juist dat is
in de huidige tijd van haast en efficiency zo uniek.
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Anonimiteit en geheimhouding zijn bijzondere kenmerken van het werk bij Sensoor
Fryslân. De beller en telefonist zijn anoniem zodat een vertrouwelijk anoniem gesprek gegarandeerd is.
Wilt u een gesprek van mens tot mens? Onze hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per
week te bereiken op het nummer: 058-2132000

Sensoor Fryslân, echte aandacht
Heb je ruimte in je: Hart Hoofd Agenda?
Wordt dan vrijwilliger bij Sensoor Fryslân!
Vrijwilligers vinden en binden heeft voor ons allemaal de hoogste prioriteit, want
om 24 uur per dag bezetting te hebben vraagt nogal wat menskracht en inzet.
Iedereen met enige levenservaring die belangstelling heeft voor andere mensen, en
die wekelijks voldoende tijd heeft kan zich aanmelden als vrijwilliger.
U kunt bellen met Sensoor Fryslân via telefoonnummer 058 - 212 03 43 (maandag tot
en met vrijdag). Bekijk ook eens onze website http://www.fryslan.sensoor.nl.
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PERSBERICHT
Face & Body care Unique opent haar deuren
Bakhuizen, 2 februari 2009
Sinds kort is Bakhuizen een schoonheidssalon rijker: Face & Body care Unique
gevestigd aan de T. de Boerstrjitte 5 te Bakhuizen.
‘Na 20 jaar als schoonheidsspecialiste bij een drukbezochte salon in Sneek, is het
tijd om voor mezelf te beginnen,’ vertelt Sietske Bruinsma, schoonheidsspecialiste
en eigenaresse van Unique.
Face & Body care Unique is een goed uitgeruste salon, waar je kunt genieten van
verschillende en complete behandelingen uitgevoerd door de spontane en zeer ervaren schoonheidsspecialiste Sietske Bruinsma. Naast de verschillende schoonheidsbehandelingen kunt u bij Unique ook terecht voor (gezichts-) verzorgingsproducten en
een complete make-up lijn.
‘In de maand februari verwen ik de klanten graag met een aantal openingsaanbiedingen verschillende behandelingen voor een zeer aantrekkelijke prijs!’ aldus Sietske Bruinsma. U bent van harte welkom, bel vrijblijvend voor informatie of een
afspraak: 58 16 37.

WANDELTOCHT
Zaterdag 21 maart wordt er een wandeltocht georganiseerd vanuit Bakhuizen door
de Wandelvereniging FLAL uit Leeuwarden.
De te lopen afstanden zijn: 15, 25, 40 en 60 km.
Om 8 uur ‘s morgens gaat de 60 km van start vanuit MFC “De
Gearte” en om 9 uur vertrekken de 25 en de 40 km wandelaars.
U bent van harte welkom om de wandelaars aan te moedigen.
Met vriendelijke groet,
Th. Agicola
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IJSCLUB PHOENIX
De ijsclub Phoenix heeft op 30 december 2008 de nieuwe ijsbaan in gebruik kunnen
nemen. Het muziekkorps Euphonia zorgde voor een feestelijke muzikale sfeer.
De oud-bestuursleden Johannes Agricola en Rinke Melchers hesen elk een vlag in de
top van de vlaggenmast.

En natuurlijk waren er op de nieuwe baan ook wedstrijden.
Vrijdagavond 2 januari waren er wedstrijden voor jongens en meisjes van 12 tot en
met 16 jaar.
Bij de jongens waren er 12 deelnemers en bij de meisjes 6. En spannend was het
wel, want een aantal keren moest de derde rit de beslissing brengen. Ook viel op
dat bij de jongens de gebroeders Van der Pal om de eerste plaats streden. Deze
broedertwist werd gewonnen door de oudste, Marco van der Pal.
Uitslagen:
Jongens: 1. Marco van der Pal, 2. Steven van der Pal,
3. Rudi Boltjes
Meisjes: 1. Linda Nagelhout, 2. Lisanne Homma,
3. Berber Bruinsma.
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Zaterdag 3 januari was er estafette rijden voor leden vanaf 17 jaar.
Met de opgave van 8 dames en 24 heren konden er 8
teams worden gevormd.
Ook hier waren er weer spannende ritten bij. Dit kwam
mede omdat de estafette stok niet altijd meewerkte.
Maar dat zijn onder andere de krenten in de pap van
het estafetterijden.
De eerste prijs was voor
Francis Bosma. Frans van der Werf en Jan Melchers.
De tweede prijs werd opgeëist door Suzan Bekkema,
Sjors Postma en Gerardus Jellesma en de derde prijs
door Nanny de Vreeze, Trinus Schaper en Hans van
Dam.
Op dinsdag 6 januari werd
er een dobbeltocht georganiseerd en dat was een groot
succes.
Voor de jongste leden was er op 11 januari
hardrijden. Er deden 42 kinderen mee verdeeld over 3
leeftijdscategorieën en meisjes en jongens. Alle kinderen kregen een medaille.
Bij de jongens van 6 en 7 jaar waren 2 deelnemers en
die schaatsten met de meisjes. De uitslag in deze klasse
was dat Gerbrich Jellesma eerste werd, Janny Kuipers
tweede en Tessa Boonstra derde.
In de leeftijd van 8 en 9 jaar wist Linda Kuipers eerste
te worden, Daniek Homma tweede en Wendel van der
Zee derde.
Bij de oudste groep, 10 tot en met 12 jaar, was de eerste plaats voor Karin Homma,
tweede plaats voor Elbrich van der Zee en de derde plaats voor Rixt Boonstra.
Bij de jongens in de groep 8 en 9 jaar wist Steven Melchers de eerste plaats te pakken, Tjardo Haantjes de tweede en Jesper Mous de derde.
In de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar was de eerste prijs voor Sander Deden, de
tweede voor Benny Haarsma en de derde voor Jordy Vogelzang.

Nu is het nog wachten op de Elfstedentocht, maar dan moet het wel weer strenger
gaan vriezen.
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OPROEP

Koor X-jong zoekt een nieuwe dirigent!
Ben jij de muzikale duizendpoot die wij zoeken?
Neem dan contact met ons op!
Of ben jij tussen 12 en 35 jaar en bespeel je een instrument en/of hou je van zingen?
Ook jij bent van harte welkom bij ons koor om samen te zingen en te musiceren!
Kom gewoon eens vrijblijvend bij ons kijken.

We repeteren alle even weken op zaterdag van 18.30 uur tot 20.30 uur, dus
tweewekelijks, in het zaaltje achter de RK Kerk te Bakhuizen.

Heb je interesse gekregen en wil je meer weten bel dan gerust even met:
Marijke van Zijverden, tel. (0514) 581511 of Sieglinde Visser, tel. (0514) 581513
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“NET TE BETELJEN SA’N LEADJITTER” in de Gearte
Zaterdag 7 en zaterdag 14 maart houdt toneelvereniging St. Martinus weer haar
jaarlijkse uitvoering. Gespeeld wordt het blijspel “Net te beteljen sa’n leadjitter”.
Wibe Willems Westra en zijn vrouw zijn wat uitelkaar gegroeid en besluiten elkaar
een tijdje niet te zien. Westra besluit om naar zijn ome Durk te gaan, die in Australie woont. Maar Wibe is nog maar vijf minuten de deur uit als er een telegram
verschijnt dat ome Durk vanuit Australie onderweg is naar Friesland. Hij wil zijn
verdiende kapitaal verdelen onder zijn familieleden, dit zijn: een broer en zuster
van ome Durk en de enige oomzegger Wibe Westra. Mevrouw Westra wil, nu haar
man weg is, het geld dat ome Durk te verdelen heeft niet mislopen en vraagt de
loodgieter om de plaats van Wibe in te nemen.
Dit bijzondere blijspel met een verrassend slot zal ongetwijfeld voor een prachtige
avond zorgen.

AGENDA
Zaterdag 7 maart
Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang 20.15 uur
Zaterdag 14 maart
Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang 20.15 uur
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VERVOLG ‘It Heech fan 1944’
Toen we 5 jaar geleden op een herfstdag eens gingen kijken in het bos, wat ook wel
als Bouke’s Boskje bekend staat, konden we niet bedenken wat voor gevolgen dat
zou hebben. We vonden bij “it Bommengat” een stukje brandstofleiding van de
Engelse Lancaster bommenwerper die daar in de nacht van zondag 2 op maandag 3
januari 1944 neerstortte. En zo is het begonnen. “it Bommengat” is de inslagkrater
van de Lancaster.
Nu zijn we dus bezig om te achterhalen wat er nog leeft aan verhalen over dit vliegtuigongeluk, en het zou helemaal mooi zijn als we ook nog iets kunnen achterhalen
over de toedracht van het ongeluk.

We weten uit een Duitse lijst ( Luftwaffe nightfighter claims 1940-1945) dat Oberfeldwebel Heinz Vinke in dezelfde nacht en rond dezelfde tijd een Lancaster heeft
aangeschoten. Uit de beschrijving in het boek “Luchtoorlog in Zuidwest Friesland”
van J J van der Veer weten we ook dat het toestel brandend vanaf Laaxum is gekomen en met een enorme explosie is ontploft in “Bouke’s Boskje”. De bom aan
boord, een 4000 ponder, ook wel bekend als een “Cookie”, is mogelijk net voordat
het toestel de grond raakte ontploft in het stukje weiland tussen de Breelenswei en
het bos. We hebben enkele bomscherven die over een groot gebied verspreid lagen
terug gevonden.
Deze plek was ongeveer waar nu een drinkwatertank voor het vee staat. Daar was
een enorme krater die op last van de bezetters is dichtgemaakt.

Foto: Bomscherven

Bij het verzamelen van informatie lopen we
tegen een interessant maar lastig fenomeen
aan: het verhaal en de details die veel
mensen zich herinneren over “het vliegtuig” is een combinatie van twee afzonderlijke gebeurtenissen. Het is niet vreemd dat dit met deze twee incidenten is gebeurd. Nog geen twee weken voor het neerstorten van de Lancaster stortte er namelijk een Amerikaanse B24 bommenwerper neer op de klokkenstoel van Mirns. Dit is
nog geen kilometer vanaf de plek van de Lancaster. Deze gebeurtenis vond plaats
op woensdag 22 december 1943, en de aanblik van de ravage van dit verwoeste
vliegtuig en vooral de menselijke resten was vreselijk en heeft op de inwoners een
diepe indruk gemaakt.
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De zeven bemanningsleden van de Lancaster DV 401 van “it Heech” zijn begraven
op het kerkhof van Bakhûzen. Vijf bemanningsleden zijn op 4 januari 1944 begraven
en twee dagen later zijn de laatste twee gevonden bemanningsleden ter aarde besteld.
De twee Australiërs die ook op het kerkhof liggen zijn omgekomen op 23 januari
1943 en waren bemanningsleden van een andere Lancaster, de W4308, die brandend
een noodlanding maakte bij Warns.
De omgekomen bemanningsleden van de Amerikaanse
bommenwerper van Mirns zijn eerst in Bakhuizen begraven
maar zijn in 1946 overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
Foto: Deel van het proces verbaal van Lancaster DV 401 ( gemeente
archief Gaasterlân Sleat)

We hebben diverse reacties gekregen van bewoners van
Bakhûzen die met verhalen kwamen over wat zij zich nog
herinnerden van dit ongeluk. Opmerkelijk hierbij was dat
er zelfs een Bakhûster uit Amerika belde om zijn verhaal
te vertellen. Dit is dhr Sjoerd van der Woude die sinds
1958 in de States woont. Hij weet zich nog goed te herinneren dat hij als 10-jarige jongen samen met zijn vrienden Jan en Sjoerd Keulen
naar de crash plek is geweest.

Het gaat te ver om bij al de verhalen uitvoerig stil te staan. Wat de verhalen gemeen hebben is dat de aanblik van menselijke resten vreselijk is geweest.
Uit de verhalen viel ook op te maken dat er vooral op de school altijd veel aandacht
is geweest voor de geschiedenis van de 2e Wereldoorlog en ook wat er zich in en
rond Bakhûzen heeft afgespeeld.
Helaas bleek bij navraag dat in school nog maar weinig archief materiaal aanwezig
is.
Bij de 4 mei herdenking heeft de school altijd een belangrijke rol gespeeld.
Mevr N. van der Linden, oud onderwijzer vertelde dat er contact is geweest met
een Australiër, die ook in Bakhûzen is geweest. Hij was geen directe familie maar
had wel dezelfde naam als één van de omgekomen Australiërs. Mevr van der Linden
vertelde ook dat volgens haar mevr. Stien Bult één van de vrouwen was die contacten onderhield met de familie van de omgekomen bemanningsleden.
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Via dhr. A. Visser kwam het volgende verhaal:
Na het ongeluk fietste dhr. Visser, die toen in Warns woonde, richting Bakhûzen. Hij
is daar aangekomen en het bospaadje ingegaan. In het achterste gedeelte van het
bos zag hij in een “bosgroppe” 2 lichamen van vliegers liggen. Aan de kleur van de
kleding is af te leiden dat het hier ging om 2 Engelse bemanningsleden.
In een gesprek met dhr. B. Pot vertelde hij o.a. dat volgens hem familie Beant de
Vries van Mirns een parachute heeft meegenomen, waarvan later een trouwjurk is
gemaakt. Deze familie is in de jaren 50 geëmigreerd naar Canada.
Dhr. B.Nagelhout vertelde dat hij een jongen was van 14 jaar tijdens de 2 crashes.
Hij weet het zich nog goed te herinneren. Vooral de aanblik van de stoffelijke
resten staan in zijn geheugen gegrift. Dhr. Nagelhout kon een goed beeld geven van
hoe de situatie toen geweest moet zijn.
Na de gesprekken wordt er ook vaak gevraagd of de
verhalen bruikbaar zijn. Welnu, alle informatie is
bruikbaar, immers het vertelt het verhaal van hoe de
mensen zich de gebeurtenissen herinneren.

Foto; Speuren in ”it Bommengat”

Tot slot:
Het onderzoek naar familieleden van de omgekomen
bemanning in Engeland gaat nog steeds door. Maar ook hier lopen we tegen de
beperking aan dat de gebeurtenissen al heel lang geleden zijn en dat het steeds
lastiger is om mensen te vinden die nog directe herinneringen hebben aan de periode van de Tweede Wereldoorlog. Vaak ook weten nabestaanden zelf niet wat er
is gebeurd met hun familieleden zodat ze de verhalen zelf niet kennen.
We zijn echter nog steeds bezig en hopen toch dat we uiteindelijk alle families vinden.
Het grote mysterie blijft de foto van de bemanning die was geplaatst bij de graven
op het kerkhof. Tot nu toe is daar geen spoor van terug gevonden.
Mochten er lezers van op “e Hichte” zijn die iets willen vertellen of ander informatie hebben dan horen wij het graag; alles is welkom.

Hans Abbink
0514-682168.
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BIOGRAFIE ROADHOUSE & JUNKYARD DOGS
Zaterdag 21 februari organiseert MFC de Gearte een bluesrocknight met de bands
Roadhouse en de Yunkyard Dogs. De aftrap zal worden gemaakt in de foyer door de
band Roadhouse.
Eerlijk, enthousiast en energiek. Dat zijn de wapenfeiten van Roadhouse. Deze
bluesband is wars van traditionele benaderingen en heeft spontaniteit hoog in het
vaandel zodat elk optreden een belevenis is.
Een trouwe schare fans volgt Roadhouse op de voet en dit al jaren lang.
Zo speelde Roadhouse o.a. op het Oerol Festival, Bluesroute in Utrecht, de Sneekweek en vele andere festiviteiten. Maar natuurlijk ook waar alles is begonnen:
de"KROEG". Er zal lang over nagepraat worden !!!
In jongerencentrum 't Swalkershus zal rockband Yunkyard Dogs een optreden verzorgen. De Junkyard Dogs bestaan uit een 5-tal muziekliefhebbers met het hart op
de goede plaats.
Door een samenloop van omstandigheden is dit stelletje jonge honden ontstaan uit
de bands als de Hideous Sun Demons, Sinnerswing, Cone en TimeXposure. Daar de
ene muzikant uit de metalscène komt en de andere uit de blues rock is er een leuke
combi ontstaan. Zo kun je een swingende avond verwachten met veel afwisseling in
de muziek stijl. Toch is de meeste muziek die de band speelt uit de jaren 70/80
rockscène. Zo kan het dat je van het ene op het andere moment van danspas moet
veranderen, om van je nek spieren maar niet te
spreken.
Het repertoire van de band bestaat ZZ-Top, ACDC,
Queen, Whitesnake en vele anderen.

Aanvang 20:30 uur

(zie agenda op de achterpagina)

Foto: Yunkyard dogs
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AGENDA M.F.C. de Gearte
14 feb.
21 feb.

BEO Heren 1, aanvang 19.00 uur
Bluesrocknight
- In het Swalkershûs: Junkyard Dogs
- In de Gearte: Roadhouse (zie biografie pagina 19)

21 feb.

BEO Heren 1, aanvang 19.00 uur

07 maart:

Toneeluitvoering (zie pagina 15)

14 maart:

Toneeluitvoering (zie pagina 15)

21 maart:

Grote wandeltocht (zie pagina 11)

28 maart:

Grote bingo, aanvang 20.30 uur

12 april:

Paaspop m.m.v. 30 euro live

18 april:

Muziekuitvoering, Euphonia. In de sporthal

OPFRISCURSUS VERKEERSVEILIGHEID voor 50+
In M.F.C. de Gearte
De totale kosten voor deze cursus bedragen € 20,00 inclusief koffie.
De datums zijn:
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

06
13
20
27
03

maart:
maart:
maart:
maart:
april:

9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

- 11.30 uur
- 11.30 uur
- 11.30 uur
- 11.30 uur
- 11.30 uur

Opgave zo spoedig mogelijk bij:
Mevr. R. Kuipers - Monkelbaan
Tel: 0514-581584

VOL = VOL
Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 10 April 2009 sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen
Oud Papier
Op zaterdag 14 maart 2009 en zaterdag 11 april 2009 wordt het oud
papier weer ingezameld

