Op ’e Hichte

i.s.m.

presenteren u de

Juni 2011
van het

Beste inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs
Er staat alweer bijna een nieuw Bakhúster Feest voor de deur en voor u ligt de feestgids in samenwerking
met Op ‘e Hichte.
De feestcommissie is blij met het resultaat en heeft weer zijn uiterste best gedaan voor een programma
voor jong en oud. Met het thema “Fryske Eveneminten” verwachten wij weer een fantastische optocht.
De optocht in Bakhuizen kan met dezelfde inzet als voorgaande jaren inmiddels doorgaan voor een
“Gaasterlands Evenement”

Een Fryske Jûn mag zeker niet ontbreken en dit vullen we in met een geweldig optreden van Teake van
der Meer en Die Twa met presentator Wim Brons.
We hebben dit jaar ook de vaste onderdelen zoals ballonnen oplaten, bingo, de ouderenmiddag, zeskamp
en de playbackshow met natuurlijk Fryske nummers.
Maar zonder feestgangers geen feest, dus hopen wij u allen tegen te komen bij de verschillende
onderdelen.
Nieuw is de zondagmiddag waarin de trekking van de loten en de winnaar van het feest bekend gemaakt
wordt.

Wij hopen dan met u terug te kunnen zien op een geslaagd feest.

Ik zeg dan ook: “it giet oan” en wens iedereen een gezellig en sportief feest toe.
Antje de Jager
Voorzitter SBF

P.s. De gemeente heeft ons dit jaar ook weer een borgsom van € 500,00 laten betalen en stelt ons als stichting aansprakelijk voor vernieling gepleegd tijdens het Bakhúster Feest.
Dus wees zo sportief en ga niet andermans spullen ( ook geen gemeente eigendommen ) vernielen, want dat kost
ons als stichting geld, geld wat we héél goed kunnen gebruiken bij de organisatie van ons dorpsfeest.
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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 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 10 september sturen
naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of Túnkershof 4, Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt rond eind september.
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

Bakwei 10A
Bakhuizen
 0514 582272

4

Zonnebloemreisje
Bakhuizen/Hemelum/Koudum.

17 NIEUWE VOETBALSCHEIDSRECHTERS .

Bakhuizen. Op 9 mei hadden we een reisje naar de
Orchideeënhoeve te Luttelgeest. Dit reisje werd aangeboden
door de “Lionsclub”. Om 8.45 uur vertrok de bus van ITS met
30 gasten uit Koudum, daarna naar Hemelum waar 10 gasten
instapten. Om 9.15 uur kwam de bus in Bakhuizen aan waar
nog eens 15 gasten instapten.
Om half elf kwamen we in de Orchideeënhoeve aan.
Ook waren er vijf auto’s van de “Lionsclub” met vrijwilligers
aanwezig.
Wij werden verwelkomd met koffie en gebak. Daarna
mochten we de tuin bekijken. Wij hebben genoten van de
orchideeën in allerlei prachtige kleuren. Ook waren er
vijvers met rode karpers en papegaaien die we door de hele
tuin hoorden. Daarna naar de vlindertuin die echt de moeite
waard was. Allerlei soorten vlinders vlogen er rond. Persoonlijk
vond ik de blauwe vlinders het mooist. Om 13.00 uur genoten
we van een heerlijke lunch waarna we nog een leuke
toeristische route door de polder hadden. De gasten hebben
het een fijne dag gevonden en om 17.00 uur kwamen we moe
maar voldaan weer thuis.
De “Lionsclub” wordt hartelijk bedankt voor deze mooie dag.

Omdat er in onze regio een tekort dreigde te
ontstaan aan voetbalscheidsrechters is er door de
voetbalvereniging Bakhuizen een cursus
georganiseerd. In maart is begonnen met de
opleiding van maar liefst 17 cursisten o.l.v.
docent Peter van Beelen van de KNVB.
Er waren 7 lesavonden waarvan de laatste op
vrijdag 27 mei was. Bij het drukken van deze
krant was nog niet bekend of alle cursisten zijn
geslaagd.
De cursisten uit Bakhuizen zijn: Bas Witteveen,
Pieter Hiemstra, Jelle Jellesma, Johan Melchers
en Sjaak Reinstra.
Er zijn 5 cursisten uit Workum, 5 uit Oudemirdum
en 2 uit Stavoren.

Een vrijwilliger.

Wandel mee met jubileumeditie Avond4daagse!
Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO de Avond4daagse in Bakhuizen. Dit jaar lopen we voor maar liefst de
40ste keer, een jubileum! De Avond4daagse vindt plaats op 6, 7, 8 en 9 juni aanstaande. Loopt u ook mee?
Van oudsher zijn het vooral basisschoolleerlingen die meedoen aan de Avond4daagse. Ieder jaar gaan honderden
leerlingen uit de omgeving op pad om de felbegeerde medaille in de wacht te slepen of gewoon met elkaar een
mooie route te lopen.
Maar de Avond4daagse is niet alleen voor de jeugd, maar juist voor álle wandelliefhebbers. Bakhuizen leent zich door
de omgeving natuurlijk erg goed voor mooie routes, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd. De organisatie nodigt dan
ook iedereen uit om de wandelschoenen aan te trekken en gezellig mee te doen aan deze jubileumeditie van de
Avond4daagse in Bakhuizen.
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, 15 kilometer is ook goed te doen.
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 6 juni) 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.
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ZATERDAG 2 JULI
UNIEKE (STOOM)TREIN* WANDELTOCHT
VANUIT BAKHUIZEN
Dit keer heeft de wandelcommissie van de vv Bakhuizen besloten om een wandeltocht (normaal Heuvelentocht) te
organiseren in samenwerking met de Alvemarren. Naast deze tocht is het mogelijk een ritje met de (stoom)trein te
maken. Graag snel inschrijven, want er kunnen maar 206 personen mee.
Dit leek ons een unieke gelegenheid om u ook even een ander stukje van onze mooie zuidwesthoek van Friesland te
laten zien.
Verder staan alle gegevens op www.alvemarren.nl of KNBLO (WANDELAGENDA)
Is een en ander niet duidelijk dan kunt u altijd bellen naar
J. Koopman 581604 of B. Sikkes 581685

HET CULTURELE EN SPORTIEVE EVENEMENT VAN ZUIDWEST FRIESLAND.
VAN BAKHUIZEN NAAR STAVOREN (10 KM)
MET DE (STOOM)TREIN NAAR SNEEK.
BEZOEK AAN LEKKER SNEEK.
MET ARRIVA TERUG NAAR STAVOREN.
VAN STAVOREN TERUGWANDELEN NAAR BAKHUIZEN (12.8 KM.)
(route ook aaneengesloten zonder trein mogelijk)

22,8 km

plus vele culturele activiteiten onderweg. Proef Friesland op zijn mooist.
Zet deze unieke tocht alvast in je agenda. Inschrijven via:

www.alvemarren.nl
MAX.206 PERSONEN IN DE (STOOM)TREIN DIE SPECIAAL VOOR BAKHUIZEN IS GERESERVEERD.
ALS DEZE VOL IS (DUS WEES ER SNEL BIJ) ONTVANGT U EEN KAARTJE VOOR DE ARRIVATREIN.
IN SNEEK STAAN ALLERLEI ACTIVITEITEN GEPLAND. MET DE GEWONE DIENSTREGELING TERUG
VANUIT STAVOREN (WAAR DAN OOK VEEL FESTIVITEITEN ZIJN I.V.M. HET 950 JARIG BESTAAN)
Vanuit Stavoren gaat u via een mooie wandelroute weer terug naar Bakhuizen. Wie niet met de trein wil kan de
route ook via Stavoren weer terug wandelen. Voor verdere inlichtingen www.alvemarren.nl

SPORTIEF EN GEZELLIG IN BEWEGING

*

TEGENVALLER VOOR ALVE MARREN!

Op 16 mei, heeft het bestuur van de Friese Stoomtrein Maatschappij bekend gemaakt dat de Stoomtrein
pas in 2012, wegens technische problemen met de locomotief, gaat rijden. Een tegenvaller voor Alve
Marren. De alternatieven worden direct onderzocht. De deelnemers zullen altijd van A naar B komen.
Alve Marren wil dit alleen graag in stijl doen en daarvoor zijn we al naar bijzondere alternatieven aan
het kijken..... Houd onze site in de gaten voor verder informatie.
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Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, MirnsRijs
Dorpsbelangen is benaderd door Landschapsbeheer Friesland voor het uitvoeren van een project, genaamd Doarpen
Yn ’t Grien. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de te vormen Groencommissie; Naast
vertegenwoordigers van Landschapsbeheer Friesland en Klaas Knobbe van de Gemeente bestaat deze commissie uit
dorpsbewoners, die daarmee een directe invloed hebben op de groenstructuur in onze dorpen. Onderstaande tekst is
overgenomen van een voorlichtingsdocument van Landschapsbeheer.

Doarpen yn t’ Grien Bakhuizen
Samen met verschillende gemeenten en de provincie boekt Landschapsbeheer Friesland al enkele jaren succes met
het project “Doarpen yn ’t Grien”. In de gemeente Gaasterlân-Sleat hebben de dorpen Elahuizen, Oudega en
Nijemirdum al met dit project meegedaan en nu is Bakhuizen aan de beurt.
Doel van het project is om samen met de gemeente, Dorpsbelang en de bewoners de groenstructuur van het dorp te
versterken. U kunt daarbij denken aan het vergroten van de samenhang tussen de verschillende bestaande groenonderdelen in en rondom het dorp, maar ook aan nieuwe aanplant. Belangrijk daarbij is dat er rekening wordt gehouden met de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Zowel gemeentelijke groenstroken, laan
beplantingen, parken en dorpsbossen als ook particuliere erven komen in aanmerking.

Aanpak en opzet van het project
Dorpsbelang zal mensen benaderen om in de groencommissie zitting te nemen. Deze commissie zal het
aanspreekpunt voor de bewoners zijn. Bij voorkeur zal de commissie bestaan uit iemand van het bestuur van
Dorpsbelang, een groenkenner, een kenner van de plaatselijke historie en eventueel een agrariër. Om de leerlingen
van de basisschool bij het geheel te betrekken kan er ook iemand van de plaatselijke school(commissie) in de
groencommissie zitting nemen.
Landschapsbeheer Friesland stelt samen met de groencommissie een Groenplan op. Hierin zijn de wensen van de
gemeente verwerkt, alsook die van de dorpsbewoners. Deze wensen kunnen betrekking hebben op gemeentelijke
groen, maar dus ook op particuliere erven. Het conceptplan zal in oktober aan het dorp worden gepresenteerd en zal
vervolgens na het verwerken van eventuele ingebrachte aanpassingen, uitgevoerd worden. Dit zal op een tweetal
plantdagen eind dit jaar gebeuren. Bakhuizen is door de gemeente Gaasterlân-Sleat voorgedragen als geschikt dorp
voor de uitvoering van dit project. Er is een Dorpsbelang actief en er is veel aandacht voor streekeigen beplanting.

Welke elementen komen in aanmerking?
Aanplant van landschappelijke elementen op particuliere erven zoals bomen, (bijv. eiken, iepen, essen, of een
walnoot) hoogstamfruitbomen, singels, hagen (haagbeuk, beuk, meidoorn, Spaanse aak of hulst) en verschillende
soorten inheemse struiken. Daarnaast valt aanplant van bosjes, parken, (laan)beplanting langs straten, paden en
poeltjes op gemeentelijke grond onder de mogelijkheden. Verder is er op de begroting een kleine post gereserveerd
voor o.a. een bankje, informatiepaneel of speeltoestellen voor de schooljeugd.

Financiële bijdrage
Deelnemen aan dit project is niet geheel gratis. Provincie en gemeente dragen voor een groot deel mee in de
kosten, maar de particulieren betalen daarnaast een kleine bijdrage (25%) van het plantmateriaal op het eigen erf.

Oproep van Dorpsbelangen
Op 6 september gaat de Groencommissie vergaderen over de gewenste groen-maatregelen. Op dit moment doen
Goasse Hylkema en Wink Blomsma mee in deze commissie, maar er moeten nog twee personen bij.
Verder is het van belang dat iedereen in het dorp wensen op het gebied van groenvoorziening aan ons doorgeeft. Het gemakkelijkst is dit te doen per e-mail naar w.blomsma@xs4all.nl
Doe dat dan ook ruim vóór 6 september, zodat we de wensen kunnen inbrengen.
De mogelijkheid om ook op eigen erf beplanting aan te brengen voor 25% van de kosten is natuurlijk een
buitenkansje; Iets voor mensen uit de nieuwbouw?
Verder zijn ook vrijwilligers nodig om bij de uitvoering te helpen. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden. Op 6 oktober
zal in De Gearte een presentatie plaatsvinden van het groenplan.
Bestuur Dorpsbelangen BMR , mei 2011
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Samenvatting notulen jaarvergadering BMR van 21 maart 2011
Notulen vorige vergadering d.d. 22-03-2010
Er is een vraag over het fietspad bij de nieuwe rondweg van Hemelum. Er is contact geweest, maar nog geen concreet plan. Zodra
er meer bekend is worden we op de hoogte gesteld.

Ingekomen stukken
Het zijn vooral gemeentelijke stukken. Een aantal worden benoemd.
- er was een bijeenkomst van alle plaatselijke belangen Gaasterland op 31-01-2011. Van BMR was niemand aanwezig. In het verslag
zijn o.a. het gemeentelijk vervoersplan, AED’s en ‘laaghangend fruit’ besproken.
Er was een uitnodiging voor het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hierover is al bericht in ‘Op’e Hichte’.
Mededelingen bestuur
-

als vrijwilliger ben je verzekerd via de gemeente
het nieuwe formulier voor de subsidieaanvraag is binnen.
Voor gebiedsgebonden werk is er rechtstreeks contact met de gemeente (Klaas Knobbe of Tjitte Haarsma)
De gemeente heeft geen beleid als het gaat om plaatsing van “sociale gevallen” in de betaalbare huurwoningen.
Dit is aan de woningstichting.
- De eigen vergaderingen van het bestuur vinden thuis plaats aangezien er maar 4 actieve bestuursleden zijn.
Gerrit de Groot is officieel nog wel bestuurslid maar heeft het op dit moment te druk om actief mee te doen.
- Veel communicatie van het bestuur gaat via de dorpskrant of de website. Auke v.d. Meer beheert nu de site alleen en heeft een
drin gend verzoek gedaan om meer vrijwilligers.
- Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 5 nieuwe leden bijgekomen. Dorpsbelangen vertegenwoordigt de belangen van onze dorpen
en wil
dan ook zoveel mogelijk leden. Eigenlijk hoort iedereen lid te zijn. Onder het motto Lid werft Lid wordt iedereen
gevraagd buren die nog geen lid zijn daartoe over te halen.
Uitleg over ‘laaghangend fruit’
Wink legt nogmaals de definitie ‘laaghangend fruit’ uit. We krijgen dit potje (€2300 per jaar) van de gemeente. Het kan maximaal
3 jaar blijven staan. Het eerste jaar hebben we meubilair voor de Gearte uit deze pot gefinancierd. Tevens hebben we een donatie
gedaan aan het Swalkershûs voor een oud en nieuw feest. Er zijn al 2 nieuwe aanvragen:
-

de ondernemers willen een goede bewegwijzering

-

er is een project “de Belgen”. Er liggen Belgen op de begraafplaats en de wens is om er een monument neer te zetten. Er was
een verzoek om tijdens de vergadering hierover te vertellen, maar dit is niet gelukt. Het bestuur heeft toegezegd een donatie
te doen, hoeveel is nog niet bekend. Het plan over het monument wordt nog uitgewerkt.

Financieel verslag 2010
Vronie Postma doet nog steeds het administratieve werk. Hiervoor dank. Sietse de Boer is bereid gevonden om evt. per volgend
jaar het stokje over te nemen. Er zijn op dit moment ongeveer 340 leden die een automatische machtiging hebben gegeven en bij
ongeveer 60 moet nog geld opgehaald worden. Aangezien dit veel tijd kost is het wenselijk dat iedereen de automatische machtiging invult.
Vronie geeft nog uitleg bij het overzicht. Er staat een post “digitaliseren film” op de begroting. De DVD’s met historisch materiaal
liggen bij Tryntsje; ze zijn voor iedereen beschikbaar en mogen gekopieerd worden.
De kascommissie bestond uit Margriet Dijkstra en Tjalke Albada. Zij zijn akkoord met het financieel verslag. Voor volgend jaar
heeft Tryntsje zich aangemeld als vervangster van Margriet.
Evaluatie Oud en Nieuw
Zoals gemeld in ‘Op’e Hichte’ was er veel schade in Bakhuizen. De bewoners in de buurt waar vuurbulten worden gemaakt zien erg
op tegen Oud&Nieuw n.a.v. de caravanbrand afgelopen jaar. Men is bang voor schade aan het huis. Het is duidelijk dat er verantwoording ligt bij de dorpsbewoners om zo snel mogelijk politie cq. brandweer te bellen als het nodig is en dat iedereen actief moet
zijn om de betrokkenen op hun gedrag aan te spreken. Het grootste probleem is dat er caravans gevuld worden en in de brand gestoken worden. Er wordt gesproken over hoe het zou kunnen veranderen.
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Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Als bestuur zijn we bij de gehouden bijeenkomst geweest en hebben een aantal punten ingebracht. N.a.v. alle gehouden bijeenkomsten zal er door de Gemeente een plan opgesteld worden en als dat klaar is volgt opnieuw inspraak.
-

op de Bakwei wordt vaak te hard gereden. Verzoek om verkeersbelemmerde middelen.

-

Snelheidsbeperkingen. Alleen 60 waar het echt nodig is en voor de doorgaande wegen geld 80. Tussen Sloten en
Spannenburg is het 60 gemaakt en zal er binnen de nieuwe gemeente opnieuw gekeken moeten worden hoe dat
aansluit. De aansluitingswegen met de N359 (richting Hemelum, Oudemirdum, Rijs) zullen 80 blijven.
Tryntsje geeft aan dat er bij 60 geen fietspad aangelegd hoeft te worden en dat het op veel plaatsen wel wenselijk is. Als bijvoorbeeld de Smitsleane 80 km zou blijven is het de vraag of daar een fietspad komt; die wens is
wel door ons aan gegeven.

- Er zijn een aantal nieuwe bushokjes/bushaltes. Het is de bedoeling om alleen binnen de bebouwde kom deze aan
te passen aan mindervalide mensen. Het blijkt echter dat de buurtbus nu zijn deur niet kan openen bij de nieuwe
situatie.
Samenstelling bestuur
Er zijn meer bestuursleden nodig. Het is ook wel wenselijk dat het mensen uit het bedrijfsleven zijn en Bakhústers.
Rondvraag
Koos: kruising Bakhústerheech, gat in de weg en witte strepen cq. haaientanden ontbreken. Tjitte zal het bespreken.
Tjitte: waarschijnlijk wordt er volgende week begonnen aan de beplanting in de Odulphusstraat.
Jan: hoe zit het met het strooibeleid? Op de Lange baan was het spiegelglad. De raad bepaalt het beleid en de doorgaande wegen worden het eerst gestrooid.
Hannie: wat gebeurt er met Mooi Gaasterland? De panden (eigendom van zorginstelling Jeugdhulp Friesland) staan te
koop en de bestemming is onbekend.
Wink bedankt alle aanwezigen voor de inbreng. Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten.

De Buurtvereniging
Bakhuizen is er weer klaar voor!! Het dorpsfeest brengt weer in alle buurten een koortsachtige activiteit op gang.
De verlichting en versieringen worden weer van hooizolders of schuren gehaald. Alles moet weer nagekeken worden
en opgekalefaterd. De karren en platte wagens komen weer voor de dag en worden weer omgetoverd tot prachtige
creaties. Stichting Bakhûster Feest heeft het thema bekend gemaakt. Dus kunnen alle creatievellingen weer lustig
aan de slag met scheppende ideeën. De buurt maakt zich weer op voor de prijzenslag, want er is weer prestige te
halen. De mooist versierde straat, de origineelste thema’s, de mooiste praalwagens, etc.
Het ONS gevoel komt weer naar boven, WIJ, onze buurt, wij samen gaan het maken!! We verenigen ons letterlijk en
figuurlijk in de buurtvereniging en zoeken samen naar oplossingen. Het bevordert sterk de sociale contacten in de
straat en dat kan alleen maar goed zijn. Voor de buurt, maar ook voor het dorp is dit een leuk en goed initiatief.
Maar ja, je moet dan wel mensen hebben die mee willen doen. Niet alleen met de leuke dingen meedoen, maar ook
met de niet zo leuke dingen. Het is dikwijls moeilijk om mensen te krijgen voor een bestuur. Mensen die het voortouw nemen en de contributie ophalen. Die vergaderen en problemen oplossen. Maar ook die mensen moeten er
zijn.
Gelukkig kan het ook anders. Zo is er weer een nieuwe buurt bijgekomen dit jaar. Bij de nieuwe haven is een nieuwe
wijk ontstaan. Er is al een pril begin gemaakt voor een buurtvereniging. Een bestuur is er al en het enthousiasme van
de bewoners is zeer positief. Meedoen met het dorpsfeest van 2011 zit er helaas nog niet in, maar over twee jaar
zijn ze zeker aanwezig. Een naam hebben ze intussen wel gekozen. Ze zullen onder de naam - OAN É FEART- de
nieuwe buurtvereniging van Bakhuizen zijn.

de Eagtaister.
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Het bestuur van Stichting Bakhûster Feest bestaat momenteel uit de volgende personen

Antsje de Jager - voorzitter -

Buurtvereniging Mirns
Wieldijk 6 / Tel: 581936

Lucia Glashouwer – secretaris -

Buurtvereniging Havenkwartier
Middenpaed 17 / Tel: 581364

Ina Kuipers – Penningmeester -

Buurtvereniging Havenkwartier
Middenpaed 11 / Tel: 581955

Margo van der Meer - PR -

extra lid
de Ikebosker 12 / Tel: 06-19985083

Harmen Bijlsma

Buurtverenging Drie in één
Mr. Döllestraat / Tel: 06-42963557

Rein de Boer

Buurtvereniging De Toekomst
Skuniadyk 8 / Tel: 582302

Nanne Dijkstra

Buurtvereniging Nagelhoutlaan
Joh. Nagelhoutlaan 14 / Tel: 582168

Romelia Mous

Buurtvereniging Heechhiem
Heer Jacobstraat 10 / Tel: 582338

Jirry Bruinsma

Buurtvereniging Rysterdyk
T. de Boerstraat 5 / Tel: 581637

Wieger Wijnia

Buurtvereniging T. de Boerstraat
T. de Boerstraat 34 / Tel: 06-55785078

Dieuwke Kuipers

Buurtvereniging Bakwei / Túnkershof
Túnkershof 1 / Tel: 582158

Rimmert Ploegstra

Buurtvereniging Holle Hichte
Pastoor Coendershof 6 / Tel: 582034

Verloting
De verloting die dit jaar rond het Bakhúster Feest wordt gehouden omvat 3.500 loten die in onze dorpen
huis-aan-huis verkocht zullen worden. De loten kosten slechts € 0,50 per lot. We hopen dat iedereen loten koopt
zodat we over 2 jaar weer een Bakhúster Feest kunnen vieren.

De prijzen bestaan uit waardebonnen.
1e Prijs

€ 250,00

2e Prijs

€ 125,00

e

3 Prijs

€ 75,00

Verder zijn er nog 7 kleinere prijzen van € 25,00 te winnen.

Verkoop loten
Mocht u nog geen loten hebben dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw buurtvereniging.
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Woensdag 22 Juni

Donderdag 23 Juni

17:30 uur

9:30 uur

Opening en ballonnen oplaten
Evenemententerrein

18:00 uur
World on Water
Evenemententerrein

20:00 uur
Fryske Jûn
MFC “de Gearte”

20:30 uur
Rockband Rauzer
Café ’t Syltsje

Vrijdag 24 Juni
9:00 uur
Kinderochtend
Sportvelden

13:30 uur
Zeskamp
Sportvelden

19:00 uur
Opstellen wagens voor de optocht
Industrieterrein “de Burde”

20:00 uur
Optocht
Thema: “Fryske eveneminten”

20:30 uur
Rockband Blackmail
Café ’t Syltsje
Live Muziek
’t Swalkershûs

Koffiebingo
MFC “de Gearte”

14:00 uur
Ouderenmiddag
MFC “de Gearte”

20:00 uur
Theorieronde
MFC “de Gearte”

20:30 uur
Troubadour Sipke de Boer
Café ’t Syltsje

Zaterdag 25 Juni
9:30 uur
Opstellen wagens voor de optocht
Industrieterrein “de Burde”

10:00 uur
Optocht
Thema: “Fryske eveneminten”

12:00 uur – 21:00 uur
’t Syltsje Festival
Parkeerterrein ‘t Syltsje

Gehele middag
Matinee m.m.v. Let’s Dance
Café de Domper & ‘t Syltsje

15:30 uur
Ringsteken
St. Odulphusstr. Thv Jeroen Mous

20:00 uur Zaal open: 19:00

Zondag 26 Juni

Slotavond: Playbackshow
MFC “de Gearte”

15:00 uur – 18:00 uur
Prijsuitreiking & trekking loten
MFC “de Gearte”

Na 21:00 uur
’t Syltsje Festival
Café ’t Syltsje binnen
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Puntenverdeling

Elke straat kan punten scoren op elk van de onderstaande onderdelen:

•

Straatversiering

•

Praalwagens (telt dubbel)

•

Zeskamp

•

Theorieronde

•

Playbackshow

De scores van alle onderdelen worden per buurt opgeteld en de buurt met de hoogste score is de winnaar
van het

Bakhúster Feest 2011
De naam van de winnende buurtvereniging komt op het bord in de foyer van “de Gearte”
Voor de buurtverenigingen die met meerdere teams meedoen aan de zeskamp wordt de einduitslag het
gemiddelde van de teams genomen.

Woensdag 22 Juni t/m Zaterdag 25 Juni
Aanvang:

14:00 uur

Locatie:

Evenemententerrein

Op het evenemententerrein van Bakhuizen wordt dit jaar weer een kermis met diverse leuke attracties
gehouden.

Laat het ook voor de kermisexploitanten een mooi feest worden!
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Woensdag 22 Juni
Opening “Bakhúster Feest” 2011
Aanvang: 17:30 uur
Locatie: Evenemententerrein

Nadat we ’s middags de feestsfeer al kunnen proeven op de kermis, is om 17:30 uur de officiële opening
van het Bakhúster Feest 2011

Het “Feestteam” (Het bestuur van Stichting Bakhúster Feest) zal op spectaculaire wijze het feest
openen, waarna de kinderen van de basisschool hun ballonnen mogen oplaten en kennis kunnen maken
met World on Water.

Op Basisschool “De Toekomst” worden de kaartjes voor de ballonnenwedstrijd uitgedeeld. Ter plekke
zijn ook nog kaartjes verkrijgbaar om aan de ballon vast te maken. Op de kaartjes duidelijk naam en
adres vermelden.
Nu maar hopen op gunstige wind, zodat jouw ballon de groeten uit Bakhuizen zo ver mogelijk kan
brengen.

Woensdag 22 Juni
Fryske Jûn o.l.v. Wim Brons
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: MFC “de Gearte”
Voorverkoop: €7,50 – Aan de zaal: €10,00
Voorverkoop start op 27 mei in MFC “De Gearte” en
de Spar
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Donderdag 23 Juni
Aanvang:

9:30 uur

Locatie:

MFC “de Gearte”

Entree:

€ 8,00

Ook dit jaar hebben we voor u een gezellige bingo georganiseerd.

Voor slechts € 8,00 p.p. heeft u een kop koffie met cake en maakt u 5 rondes lang kans op vele fraaie
prijzen.

Wij wensen u een gezellige ochtend en heel veel bingo plezier toe.

Donderdag 23 Juni
Ouderenmiddag met:
Aanvang:

14:00 uur

Locatie:

MFC “de Gearte”

Entree:

€ 15,00 p.p voor het gehele programma en de broodmaaltijd
€ 10,00 p.p. voor alleen de middag of alleen de broodmaaltijd

Voor de 65+ middag tijdens het Bakhúster Feest hebben wij voor u een gezellige middag georganiseerd
met optreden van Anneke Douma.
Opgave en betaling voor 16 juni 2011 bij Dieuwke Kuipers, Túnkershof 1, telefoon: 582158
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Donderdag 23 Juni
Theorieronde
Aanvang:

20:00 uur

Locatie:

MFC “de Gearte”

“Fryske Eveneminten” zal ook tijdens deze theorieronde centraal staan.
Dit jaar geen “doe opdracht”, geen laptop bij de hand, maar test uw parate kennis op het gebied van
Fryslân.
Doe je niet mee met de theorieronde, kom dan kijken. De deelnemende buurten (3 personen per buurt)
kunnen misschien wel een steuntje in de rug gebruiken.

Veel plezier toegewenst!

Vrijdag 24 Juni
Aanvang:

09:00 uur

Locatie:

Sportvelden

Wij verwachten alle kinderen van groep 1 t/m 8 om 9 uur bij het sportveld voor de…

Woon je in Bakhuizen, Mirns of Rijs, maar zit je niet in Bakhuizen op school dan mag je
natuurlijk ook meedoen. Geef je dan even op bij:
Romelia Mous, Tel. 582338 of Lucia Glashouwer, Tel. 581364
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Vrijdag 24 Juni
Zeskamp
Aanvang:

13:30 uur

Locatie:

Sportvelden

Deze middag strijden teams van de buurten tegen elkaar.
Welk team is het sterkst en het slimst deze sportmiddag?
De coaches en vrijwilligers worden stipt om 13:00 uur in de voetbalkantine verwacht, om de
spelen en het programma voor deze middag door te spreken.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Rimmert Ploegstra, tel. 582034
Doe mee of kom kijken bij één van de hoogtepunten van het feest!
Deelname op eigen risico.
Vrijdag 24 Juni
Optocht
Aanvang:

19:00 uur opstellen, 20:00 uur start

(de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!)
Locatie:

Industrieterrein “de Burde”

Dit jaar is er weer een grote optocht. Deze zal verreden worden op vrijdagavond en herhaling
op zaterdagochtend. De optocht staat helemaal in het teken van het thema van dit jaar:

Ca. 16 buurtverenigingen en andere groepen hebben zich aangemeld om aan de optocht mee te
doen.
Op vrijdagavond hebben we muzikale begeleiding van onze eigen muziekvereniging “Euphonia”
met hun majorettes en met de drumband “Oranje” uit Bolsward.
Ook dit jaar is er weer een publieksprijs. Naast de beoordeling door een vakkundige jury kunt u
uw favoriet van de optocht kenbaar maken. We hopen als commissie dat de optocht veel
publiek op de been zal brengen en dat u mag genieten van een geweldig schouwspel.
Wij verzoeken u vriendelijk om de route tijdens de optocht zoveel mogelijk autovrij e.d. te
houden.
Veel kijkplezier!
De route van de optocht is als volgt:
(Start) Burde – Joh. Nagelhoutlaan – Meester Döllestraat – A. Rampionstraat – Havenstraat –
T. de Boerstraat – St. Odulphusstraat – Meester Döllestraat – Havenstraat – T. de Boerstraat –
St. Odulphusstraat – Joh. Nagelhoutlaan – Burde (Finish)
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Zaterdag 25 Juni
Optocht
Aanvang:

Opstellen 9:30 uur, 10.00 uur start

(de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!)
Locatie:

Industrieterrein “de Burde”

Op zaterdagmorgen is er de herhaling van de optocht.
Ook zal muziekvereniging “Euphonia” met majorettes de optocht weer muzikaal begeleiden.
Tijdens de herhaling van de optocht kunt u zien welke prijs de wagens van de deskundige jury
hebben gekregen. Ook de publieksprijs en horecaprijs worden bekend gemaakt.
Ook deze ochtend willen wij u vragen om de route van de optocht zoveel mogelijk autovrij e.d.
te houden.
Nogmaals veel kijkplezier!
Na de optocht is er :

In Café de Domper en Café ’t Syltsje

___________________________________________________________
Zaterdag 25 Juni
Aanvang:

15:30 uur

Locatie:

Sint Odulphusstraat ter hoogte van Jeroen Mous

Entree:

€ 2,00 per 2 personen

Het is de bedoeling dat men op een bed gaat zitten en probeert zoveel mogelijk ringen te
steken. Zowel de dames als heren van jong tot oud kunnen hier hun best doen.
Opgave ter plaatse
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Zaterdag 25 Juni
Zaal open:

19:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Locatie:

MFC “de Gearte”

Tijdens de slotavond in MFC “de Gearte” zullen de buurten/groepen zich nog één keer van hun
“fryske” kant laten zien tijdens de:

Met

zal dit weer een gezellige slotavond worden.
Entreeprijs € 4,00 p.p. (Geldt voor iedereen, ook voor de deelnemers)

“Deze avond wordt gesponsord door MFC de Gearte”
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Zondag 26 Juni
Slotmiddag
Aanvang: 15.00 uur
Locatie:

MFC “de Gearte”

En

De trekking van de verloting zal worden verricht door de heer J. van den Berg van Staalbouw Nagelhout
Bakhuizen B.V., de sponsor van de loten.
Vervolgens zal de winnaar van Bakhúster Feest 2011 bekend gemaakt worden onder het genot van een
hapje en een drankje.
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Sponsoren Bakhúster Feest 2011
Hennie’s Friture

Technisch bedrijf Theo Kuipers

Jachtbouw Folmer

Garagebedrijf Mous

Autobedrijf Schilstra

Hotel Gaasterland

Th. de Boer Tuinwerk

Autorijschool Theo Thibaudier

Gaasterland Express / D. Jaarsma

Melchers Vlaggenmasten

Paviljoen ’t Mirnser Klif

Fa J.B. Konst

Face & Body Care Unique

Fa F. v.d Werf & Zn.

R. van der Pal

Mechanisatiebedrijf de Blaauw B.V.

Hylkema Bouw

Sybrandy’s Ontspanningspark

M. Witteveen Stel en Timmerwerk

Bouwbedrijf van der Zee

Spar Flapper

De Boer Schoenen Koudum – Balk

Mous Jachtservice

Innovaar

Architectenbureau Zijlstra

Fa. W. Kuipers & Zn.

Klaas Visser Aluminium Bouw

Schilders Mous & Verbeek

Op Paed / Anne van der Zee

Galamadammen Hotel – Restaurant

Jellesma bouw

Jachthaven

Bianca’s Bakkerswinkel

Henk HommaVerzekeringen

Vrebo Bakhuizen

M.N. Postma Onderhoudsbedrijf

De Boer Accountants

Jan Damstra

Rienetta Schilstra

P. vd Wal Installatietechniek

4KIDSENCO te Balk

Bouw en Montagebedrijf Piet Mous

Bouwservice Jan Molenaar

Snoek Hoveniers Grou

Coating- en Straalbedrijf Bakhuizen

H.F. de Boer Jachttechniek

N. Dijkstra Klusservice

Tj. Schilstra Mechanisatie en

Soundlinerantal

Constructiebedrijf

Kapsalon Corrie

Dienstverlenend Bedrijf Sjors Postma

Slagerij de Groot

Autobedrijf H.J. Postma

Studio Joke

Karyon

It Flinkeboskje

Hotel Restaurant Jans

Groenewold Media Lemmer

J & M Techniek

Wij willen bij deze alle sponsoren bedanken voor hun
bijdrage om van het Bakhúster Feest 2011 een succes te
maken.
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Agenda Gearte
JULI:
16 juli

Tûnfeest, aanvang 21.00 uur

Jubileum voorstelling SULT
Teatergroep SULT bestaat 15 jaar, dat vieren wij met de grootste locatievoorstelling
ooit in de SULT geschiedenis.
Op het Zuiderstrand bij Stavoren wordt het Friese koningsdrama REDBAD gespeeld.
Een verrassende, spannende, aangrijpende en vooral prachtige voorstelling aan de rand
van het IJsselmeer.
In de voorstelling bijzondere kostuums, speciale effecten, adembenemende muziek en een megakoor van
100 personen. Samen met een twaalftal spelers wordt het verhaal verteld van koning Aldgilles, zijn zoon Redbad
en diens zoon Leafwyn. De strijd tegen het water, het geloof, wraak, de liefde en afscheid.
De rode draad door het verhaal is de angst voor veranderingen, een thema dat voor niemand onbekend is.
SULT levert met deze voorstelling een bijdrage aan het Staverse feestprogramma. Stavoren viert dit hele jaar dat
het 950 jaar geleden een stad geworden is.
Voorstellingen op 15,16,17,23 en 24 september op het Zuiderstrand bij Stavoren, aanvang 20.15 u
Voor meer informatie www.teatergroepsult.nl

Oproep voor overblijfkrachten
Er dreigt een tekort aan overblijfkrachten op de RKPC basisschool De Toekomst. Door verschillende
omstandigheden hebben een aantal overblijfouders aangegeven dat zij niet meer beschikbaar zijn voor
het begeleiden van de tussen schoolse opvang (TSO). Daarom deze oproep: Wie kan en wil tussen de
middag de kinderen begeleiden die op school overblijven? Wij denken hierbij niet alleen aan ouders
van onze school, maar aan een ieder die geschikt zou zijn.(bijv. Pakes/Opa’s, Beppes/Oma’s, oudere
broers/zussen, buurmannen/buurvrouwen). Per overblijfbeurt krijgt u een geldelijke
vergoeding.
Mocht u meer willen weten of u wilt zich of iemand anders aanmelden, dan kunt u
altijd terecht bij de overblijfcoördinator Corrie Hiemstra (0514-581792)
of bij de directeur Norbert Dechesne (0514-581214).

Met vriendelijke groeten,
het team van RKPC basisschool De Toekomst

Oud Papier
Op zaterdag 11 juni, 9 juli, 13 augustus en 10 september 2011 wordt
het oud papier weer ingezameld. Het papier graag goed bundelen of
verpakken in een doos

