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Zoals we gezien hebben is op
maandag 12 april aannemersbedrijf A. Faber begonnen met
de werkzaamheden aan de
St. Odulphusstraat in Bakhuizen.
De hele St. Odulphusstraat zal
worden aangepakt. In het deel
tussen de T. de Boerstraat en de
Havenstraat wordt de riolering
vervangen door een gescheiden
stelsel. Door het afkoppelen van
zoveel mogelijk dakvlakken
wordt de riolering ontlast en
wordt wateroverlast tegen
gegaan. Tevens word de weg
opnieuw ingedeeld. Het plein
krijgt een meer “dorps”
karakter.
Om de overlast voor de bewoners
zo minimaal mogelijk te houden
worden de werkzaamheden in
gedeelten uitgevoerd. Tevens
blijven de winkels hierdoor zo
goed mogelijk bereikbaar. Het
eenrichtingverkeer word tijdelijk
opgeheven.
De aannemer is momenteel bezig in het
eerste gedeelte tussen
de T. de Boerstraat en
de Spar.

Wanneer het vervangen van de
riolering klaar is wordt het plein
voor de Spar in twee gedeelten
aangepakt. Na het omdraaien van
de verkeersomleiding volgt het
stuk tot aan de Havenstraat.
Door het plaatsen van borden
worden de omleidingen verduidelijkt. Per segment zullen de
werkzaamheden ca. 3 weken in
beslag nemen. Het deel van de
Odulphusstraat tussen de Havenstraat en de Meester Dollestraat
word in stukken van 50 á 75
meter opnieuw bestraat. Volgens
planning zijn alle werkzaamheden voor de bouwvakvakantie
afgerond.
Voor vragen met betrekking tot
de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de
uitvoerder, de heer Van Straten
tel. 06-10337471 of met de
gemeente, J. Fraza, telefoonnummer 0514-608161
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Zonnebloem middag
Woensdag 3 maart verzorgde de afdeling Koudum, Bakhuizen en Hemelum van de Zonnebloem
een gezellige middag in de Klink te Koudum Om twee uur heette de voorzitter Jelle Dijkstra
de ruim 100 aanwezigen welkom. In het bijzonder het muziek groepje ‘Yn’e Lijte’, een vocaal
ensemble, bestaande uit drie dames en twee heren, dat deze middag zou verzorgen.
Maar eerst konden we genieten van een kopje koffie of thee met cake. We kregen uitleg over
de muziekstukjes die ze speelden en waar ook bij gezongen werd. En er waren ook meezingers
natuurlijk en het refrein kende iedereen wel. Droomland is natuurlijk een ander genre dan It
feintsje fan Menaam. Op de grote stille heide dateert nog uit onze kinderjaren en wie kan dat
niet mee zingen. Grutte Grize Fûgel van Frederieke Kleefstra is een fries liedje en bij de
aanwezigen dan ook wel bekend.
In de pauze volgde nog een verloting, en velen werden verblijd met een prijsje. De voorzitter
bedankt het muziekgroepje voor het naar voren gebrachte, gevolgd door een hartelijk applaus.
Namens de gasten een woord van dank aan alle vrijwilligers die deze middag verzorgden, van
vervoer, jassen aannemen, naar de plaats begeleiden en voor het serveren van een natje en
een droogje op z’n tijd.
Het was een mooie geslaagde Zonnebloem middag!

Ravelijn
S.Schaper-Algera

Advertentie
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Jeugdbazar RKVV Bakhuizen
Zaterdag 24 april is er in en om de kantine een grote jeugdbazar t.b.v. de jeugd van RKVV
Bakhuizen. Uiteraard missen daar de grabbelton, het blikgooien en de caviabak niet, maar er is
meer wat aandacht verdient. Wat dacht u van Dikke Bertha, oftewel snelheidschieten, latje
schieten en gaten schieten. Dat is toch een bepaalde kunst, maar waarom zou Jan Burger daarvoor geen talenten hebben. Dat geldt ook voor het broekhangen, de reuzenspiraal, spijker slaan
en darten.
Dan is er nog een waarzegger met wie u even in uw toekomst kunt kijken. Ook is er de mysteryguest. U mag raden wie die persoon is. Kortom welke bekende is zo onherkenbaar gemaakt?!
De beroemde Petje op, Pet af quiz hebben we even geleend van Holland Sport van de VPRO en
het WK-spel is voor de kenner, maar daar hebben we er hier nogal een paar van.
Er staan twee eettentjes waar u shoarma, hamburgers en kibbeling kunt krijgen om uw honger
te stillen en voor de jeugdige drinker is er een limonadebar. Uiteraard is de kantine ook open.
Bij veel spelonderdelen is de prijs laag gehouden (0,50 eurocent) en voor de kinderen is er een
speciale spelkaart die ze voor een euro kunnen kopen en waarmee ze eenmaal kunnen meedoen met darten, blikgooien, spijker slaan en de drie schietspelen buiten op het voetbalveld.
De muzikale omlijsting maakt het feest compleet en het beloofd dan ook een leuke middag en
avond te worden. Het begint om 16.30 uur!

Helaas gaat de
traditionele optocht
op Koninginnedag in
Oudemirdum niet door
wegens te weinig
opgegeven wagens.
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Dodenherdenking 2010
Na een lange strenge winter hebben de ’ljip’, ‘skries’ en andere vogels toch de weg naar
‘it Heitelân’ weer gevonden en nadert nu de meimaand met rasse schreden.
Maar mei betekent voor ons in Nederland niet alleen de periode van het voorjaar, waarin
iedere vogel een ei legt, maar ook de viering van de Bevrijding van ons land na die vijf lange
bezettingsjaren gedurende de Tweede Wereldoorlog. Daaraan voorafgaand herdenken we hen
die gevallen zijn in die verschrikkelijke periode, als soldaat, verzetsstrijder, gijzelaar of als
‘gewoon’ burgerslachtoffer omdat je toevallig jood, zigeuner of bijvoorbeeld homo was.
Op 4 mei gedenken wij hen en met hen al die anderen die zijn gevallen tijdens latere conflicten overal ter wereld. Want helaas is oorlog van alle tijden en ook nu zijn er vrijwel dagelijks
onschuldige slachtoffers te betreuren.
Het is goed om te zien dat zo velen uit de dorpsgemeenschap deze 4-mei herdenking ieder jaar
komen meebeleven. Fijn, dat de kinderen van de basisschool de Toekomst ook dit jaar weer,
ondanks de meivakantie, deelnemen aan deze herdenking. Dat zij de door hen geadopteerde
graven van de omgekomen vliegers zo trouw blijven, is hartverwarmend.

Het programma:
18.00 Vlaggen halfstok
19.00 Klokgelui
19.30 Samenkomst in de St. Odulphuskerk met orgelspel en een korte inleiding door
pastor Mulder.
19.45 Begeleid door de klok, stille tocht naar de graven van de omgekomen vliegers,
waarbij zwijgend een ronde om het kerkhof wordt gemaakt.
19.55 Iedereen is verzameld rond de graven. De kerkhofvlaggen worden halfstok gehesen.
19.57 Klok stil; de “Taptoe” wordt geblazen als eresaluut aan de gevallenen.
20.00 De klok slaat 8 uur; vervolgens twee minuten stilte.
20.02 Wilhelmus (1e en 6e couplet) m.m.v. Euphonia.
- Aansluitend kranslegging en toespraak door de
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.
- Kinderen van basisschool “de Toekomst” leggen
bloemen en lezen eigen gedichten.
- Gelegenheid voor anderen om hun meegebrachte bloemen neer te leggen.
- Afsluitend woord namens het 4 mei comité.
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Lente, een nieuw leven
Wie wel eens naar klassieke muziek luistert,
zal ook wel eens van de vier jaargetijden van
Vivaldi gehoord hebben.
De ‘Lente’ is een licht, opgewekt en vrolijk
stuk muziek. Ook al hou je niet van klassiek,
toch moet je die componisten nageven dat ze
een stemming in hun muziek konden brengen,
die wat doet met ons gemoed. Zo ook de
‘Lente’ van Vivaldi.
Het is alsof je door een veld loopt met in de
verte een glooiend landschap met bossen. Je
hoort, ruikt en voelt de natuur die ontwaakt.
Ik denk dat ze vroeger dichter bij de natuur
leefden dan wij tegenwoordig. De lente is ook
een periode die ons gevoel losser maakt in
denken en handelen. We willen vrolijker in het
leven staan, maar worden soms afgeremd.
Omdat er in ons leven soms gebeurtenissen
zijn die een dieper gevoel bij ons achterlaten.
Zo is een sterfgeval in de familie of bij naaste
vrienden een moment dat alle andere zaken
op de achtergrond zet. Zulke gebeurtenissen
zijn zo ingrijpend dat alles moet wijken.
Verdriet is een emotie die je zelf moet
verwerken, en kunt delen met naaste familie
en kennissen. Het elkaar steunen in moeilijke
tijden geeft een hechtere band in je relatie
met mensen om je heen. Het helpt het rouwproces draaglijker te maken.

Maar ja, het geeft wel een dubbel gevoel in de
lente, waar de hele natuur weer nieuw leven
brengt, terwijl je zelf nog het verlies van een
geliefd iemand moet verwerken. Maar als je
even stilstaat bij dit tweestrijdige gevoel komt
bij mij toch een warm gevoel naar boven als ik
naar klassieke muziek luister.
En dan kom ik weer terug op onze vriend
Vivaldi. Deze componist is al lang dood, maar
zijn muziek is nog springlevend. En dat is ook
zo met de mensen die ons zijn ontvallen.
Al zijn ze niet tastbaar aanwezig, toch zijn er
nog talloze verbindingen, zoals foto’s of
video’s, gebruiksvoorwerpen en verhalen.
Ieder mens laat na zijn dood een spoor na van
herinneringen en gevoelens van dankbaarheid.
Alle mooie herinneringen houden we vast en
geven ons houvast om verder te leven. Want
het leven gaat gewoon door voor ons mensen,
en dat is ook goed zo. Want dat is ook de wens
van hen die ons verlaten hebben.
Uithuilen en opnieuw beginnen, is ook een
gezegde dat in de lente dus heel goed van toepassing is. Sterker nog, misschien is de lente
wel de beste tijd voor een nieuw leven na de
dood.

De Eachteister.

Hulp gezocht voor mensen met Multiple Sclerose
Het Nationaal MS Fonds organiseert van 10 tot en met 17 mei een vakantieweek voor mensen met Multiple Sclerose. Dit jaar wordt de vakantieweek gehouden in Elsloo (Fr) in de Vrije Vogel. De vakantieweek
is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en staat in het thema van beweging.
Het Nationaal MS Fonds is nog dringend op zoek naar verzorgenden en verpleegkundigen. Ben je sociaal
en kan je goed in groepsverband werken? Neem dan contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS
Fonds Tel. 010-591 98 39 of pamela@nmsf.nl
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057.
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Boottocht Senioren
Op donderdag 6 mei organiseren we weer de jaarlijkse boottocht. We vertrekken om 9.00 uur
vanaf de Haverkamp in Sloten.
Het is de bedoeling via het Slotermeer, Woudsend en IJlst naar Sneek te varen. In Sneek zal de
boot aanleggen en kan er even van boord worden gestapt.
Ook zal hier de lunch worden genuttigd.
’s Middags varen we via het Snekermeer, Jeltesloot en Woudsend weer
terug naar Sloten, waar we rond 17.00 uur weer terug zijn.
De kosten bedragen € 40,- per persoon
U kunt zich opgeven bij:

Marijke Weitenberg – de Vreeze
De Maren 26
Hemelum
Tel: 0514-581598

Behoefte aan meer inspraak? Wordt lid van Dorpsbelang dan ontvangt u 6 x per jaar ons zeer
informatieve blad Op ‘e Hichte.
Ook actief meedoen en meepraten? Word lid van het
bestuur. Meld u aan via e-mail of bel naar: 0514-795107
Dorpsbelang is dringend op zoek naar:
een voorzitter, penningmeester en een secretaris.

Beste inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs,
Het is u wellicht ontgaan dat de datum van de inschrijving voor deelname aan de markt van 5 juni as. al is verstreken.
We hebben nog enkele plaatsen over, dus wilt u meedoen reageer dan
snel!
U kunt zich aanmelden bij :
Corrie Hiemstra tel.0514-581792 of e-mail: corriehiemstra@hetnet.nl
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Actiedag

Actiedag

Actiedag

Actiedag

Op dinsdag 11 mei vindt er op basisschool “De Toekomst”
een actiedag plaats. De opbrengst is dit jaar voor het werk
van Father Francis in Ghana. We nodigen hiervoor iedereen,
jong en oud, uit om met ons mee te doen!

De bedoeling is dat u om 16.30 uur op school aanwezig bent.
We starten dan met een fietstocht van 10 km en met een wandeltocht van 5 km. Ook als u hier niet aan mee kunt doen, bent
u van harte welkom.

Na de fiets- en wandeltocht is er (ongeveer 18.30 uur) op
school gelegenheid om diverse Ghanese gerechten te
proeven onder het genot van koffie, thee en
limonade. Dit natuurlijk allemaal tegen betaling voor
het goede doel!
Tevens kan men filmbeelden uit Ghana bekijken
en………….men kan zelfs in Ghanese kleding op de
foto!!

De kosten voor de fiets of wandeltocht zijn € 2.50 per persoon en € 5,- voor een
gezin. We stellen uw komst zeer op prijs.

Tot ziens op 11 mei!
Groeten van het actiecomité
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Wandel mee met Avond4daagse
Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO de
Avond4daagse in Bakhuizen. Dit jaar vindt de
Avond4daagse plaats op 17, 18, 19 en 20
mei aanstaande. Loopt u ook mee?
Van oudsher zijn het vooral leerlingen van de
basisschool die meedoen aan de Avond4daagse.
Ook dit jaar verwacht de organisatie weer veel
leerlingen uit de omgeving, die op pad gaan om
de felbegeerde medaille in de wacht te slepen
of gewoon om met elkaar een mooie route te
lopen.
Afstanden
De Avond4daagse kent 3 verschillende afstanden, namelijk 5, 10 en 15 kilometer per
avond. De meeste deelnemers kiezen voor 5 en
10 kilometer. Maar, de vier routes van 15 kilometer zijn ook prachtig en goed te doen op een
avond.
Startplaats en tijden
De Avond4daagse start iedere avond bij
De Gearte. De deelnemers aan de 10 en 15
kilometer kunnen al om 17.30 uur starten.
De deelnemers aan de 5 kilometer starten om
18.00 uur.
Meedoen?
Als u wilt meedoen, dan kunt u zich op de
1e avond (maandag 17 mei) melden bij de
inschrijfbalie in De Gearte. Het inschrijfgeld
bedraagt € 4,00 per persoon.
Het inschrijven van de leerlingen loopt zoals
voorgaande jaren via school. De leerlingen
worden hierover apart geïnformeerd.

Donateursactie
Eind jaren ’90 is het Bestuur van BEO succesvol
actief geweest met het werven van donateurs
voor de club. Door verhuizing, overlijden en
andere redenen is het donateurbestand de afgelopen jaren flink uitgedund. Daarnaast
krijgen we regelmatig de vraag of men zich niet
kan aanmelden als nieuwe donateur.
Daarom hebben wij besloten om de bewoners
van Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken
opnieuw te benaderen voor een jaarlijkse
donatie.

De komende jaren willen we met BEO op sportief
gebied hard aan de weg blijven timmeren.
We vinden het belangrijk dat het voor iedereen
mogelijk is om te sporten. Om dit ook in de toekomst
mogelijk te maken hebben wij uw donatie hard
nodig. Op deze manier kunnen wij gebruik blijven
maken van de juiste faciliteiten en voldoende trainers en begeleiders inzetten bij de verschillende
takken van sport. Zo zorgen we ervoor dat jong en
oud in Bakhuizen in beweging blijft!
Wanneer
In de week van 17 t/m 21 mei worden er huis aan
huis briefjes rondgebracht. Deze kunt u rustig doorlezen en dan naar wens invullen. De week daarop
(vanaf 25 mei) worden deze briefjes opgehaald samen met uw (eerste) donatie.
Bent u al donateur?
Het kan natuurlijk zijn dat u al jaren donateur van
BEO bent. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar. U krijgt
daarom een aangepaste brief, waarin wij u vragen
uw donatie te bevestigen en het bedrag aan te geven
waarvoor u wilt (blijven) doneren. Dit voor onze volledige administratie.
Mocht u onverhoopt niet thuis zijn in de week dat
de briefjes worden opgehaald, dan is het ook
mogelijk deze langs te brengen bij de verschillende bestuursleden. De adressen zullen in de
brieven worden vermeld.

Oproep nieuwe leden
Voor het volgend seizoen kunnen wij wel weer wat
nieuwe enthousiaste BEO-leden gebruiken!
Dit geldt voor alle takken van sport…
Namelijk volleybal: vanaf 8 jaar kan er bij de jeugd
gevolleybald worden, maar ook de seniorenteams
kunnen nog wel wat versterking gebruiken.
Gymnastiek: vanaf 3 jaar zijn de kinderen al welkom
op de peutergym! Ook voor de oudere kinderen zijn
er genoeg mogelijkheden en voor de senioren is daar
de trimploeg en de seniorengym!
Badminton: Met een enthousiaste groep eenmaal per
week fanatiek een shutteltje slaan! Ook in deze
groep is er nog ruimte voor nieuwe leden.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.sportfederatiebeo.nl
U bent van harte welkom!
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Stichting Bakhûster Feest
Organiseert:

Vrijmarkt
Zaterdag 5 juni
10.00 uur tot 16.00 uur
Voor jong en oud!!
Locatie: rondom de Gearte
* Vrijmarkt: opstellen vanaf 9.00 uur
* Kraampjes: Krijgen automatisch bericht over de tijd van opstellen
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GAASTERLANDSE HEUVELEN WANDELTOCHT

Beste wandelaar,
De Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht ziet er dit jaar anders uit dan u gewend bent. Deze wandeltocht
wordt dit jaar door de v.v. Bakhuizen georganiseerd onder de vlag van Alve Marren.
De Alve Marren zet op 18, 19 en 20 juni a.s. Friesland op de kaart met een groots spektakel op het
gebied van sport, cultuur en festiviteiten. De Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht maakt ook deel uit
van het Alve Marren-evenement en wordt gehouden op vrijdagavond 18 juni 2010.
In deze Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht wordt het wandelen afgewisseld met bezoeken aan de
Wildt Schuur, aan ijsboerderij ‘De Bûterkamp’ en aan de Luchtwachttoren. Deze heerlijke wandeltocht is
zowel een familiewandeltocht als geschikt voor de individuele wandelaar. U wandelt door de mooiste
streken van Friesland.
Mocht de tocht van 15 kilometer voor kinderen te lang worden dan bestaat de mogelijkheid om onderweg
af te slaan, zodat de afstand dan 10 kilometer wordt. Na overhandiging van uw welverdiende Alve Marren
trofee, bent u vrij weer uw eigen weg te kiezen.
Wij raden u echter aan om Friesland nog niet te verlaten. Het wordt namelijk na afloop van de wandeltocht aangenaam verpozen in de sportkantine van v.v. Bakhuizen en op zaterdag en zondag kunt u zich in
het muziek- en feestgedruis storten in Lemmer, Woudsend, Gaastmeer of Heeg. Of u kunt opstappen en
meevaren met een echt Fries skûtsje in Heeg om maar eens wat te noemen.
Kortom, er valt tijdens dit weekend van alles te beleven in Friesland, te beginnen in Bakhuizen op 18
juni a.s. Tot dan!

Verdere informatie:
Organiserende vereniging

: rkvv Bakhuizen, afdeling wandelen

Afstand wandeltocht

: 10 tot 15 kilometer

Melden

: Sportkantine v.v. Bakhuizen

Start vrijdag

: tussen 17.30 – 19.00 uur

Einde route

: 22.30 uur sportkantine v.v. Bakhuizen

Kosten

: € 6,-- p.p. Kinderen tot 12 jaar: € 3,--

U ontvangt het Alve Marren monsterboekje en een
herinneringspenning.
Voor meer informatie: www.alvemarren.nl

Met sportieve groet,
Wandelcommissie v.v. Bakhuizen
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Jaarvergadering dorpsbelang. d.d. 22 maart 2010
Er zijn 25 aanwezigen en 3 afmelderingen, te weten Joop Melchers, Ernst Meursing en Antje de Jager
Opening van de vergadering door Wink Blomsma
Notulen vorige vergadering d.d. 09-03-2009:
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
Ingekomen stukken:
Het is weer mogelijk om subsidie voor 2011 aan te vragen.
Mededelingen:
-

In Mirns komt een nieuw hekwerk om de begraafplaats, er worden kastanjebomen geplaatst en de
klokkenstoel wordt weer in de verf gezet.

-

AED: voor Bakhuizen en Mirns zijn er vrijwilligers aangemeld, voor Rijs is het nog in volle gang, maar
ook dat is inmiddels geregeld. Ze worden in ieder geval in alle drie de dorpen geplaatst.

-

Stipepunt: hij zal niet in Bakhuizen komen. In Koudum en Balk is er een stipepunt opgericht.

Financieel verslag:
Bertus Postma geeft uitleg over het financieel verslag. Tevens doet hij een dringend verzoek om vooral
met een automatische incasso te werken. Er zijn nog wat vragen m.b.t. de kosten voor de dorpskrant.
Waarom gaat het naar de drukker en is het bij school weggehaald. Janette licht toe dat er praktische
redenen waren. Dorpskrant loopt de laatste twee jaar weer prima, compliment voor de redactie.
Kascommissie voor 2010: Margriet Dijkstra en Tjalke Albada
Contributieverhoging: De verhoging van 5 naar 7 euro gaat in per 2011. Er is 1 persoon tegen en de rest
gaat akkoord.
Samenstelling bestuur:
Nadat de voorzitter en de penningmeester al waren afgetreden, gaan nu ook Tjitske en Tjalke het
bestuur verlaten. Regina de Roos zal namens Mirns zitting nemen in het bestuur. Doordat we nu zonder
voorzitter, secretaris en eigenlijk ook penningmeester zitten, zal het zittende bestuur beperkt actief zijn
en alleen het noodzakelijke doen.
Donatie meubilair
Het voorstel om een donatie te doen voor het meubilair in de Gearte is aangenomen. Het geld zal komen
uit het potje “laaghangend fruit”. Dit potje krijgen we van de gemeente, het komt dus niet uit de eigen
kas. Elk jaar komt daar 2300 euro in en dit kunnen we max. 3 jaar laten staan.
Rondvraag:
Koos: hoe zit het met het fietspad bij de nieuwe rondweg Hemelum? Het is een actie voor de gemeente
Nijefurd. Dorpsbelang heeft hier niets over gehoord en zal navraag doen.
Rien: hoe zit het met het Rabobankje? De planning is om het bij de haven te plaatsen.
Margriet: er is ook een AED in de praktijk aanwezig. Annie vult aan dat ze contact heeft gehad met Ingrid
Spaan van de gemeente om de AED bij de Gearte te plaatsen.
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Tryntsje: over een paar weken zal er gestart worden met de st. Odulphusstraat.
Tryntsje: de DVD’s zijn er en kunnen afgehaald worden.
Tjitte: straatverlichting was enkele dagen stuk. Als je dit signaleert dan graag doorgeven zodat er wat
aan gedaan kan worden. Melden op 06-53688344.
Albert: bedankt voor de bijdrage voor het meubilair.
Annie: het verspreiden van de dorpskrant gaat niet helemaal vlekkeloos. Sommige straten krijgen hem
later en voor activiteiten soms te laat.
Annie: het oud&nieuw feest in het Swalkershûs werd tot nu bekostigd door gemeente. Kan de subsidie in
de toekomst via het dorpsbelang? Dorpsbelang zal uitzoeken wat consequenties zijn t.a.v. verantwoordelijkheden etc.
Rein: er staan nog steeds auto’s op de stoep en vrachtwagens bij de kerk. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.
Nieske: graag de namen van het bestuur van dorpsbelang op de uitnodiging.
Hannie: help de modevakschool in stand te houden.

GEMEENTE GAASTERLÂN-SLEAT

Oud papier …. geef het mee aan de inzamelende school of vereniging

We leven in een maatschappij waarin heel veel papier en karton wordt gebruikt. Gemiddeld is dit in
Nederland 200 kg papier per inwoner. Veel van dit papier en karton is bij uitstek geschikt om te worden
hergebruikt.
Het scheiden van Oud Papier en Karton (OPK) is niet alleen goed voor het milieu, maar betekent ook
extra inkomsten voor de verenigingen en scholen die het ophalen. Deze verenigingen en scholen ontvangen de prijs die op de papiermarkt wordt betaald. Als die prijs laag is krijgen ze van de gemeente een
garantieprijs uitbetaald.

Recentelijk heeft de gemeenteraad besloten om de garantieprijs te verhogen van
€ 35,- naar € 50,- per ton ingezameld oud papier.
De opbrengsten kunnen worden aangewend voor bijvoorbeeld een nieuw sporttenue, muziekinstrument,
speeltoestel of kostuum. Dus hoe meer oud papier en karton u apart houdt, hoe hoger de inkomsten voor
de verenigingen en scholen.
Oud papier dat u in de grijze container gooit wordt verwerkt tegen veel hogere kosten. Deze kosten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing die
door de inwoners van onze gemeente wordt betaald.
Gescheiden inzameling is dus niet alleen voor de inzamelende verenigingen
en scholen van belang, maar ook voor uw eigen beurs.
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De ontwikkeling van Fairtrade

Uit onderzoek van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels blijkt dat de fairtrade markt
blijft groeien. In acht jaar tijd is de totale omzet van Europese Wereldwinkels verdubbeld.
Steeds meer nieuwe landen, vooral in Centraal- en Oost-Europa zijn bewust bezig met fairtrade. De verkoop van zowel eerlijke voedselproducten als van non-food (zoals servies, tassen en
cadeauartikelen) stijgt. In Nederland komen er ook steeds meer fairtrade
producten en verkooppunten bij.
Een nieuwe ontwikkeling is dat de Nationale Postcodeloterij de Stichting Max Havelaar, de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Fair Trade Original gaat ondersteunen om een
doorbraak van fairtrade te realiseren. Stichting Max Havelaar is de organisatie achter het Max
Havelaar keurmerk voor eerlijke handel. Fair Trade Original is de importeur en groothandel die
het welzijn van de makers van de handelsproducten als grootste winstpost beschouwt en de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is het maatschappelijk netwerk van bijna 400
Wereldwinkels en 12.500 vrijwilligers.
Om de kansen voor fairtrade in ons land waar te maken is regie, bundeling van krachten en samenwerking noodzakelijk. De ondersteuning van de Nationale Postcodeloterij is voor de komende vijf jaar elk jaar 1 miljoen euro voor de drie bovengenoemde partijen.
Fairtrade draait in tegenstelling tot reguliere handel niet uitsluitend om zakelijk succes en verkoopcijfers. Het draait vooral om mensen, in het bijzonder om achtergestelde producenten met
hun arbeiders uit het Zuiden. Achter ieder product schuilt een mens met een verhaal, een verhaal over armoede en uitbuiting of een verhaal over een bestaan dat werk biedt, scholing en
kansen. Wij kunnen als consumenten met het kopen van eerlijke producten kansarme mensen
meer mogelijkheden op ontwikkeling bieden. Geen hulp maar handel op basis van eerlijke voorwaarden.

Namens Wereldwinkel Gaasterlân,

Minkje Kroes
www.gaasterlan.wereldwinkel.nl
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Uitnodiging voor de SURVIVAL
Op zaterdag 12 juni 2010
Wordt de 10e Survival van Stavoren gehouden
Hierbij nodigen we jullie uit om mee te doen!
We zetten weer een mooie route uit in en rond Stavoren.
Fietsen, zwemmen, tijgeren, A-vorm, kanoën, klimmen, samenwerken en de juiste
tactiek bepalen, dat is de survival.
De info-avond is donderdag 3 juni om 19.30 uur in de Kaap
Als jullie zin hebben om mee te doen, geef je dan op bij:
Gerda Blaauw
Hellingspad 20 te Stavoren.
Telefoon: 0514-682194 of 0645617771
Kosten per team (4+1 coach) : € 50,Jeugd 12 t/m 16 jaar : € 25
’s Avonds is de prijsuitreiking in de Kaap, met muziek!
Sluitingsdatum opgave is 1 juni
We rekenen op jullie!!!
De Survivalcommisie,
Jan Albada, Jelmer Albertsma, Gerda Blaauw,
Hylkje Blaauw, Anton Folkerts, Sandrya
Oppers, Cees Salverda, Jitse Sirag, Frans
Sytsma, Aukje de Vries en Fokje van der Wal
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Utstapkes yn'e omjouwing!
De Noordoostpolder is dé tulpenstreek van Nederland. In loop
der jaren is deze tulpenroute uitgegroeid tot de langste en
kleurrijkste bollenroute van Nederland. Een bewegwijzerde
route van ruim 100 km voert u langs meer dan 1000 hectare
bloeiende tulpen.
Er zijn niet alleen tulpenvelden te zien, maar u kunt ook een
bezoekje brengen aan diverse bedrijven: zij openen graag hun
deuren, om u te laten genieten van de ambachtelijke producten die De Noordoostpolder allemaal te bieden heeft. Ook kunt
u terecht bij enkele kwekerijen en in 3 van de mooiste boerderijtuinen van de Polder.
Enkele deelnemende tuinen:
De Tuinen van Lipkje Schat te Bant
De Goldhoorn Gardens, Elly Kloosterboer te Bant
De Stekkentuin van Wies Voesten te Espel

NATIONALE MOLEN- EN GEMALENDAG, ZATERDAG 8 EN/OF ZONDAG 9 MEI 2010
Nationale Molen- en Gemalendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8 en/of zondag 9 mei. Molenaars en
machinisten van vele honderden molens en tientallen gemalen verspreid over het hele land zetten (een van
deze) twee dagen de deuren open voor het publiek. Het is een ideale gelegenheid voor jong en oud om
deze werktuigen die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland van nabij te
bekijken en te beleven. Molens die meedoen aan de Nationale Molen- en Gemalendag zijn te herkennen
aan de blauwe wimpel, draaiende wieken of een feestelijke vlag die dan uithangt. Ook kunt u een bezoekje brengen aan bijvoorbeeld het Woudagemaal in Lemmer!

Op vrijdag 7 tm zondag 9 mei a.s meren ruim 70 sleepboten en opduwers af aan de Eewal.
Het is de twaalfde keer dat dit tweejaarlijks evenement in Woudsend op de kalender staat en in het
centrum van Woudsend de nostalgie laat herleven.
Tijdens de Friese Sleepbootdagen kunnen bezoekers genieten van de prachtige sleepboten en de trotse
eigenaren laten hun bezit maar al te graag zien. Als vanouds worden de Friese Sleepbootdagen omlijst
met tal van activiteiten. De officiële opening vindt plaats op vrijdagavond. Aansluitend aan de opening
wordt bekend gemaakt wie zich 'Woudsender Sleepbootschipper van het jaar' mag noemen.
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2010 Internationaal jaar van de biodiversiteit
Over de hele wereld zal in 2010 extra aandacht worden besteed aan het behouden en het duurzaam benutten van biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid van levensvormen op aarde. Met biodiversiteit wordt niet alleen de variatie van soorten planten, dieren en micro-organismen bedoeld, maar ook de
variatie tussen de individuen binnen een soort en de variatie in ecosystemen. Helaas neemt de biodiversiteit jaar na jaar af. Steeds meer soorten sterven uit, waardoor het natuurlijk evenwicht op veel plaatsen verstoord wordt en hele ecosystemen dreigen te verdwijnen.

Biodiversiteit is van levensbelang! De wereld kan niet
zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen
bij voorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak
van dode dieren en planten, bestuiving van planten,
waterzuivering en het beheersen van plagen.
Biodiversiteit betekent voor de mensen voedsel,
bouwmateriaal, brandstof en grondstoffen voor o.a.
kleding en medicijnen.
Het behouden en versterken van de biodiversiteit is
een belangrijke taak van Staatsbosbeheer. Het zodanig inrichten en beheren van terreinen dat de rijkdom en de variatie aan planten en dieren toeneemt
is één van de kerntaken. In Nederland werkt Staatsbosbeheer mee aan de ecologische hoofd structuur
(EHS) dit om de afname van de biodiversiteit af te remmen.

Het natuurgebied It Swin is ca: 150 ha groot.
Het bestaat uit het meertje it Swin, plas de Wiide Rien, rietlanden, petgaten, moerasbosjes, schraal
hooiland en voor het grootste deel moeras. In 2007 is dit gebied ingericht voor de natte natuur
In de EHS in 1990 is It Swin aangewezen als Kerngebied. Bedoeld als leef en woongebied voor de natte
natuur. Moeras dus, met verbindingszones richting de grote meren Fluessen en Slotermeer. Verbindingzone, te vertalen als een veilige weg voor de natuur voor zowel plant als dier.

Verbindingzone naar de Fluessen is in het najaar van 2009 gerealiseerd in het kader van particulier natuurbeheer. Over deze verbindingzone ligt een wandelpad deze sluit aan op het terrein van Staatsbosbeheer. De wandelpaden zijn tijdens het broedseizoen vanaf 1 maart tot 1 juli gesloten en alleen toegankelijk zonder hond. Vogelkijkhut is het gehele jaar vrij toegankelijk en is via het wandelpad langs de Koninginnevaart. Het meertje It Swin is erg waardevol als pleister en
rustplaats voor wintergasten o.a. Smient en Kuifeend en als drink en
slaapplaats voor de Kleine Riet- , Kol- en Brandgans. Van uit de hut
zijn ook meestal vele andere soorten watervogels waar te nemen
o.a. Krak- , Slob- , Tafel- en Wilde eend , Wintertaling, Fuut en
Meerkoet en soms ook de zeldzamere soorten zoals Zomertaling,
Nonnetje, Zaagbek, Pijlstaart en dodaars en zelf de Roerdomp wordt
hier wel eens gezien.
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Vanaf de uitkijkheuvel worden hier regelmatig naast de Blauwe reiger ook de Grote zilverreiger en soms
de Kleine zilverreiger gezien. Roofvogels zoals Bruine Kiekendief, Torenvalk en Buizerd zijn hier vaak
waar te nemen. In vooral het voorjaar maar ook in het najaar is het een gebied waar veel vogels op de
trek rusten en foerageren. O.a. Kievit, Grutto, Kemphaan, Goudplevier en Wulp. Daarnaast is het een
broedgebied voor allerhande eendensoorten en voorlopig nog voor weidevogels die op de kale stroken
land wat nu nog boven water ligt hun nest met eieren hebben veilig voor de roofdieren zo tussen het water. Later zullen de slenken langzaam vol groeien met riet en ruigteplanten en het land wat boven water
ligt zal verruigen. Het zal dan zeker een zeer waardevol gebied zijn voor de moerasbroedvogels, zoals
Roerdomp, Waterral, Porseleinhoen, Baardman, Blauwborst, Kleine Karekiet en de Bruine Kiekendief.
Dit natte gebied is ook een eldorado voor de libellen en nachtvlinders, die hier in grote getale voorkomen en wie weet komt de Otter die hier in de begin jaren 70 nog werd
waargenomen weer terug.

Voor meer informatie Goasse Hylkema
tel: 06-53767459.

Persbericht illegaal motorcrossen in de bossen van Gaasterlân
Melden overlast motorcrossers in de bossen

We hebben de laatste tijd verschillende meldingen gekregen over ernstige overlast door illegale motorcrossers in de bossen van Gaasterlân. De politie en bosbeheerders werken samen om deze overlast te
verminderen.
Motorcrossers veroorzaken geregeld gevaarlijke situaties voor wandelaars, fietsers en ruiters. Daarnaast
ergeren veel mensen zich aan de geluidsoverlast. Los van de overlast heeft de natuur ernstig te lijden
onder de crossactiviteiten. De motors crossen over de zand en ruiterpaden én zelfs dwars door de natuur. Daar worden zelfs dassenburchten bij overreden. Planten zoals buntgras, korstmossen en heideplanten raken beschadigd en gaan dood. Zo vormen ze niet langer een
voedselrijk onderkomen voor insecten zoals sluipwespen, die op hun beurt
weer op het menu van vogels staan. Nu in het voorjaar worden vogels in
hun broedactiviteiten ernstig gestoord en reeën vluchten het bos uit. Crossen in de bossen is verboden. Helaas lijken de motorcrossers het een grote
uitdaging te vinden om in de bossen te rijden met alle negatieve gevolgen
van dien.
De natuurbeheerders vinden het belangrijk dat er wordt opgetreden tegen
illegale motorcrossers. Door samen te werken met de politie streven we
naar minder overlast.
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U kunt ons daarbij helpen, door overlast van motorcrossers zo snel mogelijk te melden. Geeft u daarbij,
als het mogelijk is, de volgende zaken door:
* tijdstip
* locatie
* rijrichting
* soort overlast (bv. geluidsoverlast, hinder, vernieling, intimidatie etc.
* het aantal motorcrossers (en eventueel kentekens)
U kunt uw klacht bij de volgende instanties melden:
It Fryske Gea

Staatsbosbeheer
g.hylkema@staatsbosbeheer.nl

Telefoon: 0514- 581900

Telefoon: 0514-571600 of 06-53767459

Natuurmonumenten

Door uw meldingen krijgen we een beter beeld van het
probleem, en kan de aanpak van illegale motorcrossers
worden verscherpt.

Telefoon: 0515-331647
Politie Fryslân
Telefoon: 0900-8844 (24 uur per dag, 7 dagen
per week) www.politie.nl

Scheidsrechterscursus Veldvoetbal.
Zoals het zich nu laat aanzien dreigt er een tekort aan scheidsrechters te ontstaan.
De voetbal vereniging van Bakhuizen is van mening dat daar wat aan gedaan moet worden.
Met enkele clubs in de omgeving is er al contact geweest over een te organiseren scheidsrechter
cursus .Deze verenigingen waren al zeer positief, vandaar dit initiatief.
Er is vooral een tekort aan clubscheidsrechters.
De scheidsrechterscursus.
Bij voldoende deelname( 10 tot 18 personen) kan de cursus gehouden worden in de sportkantine
van de S.V.Bakhuizen.
De leeftijd is vanaf 16 jaar en ouder.(voor mannen en vrouwen)
Er zijn 7 bijeenkomsten op een zelf te bepalen avond.(van 19.00 uur-22.00 uur)
De kosten zijn slechts: €22.50 inclusief boeken. Misschien wil de vereniging dit voor je betalen.
Bij het behalen van je diploma ben je officieel scheidsrechter.
Je kunt daarna zelf bepalen of je voor de K.N.V.B. of voor de club gaat fluiten.
Wij hebben het idee dat er veel belangstelling voor is dus meld je tijdig aan.
De bijeenkomsten zullen waarschijnlijk in het winterseisoen plaats vinden.
Een ideale gelegenheid om in de buurt zo n curcus te volgen.

Voor inlichtingen en of opgave(voor 31 mei) bij:
R. van Hes.0514-581825
B. Sikkes. 0514-581685.

(secretaris) of:
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AGENDA
24 april

Jeugdbazar R.K.V.V. Bakhuizen

4 mei

Dodenherdenking

6 mei

Seniorenboottocht

7 t/m 9 mei

Sleepbootdagen Woudsend

11 mei

Actiedag basisschool De Toekomst

17 t/m 20 mei

Avondvierdaagse

28 mei

Viswedstrijd

5 juni

Vrijmarkt Bakhuizen

12 juni

Survival Stavoren

18 juni

Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht

Programma Teatertún
24 mei 12.30u

Cultuurmarkt

Snuif de cultuur

30 mei 16.00u

Doede Veenman en Remolino

Met het programma ‘WrâldfrysK’
entree € 10,-

13 juni 16.00u

Snippefangers jubileum concert

Blaasmuziek – 30 jaar Snippefangers

19 juni 20.30u

Lithafeest

Zonnewende – weet u het nog.. hoe
gezellig het was vorige keer?
entree € 7,50

25 juli 14.00u

Gaasterland Popfestival ‘Peace yn Riis’
40 jaar na het popfestival
entree € 15,-

1 augustus 12.00u

Zomermarkt

entree € 2,-

Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 11 juni 2010 sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen. De volgende editie komt
rond 19 juni uit. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Geen Hichte ontvangen of te
laat ontvangen? Bel dan 0514-582288

Oud Papier
Op zaterdag 8 mei 2010 en zaterdag 12 juni 2010 wordt het
oud papier weer ingezameld. Het papier graag goed bundelen
of verpakken in een doos

