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En dan heb ik het nog niet over alle  

personenauto’s die ook gezegend willen 

worden. Wat een heerlijke Bourgondische 

chaos!! Na wat omwegen zijn we ruim op tijd 

in die mooie St. Petrus kerk beland. Het was 

een verademing om in de serene rust van die 

gotische gewelven te zitten. Het koor was 

samengevoegd door drie koren uit Boxtel en 

bestond uit ruim honderd man. Op slag van 

half elf gingen de deuren van de hoofdingang 

open en kwamen de acolieten, de voorgan-

gers en de drie heren binnen in pontificale 

kleding. Daar achter liepen de gilde van  

St. Barbara en St. Joris met vlaggen en  

vaandels en natuurlijk de trommels.  Wie dit 

nooit meegemaakt heeft komt onwillekeurig 

in een soort extase van overrompeling.  

Terwijl de stoet door het middenpad loopt 

zwaaien ze met hun vaandels over de  

mensenhoofden heen en zwelt het trommel-

geroffel aan tot een donder die terugkaatst 

door de kerk. Je waant je terug in de mid-

deleeuwen. Fantastisch !! Meestal is een 

pontificale mis met alle vaste gezangen en 

met gregoriaanse gezangen veel te lang naar 

mijn gevoel. Maar deze Mis was voor mij een 

en al genot. Het orgel klonk magnifiek en het 

koor was buiten proporties mooi. Ze zongen 

ook nog eens een prachtige mis van Mozart.  

De dienst was zo om. Daarna zijn we richting 

Oirschot gereden, een biertje  gedronken bij 

Mieke Vingerhoeds. Een nostalgisch cafeetje 

( waar op weer een muziekske zat.  Ok kei 

gezellig war!!! En toen in OIrschot getafeld 

met de hele Familie, weer in een gezellig  

eethuisje. Daarna afscheid genomen van 

iedereen ( houdoe war) en naar Friesland 

teruggereden. Weer in de file !! Het was 

hartstikke leuk en keigezellig… maar ik was 

weer blij dat ik terug was in Friesland. Uit de 

file in de zuivere lucht en met ruimte om mij 

heen. Ik heb wel twee dagen moeten  

acclimatiseren. Weer terug in ons dagelijkse 

gedoetje .   

 

De Eachteister 

Nu de zomer weer is aangebroken willen we 

weer naar buiten de natuur in. De drang om 

uit de dagelijkse sleur te komen is sterk aan-

wezig en maakt ons reislustig. We willen er 

wel even tussen uit.  

Zo had ik in Brabant weer mijn jaarlijkse 

familiereünie, en met nog wat meer bezoek-

jes zijn wij, ( mijn vrouw en ik) een lang 

weekend in het  

donkere zuiden geweest. We zijn op vrijdag-

morgen half negen van start gegaan, met de 

hoop niet te lang in de file te staan onder-

weg. Maar dat was ijdele hoop. Rond half een 

stonden we bij ons hotel in te checken. En 

daarna zijn we meteen doorgereden naar 

Schijf waar we een vijftigjarige Bruiloft had-

den. Eerst een mis in de kerk, dan oversteken 

en feest vieren in de plaatselijke kroeg en 

feestzaal. Heel de straat was versiert tussen 

de kerk en de kroeg en het hele dorp vierde 

feest. Hartstikke gezellig!! Maar ja, we  

moesten weer terug naar het hotel dus ik kon 

geen pilsje nemen. De volgende dag wat 

familie- en vrienden bezoeken afgelegd en 

koffie gedronken in Vught, waar met veel 

lawaai het 55 jarig bestaan werd gevierd van 

de carnavalsmuziekkapel de Knolderapen. 

Zeer goed bekend in de regio daar en in staat 

om ieder lustrum uitbundig te vieren. Kei 

gezellig !! zeggen ze dan in Brabant. De dag 

daarop, op zondagmorgen naar Boxtel gegaan 

om bij mijn broer koffie te drinken en een 

pontificale hoogmis in de St. Petrus kerk bij 

te wonen met de hele familie. Zo begint dan 

onze familiereünie.  Maar net op die zondag 

was er in Boxtel de heilige bloedprocessie. 

Wat onder meer inhoud dat men zijn auto 

kan laten zegenen op de markt in Boxtel, en 

er na de mis een allegorische optocht door 

het dorp is. Dat betekent dus file rijden tus-

sen honderden gepoetste en blinkende 

vrachtwagens die gezegend willen worden of 

net gezegend zijn.( Er zijn in die regio tien-

tallen vervoersbedrijven en die doen alle-

maal mee.!! )  

Zomergevoelens 
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Biljartcompetitie kleine Zuid West Hoek 

 

De biljartcompetitie tussen ‘It Griene Lekken’  uit Warns, ‘De Posthoorn’ uit Stavoren, ‘Ons Genoegen’ 

uit Bakhuizen en ‘Café Max’ uit Stavoren is weer ten einde. 

Nadat het meestal spannend blijft tot aan de laatste wedstrijd, was het deze competitie al gauw  
duidelijk wie dit jaar de sterkste biljarters zouden hebben. ‘Ons Genoegen’ won namelijk vijf van de zes 
wedstrijden en speelde eenmaal gelijk waardoor het niet meer in te halen was en met 11 punten  
ongeslagen bleef. De score voor de Bakhuisters was 76 punten voor en 44 tegen. Nummer twee werd 
‘Café Max’ met 7 winstpunten, drie maal winst, 1 keer gelijk en twee verloren en een score van 66 – 54. 
De derde plaats was voor ‘It Griene Lekken’ met zes wedstrijdpunten, namelijk drie keer gewonnen en 
drie keer verloren met een score van 66-54. De laatste plaats was deze keer voor ‘De Posthoorn’ met een 
triest eindresultaat van zes gespeeld en zes verloren wat eigenlijk nooit voorkomt en een score van 32  
tegen 88. Opvallend is wel dat het Bakhuister ‘Ons Genoegen’ de meeste caramboles moesten maken en 

dat voortreffelijk hebben gedaan.  

De volgende prijzen werden nog uitgereikt:  
 
Hoogste Serie hoog: Jan Koenders van ‘It Griene Lekken’ met 21 caramboles bij een gemiddelde van 30. 
Hoogste Serie laag: Jan Dijkstra van ‘Café Max’ met 10 caramboles bij een gemiddelde van 16. 
De Beste partij hoog: Wil Domper van ‘Ons Genoegen’ met 78 caramboles bij een gemiddelde van 40. 
Beste partij laag: Jan de Ridder van ‘Ons Genoegen’ met 44 caramboles bij een gemiddelde van 22. 
 
Het door alle spelers gespeelde gemiddelde was 23,92 en in totaal hebben er 54 spelers aan deze ZWH 
competitie meegedaan. Op bijgaande foto staat het kampioensteam van “Ons Genoegen “ uit Bakhuizen.
  

Achter van links naar rechts: Jan de Ridder,Pieter Kloosterman, Durk v/d Werf, Yke Visser, 

Sjouke Reekers, Marten de Vreeze, Johan Deden. Vóór van links naar rechts: Philip Fluitman, 

Jelle Jellesma, Ignace Bult, Martin de Ridder, Ron v/d Kooi,  en Wil Domper. 
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Verslag van het Zonnebloembootreisje op 19 april 2010 van de afdeling 

Bakhuizen/Hemelum/Koudum. 

 

Op19 april hadden we een uitje van de Zonnebloem. We werden door vrijwillige chauffeurs om  

half negen van huis gehaald en gingen naar de “Dammen”, waar de boot al klaar lag.  

Na een welkomstwoordje van de voorzitter gingen we varen over de meren. 

Ondertussen werden we verrast met een kop koffie en gebak. Al gauw klonk er 

accordeonmuziek en werden er gezellige liedjes gespeeld. Iedereen kon meezingen, 

vooral Trienke zong uit volle borst mee. De tocht werd voortgezet naar Woudsend waar de 

boot aanmeerde voor een korte pauze. Na een borreltje te hebben gedronken werden we 

voorzien van een warme maaltijd. Enkelen konden Woudsend nog even verkennen. 

Vervolgens ging de boot weer varen en genoten we van een kopje thee en een plakje cake, 

waarna de accordeonist ons weer liet genieten van een vrolijk stukje muziek en werd er 

een leuk spelletje “hoedendans”gedaan met leuke prijsjes. Tevens willen we de leiding 

niet vergeten te bedanken, die ons op voortreffelijke wijze hebben verzorgd. Alle hulde 

en Trienke bedankte iedereen voor de fijne dag. 

 

                                                    Een zonnebloemgast 

Advertentie 

Zonnebloembootreisje  
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 Vier keer Ids Bruinsma 2009-2010. 

 
Bij het Zuid West Hoek Damteam is het Ids Bruinsma gelukt om zijn titel te prolongeren. In de laatste 
wedstrijd moest hij Johannes van der Goot verslaan [en dat deed hij voortreffelijk] om voor de vierde 
keer als eerste te eindigen in de onderlinge competitie van het zuidwesthoek damteam. In dit sterke  
gezelschap is het niet gemakkelijk om zo iets te presteren, al moest hij deze keer wel een nederlaag  
incasseren en moest hij vier keer remise toestaan. De eindscore was 12-18. 
Voor de tweede plaats kwamen nog twee personen in aanmerking namelijk Cor Buma en Sjouke Reekers. 
Cor moest beslist winnen en versloeg dan ook Pieter Folmer, maar Sjouke had voldoende aan een gelijk-
spel en remiseerde in een degelijke partij met Jan de Graaf.  Sjouke scoorde 12 - 16 en Cor 12—15.  
Nummer vier werd dit seizoen Johannes van der Goot met 12-10. De vijfde plaats was voor de nieuwe 
aanwinst  Pieter Folmer ook 12-10 waarvan we in de komende tijd nog wel iets meer kunnen verwachten. 
Zesde werd toch nog Jan de Graaf die nogal eens afwezig is maar zijn partijen keurig uitspeelde, score 
12-9. Jacob Folkertsma moest een beetje teleurstellend als zevende eindigen maar had daar als jonge 
vader alle reden toe, score 12-6. Volgende keer beter zullen we hopen.  
 
In de Bondscompetitie van de PFDB  hadden we een paar subliem scorende personen. Cor Buma presteer-
de met 13 punten uit 8 wedstrijden zonder een nederlaag te incasseren als eerste te eindigen, met als 
goede tweede Pieter Folmer die ook ongeslagen bleef en met 12 punten maar één puntje achter bleef, 
de derde plaats was voor Gerrit Baukema die ook ongeslagen bleef maar een wedstrijd minder had  
gespeeld en 10 punten vergaarde uit 7 bondswedstrijden. Deze heren hebben dus een fantastisch seizoen 
gespeeld. Vierde werd Ids Bruinsma met 10 uit 8, vijfde Johannes van der Goot met 8 uit 8, de zesde 
plaats was voor Sjouke Reekers met 7 uit 8, zevende  Jacob Folkertsma met 5 uit 7, achtste werd Jan de 
Graaf met 3 uit 7 en laatste werd Gerard Baukema met slechts 1  uit 3 invalsbeurten. 
 
Op de slotavond wordt meestal een snel toernooitje gehouden. En net als andere jaren komt er 
meestal een verrassende winnaar uit de bus. Zo ook nu weer, en het was Sjouke Reekers die 
voor het eerst dit sneltoernooi op zijn naam schreef. In 7 wedstrijden wist hij 11 elf punten te vergaren. 
Ids werd hier tweede met 10 uit 7, derde werd Gerrit met 9 uit 7, vierde werd Johannes met 8 uit 7, vijf-
de werd Jan met 5 uit 7, zesde Jacob met 5 uit 7, zevende en achtste werden respectievelijk Pieter en 
Cor met elk 4 punten uit 7 partijen. Alle prijzen werden deze avond uitgereikt met een hapje en een 
drankje en het was een gezellige afsluiter. 
 
Rest nog te vermelden dat dit Zuid West Hoek Damteam een zeer goed seizoen speelde en op een  
gedeelde tweede plaats achter Emmeloord eindigde in de 1ste klasse van de Provinciale Friese Dam Bond.  
 
Nu er twee leden inmiddels zijn vertrokken word er 
een beroep gedaan op spelers uit de zuidwesthoek 
om toch alstublieft lid te worden en het team te 
completeren anders [en dat zou zonde zijn] zou het 
wel eens moeilijk worden om deze groep te kunnen 
handhaven.  
U kunt zich opgeven bij S. Reekers telefoon 
0514582040 of per E-Mail sjoukemieke@home.nl  
of bij een van de leden.  
Dit mooie Damspel mag niet verloren gaan in deze 
zuid west hoek. Er word gespeeld op de donderdag-
avond in de “Gearte”te Bakhuizen.  
Het nieuwe seizoen begint pas op 2 september 2010.  
 
U komt toch ook? 

DAMNIEUWS 
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  De actie voor Ghana was ondanks het koude weer een groot succes. De 
deelname was erg groot. De sfeer was erg gezellig en de hapjes waren 

erg lekker. Vooral de rijst met kip palava vond iedereen heerlijk!! 

Tijdens de fietstocht en wandeltocht mochten de kinderen enkele op-
drachten doen waarbij je een aantal punten kon scoren. De winnaars 

zijn geworden: 

Groep 1 en 2: Silke Bruinsma 
Groep 3 en 4: Tessa Boonstra en Annemarie Everse 
Groep 5 en 6: Koen van Leuken 
Groep 7 en 8: Joeri van der Werf 

Van harte gefeliciteerd allemaal!!  

Door de deelname van iedereen was de opbrengst: € 790,00!!!! 

Een prima resultaat waar wij als Ghana commissie iedereen voor willen bedanken!! 

  

Actie voor Ghana 

Op 2 juli komt rond 19.00 een vloot van allerhande oude vissersboten uit Urk aan in 
de haven van Laaksum. Bij aankomst zullen ze daar vis bakken en roken. Het geheel 
wordt muzikaal omlijst met een optreden van de Bakhúster Heechsjongers. Het 
wordt georganiseerd door de stichting Westhaven, die als doel heeft op Urk een 

museum-thuis-haven op te richten voor oude vissersboten. 

 

Oproep 

Linda Kuipers 

Middenpaed 11 

8574 SH 0514-581955 

Hallo, 

Ik ben Linda Kuipers, ben 11 

jaar en woon in Bakhuizen.  

Ik ben op zoek naar een baantje 

zoals:  

Boodschappen doen, oppassen, 
folderen en klusjes doen, maar 
ik wil ook wel andere dingen 

doen.  

Alvast bedankt! 
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 BLOEMBINDERIJ 

 
Voor al uw bloemwerk!! 

Elke vrijdag open van 9.00-18.00uur. 

------------------------------------------------------------------- 

Let op!! Vakantie van 19 juli t/m 
9 augustus 

--------------------------------------------

------------- 

Rienetta Schilstra Nijbuorren 16 Hemelum tel: 

0641124501  

                                    Advertenties 

Het opknappen van de Sint Odulphusstraat gaat door. 

 

De werkzaamheden in de Odulphusstraat liggen weer goed op schema. De achterstand die in de eerste 

weken was ontstaan is ingelopen en het rioleringsdeel van het werk is bijna ten einde. De planning om 

voor de bouwvakvakantie het werk volledig klaar te hebben zal naar verwachting dan ook worden  

gehaald. Vanaf maandag 14 juni wordt de kruising met de Havenstraat aangepakt. De nieuwe riolering 

wordt daar aangesloten op het bestaande stelsel. De regenwaterafvoer wordt in de Havenstraat  

beëindigd. 

Het tweede deel van het werk bestaat uit het zetten van kolken en het herstraten van de volledige 

breedte van de weg. Het werk wordt in gedeelten uitgevoerd om de aanwonenden zoveel mogelijk  

bereikbaar te houden. Helaas is het niet te voorkomen dat gedurende het werk overlast ontstaat.  

In het eerste deel van het werk zijn de plantvakken voor de nieuwe bomen al zichtbaar. De bomen in  

het tweede deel van het werk bleken bij nadere bestudering niet goed te handhaven en moeten worden  

vervangen. Deze zijn inmiddels al verwijderd. De nieuw te planten bomen zijn zuilvormige beuken zoals 

ook in de Ageommeleane staan en vormen een groene omlijsting.  

Centraal op het plein komt een boom met een brede kroon. De soort zal nog nader worden bepaald. Het 

planten word in het najaar tijdens het plantseizoen uitgevoerd. 
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BESTELLEN REFLECTERENDE HUISNUMMERBORDEN 

Beste bewoners in het buitengebied van de Gemeente Gaasterlân-Sleat. 

 

Hierbij wil de Gemeente Gaasterlân-Sleat u informeren over de mogelijkheid tot het verkrijgen van de 

reflecterende huisnummerborden. De Gemeente Gaasterlân-Sleat is met de plaatselijke ondernemers, 

welke zich hebben aangemeld, overeengekomen dat er 2 verkooppunten komen. Bij deze verkooppunten 

kunt u uw huisnummer doorgeven en vervolgens in een later stadium het gemaakte huisnummerbord af-

halen.  

De huisnummers kosten € 24,50 maar omdat de Gemeente Gaasterlân-Sleat een bijdrage levert van  

€ 7,50 betaald u uiteindelijk € 17,00.  

U kunt de bordjes bestellen bij de volgende verkooppunten: 

 

Bergsma Vakman 

Van Swinderenstraat 55-56 

8561 AS BALK 

info@bergsmavakman.nl 

0514-602363 

 

 

 

 

Willem Wierda 

Eigen Haard 34 

8561 EX BALK 

info@willemwierda.nl 

0514-601366 

Viswedstrijd 

 

De stichting Bakhûster feest 

organiseerde vrijdag 28 mei 

weer de jaarlijkse  

viswedstrijd bij de Bakhuister haven. 

Het weer was dit jaar stukken beter dan vorig jaar 

en dus was er veel deelname van jong tot oud.  

Met de verse wormen en maden zou het moeten 

lukken om veel vis te vangen. Om 7 uur ging de 

starttoeter. De wedstrijd ging een uur duren.  

Met 50 deelnemers langs de kant was het goed bezet 

en dan al het publiek ook nog.  

Na een half uur was er echter nog geen vis gevan-

gen, maar even later was het toch raak. Steven  

Melchers haalde de eerste grote vis boven water  

(8 cm). 

Daarna werd er hier en daar wel wat gevangen tot 

de toeter ging om acht uur. Alle kinderen kregen 

chips en drinken en we hadden een prijsuitreiking.  

 

 

De vijfde prijs een doos maden was voor Stoffel 

Postma.  

De vierde prijs werd gewonnen door Menno Visser 

en was een doos wormen. 

De viskoffer was de derde prijs en die werd  

gewonnen door Erik Melchers. 

Marrit Kuipers wist de tweede prijs te winnen en 

dat was een telescoophengel.  

Winnaar en voor hem lag dan ook de eerste prijs 

klaar was Steven Melchers. Hij won een werp-

hengel. 

In totaal werden er 8 vissen gevangen. We hopen 

volgend weer op zo’n opkomst en ook het weer 

mag dan wel weer zo zijn. Wel hopen we dan op 

een grotere vangst, maar afwachten dus. Allemaal 

bedankt en tot volgend jaar.  

Stichting Bakhûster Feest. 
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NIEUWSBRIEF  2010  

H.J. Dijkstra, apotheekhoudend huisarts 
Pastoor Coendershôf 11,  8574 RA Bakhuizen. 

Tel: 0514-581287, Medicijnbestellijn: 582882 
Fax: 0514-582143 
www.dijkstra.praktijkinfo.nl 

Openingstijden op werkdagen: 8-12 uur en 13.30 - 17.00 uur 
Woensdag : geen spreekuur, wel is de apotheek open. 

Donderdagmiddag : spreekuur in Oudemirdum 
Medicijnen kunt U ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur. 

 
 
Certificaten apotheek en huisartspraktijk. 

Na de apotheek is per 1 april 2010 ook de huisartspraktijk van Dok-

ter Dijkstra in Bakhuizen gecertificeerd!  

In 2008 was de apotheek al gecertificeerd volgens de “KEMA:2007” 

norm, en dit is per 1 april (geen grap!) opnieuw verlengd.  

Dit certificaat is erkend door de Nederlandse Patiënten en  

Consumenten Federatie (NPCF) en door de Inspectie voor de  

GezondheidsZorg (IGZ) en garandeert dat de apotheek werkt  

met een maximum aan veiligheid. 

Een Certificaat van het huisartsen deel van de praktijk is bijzonder omdat wij een van de eerste  

praktijken zijn met dit keurmerk! Het certificaat wordt verleend door de KEMA volgens de “ISO 

9001:2008” norm en garandeert dat de praktijk loopt volgens nauwkeurig beschreven normen.   

Alle belangrijke werkstappen zijn beschrijven in een handboek, dat steeds wordt aangepast. Onderdeel 

hiervan is een patiënten tevredenheidenquête waardoor we onze kwaliteit nog meer hebben verbeterd! 

Als u nog meer ideeën heeft, zijn die zeer welkom! 

 
Bijzondere spreekuren 

De afspraken voor het spreekuur in Oudemirdum in het Klif worden via de assistente gemaakt.   
De verloskundigen en de diëtiste  hebben 1 x in de 14 dagen spreekuur in onze praktijk in Bakhuizen.  
Zo is de zorg wat dichter bij en hoeft U niet ver te reizen! 
 
Waarneming avond, nacht en weekenden 
Tijdens de diensten wordt U automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende dokter, als u ons nummer 
belt. Tijdens de waarneming kan door onze collegae in Koudum, Warns en Workum in onze computer  
gekeken worden naar uw huidige medicatiegegevens indien nodig.  
Als U hier bezwaar tegen heeft, wilt U ons dit dan melden? 
 
Nieuwe gezichten 
Dokter Dijkstra werkt in deeltijd sinds 2007 in de praktijk. Daarbij heeft hij ondersteuning van een  
waarnemer. In juni komt Sabina als doktersassistente bij ons werken. Sabina is voor een aantal van u een 
bekende gezicht, want zij heeft toen haar opleiding tot doktersassistente deels in Bakhuizen gevolgd!  
Ria gaat opnieuw haar werkzaamheden in het ziekenhuis hervatten en gaat ons daarom verlaten.  
 
Bezorgen medicijnen 

Medicijnen bezorgen wij aan huis op dinsdag- en vrijdagmiddag. Er moet iemand thuis zijn om de  
medicijnen in ontvangst te nemen! De bezorgdienst is vooral bedoeld voor mensen die slecht ter been 
zijn of die niet gemakkelijk naar de praktijk kunnen komen. Graag medicijnen, die u langdurig gebruikt, 
zo nabestellen dat alles tegelijk op is. 
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 Tip: interessante website voor medicatie en deelname aan het verkeer: www.rijveiligmetmedicijnen.nl 
 

VAKANTIES 2010 
 

Dr. Dijkstra: 10 t/m 23 juli (2weken) en 16 t/m 21 augustus (1week) en 20 t/m 24 september  
 (1 week). Tijdens onze vakantie neemt Dr. Lettinga waar. 

 
Dr. Lettinga: 28 augustus t/m 12 september en eind december. 
 

 
Medewerkers in de praktijk 

Dokter H.J. Dijkstra, apotheekhoudend huisarts. 
Margriet Dijkstra-Kuijper, apothekersassistente en praktijkondersteuner. 
Anneke de Vries, doktersassistente. 
Janny Klijnstra, doktersassistente en praktijkondersteuner. 
Sabina Sirag, doktersassistente  

Beste mensen, 

 

Voor het tweede jaar ga ik aan het eind van de zomer de bezette huiszwaluw nesten tellen in Bakhuizen 

en Mirns. Huiszwaluwen zijn kolonie vogels en derhalve vaak bedreigd. Een aantal nesten aan je dakgoot 

kan veel zijn, maar het kan gaan om een groot deel van de populatie van het dorp, of zelfs om de hele 

populatie van een dorp. 

 

Het tellen van de kolonies gebeurt in heel Nederland. 

Zodoende kun je zien hoe het er met de soort voorstaat. 

Gaat de huiszwaluw voor of achteruit, is dit plaatselijk of 

landelijk? Bij achteruitgang wordt gekeken wat de reden 

kan zijn. 

 

Als u huiszwaluwnesten aan uw huis heeft hangen, geef 

het aan a.u.b.me door. Het kan namelijk zijn dat ik een 

paar nesten gemist heb. 

 

Bakhuizen had in 2008, 51 nesten 

En in 2009 46 nesten. 

Mirns had in 2008, 17 nesten 

En in 2009 18 nesten. 

 

Let wel;  de huiszwaluw bouwt altijd zijn nesten aan de gevel. 

De nesten in stallen e.d. zijn van de boeren zwaluw. 

De gierzwaluw bouwt zijn nest onder dakpannen. 

 

Deze soorten tel ik globaal middels het project M.U.S Meetnet Urbane 

Soorten. 
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Verslag Gidsenkamp op Ameland 2010 

 12 mei, 1
e dag.  

Vandaag werd ik thuis om half 7 wakker. Toen kwam mijn zusje bij mij en om half 8 ging ik van bed, eten en toen 

om 10 voor 9 ging mijn moeder met mijn zusje mij bij de Gearte brengen. Ik moest bij Gea, de moeder van Esther, 

in de auto. Samen met Ria, Jelle, Mariska en Esther en Gea. We moesten een dik uur in de auto zitten, toen we er 

eindelijk waren moesten we nog 1 uur wachten. Daarna gingen we in de boot, we zaten “onderwater” en moesten 

toen ongeveer een half uur varen. Toen we er waren moesten we in busjes, het was aardig krap! En toen we er  

eindelijk waren moesten we 10 minuten buiten wachten, daarna mochten we naar binnen; nou het was echt wel 

mooi! Toen moest 1 iemand onder slapen, want we hadden een eigen kamer met 5 stapelbedden en we waren wel 

met 6, dus dat was wat jammer maar het is opgelost! Daarna de bedden opmaken en toen mochten we rusten. Fijn 

zou je denken maar nee, we moesten een soort strandwandeling maken toen we bij het strand aankwamen. Toen 

ging ik bij het water kijken en wat dacht je? mijn laarzen zaten vol en mijn broek was nat! Toen moesten we ook 

nog schelpen zoeken, leuk man. En toen maar terug lopen en nu ben ik dit verhaal aan het schrijven, en straks nog 

barbecueën.. dus lekker!  

13 mei, 2e dag.  

Gisteravond begon het met de bonte avond, Marije en Alette hebben het gemaakt. Wij moesten een quiz maken, 

samen met Mirjam H, Paula, Janine en Nienke. Toen moesten we naar onze kamer, daar hebben we maskers  

opgedaan. Ik had komkommer, die moest ik er dan aftrekken; dat deed best wel pijn. Toen hadden we nog wat lol 

met de andere groep, we gingen toen later naar ons eigen kamer daar hebben we ook nog lol gehad. En om ongeveer 

2 uur wilden we slapen en toen hadden we de wekker om half 1 gezet. Alleen we werden niet wakker, ik pas om 7 

uur!  Toen gingen we eten, en ik moest toen het haar van Linda en Gerbrich doen, dat was wel leuk. Toen hoorden 

we dat we gingen zwemmen, superleuk. Het was heel gezellig en nu lig ik hier te schrijven. We hebben veel lol, we 

moeten vanavond nog macaroni eten en we gaan spelletjes doen, het lijkt me wel leuk! Vanavond moet alles op dus 

er word nog wat van ons verwacht, ik heb nog m&m’s en naturelchips en redband winegums, mmm!  

14 mei, 3e en laatste dag.  

Het begon gisteravond met ganzenbord, dat was wel leuk. Toen hebben we later nog een masker opgedaan, ik had 

kokos en dat was een kleimasker. Toen we sliepen werden er slaapfoto’s gemaakt, die morgen werden we om kwart 

voor 8 wakker gemaakt met deksels; dat was niet echt fijn! We zijn zo net nog te winkelen geweest. Ik heb voor 

Redmer, Silke en voor buurvrouw en buurman iets gekocht. Een haarband, deo, zeep, beertje en oorbellen en nog 

een boemerang; alleen de zeep heeft gelekt. Toen gingen we patat eten 

en een ijsje, en nu gaan we naar huis met de boot. Ik vond het erg leuk, 

maar helaas was het de laatste keer.. ik wil iedereen graag bedanken voor 

de leuke en gezellige jaren!  

Gemaakt door: Berber Bruinsma.  

 

Wist u dat…. 

Ria de koffer had laten liggen op de boot? 

Uilkje naar de ‘matroos’ zwaaide en zij hoopte dat hij ‘s avonds nog even langs zou komen. 

De gidsenmeiden ‘luiheid’ vertoonden om naar het strand te lopen en liever op bed bleven ‘keten’? 

Riekje na een val in het zwemwater haar ‘kipfilets’ (nepborsten) verloor en dat ze op het water kwamen te drijven. 

Inkje haar t-shirt laat kleuren door haar vriend. (lui???) 

Dat Annie en Sietske speciaal naar Ballum gingen om ‘nobeltje’ (Amelandse specialiteit) te kopen. Uilkje dacht dat 

dit koekjes waren uit Balk (ja, Uilkje wij rijden even naar Balk….tuurlijk niet! Spraakgebrek de oorzaak??.) 
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            PROGRAMMA TEATERTÚNPROGRAMMA TEATERTÚNPROGRAMMA TEATERTÚNPROGRAMMA TEATERTÚN  

 

 

Zaterdag 19 juni Lithafeest  Aanvang: 20.30 uur, Entree: € 7,50 

Zonnewende festival – weet u het nog.. hoe gezellig het was vorige keer? Wij vieren deze gebeurtenis met zang,  
dans, Keltische muziek, vuur, eten en  Labyrint lopen. Met optredens van Reizger, Cambio en Chris Kalsbeek. 

 

Zondag 20 juni  Big Band Cue  Aanvang: 15.30 uur, Entree: € 5,00  

Funk, jazz, swing! Een optreden van de swingende Big Band Cue o.l.v. Willem Aukema met zangeres Jannie Brandsma. 

 

Zondag 25 juli   Gaasterland Popfestival ‘Peace yn Riis’ (40 jaar na het popfestival…) 

   Aanvang: 14.00 uur   

   Entree: € 15,00 

 

Zondag 1 augustus Zomermarkt  Aanvang: 12.00 uur, Entree: € 2,00 

    

Gezellig kraampjes kijken en natuurlijk live muziek! Aardewerk, bloemen, kleding, huis- en tuindecoraties,  
wijnen, glas, boeken, brocante, kunst, antiek, enz. Dit jaar worden de activiteiten open podium en zomermarkt  
samengevoegd. Hierdoor kunt u als bezoeker genieten van podiumkunsten door artiesten uit de streek.  
Dit biedt de artiesten tevens de kans om zich voor een breed publiek te presenteren 

Uilkje tijdens het opruimen hiervan haar tas van haar grote schouders liet vallen en Marjet er mee vandoor ging. Zij 

toen weer de lucht in schoot; aaaah mijn tas weg…gestolen?? 

Annie de 2 zussen ‘Witteveen’ elk een hamburger had beloofd. Er maar één overbleef en de jongste (Ria) hem naar 

binnen werkte als vla…! 

De meiden van groep 7 vele scheten laten en Annie en Sietske (leiding) hierdoor in coma raakten op bed i.p.v de 

meiden (want slapen doen ze niet!) 

Rinkje en Inkje (leiding en oud gidsenmeiden) het niet konden geloven hoe het er aan toe ging . Het bij hun destijds 

vele malen strenger was tijdens kamp… 

Wij postbode Siemen tijdens de bingo op bezoek kregen (Uilkje) en deze zijn ‘klep’ niet meer kon houden. Er kwam 

geen eind aan het spelletje. 

Dat het hok van de leiding een ‘stinkhok’ was. Dus volgend jaar geen macaroni meer voor hen al was het heerlijk.

(kok Sietske en Ria bedankt...) 

De nachtfotografen zelfs niet worden gesignaleerd door de kids (oorzaak moeheid!!) 

Wij afscheid hebben moeten nemen van groep 8. Veel succes op jullie nieuwe school en misschien gaan jullie ook 

nog eens mee als leiding net als Riekje en Inkje. Tot ziens 

Wij een ‘superkamp’ hebben gehad op Ameland (nieuw) en iedereen willen bedanken die zich hiervoor hebben inge-

zet! Zo ook Boltjes Straal- en Coatingbedrijf voor het vervoer en al die mensen die de kinderen klusjes hebben laten 

doen en zodoende vele heitjes hebben verdient….bedankt Bakhuizen e.o.!!! 
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Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 27 augustus 2010 sturen naar: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen.  

De volgende editie verschijnt rond 4 september. Heeft u vragen, opmerkingen of 

wilt u een stukje plaatsen? Bel dan gerust 0514-582288  

Oud Papier 

Op zaterdag 10 juli 2010 en zaterdag 14 augustus 2010 

wordt het oud papier weer ingezameld. Het papier graag 

goed bundelen of verpakken in een doos 

     AGENDA van o.a M.F.C. de Gearte  
 

19 juni   Toneel vereniging St. Martinus, ‘Simmer fan 45’, aanvang 20.00uur 

26 juni    Grote Bingo, aanvang 20.30uur 

 2 juli   Bakhuster Heechsjongers in Laaksum ( zie pag. 5) 

10 juli    Tuinfeest met BBQ! Aanvang 20.30uur  

HEROES OF ROCK 

Zeven ervaren muzikanten uit het noorden van het land die een 

muzikaal eerbetoon geven aan de echte “Helden van de Rock”. 

Dit krijgt vorm in een bijzondere liveshow met twee(!) leadzan-

gers, ultiem gitaargeweld, gesynchroniseerde videoclips op groot 

scherm, een strakke lichtshow en natuurlijk de grootste songs uit de hoogtijdagen van de hardrock. De hits van  

AC/DC, Iron Maiden, Europe, Def Leppard, Whitesnake, Bon Jovi, Guns 'n' Roses, Van Halen en vele anderen komen 

voorbij. Stuk voor stuk stadionkrakers! Laat je overmeesteren door deze nieuwe rocksensatie: ‘They will salute you!’ 

La Stampa 
La Stampa verstaat de kunst van het feestvieren als geen ander. Het onverminderde succes van de band is daar het 

beste bewijs voor. De band heeft een ijzersterke live reputatie en maakt die ook altijd waar. De uitgekiende geluid- 

en lichtshow maken het geheel compleet, zonder dat de apparatuur storend aanwezig is. De band garandeert haar 

bezoekers een topavond met haar motto 'Gegarandeerd Gezellig'.  

 

11 september   Bakhûster Reunië, vanaf 10.00 uur 

3 oktober   Grote Bingo, aanvang 20.30uur 

16 oktober    Stichting Bakhuister Feest organiseert Bonte Avond!  

13 november  Mokkenbank festival, aanvang 20.00uur 

17 november  Zonnebloem middag, aanvang 13.30uur  

 


