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Op ‘e Hichte
AGENDA M.F.C. de Gearte

19 september Bingo, aanvang: 20.30 uur

De krant voor Bakhuizen, Mirns en Rijs
22 augustus 2009

Iedereen heeft zo zijn dromen.
Wil de wereld anders zien……

03 oktober Popavond, aanvang: 21.00 uur
17 oktober Bingo, aanvang: 20.30
uur

Redactie Op ‘e
Hichte:
Hessel vd Pal
Rien Jansen

14 november Jubileum concert
Snippefangers, aanvang: 20.00 uur

Joop Melchers
Tryntsje Stienstra

12 december Kerstmarkt
13 december Kerstmarkt

Eindredactie/
samenstelling:
Jelly vd Meulen
Janette Everse

Overzicht verenigingen:
In de Op ‘e Hichte van juni hebben we aangegeven dat we een
overzicht van alle verenigingen zouden plaatsen. Op
www.bakhuizen.nl staat de volledige lijst. Voor degene zonder
internet publiceren wij de lijst in onze oktober editie.

In dit nummer o.a.:
Eagtaister
Het Syltsje weer
open
Heerenveen op
bezoek in Bakhuizen

Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 9 oktober 2009 sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen
Oud Papier
Op zaterdag 12 september 2009 en zaterdag 10 oktober 2009 wordt
het oud papier weer ingezameld

Vakantie

Bakhuizen in het
nieuws
Agenda
En nog veel meer...

Wie kent niet dit liedje van Jan
Smit waar hij het goede in de
mens naar boven haalt.
Maar wel met een vraag op het
einde of het er wel van zal komen. Nou voor mij is het met
de kindervakantie toch van
gekomen. Want daar heb ik al
jaren naar uitgekeken en van
gedroomd, maar nu is het er
dan van gekomen.
Ik zag de kinderen weer spelen
de hele dag op straat. Of met
het mooie weer lekker zwemmen in de nieuwe haven.
Het was dik 30 graden en het
water lokte verleidelijk. En ik
verlangde sterk naar dat koele
water om mijn lijf en dacht
weer terug aan mijn kindertijd.
Ik was in mijn jeugd een echte
waterrat en lag bijna dagelijks
in het water te spartelen. Ik zei
tegen mijn vrouw en de buurvrouw: “Ik zou er zo wel in
willen duiken”. “Nou”, zei de
buurvrouw lachend, “als jij
gaat , ga ik ook”. Ze dacht, dat
doet hij toch niet….
Maar ik wilde nu voor een keer
mijn droom uit laten komen,

en de wereld even anders zien.
Niet aan de kant staan te kijken
maar in het water!
Dus ben ik naar huis gegaan,
mijn zwembroek aan getrokken,
en de ladder meegenomen. Het
is nogal steil aan de kanten. De
ladder in de haven geplant en
hoppa het water in.
Ho!!! Wat was dat lekker zeg,
heerlijk fris en verkoelend. Ik
voelde mij weer als een kind,
vrij van alle beslommeringen en
los van de aarde. Ja, een soort
droomtoestand, even in een
andere wereld. En mijn spontane watersportactie werkte aanstekelijk, want even later kwam
de buurvrouw ook het water in.
Na een paar baantjes zwemmen
kreeg ik dat lekkere lome gevoel
in mijn lijf en liet ik mijn heerlijk drijven in het water. Ik lag
op mijn rug en waande mij op
vakantie. En droomde van een
andere wereld waar ik middenin
lag. Mijn droom was voor even
de werkelijkheid geworden.
Zo zie je maar dat je niet ver
van huis hoef te gaan om vakantie te vieren.
De Eagtaister
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-advertentie-

Heerenveen op bezoek in Bakhuizen
Een dikke 1000 toeschouwers konden Heerenveen zien spelen tegen een
selectie van spelers uit de Zuidwesthoek en van de clubs NOK, Sleat, Oeverzwaluwen, de Wâlde en Bakhuizen.
De in aanbouw zijnde kantine van de SV Bakhuizen was zover gebruiksklaar dat
Bakhuizen Heerenveen kon ontvangen.
Het team van de Noorse trainer Trond Sollied had moeite om de ban te breken,
maar bij rust was het toch al weer 3-0 en uiteindelijk werd het 9-1 voor de club uit
het Friese Haagje. Paulo Henrique scoorde tegen de amateurs uit de regio 5 maal en
gaf daarmee wel aan wat hij goed kan. Ook Michal Papadopoulus liet zich zien en
scoorde 3 keer. De mooiste was van Breuer die een voorzet knap in kopte;
onhoudbaar voor keeper Sierd de Ridder van Bakhuizen. De tegengoal kwam uit een
penalty die werd genomen door Ype Haytema van Oeverzwaluwen.
Gezien de competitieopening van Heerenveen hebben ze in Bakhuizen niet veel
vertrouwen opgedaan. Dat lag zeker niet aan het veld en de accommodatie, want
menig tweede klasser zal jaloers zijn op datgene wat Bakhuizen wel heeft.

KVG te Bakhuizen
KVG staat voor Katholieke Vrouwengilde. Het is een eigentijdse vrouwenorganisatie,
die open staat voor alle vrouwen, die streven naar een persoonlijke ontplooiing in
contact met anderen. Het KVG van Bakhuizen geeft daaraan invulling op de volgende manier:
Het Bestuur organiseert 1 x per maand van oktober tot april een ontmoeting. Meest
op avond, die op verschillende manieren wordt ingevuld. Met o.a. een spreker over
uiteenlopende onderwerpen en tenminste 1x per jaar een medische-, kreatieve- en
Kerstavond. Daarnaast is er in september een reisje en in mei als afsluiting een
fietstocht of ander uitje. Kontakt en Gezelligheid staan voorop!
Wij willen alle vrouwen vanaf ongeveer 40 jaar uit Bakhuizen, Mirns en Rijs
uitnodigen om ook eens een avond te bezoeken. Inlichtingen bij de voorzitster
Vronie Postma tel. 581373 of secretaresse Wiebrigje Mous tel. 581690.
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Het programma van september – december 2009:
23 september

: Reisje naar Paleis Soestdijk
(volgeboekt, evt. opgave voor reserve)

15 oktober om 20.00u. in de Domper

: Creatieve avond met kalebassen(opgave
bij Vronie of Wiebrigje)

27 november om 20.00u. in de Gearte : Kabaretduo KLUN & KNOFFELHAKKE
16 december om 20.00u. in de Gearte : Kerstavond: Luciafeest

GALM, bewegingscursus voor Nieuwe cursus line dance
55++
voor beginners in Bakhuizen
Bent u 55+, en wilt u graag met anderen
lekker bewegen? Geef u dan op voor
onze cursus: GALM, bewegingscursus
voor 55++ op dinsdagmorgen van 09.0010.00 uur
In de sportzaal van de Gearte vanaf
medio september tot en met april.
Contactpersoon: Riet Kuipers, Tel
581584

Dansen, niet alleen plezier voor twee,
maar ook alleen of met een hele groep.
Dat kan met line dance. Voor jong en
oud. Op oude en nieuwe muziek. Op
country, pop en funky muziek. Van de
Andrew Sisters, Elvis en Kenny Rogers tot
en met Michael Jackson en Alesha Dixon.
Het zelf eens proberen?
FAIR & SQUARE Dance verzorgt al ruim
tien jaar elke maandagavond line dance
lessen voor beginners en gevorderden in
zaal Domper in Bakhuizen. De leden komen uit de hele zuidwesthoek: Balk,
Warns, Oudemirdum, Rijs, Hindeloopen
en natuurlijk Bakhuizen en Hemelum. In
september start weer een nieuwe beginnersgroep. Kom voor een gratis en vrijblijvende proefles en demonstratie op
maandag 7 september om 19.30 uur naar
zaal Domper, Sint Odolphusstraat in
Bakhuizen.
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Meer informatie over het nieuwe culturele seizoen is te verkrijgen op zaterdag 5
september 2009 tijdens de boekenmarkt. Ook start dan de voorverkoop van de
voorstellingen van het nieuwe seizoen. Abonnementen verkrijgbaar. Zie ook:
www.despylder.nl

5 september

Souldada

Swingende muziekavond, vanaf 20.00 uur heten wij u graag van harte welkom!

13 september

Culturele wereldmarkt ‘Oer de grins’

Op deze culturele wereldmarkt vindt u verschillende stands en natuurlijk veel muziek en dans van over de hele wereld!
Tussen 12.00 en 18.00 uur heten wij u graag van harte welkom!

Winterprogramma 2009-2010
Dit jaar biedt de Teatertún een speciaal winterprogramma. Verdere informatie
vindt u op de website van de Teatertún (www.teatertun.nl) en natuurlijk in de
oktobereditie van Op’e Hichte!

’t Syltsje weer open
Na een periode van rust (misschien wel te lang) is het café ’t Syltsje weer open
gegaan. Er is inmiddels een bingoavond geweest en Rene en Jackelien gaan vaker
bingo-avonden organiseren.
Het is de bedoeling om in september of oktober een keer te gaan Noordzeevissen,
waarvoor u zich bij ’t Syltsje kunt opgeven. Bij voldoende vangst wordt er een
Volendamse avond georganiseerd compleet met rokerston. En aangezien men altijd
wat vangt zit dat wel goed. Er staan een aantal optredens gepland van diverse
bands en op zondagmiddag wil men een aantal jam—sessies organiseren.
Vara-corifee Jan Douwe Kroeske heeft hiermee via de radio bekendheid verworven.
Uiteraard staan René de Vreeze en Jackelien van Hes open voor nieuwe ideeën!
Het Syltsje is open van woensdag tot en met zaterdag om 16.00 uur en op zondag
vanaf 14.00 uur

De Marderhoek set de doarren iepen
De zomer is bijna voorbij, maar wij bewoners van de Marderhoek te Oudemirdum
zijn al met hele andere dingen bezig. Wij zijn druk doende met de donkere
dagen voor de kerst.
Om heel precies te zijn kunnen we bijna niet wachten tot het 7 november is.
Op die zaterdag zetten wij de deuren open van de Marderhoek!
Achter iedere deur schuilt een verrassing. In elke boerderij is wel iets te zien, te
horen, te kopen, te proeven of te beleven. Wij willen niet alles verklappen, maar
een klein tipje van de sluier oplichten.
Zo zijn er exposities, decoraties, leuke speciale dingetjes om te kopen en is het
boeren leven te bewonderen. Misschien is zelfs het woonhuis van een boerderij te
bezichtigen. Kortom, het wordt een uniek evenement waar ook voor kinderen veel
te beleven valt.
De route door de Marderhoek is ongeveer 2km. lang en deze kunt u lopen of fietsen.
Als fietsen of lopen niets voor u is dan kunt u ook gratis op de huifkar mee rijden.
Entree bedraagt 2,50 euro, kinderen tot 4 jaat zijn gratis en basisschool kinderen
onder begeleiding van een volwassene betalen 1 euro. De opbrengst gaat naar Farm
Friends, een organisatie die boeren in Tanzania ondersteunt.
Over het werk van Farm Friends is op de route een foto expositie ingericht, zodat u
direct kunt zien waar het geld naar toegaat.
Voor meer info kijk op www.marderhoek.com

DE MARDERHOEK SET DE DOARREN IEPEN
ZATERDAG 7 NOVEMBER 2009
15.00 TOT 21.00 UUR
MARDERHOEK 1 TE OUDEMIRDUM
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Mooi nieuw cultureel seizoen in De Spylder in Warns.
Persbericht
Het nieuwe culturele seizoen van De
Spylder ziet er goed uit: drie PREMIERES,
een LUSTRUM, een beroemde schrijfster,
sfeervolle kinderprogramma’s, Friese,
Nederlandse, klassieke, pop- en wereldmuziek.
Traditiegetrouw begint het culturele seizoen met een boekenmarkt. Op zaterdag
5 september tussen 14.00 en 16.00 uur
zijn er weer heel veel nieuwe boeken
(zelfs luisterboeken) te koop voor een
klein prijsje. Prachtige titels in alle genres – o.m. Jan Siebelink, Anna Enquist,
John Irving, Paulo Coelho, Baldacci liggen te wachten op een eigenaar. Tijdens het ‘zoeken naar boeken’ is er swingende muziek van klezmerband ‘Sjoege’.
Ook is er koffie, thee en taart. Toegang
gratis.
Een greep uit het culturele programma
2009-2010:

Schrijfster Anna Enquist komt op zondagmiddag 25 oktober 2009 naar De Spylder
met pianist Ivo Janssen. Ze leest voor uit
het voor de shortlist van de Librisprijs
genomineerde ‘Contrapunt’ over de relatie tussen een moeder en haar kind. De
roman is geïnspireerd op de Goldbergvariaties van Bach, die Enquist zelf instudeerde toen ze het verdriet moest verwerken van de dood van haar dochter.
Tussen de passages door speelt Ivo Janssen alle Goldbergvariaties. Uit de pers:
‘muzikale voorleesvoorstelling die zindert van liefde’.
Het Warnser Bach Ensemble o.l.v. Pauli
Yap bestaat in 2010 tien jaar. Dat wordt
op zaterdag 6 februari 2010 gevierd met
een muzikaal feestje rond de muziek van
‘huiscomponist’ Bach, van Händel en
Lotti.

Verder: op 18 oktober 2009 – PREMIERE
van (herontdekte) werken van Paulus
Folkertsma , Fries componist, door It
Nije Ensemble; Wereldmuziek van EtnoOp 18, 19, 22 en 23 september 2009 komt
Saraj; ‘Maria’s Lofsang’, een kerstoratode Nederlandstalige versie van de succesrium op Tweede Kerstdag van Hoite
voorstelling van Tryater, ZELLE, naar de
Pruiksma uitgevoerd door It Kryst KollekSpylder. Topacteur Freark Smink kruipt
tyf (première); kindervoorstellingen door
weer in de huid van de eigenzinnige doHilbert Geerling en Theatergezelschap
minee die ooit zelf in het voormalige
Groote Pier; ‘Fuort mei bûtenlanners’,
gereformeerde kerkje zijn donderpreken
een muziektheatervoorstelling door Baugaf. Muzikale omlijsting: Hoite Pruiksma.
ke van der Woude en Campbell Forbes;
Prachtige voorstelling over een legendarische man met wonderlijke trekjes
Dubbelconcert op de vleugel door Pauli
(Nederlandstalige PREMIERE).
Yap en Joop van Zon; Nederlandstalige
pop-jazz door Maria Couprie & band;
Gepassioneerd piano/celloconcert.

Balk, 16 juli 2009

Sport- en spelgroep zoekt sportvrienden
Sportieve en gezellige cursus voor mensen met een beperking of chronische aandoening
Iedereen is er van overtuigd dat sport belangrijk is. Helaas zijn de mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking of chronische aandoening
niet altijd voor handen. Omdat uit onderzoek van de gemeente bleek dat er wel
degelijk behoefte is aan aangepast sporten heeft de gemeente in samenwerking
met Frysas (Fries steunpunt voor mensen met een beperking) en de Stichting
mantelzorg Gaasterlân-Sleat de sport en spelgroep Balk opgericht. Een sportgroep speciaal voor mensen met een beperking of chronische aandoening.
Enthousiaste reacties van de deelnemers
De groep is sinds een aantal maanden erg sportief bezig. De lessen vallen goed in de
smaak bij de deelnemers. Een leuk en vooral gevarieerd aanbod van sport komt tijdens de lessen aan bod. Het unieke aan de lessen is, dat iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen en als het even niet lukt, er tijd is voor rust en pauze. De groep
staat onder leiding van een deskundige, die inspeelt op de behoefte van de deelnemers. Naast dat de groep ontzettend sportief is, is het ook met name een gezellige
club, waar iedereen op zijn niveau wordt gewaardeerd.
Zwemmen, balsporten, slenderen en nog veel meer
De sport en spel groep heeft iedere dinsdag les in sporthal de Trime. In de sporthal
worden verschillende sporten aangeboden, zoals balsporten, racketsporten en circuitvormen. Naast de activiteiten in de sporthal krijgen ze ook de mogelijkheid om
andere sporten te beoefenen. Sinds dit jaar is de Stichting Onbeperkt van start gegaan in het zwembad van Workum. De stichting Onbeperkt biedt bewegen in het
water aan voor iedereen met een lichamelijke- en/of zintuiglijke beperking, chronische aandoening of met leerproblemen. Een enthousiaste groep mensen die het
belangrijk vindt dat iedereen de mogelijkheid kan krijgen om te kunnen zwemmen.
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Ook de sportgroep heeft een bezoek gebracht aan het zwembad, zodat zij met hulp
en begeleiding een uur konden zwemmen. De reacties waren zo positief, dat de
groep het zwembad nog vaker zal bezoeken. Daarnaast zijn de deelnemers bij het
Activit Body Center in Balk geweest om te slenderen op de bewegingsbanken. Een
manier van sporten die geschikt is voor mensen met een beperking of chronische
aandoening. Ook hier waren de reacties van de deelnemers erg positief.
Ook enthousiast over de sport en spelcursus?
Valt u in de doelgroep en wilt u graag sportief bezig zijn met een leuke en gezellige
club, dan is de sport- en spelgroep op zoek naar u! U kunt gratis een kijkje nemen
en een proefles volgen. Voor meer informatie over tijden, tarief of andere vragen
neem contact op met Ellie Groot van Frysas op telefoonnummer 058-2677929 of per
email e.groot@sportfryslan.nl.

BAKHUIZEN IN HET NIEUWS!
FRIEZEN FIER FAN SIKEHÛS

WETHÂLDER SKRIKT FAN SIFERS

Fan alle Nederlanners wenje Friezen it
fierst fan in sikehûs. Dat docht bliken út
ûndersyk fan it CBS. Yn trochsneed wenje Nederlanners op 5,3 km fan it sikehûs
dat it tichtstby is, foar Friezen jildt in
ôfstân fan 9 km.

Wethâlder Willem Sprik fan de gemeente
Gaasterlân-Sleat sil tiisdei yn de fergadering fan it kolleezje fan boargemaster en
wethâlders fragen stelle oer de ôfstân fan
it sikehûs nei it doarp Bakhuzen.

It alderfierst fan in sikehûs wenje ynwenners fan Aasterein op Skylge. Sy
moatte 44 km reizgje foar medyske behanneling. Op 'e fêste wâl sitte bewenners fan Bakhuzen op de grutste ôfstân
fan in sikehûs; sa'n 30 km neffens it CBS.
De koartste ôfstân en de grutste kar út
sikehuzen hawwe bewenners fan de
Rânestêd. Sa wenje ynwenners fan Delft
yn in straal fan 20 km fan mar leafst 25
of mear sikehuzen.

Ut sifers fan it Centraal Bureau voor de
Statistiek docht bliken dat fan alle plakken op de fêste wâl, de ynwenners fan
Bakhúzen it fierst reizgje moatte nei it
sikehûs. De ôfstân is mear as 30 kilometer.
Gemiddeld wenje Nederlanners 5,3 kilometer fan in sikehûs. Yn Fryslân is dit
gemiddeld 9 kilometer. Sprik wist dat
Bakhuzen in probleem wie, mar is wol bot
skrokken fan de sifers.
Bron: www.omropfryslan.nl

