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Op ‘e Hichte

AGENDA M.F.C. de Gearte
~ 3 oktober Popavond: Aanvang 21.00 uur Entree € 8,- (zie pag. 19)

~ 17 oktober federatie avond met koren en korpsen

3 oktober 2009

Aanvang 20.00 uur

De krant voor Bakhuizen, Mirns en Rijs

Redactie Op ‘e
Hichte:

Aanvankelijk is er op zaterdag 17 oktober een Bingo
avond ingepland, maar deze verhuist naar:
~ 7 November Bingo avond

Wist u dat…
… de foyer, de hal en de kantine van de Gearte een
nieuwe vloer hebben gekregen?
… dat het erg mooi is geworden?!
… dat veel vrijwilligers mee hebben
geholpen en dat ze daarvoor heel erg
bedankt worden!!!

Op zaterdag 3 oktober zingt het kinderkoor in de kerk. Zij gaan de familieviering verzorgen ter ere van Dierendag.
Aanvang viering is zaterdagavond om 19.00 uur (dus niet op zondag)
Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 15 November 2009 sturen
naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen

Hessel vd Pal

Agenda

Maar intussen worden de dagen
korter en de nachten langer.
Aan de bomen is het goudgeel al
zichtbaar en doet de natuur zijn
herfstkleed weer aan. De nachten zijn weer kouder en daarom
slaap je ook beter. Dat knusse
gevoel van huiselijke sfeer komt
weer naar boven. De voorbode
van gezellige traditie is op 11
november als de kinderen met
lampionnen en liedjes bij je
langs komen met Sint Maarten.
Daarna Sinterklaas die goed heilig man op 5 december. Twee
feesten waar wij als
volwassenen weer even kind
mogen zijn. En dan als klap op
de vuurpijl Kerstmis. Ook dat is
weer een feest waar een kind
centraal staat.
De herfst is eigenlijk behoorlijk
kindvriendelijk. En dat doet een
mens goed want de kinderen
hebben de toekomst. En maakt
mij gelukkig in deze melancholische tijd.

En nog veel meer...

De Eagtaister

Rien Jansen

De lange hete zomer is weer
voorbij. Nou ja, lang… heet…,
Joop Melchers
ook wel nat af en toe. Maar al
Tryntsje Stienstra
met al wel een leuke zomer!
Eindredactie/
Vooral met onze nieuwe haven
samenstelling:
waar op het einde van het
schooljaar ook schoolkinderen
Jelly vd Meulen
aan het zwemmen waren, ja,
Janette Everse
met een of twee klassen
Drukkerij:
tegelijk! Verrassend en verfrissend. Door deze activiteiten
Rein Glashouwer
komen er weer herinneringen
van vroeger naar boven, waarbij
in de vorige eeuw ( – tot in de
zestiger jaren ) nog gewoon
gezwommen werd in de vaart.
In dit nummer o.a.:
Die was toen nog niet vervuild.
Eagtaister
En nu na jaren is de hele vaart
weer schoon gebaggerd en is het
1 jaar nieuwe Op ‘e
water kraakhelder. Er wordt
Hichte
weer volop gevist want het kriCountry Fair Friesoelt er van de voorns en de
land
baarzen. Dat is goed nieuws dus.
Kinderboekenweek

Oud Papier
Op zaterdag 14 november 2009 en zaterdag 12 december 2009 wordt
het oud papier weer ingezameld

Herfst

Natuurweek
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1 jaar nieuwe Op ‘e Hichte!

Zaterdag 3 oktober popavond in de Gearte:
ROCKWATCH

De tijd vliegt! Zo is het alweer een jaar geleden dat we onze dorpskrant
‘Op’e Hichte’ nieuw leven in hebben geblazen.
We hebben veel positieve reacties ontvangen op de dorpskrant en zo langzamerhand
krijgen we steeds vaker artikelen en ideeën aangeleverd van alle inwoners van onze
dorpen en de verschillende verenigingen.
Heeft u / hebben jullie leuke ideeën, een nieuwtje, een optreden of belangrijke
informatie? Wij horen het natuurlijk graag!
Het is onze bedoeling dat we naast de laatste nieuwtjes ook regelmatig terugkomende onderwerpen hebben in de dorpskrant, bijvoorbeeld:
‘de Eagtaister’, ‘Doarpsgenoaten om útens’, stukjes over de geschiedenis van onze
streek, de agenda van de Gearte en Teatertún en nog veel meer.
Zoals u weet verschijnt de Dorpskrant om de maand. Wellicht is het u opgevallen
dat deze editie van de krant een maand eerder uitgebracht is. Reden hiervoor is dat
wij veel informatie voor de maand oktober te laat aangeleverd hebben gekregen.
Omdat wij u deze informatie niet willen onthouden, ligt de Op’e Hichte nu al bij u
op de mat!
Om dit voor de volgende editie te voorkomen, vindt u onderstaand de
data:
Ø

Kopij inleveren vóór 15 november 2009

Ø

De volgende Op’e Hichte zal in december verschijnen.

Ø

Verschijningsdata 2e Jaargang (onder voorbehoud):
november 2009, februari 2010, april 2010, juni 2010, augustus 2010.

Langs deze weg willen wij de bezorgers van de Op’e Hichte hartelijk
danken voor hun inzet. Daarnaast willen wij graag Rein Glashouwer
in het zonnetje zetten! Mede dankzij zijn tomeloze energie en hulp
ligt de Op’e Hichte iedere twee maanden bij u in de bus en bent u
op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

De redactieleden van Op’e Hichte

RockWatch is een nieuwe band die ontstaan is uit de band TrickleDown. En bestaat uit de volgende bandleden: Ruben Soer op drums, Gert Dam op gitaar, Johan Overzet op bas, Harco de
Vries op gitaar en Geartsje de Boer zang. In de zomer van 2009 vond de band Trickledown het
welletjes en besloot na 6 jaar te stoppen, maar al snel bleek dat 4 bandleden toch heel graag
met elkaar verder wilden. Dus de koppen maar weer bij elkaar gestoken. Ruben Soer uit leeuwarden speelt drums en timmert goed aan de weg met verschillende projecten als de Adams
Family, Marius de Boer zit in de stal van Joop van den Ende hij woont in Franeker. Gert Dam,
gitarist in hart en nieren komt uit Witmarsum en speelt tegenwoordig ook in een bluesband,
Johan Overzet speelt samen met Geartsje in de Geartsje de Boer band. Hij is medebedenker
van het Pink Floyd project, speelde al in TrickleDown op gitaar maar neemt in Rockwatch de
bas partijen weer voor zijn rekening. Harco de Vries, de nieuwe gitarist, heeft al in meerdere
bands gezeten en is van alle markten thuis. Speelt o.a gitaar, bas en toetsen. Bij Rockwatch
speelt hij gitaar. Geartsje de Boer was al zangeres van een bluesband Exitblue. Daarna werd
het Trickledown, vorig jaar heeft zij een solo cd uitgebracht en van daaruit is de Geartsje de
Boer band ontstaan. Rockwatch is wat haar betreft een mooi verlengstuk van haar interesses.
Rockwatch is een band die rockt van het begin tot het eind van de avond met onder andere
nummers van de Golden Earring, ZZtop, Anouk, Metallica, AC/DC, en vele andere covers van
rockbands, niks is te gek.

Bbrainstorm
De band Bbrainstorm timmert inmiddels al zo’n 6 jaar aan de weg. Gitarist Jan en bassist
Egbert kenden elkaar al wat langer en hadden ook al eens samen in een band gespeeld. Dat
bandje hadden ze wel bekeken en gingen op zoek naar iets anders. Drummer Rein kwam erbij
en toen ook zangeres Anna aansloot werd er besloten om met z’n vieren een mooi stukje
muziek te gaan maken.
De naam van de band werd Hollsmitan’egg. De eerste optredens kwamen en het repertoire
bestond vooral uit oude rockmuziek en rockballads. Een aantal jaren later werd de naam een
beetje commerciëler gemaakt, om het beter te kunnen onthouden voor de hordes fans die er
inmiddels al waren. Zo werd het Brainstorm. Toen zangeres Anna de microfoon overgaf aan
Grytsje werd de naam op nieuw veranderd. Er kwam een B bij. Met de naam Bbrainstorm en
deze nieuwe bezetting spelen we nu alweer zo’n 3 jaar. Er is in deze tijd ook een instrument
bijgekomen; de akoestische gitaar van de zangeres. Nadat de bassist onze band verliet, werd
Remco onze nieuwe held op de dikke bassnaren! Het repertoire werd wat veranderd in een mix
van oude rockmuziek, nieuwe tophits en Hollandse knallers. Een kleine greep uit het repertoire van Bbrainstorm: The Stones, CCR, Anouk, Amy McDonald, Janis Joplin, Romantics en The
Scène.
Kortom: Bbrainstorm staat voor een krachtige, dampende avond met een lekkere sfeer. Zo’n
feest mag je niet missen. Sterker nog: dat willen jullie niet missen!!!!
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Sint Maarten
De films fan Bakhúzen, Mirns en Riis op reis.
Op it 100-jierrig bestean fan doarpsbelang is ferline jier in âlde film fertoand oar
Bakhúzen, Mirns en Riis yn 1982. Foar in protte minsken wie dit in prachtig stikje
histoarje en herkenning. Moaie bylden fan minsken, húzen en strjitten sa as se der
doe útseachen.
We ha doe tasein dat we dêr kopieën fan meitsje soene.
Yntusken hiene we ek bulten oar histoarysk beeldmateriaal; in doaze fol! We hiene
subsydzje krigen om dat foar it publyk beskikber te meitsjen.
Wat is no it beste plak om soks te bewarjen? As it bij in âldomke, of in âld bestjoerslid fan BMR, op souder leit is de kans lyts dat it foar it neigeslacht beskikber
bliuwt.
Lang om let kamen we bij it Fries Filmarchief ut. Dêr ha se allegeare âlde films en
video's. Se bewarje de films op professionele manier (net te waarm/kâld, net te
droech/hyt) en se meitsje der in digitale kopie fan. Se binne it sintrale punt foar
minsken dy't âld beeldmateriaal sykje.

Alles is dêr yntusken besjoen en beoordield. In professioniel bedriuw yn Amsterdam
hat de geskikte films digitaal kopieëerd en no binne se wer werom yn Ljouwert.
Yntusken moatte de filmrjochten noch regele wurde en dan krije we de boel wer yn
Bakhúzen werom.
Alle films kinne dan ynsjoen wurde fia it Fries Filmarchief. Dat sit yn bij Tresoar yn
Ljouwert. Sa no en dan komme der wol es films út harren foarrie op Omrop Fryslân
ûnder de titel 'Blik Op Souder'.

Fan'e film ut 1982 sille se dêr it troch ús opjûne tal DVD's
kopieëre (fan'e list mei minsken dy't der ien besteld hawwe).
Dus: se binne der noch net, mar der wurdt oan wurke en se
komme der al!

Tryntsje Stienstra fan'e jubileumkommisje fan BMR.

Op 11 november vieren we weer Sint Maarten. Eigenlijk vieren we de sterfdag van
deze heilige, die op 11 november van het jaar 397 gestorven is. De legende verteld
van een man die door de keizer tot ridder geslagen was. Deze ridder Martinus was
een goed mens met een warm hart en oog voor zijn medemens. Toen hij op een
koude winterdag op zijn paard naar huis reed, zag hij een man in de sneeuw zitten
zonder jas. Hij sprong van zijn paard en sneed zijn mantel met zijn zwaard doormidden. En gaf de man een
helft van zijn mantel. Dat
was in die tijd en zeer edelmoedig gebaar, want bedelaars en edelen stonden
maatschappelijk mijlen ver
verwijderd van elkaar. Dit,
plus nog meer edelmoedige
daden van deze ridder hebben hem na zijn dood een
heiligverklaring opgeleverd.
En spreken we op 11 november over het feest van Sint
Maarten. Het is vooral een
kinderfeest waarbij de kinderen van ons dorp bij u aan
de deur komen met prachtige lampionnen en liedjes
zingen. En als tegenprestatie
krijgen ze wat snoep of een
koekje. Dit feest wordt in
andere landen nog uitgebreider gevierd. Zo is er in het Belgische Beveren een Sint
Maarten die op zijn paard door de hele gemeente rijdt en eindigt op het grote
marktplein waar honderden kinderen hem verwelkomen met snoep en liederen. En
in Limburg wordt het verhaal van Sint Maarten nagespeeld. Ook daar rijdt Sint Maarten door de straten en lopen de kinderen met lampionnen achter hem aan. Het
feest van deze weldoener is een voorbeeld voor ons en onze kinderen om nooit je
medemens te vergeten. Dus als u op 11 november de deurbel ‘s
avonds hoort en er staat een groepje kinderen met lampions voor
de deur, denk dan even aan Sint Maarten en geef met uw hart een
kleine attentie.
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Verslag Country Fair Friesland 2009 van de Balkster Courant
Maar, als dit nieuwe plan doorgaat hebben we één project in plaats van twee aparte
projecten. Daardoor maar één keer overlast, geen jarenlange ergernis over een halve 'oude straat', en de totale kosten lager.
Maar dit nieuwe plan kost wel 100.000 euro meer. Daarover moet de gemeenteraad
beslissen. Dit doen ze op 6 oktober a.s. in een (openbare) raadsvergadering.
Het college van B&W heeft zich al positief uitgesproken over het voorstel.

Als alles goed gaat.
Als de raad akkoord is kan het aanbesteed worden. Daar staat een wettelijke termijn van 56 dagen voor. Dan is het winter: geen tijd voor rioolwerkzaamheden.
Het plan is daarom om maart 2010 met de verbetering van de Sint Odulphusstraat te
beginnen.
Wat dus inderdaad 'na de bouwvak' is……

Wat u eraan kunt doen:
Gemeenteraadsleden duidelijk maken hoe blij Bakhuizen zou zijn met een
(natuurlijk hele) vernieuwde straat, op 6 oktober naar de raadsvergadering gaan,
hopen, bidden, duimen…

Tryntsje Stienstra (lid van de straatcommissie)
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Herinrichting Sint Odulphusstraat
De Sint Odulphusstraat
Mensen met enige levenservaring weten dat 'na de bouwvak' een flexibele tijdsaanduiding is.

Wat eraan vooraf ging:
In eerste instantie had de gemeente gedacht dat de problemen in de Sint Odulphusstraat vooral in het deel vanaf T. de Boerstraat tot aan de hoek bij café Domper
zaten. Dat was ook het stuk straat waarvan de riolering vernieuwd moest worden.
De 'straatcommissie' vanuit het dorp heeft gelukkig goed duidelijk kunnen maken
dat westelijk daarvan juist een van de slechtste plekken zat.

Daarom is er toen een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting van de gehele
straat.
Maar het moest in 2 fases uitgevoerd worden, omdat het budget te krap was voor de
hele straat. De eerste fase zou tot aan nummer 40/49 doorlopen, zodat de schuinste
gedeeltes vervangen zouden worden.

Country Fair Friesland 4-6 sept. 2009 in Harich

Piet Paulusma te vroeg in Gaasterland

Het meest westelijke deel (vanaf nummer 40/49 tot aan de Koaiwei) zou dan in de
tweede fase aan de beurt zijn.

De stand van zaken.
De betrokken mensen van de gemeente hadden tijdens de voorlichtingsavonden
vanuit het dorp wel meegekregen dat men het heel raar vindt dat een straat maar
tot halverwege opgeknapt wordt.
Ze hebben daarom in de zomer de plannen zo veranderd dat de hele straat in één
keer aangepakt kan worden.
Daarom is het oorspronkelijke plan niet aanbesteed en is er nog niet met graven
begonnen.

Weerman Piet Paulusma
uit Harlingen overviel de
organisatie van Country
Fair Friesland door een
dag eerder dan gepland te
komen voor opnamen voor
SBS6. In allerijl werd een
“decor” gecreëerd voor de
televisiemensen en zo kon
toch nog reclame gemaakt
worden voor het Gaasterlandse outdoorfestijn dat
plaatsvond van vrijdag 4
tot zondag 6 september jl.
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Kinderboekenweekgeschenk
De wraak van het spruitje van Jan Paul Schutten

Waarom zijn snoep en friet wel lekker en gezonde
dingen meestal niet? Waarom is lekker lekker en vies vies?
Wat is gezond? Is het niet mogelijk om iets gezonds te
maken dat elk kind lekker vindt? Bijvoorbeeld een
heerlijke snack met spruitjes?
In De wraak van het spruitje gaat Jan Paul Schutten op
bezoek bij de grootste 'lekkerexperts' van Nederland. Welke geheimen hebben
MARS, McDonalds, Coca Cola en de beste kok van Nederland? Welke spectaculaire
ontdekkingen hebben de onderzoekers van de Universiteit van Wageningen gedaan
op het gebied van eten en snacken? Wat moet je er allemaal voor doen om een
spruitjesgerecht te maken dat net zo lekker is als een kroket of chocoladereep? En
lukt het uiteindelijk om zo'n gezonde spruitjessnack te maken? Willen alle kinderen
van Nederland na de Kinderboekenweek aan het spruitje?

Programma Bibliotheek Balk
Woensdag 7 oktober van 13.30 tot 15.30 uur | Voor 8 tot 12 jarigen
Ben jij een echte chefkok? Speel dan het spel: “Ruik eens wat ik zeg!”
en/of laat zien dat je wat lekkers kunt maken van de ingrediënten en recepten die
klaar staan.
Woensdag 14 oktober van 13.30 tot 15.00 uur | Voor 4 tot 8 jarigen
Kom je ook als koksmaatje of keukenprinses naar de kinderboekenweek? Potten en
pannen en pollepels niet vergeten, want daarmee laten we iedereen in de hoofdstraat horen dat we aan tafel gaan!!!
In de bibliotheek is een verrassingstaart met een smakelijk verhaal!
De hele kinderboekenweek kun je de Raadselroute volgen (waarmee je een hele
lekkere excursie kunt winnen), overheerlijke boeken lenen en alvast een beetje
proeven van nieuwe verrukkelijke boeken!

Openbare Bibliotheek Balk, Dubbeldwarsstraat 1a, 8561 BC Balk, 0514-602355
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Noordzeevissen
nodigt u uit voor de informatieavond
over de

Kanjertraining
op

dinsdag 27 oktober 2009 om 20.00 uur
Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert
denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder
last van sociale stress. De Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat
veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen
concentreren op school en betere leerresultaten halen.
Vanaf 1 oktober wordt de Kanjertraining een vast onderdeel van de lessen op de RKPC basisschool
De Toekomst. Alle leerkrachten zijn dan begonnen met de cursus
Kanjertraining en bevoegd om deze training aan kinderen te geven.

Om alle ouders en geïnteresseerden, zoals
trainers of leiding van voetbal, volleybal,
gidsen, blokhut of andere clubs in Bakhuizen
en omstreken, kennis te laten maken met de
Kanjertraining is er op 27 oktober om 20.00
uur op school een informatieavond
georganiseerd!
Tijdens deze avond zal Rianne Ridderinkhof (cursusleidster) uitleg
geven over wat de Kanjertraining nu precies inhoudt. Als u vooraf
al meer informatie wilt, verwijs ik u naar de website van de Kanjertraining.
www.kanjertraining.nl
Namens Rianne Ridderinkhof en het team van RKPC basisschool De Toekomst nodig ik iedereen
van harte uit!
Norbert Dechesne (Directeur)

Op zaterdag 24 oktober wordt er een dagje
Noordzeevissen georganiseerd.
Kosten voor de boot zijn € 32,50 per persoon. Deze kosten zijn exclusief hengel,
aas en reiskosten. Wat de vangst betreft
blijft het koffiedik kijken. Een ijsbeer zal
er vast niet gevangen worden, maar
misschien komen Jaws en zijn zeevriend
Flipper wel even langs.
Bij terugkomst is er in 't Syltsje Volendamse avond en worden de gevangen vissen
gerookt op het terras.
Geef je op tijd op!, want vol=vol
Opgave en betaling graag persoonlijk in het café, want het is “boter bij de vis”.

Voetbalclinic
Op woensdag 7 oktober heeft de RKVV Bakhuizen een voetbalclinic georganiseerd
door Heerenveen. Maarten de Jong, wel bekend van zijn ijverige speelstijl als voetballer, heeft hierover de leiding. De deelname is goed. Er zijn momenteel 70
kinderen aangemeld en dat is via de scholen in Hemelum en Bakhuizen goed gelukt.
Ook doen alle jeugdleden van de voetbal (voor zover mogelijk) mee aan de clinic.

De groepen zijn niet groot en dus kunnen ook minder getalenteerde
kinderen hier juist heel goed aan meedoen. Bij bepaalde
spelonderdelen wordt wel een score genoteerd. Indien jij je nog
niet hebt opgegeven dan kun je melden bij de heer Jozef
Vogelzang, telefoonnummer 0514581566. Het is wel van belang om
op tijd aanwezig te zijn. Het begint om 15.00. Vanaf 14.30 kunt al
terecht op en bij de voetbalvelden van de RKVV Bakhuizen.

Nu maar afwachten wat dit oplevert. De naam Bakhuys is wel befaamd in de voetbalwereld door die beroemde kopbal. Misschien rolt er nu een nieuwe schijnbeweging uit nadat één van de deelnemers Maarten de Jong met een listige beweging
met de bal in de maling neemt.
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Natuurorganisaties in Gaasterland pakken flink uit tijdens de
Gaasterlandse Natuurweek in de herfstvakantie!

De gesubsidieerde tonnen kosten de inwoners € 30,--(incl. BTW). Deze prijzen zijn
inclusief deksel, vulautomaat en kraan. Beide regentonnen kunt u bekijken in de
hal van het gemeentehuis, Dubbelstraat 1 te Balk en bij het kringloopstation, Ei-

OUDEMIRDUM- Van 17 tot en met 24 oktober 2009 vindt voor de 22 keer de
“Gaasterlandse Natuurweek’ ‘plaats. De samenwerkende natuurorganisaties in
Gaasterland en Informatiecentrum Mar en Klif pakken flink uit met een uniek en
gevarieerd programma. De week staat bol van activiteiten, zoals vaartochten, wandelingen, een bustocht, een foto workshop, een grote groene markt in het prachtige
Rijsterbos, een lezing door Govert Schilling, een speciale tentoonstelling bij Mar en
Klif en kinderactiviteiten zoals tekenworkshops en circusworkshops.

gen Haard 11 te Balk.

Tijdens deze week is het thema: ’Natura artis magistra’ ,wat ’De natuur is de
leermeesteres van de kunst’ betekent. De activiteiten, waarin het thema in zijn
volle breedte aan bod komt, vinden plaats op diverse locaties in Gaasterland.

opnieuw bestellen. Indien u in de voorjaarsactie 1 ton heeft besteld kunt u in

Speciale fototentoonstelling in informatiecentrum Mar en Klif
‘natuur en oude ambachten’.

De tonnen kunnen besteld worden door het invullen van het aanvraagformulier op

Tijdens deze week is er een speciale tentoonstelling van oude foto’s met daarop
afgebeeld oude ambachten, die natuur gerelateerd zijn. Afdrukken van oude foto’s
over het eikenhakhout en het lijstervangen, een echte bugel en een foto van stobberooiers zijn in deze tentoonstelling te zien. De tentoonstelling wordt zaterdag 17
oktober om 11.30 uur geopend. De toegang is gratis.

kunt verkrijgen op het gemeentehuis te Balk of bij de buitendienst van de afde-

ste

Wanneer bestellen?
De actie loopt tot en met 31 oktober 2009 en is bedoeld voor inwoners van Gaasterlân-Sleat. U kunt maximaal twee tonnen per huishouden bestellen, alleen voor
eigen gebruik.
Als u in de voorjaarsactie reeds 2 tonnen heeft besteld kunt u deze keer niet
deze actie maximaal 1 ton bestellen.
Hoe bestellen?
de website (www.gaasterlan-sleat.nl) of door het invullen van een formulier dat u
ling Beheer, Eigen Haard 11 te Balk. Dit formulier kunt u inleveren bij het gemeentehuis, Postbus 30, 8560 AA BALK.
Wanneer betalen?
Belangrijk is dat het verschuldigde bedrag vóór 1 november a.s. is bijgeschreven
op banknummer 30.52.12.001 of gironummer 812723 van de gemeente Gaasterlân

Opening zaterdag 17 oktober
Het begint allemaal op zaterdag 17 oktober aan de Luts, bij Kippenburg. Om 13.00
uur, 14.00 uur en 15.00 uur kan door belangstellenden die zich hiervoor opgegeven
hebben een praamtocht gemaakt worden naar de Wyldemerk. Aangemeerd bij de
Wyldemerk gaat de groep op stap met een gids, die zal vertellen over de bijzondere
waarden van dit prachtige natuurgebied. De wandeling met de gids duurt ongeveer
een uur. Na de wandeling gaan de gasten weer aan boord van de praam, die hen
weer terug brengt naar Kippenburg. De schipper zorgt tijdens de vaartocht met zijn
accordeon voor nog meer gezelligheid en sfeer, waardoor het voor u een onvergetelijke middag wordt!

-Sleat, ovv regentonactie en uw adres.
Wanneer ophalen?
U kunt de ton(nen) uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs afhalen op:
donderdag 26 november 2009 tussen 13.00 en 16.00 uur / vrijdag 27 november
2009 tussen 13.00 en 16.00 uur /zaterdag 28 november 2009 tussen 09.00 en
12.00 uur bij het gemeentelijk kringloopstation, Eigen Haard 11 te Balk.
U ontvangt daarover geen afzonderlijk bericht
van de gemeente.

Het kost 5,= per persoon. Aanmelden is noodzakelijk:  0514-571777
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Actie regenton Gaasterlân-Sleat najaar 2009
Grote groene markt op zondag 18 oktober in het Rijsterbos
Schoon leidingwater is van levensbelang voor iedereen. Het is belangrijk om verspilling ervan tegen te gaan. Efficiënt gebruik van hemelwater voor allerlei doeleinden
zoals tuinbesproeiing, autowassen of ramen lappen, kan hierin een bijdrage leveren.
Daarom heeft de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat besloten haar inwoners de
mogelijkheid te bieden om tegen een aantrekkelijke prijs een door de gemeente
gesubsidieerde regenton aan te schaffen, van kunststof of van hout. Met deze actie
wil de gemeente het bewuster en zuiniger omgaan met (leiding)water stimuleren.
Gratis regenwater, dat laat je toch niet lopen?
Gemiddeld gebruiken we per persoon 130 liter leidingwater per dag. Hiervan wordt
minder dan 5 liter gebruikt voor eten en drinken. Het meeste van dit schone water
dient om de wc door te spoelen, te douchen, de auto te wassen of de tuin te sproeien. Het vergt veel energie en investeringen om dit water schoon te maken. Bovendien is de voorraad niet onuitputtelijk en is schoon en zoet water van levensbelang
voor iedereen. Door het grootverbruik van de Nederlandse huishoudens en bedrijven, is de grondwaterstand sinds jaren aan het dalen. Nederland ´verdroogt´ en dit
heeft nadelige effecten op de Nederlandse natuur. Jaarlijks valt er echter zo’n
80.000 liter regenwater op het dak van een doorsnee huis. Bij de meeste huizen
verdwijnt dit water regelrecht in het riool. Dat is zonde. Met een regenton kunt u
dit water opvangen en in het huishouden gebruiken.
Zorgvuldig omgaan met water
Gebruik van de regenton is een eenvoudige en goedkope manier om zorgvuldiger om
te gaan met water. Zo komt een deel van het schone regenwater weer ten goede
aan de bodem en hoeft het water niet onnodig naar een zuiveringsinstallatie te worden afgevoerd. Hierdoor gaan we verdroging tegen en kan de waterzuivering efficiënter en minder milieubelastend werken. U bespaart op deze manier al gauw duizenden liters drinkwater per jaar, iets dat u zeker in uw portemonnee zult merken.
Wat houdt de actie regenton in?
Gaasterlân-Sleat geeft subsidie op de aanschaf van een regenton. U kunt bij de gemeente twee verschillende regentonnen voor een aantrekkelijke prijs kopen: een
kunststof ton met een inhoud van 227 liter en een houten ton met een inhoud van
225 liter.

Zondag 18 oktober is er van 10.00 tot 16.00 uur een sfeervolle markt in het
Rijsterbos. Verschillende aanbieders van natuurproducten zijn vertegenwoordigd.
Aanwezig zijn onder andere een imker, een boekenkraam en demonstraties van oude ambachten zullen te bewonderen zijn. Naast de prachtige ambiance van het
Rijsterbos wordt de sfeer versterkt met muziek optredens. De Wereldwinkel verzorgt een gezellige koffiehoek en er is een poffertjeskraam voor liefhebbers van de
zoete trek. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. Informatie hierover is
bij onder andere de kraam van Mar en Klif verkrijgbaar. De markt is dit jaar nog
weer grootser van opzet in vergelijking met vorig jaar!
Kortom: Zondag 18 oktober is het Rijsterbos voor alle leeftijden ‘the place to be!’.
Een dag met activiteiten en een gezellige sfeer die je niet gemist wilt hebben!

Lezing
De welbekende sterrenkundige Govert Schilling houdt donderdag 22 oktober ’s
avonds vanaf 20.00 uur bij Mar en Klif een lezing. Govert Schilling, wel bekend van
Vroege Vogels op zondagmorgen op radio 1, zal u moeiteloos een avond weten te
boeien met interessante wetenswaardigheden en prachtige verhalen rond het thema
‘De echte natuurliefhebber kijkt verder dan de horizon’.
Kosten: 7,50 (incl koffie/thee). Aanmelden noodzakelijk:  0514-571777

Kinderactiviteiten
Gedurende de gehele week zijn er elke dag kinderactiviteiten. Hiervoor moeten ze
zich wel van te voren opgeven op 0514-571777. Voor overige informatie zie
www.marenklif.nl.
Op maandag 19 oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 uur voor kinderen van 3 tot 6
jaar een speciaal egelpad uitgezet in bos Elfbergen. Kosten 2,= euro (incl.
limonade)
Dinsdag 20 oktober kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar om 13.30 terecht in de
Treemter in Balk voor circusworkshops. Onder deskundige begeleiding leren kinderen jongleren met balletjes en ringen, éénwielers berijden, op tonnetjes lopen en
nog veel meer circusacts uitvoeren. Kosten 5,= euro, incl. limonade.
Woensdag 21 oktober is er voor kinderen van 8 t/m 10 jaar het activiteitencircuit
‘Bas de Boswachtershond’ in het Rijsterbos .Wanneer de activiteiten goed volbracht
worden, krijgen de kinderen een heus boswachtersdiploma!
Kosten 4,= euro incl. limonade.
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Donderdag 22 oktober is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar van 14.00 uur tot 15.00
uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur bij Mar en Klif een tekenworkshop onder deskundige begeleiding. Kinderen tekenen als een echte beroepstekenaar achter een echte
schildersezel opgezette dieren na. De schildersezels zullen op verschillende plaatsen in het centrum neergezet worden, zodat ook ouders, pakes en beppes en andere
belangstellenden de kunsten van de jeugd kunnen bewonderen.
Kosten 5,= euro, incl. limonade.
Op vrijdag 23 oktober is er in het Rijsterbos een activiteitencircuit voor
‘Natuurcommando’s’ van 10 t/m 13 jaar. Kolonel Bliksem vertelt wat we voor kleurgebruik en camouflage van de natuur kunnen leren. De kolonel verwacht dat de
deelnemers in zelfgemaakte camouflagekleren komen en hij zorgt ervoor dat ze in
het bos worden geschminkt. Dan gaan ze natuur-commando-opdrachten uitvoeren,
onder andere verstoppen en zoeken. Wanneer deze goed volbracht worden, krijgen
ze een herinnering mee naar huis, voor de beste is er een onderscheiding! Kosten
4,= euro, incl. limonade
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Belangstellenden kunnen verschillende toepassingen van houtzagen bekijken, Ook
begint er om 13.30 uur een bustocht met de Gaasterland Express langs houtzaagmolen de Rat in IJlst en korenmolen het Lam in Woudsend. Kosten: 6,= voor bustocht en entree voor beide molens. Opgave  0514-571777
Zaterdagavond is er tot slot weer de Nacht van de Nacht. Het thema is dit jaar:
‘Hoe donker is donker?’. De Start is om 20.00 uur bij de hoofdingang van het Rijsterbos. Deelname is gratis en na afloop krijgt iedereen een passend aandenken mee
naar huis.

Het gehele programma van de Natuurweek is te vinden op www.marenklif.nl.

Oproep nieuwe bestuursleden Dorpsbelang!

Verder…….
Woensdag 21 oktober is er vanaf 14.00 uur bij ingang De Dollen een wandeling onder leiding van een gids naar het Oudemirdumer Klif. Dit natuurterrein met zijn
unieke historie en bijzondere natuurwaarden, dat anders gesloten is voor publiek
kan deze middag door belangstellenden beleefd worden. De wandeling duurt tot
ongeveer 16.00 uur. Kosten: gratis.
De wisseling van seizoenen biedt vaak kansen op mooie natuurfoto’s. Vrijdag 23
oktober is er de mogelijkheid om op pad te gaan met natuurfotograaf Jan Tijsma.
Na een korte inleiding in Mar en Klif om 13.00 uur, gaan belangstellenden die zich
opgegeven hebben met hun eigen digitale camera en eventueel statief de natuur in.
Met praktische tips en voorbeelden uit de praktijk wordt geleerd een natuurmoment
door de ogen van een fotograaf te bekijken tijdens deze natuur-foto-workshop. De
middag start om 13.00 uur bij Mar en Klif en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Kosten 10,= euro. Opgave  0514-571777.
Zaterdag 24 oktober is er bij de werkschuur van Staatsbosbeheer in bos Elfbergen
een houtzaagdag. Toegang gratis.

Dorpsbelang is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Momenteel hebben we enkele vacatures!
De vereniging voor dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs is opgericht
om op te komen voor de belangen en de leefbaarheid van de betreffende dorpen. Het maakt vaak meer indruk bij instanties als men spreekt
voor een heel dorp, of zelfs voor drie dorpen, dan dat men spreekt als
individu. Het is daarom belangrijk dat er in Dorpsbelang voldoende
mensen zitten die een afspiegeling vormen van onze dorpsgemeenschap.
Reden voor het bestuur om uit te kijken naar enthousiaste dorpsgenoten die ons willen komen versterken!
Voor nu en volgend jaar zoeken wij 5 nieuwe collega's.
Wilt u een steentje bijdragen? Informeer dan bij Joop Melchers ( 0514795107) of Wink Blomsma (06-54 986 718).

