Op ’e Hichte
Februari 2011

De krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken

In dit nummer o.a.: Eagtaister
Bakhústers om útens
Oproep penningmeester Dorpsbelang

33 jaar carnaval DE BLAUWE BOK in Bakhuizen.
In het weekend van 25 en 26 februari is
het weer carnaval in ons dorp.
Dat betekent voor Bakhuizen een bijzonder gebeuren, want dan bestaat de
carnavalsvereniging DE BLAUWE BOK
3 maal 11 jaar.

Ook nodigen wij alle carnavals verenigingen uit die ooit hier in Bakhuizen geweest
zijn. Dus Leeuwarden, Sneek, Zwolle, en
natuurlijk ook Brabant. Maar ook alle
andere Bakhusters zijn natuurlijk van
harte welkom!

En dat is een gelegenheid, die niet zomaar voorbij kan gaan. En daarom hebben
enkele oud-leden, die vroeger in de
senaat zaten, de koppen bij elkaar
gestoken. Ze hebben op zolder de deksels
van de oude dozen gehaald en in die
nostalgische gevoelens kwamen mooie
herinneringen naar boven. Uiteindelijk is
daar een selectie uit gekomen voor het
carnavalsfeest. Het beloofd een spektakel
te worden!

Het programma:

Allereerst worden via deze weg alle oudleden uitgenodigd. Dus iedereen die ooit
bij de BLAUWE BOK geweest is.
Dus hofdames, raad van elf, dansmariekes, bestuursleden, senatoren en FC
Knudde.
Maar ook de kindercarnavals-prinsen en
prinsessen,
raad van elf en
hofdames en
medewerkers.

Op vrijdag 24 febr. in het Swalkershus:
Jeugdcarnaval om 20.00 uur
Op zaterdag middag om 14.00 uur:
optocht en zal Bakhuizen weer
omgedoopt worden tot Bokkendam .
Daarna kindercarnaval in de Gearte.
Om 16.00 uur zaalvoetbal in de Gearte
tussen F.C Knuddde en de Raad van elf.
Om 17.00 uur ouderwets boerenkool eten
met worst.
Om 20.00 uur is er een informele
carnavalsavond met muziek van een
topband.
De Entree is GRATIS. Dus kom allemaal
voor lekker een avond ouderwets
CARNAVALLEEEEEE!!!!!!
ZEGT HET VOORT! ZEGT HET VOORT !
De BLAUWE BOK.
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Lid worden ?!?!

Redactie Op ‘e Hichte: Bezorging:
Hessel vd Pal

Wikje Kuipers

Rien Jansen

Joop Melchers

Tryntsje Stienstra

Klaas de Jong

Samenstelling:

Gerlof Thibaudier

Jelly van den Berg
Janette Everse

Anneke Melchers

Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar
misschien ook niet want we zullen wat extra
exemplaren van dit blad deponeren in brievenbussen van niet-leden. De vereniging Dorpsbelangen is er om voor u de zaken richting
overheden te coördineren, met name de
inspraak richting Gemeente is van belang.
Eigenlijk behoort iedereen in het dorp dus lid te
zijn. Je krijgt bovendien 6 maal per jaar deze
nuttige en leuke dorpskrant in de bus. Heeft u
buren die nog niet lid zijn.? Laat ze dan onderstaande bon uitknippen en inleveren bij de
penningmeester of een ander bestuurslid.
Het postadres van Dorpsbelangen is p/a Karin
van Wijk, Hollewei 11, 8574 TH Bakhuizen.

Janne en Lotte Bartels

Printwerk:

Vroni Postma
Drukkerij De Jong,
Balk

Wink Blomsma

Ja, ik wordt lid van de Vereniging
Dorpsbelangen BMR

Machtiging tot automatisch overschrijving:
Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen
Bakhuizen, Mirns, Rijs de contributie van € 7,(zegge zeven euro) eenmaal per jaar van mijn
bank- of girorekening af te schrijven.
Deze machtiging geldt tot wederopzegging.

Naam ……………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………..
Woonplaats……………………………………………………………….
Bank- of Giro rekeningnummer
………………………………………………………………………………….

Handtekening………………………………………………………….

Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 18 maart sturen
naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of Túnkershof 4, Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt eind maart 2011.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje plaatsen?
Bel dan gerust naar Janette Everse 0514-582288
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Advertenties

Voor een mooi en verzorgd kapsel!
Voor hem en haar
Voor jong en oud

!Opruiming!
30%-50% korting
Op alle sieraden en tassen
Bakwei 10A
Bakhuizen

 0514 582272
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Een gelukkig en gezond Jaar.

Allereerst wil ik iedereen een gelukkig, maar vooral een
gezond 2011 wensen. Met gelukkig bedoel ik dan, een
fijne omgang met familie en kennissen en alles in de
normale proporties wat de dagelijkse gang van zaken is.
Met gezond is het een heel ander verhaal. Want dat kan
ik wel wensen, maar dat wil niet zeggen dat het voor
iedereen opgaat. Veel mensen mankeren wel wat, de
een ernstiger dan de ander .
Maar er zijn ook
chronisch zieken die weinig uitzicht hebben op
verbetering. En dan is mijn uitspraak toch wel erg
wrang . Het is zout in een open wond smeren. Toch wil
ik mij juist tot die mensen richten. Want zij zijn, meer
dan wie ook, Gelukgewenst. De stille strijd die geleverd
moet worden iedere dag weer, tegen pijn en angst, en
eenzaamheid. Juist die mensen wens ik een jaar, waar
ze alles uithalen wat in het leven zit.
Voor iedereen zijn maar twee zekerheden in het leven,
je bent geboren en je zult eens sterven. Merkwaardig
genoeg is het dus zo, dat er vanaf onze geboorte al
afgeteld gaat worden. Toch wensen wij elkaar bij
verjaardagen en jaarwisselingen een gelukkig en lang
leven toe.

We blijven geloven in een wonder, ook al is het een
kleine kans dat je langer zult leven dan God beschikt, en
dat telt dus voor iedereen, ziek of gezond, rijk of arm.
Gelukkig staan we er niet bij stil, zolang we gezond zijn,
maar wanneer we ziek zijn en pijn lijden dan wordt je
gedwongen om na te denken over je bestaan. Je gaat
intenser leven en je normen en waarden krijgen een
andere invalshoek. Je geniet meer van de gewone dingen
en leeft meer. Je haalt meer uit je dagelijkse kleine
bestaan. Je leeft in het NU.
NU is belangrijk, niet gisteren of morgen , maar vandaag
gebeurt het, dus probeer iedere morgen dankbaar te zijn
met alles wat je mag meemaken, geniet van de kleine
dingen om je heen. Zoek het geluk in ieder moment van
de dag, in je medemens, in de natuur, in het moment
van een glimlach. Adem het met volle teugen in en
geniet zolang het kan. De ellende hoef je niet te zoeken
want die komt bij ieder mens vanzelf langs. Het leven is
te kort om lang stil te staan bij verdriet. En daarom
wens ik iedereen, niemand uitgezonderd een gelukkig en
gezond jaar toe.
De Eagtaister.

Beste bewoners Bakhuizen, Rijs en Mirns.

Koepel 50+

In de week van 14 t/m 19 februari 2011 komen er leden
van het Lemster Mannenkoor bij u aan de deur.
Zij verkopen lekkere appels ( Elstars).
Goede kwaliteit staat al jaren voorop.
Tot nu toe verkochten zij vooral in Rijs en Mirns.
Het ventgebied wordt dus sterk uitgebreid met
het hele dorp Bakhuizen.
Vooral 's avonds zullen de mannen aanbellen bij
u aan de deur. Zij van het LMK gaan ervoor.
Wij hopen dat u de mannen positief ontvangt.
(lees ook de advertentie in de Balkster Courant.)

Op 16 februari 2011 organiseert de Koepel 50+, de
organisatie die de belangen voor de Ouderen in onze
gemeente behartigt, een middag in de Treemter.

LMK
120 leden (alleen maar mannen)
treedt iedere maand minimaal
1 keer op .
Repetities iedere dinsdag in Lemmer.
Dirigent Harm van der Meer.
Het koor kunt u iedere zondagmorgen
beluisteren bij verzoekplaten programma's.
Het koor rekent op een grote verkoop van appels.
Johannes Rijpma, tel. 0514-581602. Mirns.

De aanvang is 14.00 uur, zie ook de raambiljetten die te
zijner tijd worden opgehangen.
Een optreden door het bekende duo Jannetje en
Dubbel uit Lelystad. Het onderwerp voor deze middag
is : "Levensloop met een lach en een traan" .
De entree is € 3.- koffie en thee inbegrepen.
Deze middag is voor alle ouderen, ook niet leden van
een ouderenbond zijn welkom.
Namens de werkgroep van de Koepel 50+ die de
organisatie op zich heeft genomen

Albert Struiving.
De Warren 13 Balk.
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Buurtzorg: Nu ook bij u in de buurt!
Per 1 november 2010 zijn wij een Buurtzorgteam gestart in Gaasterland! Ons team bestaat uit 5 enthousiaste,
ervaren (wijk)verpleegkundigen die nu weer met veel plezier aan het werk zijn. Vanaf 1 maart komt Tiertje HospesSmink ons team versterken.
Bij deze kleinschalige vorm van thuiszorg gaat het weer om mensen en zorg in plaats van om producten en uren!
Doordat de meeste medewerkers een HBO-opleiding hebben worden alle denkbare verpleegkundige en verzorgende
handelingen door ons uitgevoerd. U krijgt maar enkele verschillende personen over de vloer, zodat u een vertrouwensband op kunt bouwen en de gezichten al gauw vertrouwd zijn. Onze cliënten krijgen een teamfoto uitgereikt
zodat ze weten wie we zijn!
Wij zijn onderdeel van Buurtzorg Nederland, een landelijke organisatie die in het hele land kleine autonome buurtzorgteams ondersteunt. Het Buurtzorgteam werkt zelfstandig, is zelfsturend en werkt volgens het oude principe van
de wijkzuster. Wij geven persoonlijke, professionele zorg thuis. We helpen u bijv. met het wassen, klaarzetten van
de medicijnen en aan– en uitkleden. Ook verrichten we handelingen op verzoek van uw behandelend arts, zoals
insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.
Wij zoeken samen met onze cliënt en zijn/haar netwerk naar de beste oplossingen die de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven bevorderen. De effectiviteit staat hierbij centraal: er wordt niet meer zorg geleverd dan nodig is
(maar zeker ook niet minder ) en ook niet langer dan nodig is.
Denkt u in aanmerking te komen voor zorg of wilt u meer informatie dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met
onze dienstdoende wijkverpleegkundige. Zij komt graag bij u langs om samen met u de hulpvraag te bekijken .
Net als bij ander thuiszorgorganisaties heeft u ook bij Buurtzorg een geldig indicatiebesluit nodig van het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg). Deze kunt u zelf aanvragen of u kunt dit samen met een wijkverpleegkundige van
Buurtzorg regelen. Dat kan heel eenvoudig door Buurtzorg te bellen en een afspraak te maken. Tijdens een bezoek
bij u thuis worden alle voorbereidingen voor een aanvraag gedaan.
De zorg wordt vergoed via de AWBZ, voor thuiszorg geldt altijd een eigen bijdrage die bepaald wordt door het CAK
(Centraal Administratiekantoor) in Den Haag. Ook met een PGB kunt u bij ons terecht.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.buurtzorgnederland.com.
Buurtzorg team Gaasterland e.o. is 24 uur rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 06-20063383.
Ons E-mail adres is: gaasterland@buurtzorgnederland.com
Ons kantooradres: Bogermanstraat 7, 8561 BK Balk (voormalige bibliotheek).
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(Schade) Jaarwisseling 2010-2011
Complimenten aan de burgers en de jongeren die na het afsteken van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of een
dag daarna hebben opgeruimd. Er lag aanmerkelijk minder afval op straat en dit heeft de gemeenschap veel geld
bespaard. Een aantal Dorps- en Plaatselijke Belangen organiseerden festiviteiten voor hun inwoners. Gezellige bijeenkomsten waar jong en oud de jaarwisseling konden vieren.
In de Gemeente Gaasterlân-Sleat is de jaarwisseling rustig verlopen. Helaas was er meer schade aan gemeentelijke
eigendommen dan het voorgaande jaar. De schade van de jaarwisseling, voor zover nu bekend, bedraagt € 6322,00.
Nog een fors bedrag dat wij met zijn allen, de gemeenschap, moeten betalen. Met dit geld kan, in onze gemeente,
ook veel andere leuke dingen gedaan worden.
Op diverse locaties waren illegale branden die schade veroorzaakten. In één van de brandbulten werden restanten
van dakplaten gevonden. Dakplaten kunnen ook asbest bevatten en daarom is bij het terrein een bord geplaatst met
de tekst: ”verboden toegang asbest”. Er is een monster opgestuurd en gelukkig betrof het geen asbest. Het blijkt dus
dat bij open branden er van alles op gegooid wordt. Dat is ook een van de reden dat er alleen in tonnen gebrand mag
worden. Je moet er niet aan denken als er echt asbest tussen had gelegen. Het asbest had zich dan in de omgeving
verspreid met alle gevolgen van dien. Als er branden zijn wordt er vaak met de vinger naar de jeugd gewezen. Dat is
altijd niet terecht. Vaak maken ouderen misbruik van de jongeren, door het aanbieden van brandbaar materiaal. Op
de manier van, ik heb nog wel een oude caravan die mogen jullie wel hebben. Of als jullie een brandbult hebben dan
heb ik nog wel wat autobanden of bouw of sloop afval. Als volwassene geef je dan een verkeerd voorbeeld, je hebt
ook een verantwoordelijkheid.
In Bakhuizen waren er op twee plaatsen grote stacaravans in brand gestoken. In deze caravans lag allemaal brandbaar materiaal. De brandweer heeft het vuur gedoofd en medewerkers van de buitendienst hebben de restanten
afgevoerd. Van een van de caravans weten we waar deze vandaan komt. De kosten voor het opruimen worden verhaald. Door voorgaande oudejaarsbranden was de bestrating al beschadigd. De laatste branden waren op een iets
andere plek waardoor nog meer bestrating beschadigd is geraakt. Op het grasveld langs het Plantsoen was ook een
brand. Als brandbaar materiaal is een paal uit de bestrating gehaald en in het vuur gegooid. Totale schade voor Bakhuizen € 3390,50
Wat zou het fantastisch zijn als de jaarwisseling van 2011-2012 schadevrij zou plaatsvinden.
Gemeente Gaasterlân-Sleat
K. Knobbe
Contactfunctionaris

!!OPROEP!!
Standhouders gevraagd voor De Sudwester Lentefair
Wanneer?

Op zaterdag 2 april
van 10.00-17.00 uur

Waar?

De Klink in Koudum

Opgave kan tot en met 15 februari bij: Henny Zijlstra: 06-36145180 of Hannie Winia : 06-14130989
Of via de mail: lentefair@live.nl
Er kunnen ongeveer 40 stands zich aanmelden. Kosten voor een standplaats zijn €40,00.
U krijgt per standplaats: 2x koffie/thee en 1xsoep met broodje.
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Bakhuizen, Mirns en Rijs in de Middeleeuwen

Beste mensen van Mirns, Rijs en Bakhuizen,
De meeste mensen zullen me wel kennen van mijn kleinschalige Drive-in show, die ik als hobby uitvoer, kijk maar
eens op mijn site www.draaijerdraaitdoor.nl
Een andere bezigheid van mij, is me verdiepen in Archeologie en de Historie van met name Mirns, Bakhuizen en Rijs
in de periode 1100 tot ongeveer begin 1900.
In deze gebieden ben ik samen met een zoekmaat (en handelaar in detectoren, diepzoekers en magneten), als het zo
uitkomt ook wel eens met de metaal detector te vinden.
Nu zijn we bezig om, in samenwerking met het Historisch Wurkverban Gaasterlan wat meer te weten te komen over
de geschiedenis van deze dorpen in de periode van de Middeleeuwen., zodat we misschien een klein boekwerkje
kunnen maken over de geschiedenis van Mirns, Bakhuizen en Rijs.
Over deze periode is al veel bekend door onderzoek, denk aan het middeleeuwse haventje van Mirns wat gelegen
moet hebben ver achter de boerderij van Sufridus Bouma, het klooster of Stins Braamberg met kleine boerderijtjes
in de buurt van het Mirnserklif en de heide.
Het kapelletje van priester Meint op de Rijster heide (wat nu Rijsterbos is, ongeveer waar nu het vredestempeltje
staat). De Stins van Igo Galema achter de boerderij van Meine de Jong op Rijs (Smitsleane).
Het oude haventje en Herberg van Bakhuizen (nog voor de inpoldering in1632 van de Wiel) ongeveer op de plaats
waar nu de ingang naar het Oud Dijks gat is, naast architekt Zijlstra).
Het zou mooi zijn als er nog mensen zijn die nog meer weten over de middeleeuwen van deze dorpen.
Mocht u dus meer weten of oude kaarten hebben (de oudste kaarten die te vinden zijn van Bakhuizen, Mirns en Rijs,
zijn globaal van 1540) die we in bruikleen mogen hebben, dan Kunt u bellen: 06-51047188 of mailen:
info@draaijerdraaitdoor.nl
Bij voorbaat dank!

Christiaan Draaijer
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Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen-Mirns-Rijs
Oud en nieuw
De oud- en nieuw viering in onze dorpen is wat ons betreft zeer plezierig en gezellig verlopen. Er is ons
gelukkig geen enkel letsel gemeld. In het Swalkershûs werd door jong-BMR uitgebreid feest gevierd,
daarin ondersteund door een financiële bijdrage van de Gemeente via het “dorps-belang-potje” . Door
o.a. brandende caravans was er toch nog een behoorlijke schade in Bakhuizen.
We hopen dat volgend jaar de branden binnen de geldende regelgeving kunnen blijven.

AED’s
Er zijn inmiddels AED’s geplaatst in de Gearte en in het Koepeltje in Mirns. De activiteiten rond deze apparatuur worden ondersteund door een twintigtal vrijwilligers (hulde!) en worden gecoördineerd door
Minke Molenaar.

Penningmeester
Helaas zit onze vereniging weer dringend om een nieuwe penningmeester verlegen, zodat Vronie
Postma haar werk kan overdragen. We hebben nog een paar namen van mensen die we willen benaderen, maar als iemand zich spontaan wil melden…. GRAAG!

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2011
Woensdagavond 26 januari was er een hoorzitting van de Gemeente over dit onderwerp. Het was een
open discussie, die gericht was op: Maximum snelheden, Fietspaden en Andere verkeerszaken.
Wij konden wat punten inbrengen:
Laat alle wegen buiten de bebouwde kom 80 km; er waren andere stemmen dit alleen voor de belangrijkste doorgaande routes toe te passen, en de rest toch 60 km te maken.
In Rijs mag de maximum snelheid naar 50 km
Met 30 km in de bebouwde kom in Bakhuizen hebben we geen moeite.
Fietspad gewenst langs de Smitsleane
2 richtingsverkeer in de Odulphusstrjitte
Snelheidsbeperkende maatregelen in de Bakwei
Aparte ontsluiting voor De Burde
Andere punten die op tafel kwamen:
Discussiepunt: bromfietsen op de rijweg of op het fietspad?
Hoe rekening te houden met landbouwvoertuigen? Cursusmogelijkheden voor berijders opzetten?
Er komt in het voorjaar eerst een concept plan, waarop we nog commentaar kunnen leveren.
Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2011, 20.00 uur in de Gearte
Wil je ook inspraak in wat er in onze dorpen gebeurt? Kom dan naar de algemene ledenvergadering. Er is
dan ook gelegenheid om input te leveren voor het verkeersplan.
Laat je stem horen en doe actief mee. Ben je nog niet lid? Geef je dan nu op.
Secretariaat: Karin van Wijk, Hollewei 11, email kvwijk@ziggo.nl
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IJspret op 21 december
IJsclub Phoenix organiseerde deze avond wedstrijden voor de jeugdleden.
Het was prachtig stil weer en goed vertoeven op de baan.
Na enkele aanpassingen aan de wedstrijdbaan begonnen we om 19.00 uur.
Het aantal deelnemers was zeer groot: welgeteld 43 kinderen!
Dit deed ons besluiten om de jongens en meisjes bij elkaar te doen.
We hadden 4 groepen: groep 3 /4, groep 5 /6, groep 7 /8 en t/m 15 jaar.
Ook was er een echte koek en zopie hok met chocolademelk en worst.
De toeschouwers lieten het ook niet afweten, die waren er genoeg. Dit kon je zien bij alle wedstrijden want een
ieder werd goed aangemoedigd.
Het viel ons op dat veel meisjes de jongens wel aan konden. Er waren dan ook enkele kamp ritten nodig om een winnaar te krijgen. Om half negen werd er begonnen aan de finales.

De uitslagen:

Bij groep 3/4:
Op de 4e plaats: Ilse Dijkstra
Op de 3e plaats Jorn Haantjes
Op de 2e plaats Ronald Mous
En de winnaar Willem Bekkema.

Bij groep 5/6:
3 Janny Kuipers, 2 Leo Kuipers en
1 Koen v Leuken.
Bij groep 7/8:
3 Steven Melchers, 2 Jesper Mous en
1 Linda Kuipers.
t/m 15:
3 Karin Homma, 2 Linda Nagelhout en
1 Steven v/d Pal.

Alle winnaars kregen een medaille en
de felicitaties van het bestuur en de
oudere groep kreeg een geld prijs .
Voor ons als bestuur was dit geslaagd
en volgende keer hopen we weer op
zoveel deelname en publiek!
Een ieder bedankt!

Bestuur IJsclub Phoenix.
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Lanlike poeiermolke aktie “Hart voor natuur”
Yn it bosk fan Aldemardum oan de Houtwâl 2, der wer de wurkskuorre fan Staatsbosbeheer stjit, ha wy ek aksje fiert
tsjin de besuniging op de natoer fan dit regear.
Besunigje moate wy allegeare, en der is ek niks mis mei, alles kin ek wol wat minder, mar it kin en mei toch net sa
wézze dat it natoerbehear en it natoerbelied útkleid wurde moat.
Wy as natoerorganisaties kinne ús net oan de indruk ontlûke dat natoer ûnevenredich hurd oanpakt wurde sil. Wilders neamde natoer in linkse hobby, mar natoer is foar ús allegeare.
It Ryk betellet jierliks 86 miljoen euro foar it behear oan Staatsbosbeheer, dy san 250.000 ha yn behear hat. Fan dit
jild moat u.o. ek de wetterskipslesten betelle wurde. Troch allerhande koartingen wurd it budget yn 2015 sa wat
mei de helte werom brocht, yn 2012 moat der al 20 miljoen euro besparre wurde.
Net alline dizze koartingen komme op ús ôf, ek minsken dy mei de FUT en pensioen geane wurde net ferfongen. Dit
hat fansels net alline grutte gefolgen foar it natoerbehear mar ek foar de rekreatie yn it bosk en natoer. Gjin ferfanging fan banken en picknicktafels, net mear meane langs kuier en fietspaden, gjin informatie panelen, deade beamen langs de paden wurde net mear opromme, gjin excursies, gjin skoalbern begelieding sa as mei de biolochiedagen, gjin maatschappelike stages en gjin tafersjoch. ûnderhâld fan kuierpaden, hynstepaden, kabouterpaad, it Spjochtepaad, midden yn it boskbistepaad en it avontûrepaad sil ûnderholden wurde moate troch de frijwilligers die
hjir no ek al oan it wurk binne. Dit binne allegeare noch mar lytse dinkjes dat ik sa opneam mar der sil in protte
feroarje ek oan it útbestegenjen fan it wurk, it wurk wat dien wurde moat sil foarang krije sa as it hekkeljen en it
opsnoeien fan beamen langs it lân, it opknappen en byhâlden fan ôfrasterigen, it stikelmeanen en noch folle mear. It
is net alline it bosk dat Staatbos hjir yn it behear hat, hjir yn de súdwesthoeke beheart Staatsbosbeheer meer as
2000 ha oan greide, bosk, wetter en sompe. U.o It Swin, de Sondelerleyen, Gouden Boaium, Heanmar, Samenvoeging, It Var, bûtlannen langs de grutte marren, de Pine en folle mear om sa op te neamen.
Dat behear wolle wy graach sa goed mogelik dwaen, mar mei de helte fan it jild en mei minder minsken sil dat net
slagje sûnder dat it grutte gefolgen hat, fander dizze aksje “hart voor natuur”. It wie hertferwarmjend hoe folle
minsken ús aksje ûnderskreun en ûndersteunt ha (ca 300), dat hat ús as behearders tige goed dien. De besunnigingen
op natoer rekket ús allegear, wolle jimme mear witte en de aksje ek ûndersteune gean dan nei
www.hartvoornatuur.nu of kom efkes lâns by de wurkskuorre fan Staatsbosbehear, dat kin no noch.
Goasse Hylkema, boskwachter yn Súdwest Fryslân

Kliffentoernooi
Zaterdag 8 januari was in Hotel Jans het zesde Kliffentoernooi, met een verscheidenheid van winnaars uit het verleden. Dit keer was de jongste 11 jaar en de oudste boven de 80 jaar. Het deelnemersveld was met 30 schakers/sters
goed te noemen.
In de eerste ronde wist Workummer Siebold Haytema van Anna Maja Kazarian te winnen. Toen kwam deze kleine
meid goed op dreef. Ze wist vervolgens te winnen van Maurits Ypma en Rintje Altena en kwam daarmee terecht in
de kopgroep samen met Haytema en Renske Hania.
Ook Rijster schaker Chris Draijer wist zich in de top te handhaven. Daarnaast had Rijs nog twee troeven in de
persoon van Wim de Groot, Douwe Tjerkstra en Hessel van der Pal.
Na de overheerlijk stamppot van Hotel Jans, drie soorten Boerenkool, Hutspot en Zuurkool, kon iedereen er weer
tegen aan.
Vervolgens wist Anna Maja een aantal mannen en ook de vrouwelijke topper Renske Hania allemaal te verslaan. Dat
is een knappe prestatie van deze 11-jarige schaakster. Op de tweede plek kwam Mark Masmeier en Fokke de Boer,
beide schaken bij Westergoo in Bolsward. De vierde plek werd gedeeld door Siebold Haytema en Renske Hania.
In de B-poule werd Douwe Tjerkstra eerste gevolgd door Wytze van der Zee en Coos Kruizinga, beide afkomstig van
Sneek. Wim de Groot werd vierde in deze poule.
Ondanks dat de meeste deelnemers geen prijs hadden ging iedereen toch voldaan naar huis vanwege het leuke toernooi, de gemoedelijke sfeer en de heerlijke stamppot.
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AGENDA
De Gearte:
05-02-2011

12-02-2011
13-02-2011
19-02-2011
26-02-2011

-

Funmiddag, organisatie B.E.O. Aanvang 13.00 uur
Toneelavond St. Martinus, aanvang 20.15 uur
Thuiswedstrijd Heren B.E.O 1, aanvang 19.00 uur
Grote Bingo, aanvang 20.30 uur
Valentijn koffie concert. Verzorgt door de Snippefangers, aanvang 11.00 uur
Thuiswedstrijd Heren B.E.O 1, aanvang 19.00 uur
Feestavond Carnaval vereniging ‘De Blauwe Bok’, aanvang 20.00 uur

02-03-2011
12-03-2011
19-03-2011
21-03-2011
26-03-2011

-

Verkiezingen vanaf 07.00 – 21.00 uur
Grote Bingo, aanvang 20.30 uur
Thuiswedstrijd Heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur
Jaarvergadering B.M.R. aanvang 20.00 uur
Thuiswedstrijd Heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur

Houdt de website van Mar en Klif in de gaten, want daar wordt op zaterdag 19 februari
een activiteit georganiseerd voor kinderen. Het thema is duurzaamheid en het wordt
vet cool.

De kopieën fan'e DVD's oer Bakhúzen, Mirns en Riis út 1982 en 1983, wêr't we
allegeare sa lang op wachte ha, binne der!!!
De measte minsken dy't se besteld hiene hawwe se al ophelle.
De folchjende minsken hiene al besteld, mar ha se noch net bij Tryntsje Stienstra
ophelle en betelle:
Siepie Jellesma, Joop Melchers, Julia van Dam, Ferrie de Vreeze, Jappie
Muizelaar en Bertus Mous

Opbrengst Nationale Oogcollecte
In de week van 28 november trotseerden vele collectanten de sneeuw en kou toen zij op pad gingen voor de
Nationale Oogcollecte. In Bakhuizen, Mirns en Rijs haalden we in totaal 156 euro en 25 cent op. De opbrengst is
bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar oogaandoeningen en de maatschappelijke gevolgen van blind- en
slechtziendheid.
Bedankt voor uw gift!
Sjoeda van der Veer, Trudy Rossi, Anneke Oenema,Jildou de Roos en Etty Visser- de Groot.

Oud Papier
Op zaterdag 12 maart 2011 en zaterdag 9 april 2011 wordt
het oud papier weer ingezameld. Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos

