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De krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken

LICHT
De grauwe winterdagen zijn voorbij, de
lange nachten wijken langzaam voor het
daglicht. En in de vroegste morgenuren
hoor je niet meer alleen de haan kraaien,
maar ook de vroege vogels zingen al
schuchter een kleine serenade. Het
wakker worden op deze manier is
rustgevend en vertrouwd. Je stapt anders
uit je bed, ook al valt er af en toe een
regenbuitje, het deert je minder dan die
winterse buien. Het ruikt ook anders
buiten, en het lichtgroen komt voorzichtig
door de struiken. Het licht van de lente
raakt ons innerlijk. Maart roert zijn staart
niet meer en April doet lekker toch wat
zij wil (en ook heel goed kan).
De Blauwe bok is weer op stal gezet, alle
feestneuzen afgezet, Bokkendam heet
weer Bakhuizen en vanaf As - woensdag
zitten we weer in de vastentijd. Tijd voor
bezinning. Bezinnen kun je op verschillende manieren. Heel ernstig en ingetogen,
maar ook rustig en lichtvoetig.

Zo kon ik mij er niet aan ontrekken, dat
er een gedachtekronkel in mij opkwam.
Want met bepaalde dagen kun je een hele leuke week maken. Je begint met de
Blauwe maandag, dan Dolle dinsdag,
daarna As woensdag, natuurlijk Witte
donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag. En dan Paaszondag. Iedere dag een
andere stemming, vreugde en verdriet,
een lach en een traan, allemaal in een
week samengevat. De wisseling van duisternis naar licht in een week overbrugt.
Wel heel leuk vind ik, maar wel erg snel
voor een mensenleven. Alsof je een
lichtknop omdraait, zo van donker, floep
licht! Alles heeft toch zijn tijd nodig in
het leven, dus ook de overgang van de
winter naar zomer. Tijd om rond te kijken, tijd om na te denken, tijd om te
rusten, tijd om te werken, tijd om contacten te leggen met je medemens. Tijd
vooral om te genieten van de overgang
die nu plaatsvindt. Van kil en koud naar
warmte en licht.

de Eagtaister.
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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
Vroni Postma
Wink Blomsma

Ja, ik word 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 15 mei sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Túnkershof 4, Bakhuizen.
De Bakhûster Feesteditie verschijnt begin juni 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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_________ Bakhûster Feest 2011
Woensdag 22 juni

Donderdag 23 juni

“Friese Evenementen”
Vrijdag 24 juni
Kinderspelen

Opening Bakhûster Feest

Koffiebingo

met Ballonnenwedstrijd

MFC “de Gearte”

Evenemententerrein

Fryske jûn
MFC “de Gearte”

Sportvelden

Zeskamp
Ouderenmiddag

Sportvelden

Theorieronde

Opstellen wagens voor optocht

MFC “de Gearte”

Industrieterrein “de Burde”

Jurering Straatversiering

Optocht
Thema “Friese Evenementen”

Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni

Opstellen wagens voor optocht

Prijsuitreiking

Industrieterrein “de Burde”

MFC “de Gearte”

Optocht
thema: “Friese Evenementen”
Matinee
Beddenrace: Plantsoen
Playbackshow met Friese nummers
MFC “de Gearte”

De contributie voor 2011 van de
vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs en de
dorpskrant Op é Hichte is dit jaar
€ 7,00
Dit wordt binnenkort via de
automatische incasso van uw
rekening afgeschreven.

De Zonnebloem in Hemelum
De zonnebloem hield op 2 maart haar jaarlijkse bingomiddag. De zaal in de “Begine” was helemaal vol met gasten
uit Bakhuizen, Hemelum en Koudum.
De voorzitter heette ons allen welkom, ook het trio ”Pream Sjongers”. De vrijwilligsters gingen eerst met koffie en
cake rond. Daarna werden er 2 rondjes bingo gedaan. Er waren leuke prijzen te winnen. Hierna was er pauze waarin
de “Pream Sjongers” trekzak speelden.
In de pauze werd er getrakteerd op een consumptie en iets lekkers. Toen was de bingo weer aan de beurt . Daarna
werd er nog door het trio gespeeld en gezongen door de hele zaal.
Om ± 16.00 uur werd de middag afgesloten met een woord van dank aan de bediening van de “Begine”en de inzet
van de vrijwilligers.
Weer een geslaagde middag van de zonnebloem van de afdeling
Bakhuizen/Hemelum/Koudum.
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STICHTING

BAKHÛSTERFEEST
ORGANISEERT WOENSDAG 22 JUNI

M.M.V

FRYSKE DUO

FRYSKE DJ / PRESENTATOR

VOORVERKOOP € 7,50

~

AAN DE ZAAL € 10,-

VOORVERKOOP START 27 MEI IN
MFC DE GEARTE EN DE SPAR
AANVANG:20.00 UUR

MFC DE GEARTE
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De Gidsen
Hallo inwoners van Bakhuizen,Mirns en Rijs
De Gidsen is een club meisjes in de leeftijd van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Elke maandagmiddag
van 16.00-17.15 uur groep 4, 5 en 6 en ‘s avonds van 19.00-20.15 uur groep 7 en 8 wordt dit gehouden op
de gidsenzolder achter de Gearte. De tijd wordt gevuld met gezellig samenzijn en knutselen of spelletjes. En dit onder leiding van 3-4 vrijwilligers per groep. Het is altijd heel gezellig en het jaar wordt traditioneel afgesloten met een kamp. Dan gaan de meiden 3 dagen 1,2 en 3 juni 2011 naar een kampeerboerderij op Ameland en worden er deze dagen volop spelletjes, toneel en anders gedaan . Dit alles
wordt gedeeltelijk gefinancierd doordat de kinderen een aantal weken vooraf een heitje-voor-karweitje
doen dit is op 22 April 2011 ze gaan dan klusjes bij mensen thuis doen (zoals flessen wegbrengen, fiets
poetsen, met de hond wandelen.)

Ook doen wij door het jaar heen aan speciale festiviteiten als st. Maarten (lampion maken), Sinterklaasfeest, kerstfeest enz. De gidsen is voor alle meiden toegankelijk tegen een kleine vergoeding per jaar.
Heb jij ook zin om bij onze club te komen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kun je /kunt u
contact opnemen met onderstaande personen.

Marjet Cosa tel: 0514-581415 Annie Mous 0514-582349

Familieberichten

'In heldere stjer op in dizige jûn,
In flinterke op in moaie simmerdei,
Do sist altyd by ús weze,
Wy nimme dy altyd mei ús mei.'
Tankber binne wy foar alle leave wurden en
oare bliken fan meilibjen nei it verstjerren
fan us jonkje Niek.

Jimme waarmte hat ús goed dien.

Gerrit en Gerda Siesling - de Groot
Koaiwei 1
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!!!Tennisvereniging Bakhuizen leeft!!!

Het kan jullie niet zijn ontgaan, maar door erg
veel inspanningen is het sportterrein van Bakhuizen weer één om U tegen te zeggen. Ook de tennisbanen zijn grondig vernieuwd en zo liggen er
weer 2 prachtige banen die u graag eens langs
zien komen!
T.V. Bakhuizen is het afgelopen jaar intensief bezig geweest om mensen kennis te laten maken
met de banen en het spel tennis, maar misschien hebt u getwijfeld of
kwam het er gewoon niet van. Kom eens langs of neem contact op met een
van de bestuursleden!
Tennis is een heerlijke sport om bewegen op je eigen niveau te combineren
met gezelligheid. Het afgelopen jaar is het ledenaantal enorm gegroeid en
hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gemakkelijker een tennismaatje te
vinden om een balletje tegen te slaan. Vanaf 14 april zal er weer tennisles
gegeven worden en verder worden er verschillende activiteiten voor jong
en oud georganiseerd. Het tennisseizoen wordt traditioneel geopend met
het openingstoernooi en dat is dit jaar op 9 april, tevens Open Dag! Vanaf
15.30uur wordt er door de jeugd een balletje geslagen en zijn er voldoende bestuursleden die u graag wat uitleggen over de mogelijkheden om zelf
eens te tennissen!
Wil je graag op tennisles, gewoon eens een balletje slaan of wat meer informatie? Neem dan contact op met Thea Thibaudier (Bakwei 8B of
info@autorijschool-thea.nl) of Remco Heidema (Feartswâl 1 of
remcoheidema@hotmail.com)

Tijdens het museumweekend van 2 en 3 april is het scheermuseum ook geopend.
Normaal is het museum geopend iedere zaterdag en zondag van mei t/m september dit naar aanleiding van het
5 jarig bestaan van het museum.
Met vriendelijke groet.
Theo Doeleman
Bakhuizen
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Rechterhand voor gymjuf BEO gezocht
Iedere woensdagmiddag krijgen kinderen vanaf 3 jaar gymnastieklessen in De Gearte. Deze lessen vinden plaats
onder deskundige leiding. BEO zoekt nu een rechterhand voor de gymnastiekjuf.
De gymnastieklessen vinden plaats op woensdagmiddag en starten om 13.30 uur. Er worden drie lessen aan verschillende leeftijdsgroepen gegeven. De laatste groep is klaar om 16.30 uur. Omdat de groepen groter zijn geworden en
de kleinsten extra begeleiding nodig hebben, zoekt BEO hulp voor de gymnastiekjuf.
Als rechterhand van de gymnastiekjuf help je mee met het opbouwen van de zaal en begeleid je, op aanwijzingen
van de juf, de kinderen tijdens de les. Vind je het leuk om met kinderen te werken en kun je goed met kinderen
omgaan, dan is dit waarschijnlijk op je lijf geschreven.
Als minimum leeftijd houden we 13 jaar aan. Denk dus ook eens aan de mogelijkheid van het lopen van je maatschappelijke stage bij BEO. Er geldt overigens geen maximum leeftijd, dus ben je (veel) ouder en geïnteresseerd dan
horen wij dat ook graag.
Heb je interesse of nog vragen? Neem dan contact op met Geesje Jellesma, telefoonnummer 0514 581705 of stuur
een mailtje naar info@sportfederatiebeo.nl. En natuurlijk kun je eerst ook even een kijkje nemen bij de lessen en
met de gymjuf praten.
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10

goes
Op zondagmiddag 10 april geeft Muziekvereniging Euphonia haar jaarlijkse voorjaarsconcert.

Alle geledingen van de muziekvereniging zullen deze middag voor het voetlicht treden in de Gearte.
De majorettes, van jong tot oud, zullen hun kunnen tonen en enkele wervelende shows brengen.
Doordat het thema “Magic” is zult u dit ook horen in de muziek en waarschijnlijk herkent u dan de muziek
van o.a. de bekende tv serie Tita Tovenaar uit de 70-er jaren.

Euphonia is blij dat er steeds weer nieuwe jeugd kiest voor een blaasinstrument en de jongste lichting
die nog maar enkele maanden bezig is, zal deze middag ook hun beste beentje voorzetten
en hun eerst echte optreden geven.
Ook de “oudere” jeugd, die in opleiding zijn of al in het muziekkorps spelen, wil zich laten horen
en dit (jeugd) B-orkest zal een aantal spetterende nummers ten gehore brengen.

Ten slotte zal ook het muziekkorps zich in Magic laten horen in nummers van o.a.
the Wizzard of Ozz en the Witch and the Saint (de heks en de heilige).
Muziekvereniging Euphonia nodigt u allemaal van harte uit om deze muzikale betovering
mee te maken.

We beginnen om 15.30 uur.

Met vriendelijke groet,
Henk Homma

Sterk staaltsje in Café ‘t Syltsje
Sterk staaltsje is een voorstelling vol met verhalen en anekdotes.
Het idee ontstond toen Jan Arendz en Marijke Geertsma rondom in de provincie verhalen hoorden of kregen
aangeleverd.
Vroeger werden verhalen verteld en weer doorverteld. Later begon men verhalen op te schrijven. Dit alles was voor
Arendz en Geertsma samen met regisseur Bruun Kuijt de inspiratiebron van deze voorstelling. En sterke verhalen
worden immers al eeuwen in de kroeg verteld en door een ander aangedikt doorverteld. Er zijn verhalen over dorpstypes, wonderbaarlijke visvangsten, politie-achtervolgingen, ramphuwelijken, vechtpartijen of noem maar en dus is
er veel te vertellen.
Woensdag 13 april zijn ze om 20.00 uur in café ’t Syltsje in Bakhuizen. De kosten zijn 13,50 euro per persoon inclusief 2 consumpties.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.TRYATER.NL of bij café ’t Syltsje tel. 0514581718/06-12797695.
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Opening Gebouw Sportvereniging
Na een lange periode van bouwen en werkzaamheden daarom heen is het dan nu toch zover dat de SV Bakhuizen het
nieuwe clubgebouw gaan openen.
Zaterdag 2 april wordt dit groots gevierd. Om 10 uur begint het openingsfeest met een optreden van muziekcorps
Euphonia. Daarna zal pater Rinke de Vreeze het gebouw inwijden en is er voor genodigden een openingsbijeenkomst.
Zaterdagmiddag zijn er om 2 uur kinderactiviteiten. Dat duurt tot 4 uur.
Om vier uur krijgt een ieder de gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken. Speciaal hiervoor willen nodigt
de SV Bakhuizen de sponsoren uit om te kunnen aanschouwen waar de SV en alle leden zo trots op zijn. Dit geldt
voor de sponsoren van het gebouw, maar ook van de sponsoren die de clubs op wat voor manier dan ook hebben ondersteund.
Voor de avond staat er een grote feestavond op het programma
en die begint om 21.00.
Het is voor alle vrijwilligers van zowel de voetbal, tennis als de
sportvereniging.
Tijdens de feestavond zal er een optreden zijn van oudvoetballer Johan Sibum. Sibum is niet alleen oud-voetballer, hij
was ook kroegbaas van Hotel Jans en het is toch weer leuk dat
hij op dit feest bereid is te spelen.
Het bestuur van SV wil een iedere vrijwilliger/ster of iemand die
op een andere mannierheeft meegeholpen met de realisatie van
het gebouw en die nog geen uitnodiging heeft ontvangen, bij
deze uitnodigen om bij dit feest aanwezig te zijn. Dit geldt dus
ook als u vrijwilliger/ster bent van één van de clubs, maar niet
hebt mee kunnen doen met de bouwwerkzaamheden

Drieband Biljarttoernooi 2011
In café ’t Syltsje was op 27, 28 en 29 januari weer het driebanden biljart toernooi.
Na de poulewedstrijden werd het in de finalepoules toch weer spannend. Het aantal deelnemers was 32.
Er werd de donderdags begonnen met 2 keer 2 poules en dat gebeurde de vrijdags nog een keer. Van alle poules gingen de beste 2 naar de volgende ronde.
Zaterdagmorgen waren er dus nog 16 biljarters die streden om de eerste plekken. In wederom poules van vier gingen
ze verder en vielen er weer twee af per poule.
In de middag hadden ze twee finalepoules. De winnaar van ene poule speelde tegen de winnaar van de andere
poule.
Dat gold ook voor de nummers twee en drie in de poule. Jozef Vogelzang nam het op tegen André Visser. Visser wist
hier de partij te winnen. Dus werd Visser vijfde en Vogelzang zesde. Om de derde en vierde plaats streden Age de
Vries en Petrus de Vreeze. Hier was De Vries die aan het
langste end trok en dus derde werd. De Vreeze behaalde
dus een vierde plek.
De finale ging tussen Martin de Ridder en Sierd de Ridder. Deze familiestrijd, oom tegen neef, werd gewonnen
door Martin de Ridder. Sierd de Ridder begon sterk, maar
een serie van Martin de Ridder was beslissend. Na afloop
was er nog een loterij en ook de hapjes en sapjes in café
’t Syltsje smaakten weer goed. De organisatie was dik
tevreden met verloop van het toernooi.
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AGENDA
De Gearte:
APRIL:
09 april
10 april
16 april
24 april

BEO Heren 1, aanvang 19.00 uur
Middagconcert, muziek vereniging Euphonia, aanvang 15.30 uur
PAAS BINGO, aanvang 20.30 uur
Paaspop, m.m.v. Exposure en DJ Alex, aanvang 21.00 uur

MEI:
13 mei
14 mei
14 mei
21 mei

Slot toernooi BEO, aanvang 19.00 uur
Gaasterlandse Wandeltocht, start bij Manege Harich
Shantyfestival, aanvang 19.30 uur
Grote Bingo, 20.30 uur

JUNI:
22 t/m 26 juni Bakhûster Feest, programma volgt
JULI:
16 juli

Tûnfeest, aanvang 21.00 uur

Het Syltsje:
Zaterdag 9 april: 2-STROKE in Café 't Syltsje aanvang: 21.00 uur
Bijeenkomsten Vastenaktie 2011: Duurzaamheid.
Maandagavond 4 april vertellen Peter en An Vessies over het werk van de stichting Emmaus in Koudum. Tevens is er
een informatiestand over het gezinsvervangend tehuis in Sumber Kasih. Aanvang 19.30 uur in de kerk te Hemelum.

Maandagavond 11 april vertellen Johan en Tine Heegsma over de voedselbank en de wereldwinkel. Tevens is er een
informatiestand over het gezinsvervangend tehuis in Sumber Kasih. Aanvang 19.30 uur in de kerk te Bakhuizen.

Maandagavond 18 april vertellen dhr en mevr Hoekstra over hun werk in Zuid Afrika. Tevens is er een informatiestand over het gezinsvervangend tehuis in Sumber Kasih. Aanvang 19.30 uur in de kerk te Hemelum.

Van de redactie:
Wij zijn erg blij met de vele inzendingen en reacties op de Op ‘e Hichte. De inzendingen moeten wel aan
een paar regels voldoen:
Geen beschuldigingen aan bepaalde met name genoemde personen
Geen anonieme inzendingen

Oud Papier
Op zaterdag 14 mei 2011 en zaterdag 11 juni 2011 wordt het oud papier weer ingezameld. Het papier graag goed bundelen of verpakken in
een doos

