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Sjaal - om
De zomer loopt weer op zijn laatste dagen en de
herfst kondigt zich weer aan. Voor mij persoonlijk
de mooiste tijd van het jaar. De nachten worden
weer langer en kouder. Je bed is knusser en geeft
je een warm gevoel van binnen, je slaapt beter.
De zonsopgang is mooier en rustiger. Heel de
natuur toont een kleurenpracht die ieder jaar weer
diepe gevoelens bij mij opwekt. Een rustig en
melancholisch gevoel bekruipt me. Weer tijd voor
warme kleding en de sjaal om te doen. Tijd om
terug te kijken naar de afgelopen zomermaanden
met zijn natte, zwoele, extreme en stormachtige
dagen.
Mijn eerste gedachten gaan terug naar
Hasselt, waarbij op 18 augustus op Pukkelpop een
windhoos van nog geen vijf minuten het leven
kostte aan vier mensen. Maar ook de gebeurtenissen in Noorwegen waar een extreme Noor - Breivik
- op het eilandje Utoya lukraak en welbewust bijna
70 jongeren neerschiet, hebben mij diep geraakt .
Het eiland Utoya heeft de vorm van een hart en de
naam Utoya lijkt erg op Utopia. Het was voor veel
jongeren ook een soort Utopia om daar samen te
komen. Maar door deze gebeurtenis is Noorwegen
letterlijk en figuurlijk in het hart geraakt. Een
gebeurtenis die het rustige Noorwegen heeft
verandert in denken en doen.
Ook de gebeurtenissen in de Arabische wereld is
een omwenteling in het denken en doen van dat
continent. Ook al wordt het de Arabische Lente
genoemd, er zal nog veel beroering zijn onder die
mensen.

Voorlopig lijkt het op een stormachtige herfst.
Het lijkt de ver-van-mijn-bed-show, al die
gebeurtenissen die we zien op de TV, maar de
wereld is klein geworden door alle communicatie
en wat daar gebeurt is bij ons voelbaar. Natuurlijk
waren er ook leuke en grappige dingen die
gebeurden de afgelopen zomer. Zo vond ik het
bericht dat met de Ramadan (de vastentijd in de
moslimwereld), hier in Nederland, twee en half
keer meer eten wordt ingekocht door de moslims
in die tijd. Dus dat wordt buffelen in de avonduren. Dat is tegenstrijdig maar wel begrijpelijk.
Zij ,de Islamieten, doen nog iets aan vasten, maar
in de katholieke gemeenschap is vasten een vaag
begrip geworden. Het nut van vasten is voor veel
mensen verdwenen. Oude gebruiken raken uit de
mode in deze moderne maar onzekere tijd. Alleen
op afgelegen plaatsen op deze wereld leven nog
mensen die leven in het ritme van de natuur. Zij
leven met meer harmonie. Zo is in Tibet nog het
gebruik om iedere bezoeker na een lange reis een
zijden sjaal om te geven. Het is een warm onthaal
en tevens een geschenk voor lichaam en geest. Een
gebaar van goede wil en vertrouwen, het ga je
goed. En in Israel is het normaal om iemand te begroeten met de Hebreeuwse groet Sjalom. Ook een
groet, het ga je goed, vrede en gezondheid wens ik
U. Ondanks alle ellende en tegenslagen.
Sjalom
de Eagtaister.
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Op 23 July 2011 binne wy de grutske
âlders wurden fan in famke
Bregtje Foekje
Wy neamme har Bregt.
Wy wolle elkenien tankje foar de
belangstelling en kaartsjes!
Johan en Jelly
van den Berg-van der Meulen
De Burde 9a
8574 TG Bakhuzen
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Advertentie

Copij voor de volgende Op „e Hichte vóór 1 november
2011 sturen naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of
Tunkershof 4, Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt rond 10 november.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje
plaatsen? Bel dan gerust 0514-582288
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Buurtagenten Gaasterlân-Sleat gaan TWITTEREN

Waarom zet de politie Fryslân Twitter in?
Politie Fryslân probeert op verschillende manieren in contact te komen met de inwoners van haar regio.
Niet alleen om te informeren, maar ook om uw hulp in te roepen bij het oplossen van vernielingen,
misdrijven of het terugvinden van vermiste personen. Twitter is een middel waarmee de politie snel en
eenvoudig veel burgers kan bereiken.
http://internet.politie.local/Friesland/UwWijk/Gaasterlan-Sleat/wijkagenten.asp
http://twitter.com/dirk_hebing

Met Vriendelijke Groet,
Bureau Koudum
Dirk Hebing
Politie Fryslân
Team 11 Iselmarkust

Postbus 269
8901 BB Leeuwarden
Tel 0900-8844

Buurtagent Gaasterlân-Sleat

„Shake the World‟ bij de Wereldwinkel

De diverse culturele activiteiten die De Spylder in Warns
in het seizoen 2011-2012 gaat organiseren :

„Shake the World‟ is een grootschalige bewustwordingscampagne. Zij roept iedereen op bij te dragen aan de
Zie www.despylder.nl
Millenniumdoelen. Rainbow Collection is de organisatie
achter de WK hit van vorige zomer: de oranje kralenarmbandjes, fairtrade gemaakt door craftsvrouwen in
Zuid- Afrika. Dit jaar gaan ze samen met de
Wereldwinkels de uitdaging aan om 20.000 „Shake the
World‟ armbandjes te verkopen. Met de aankoop van een Conversatielessen Frans in Warns
bandje geef jij een vrouw in Zuid-Afrika toegang tot
trainingen in productontwikkeling en het opzetten van
Houd je Frans op peil voordat je op vakantie gaat naar
een eigen onderneming.
het zonnige Frankrijk.
Millenniumdoelen.
„Shake the World‟ wil mensen activeren zelf bij te
dragen aan de Millenniumdoelen. Dit zijn de 8 doelen die
de VN formuleerde in 2000 om in 2015 de wereldarmoede te halveren. Het zijn concrete en belangrijke doelen
maar er wordt tot nu toe te weinig aandacht aan
besteed. De wereld moet weer een beetje wakker
worden geschud aldus Diewertje Damen, de initiatiefnemer. De armbandjes zijn er, net als de Millenniumdoelen, in 8 kleuren. Zo steun je alleen al door het
armbandje te kopen doel 1,3 en 8.
Armoede en honger halveren.
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
Meer en betere hulp, minder schulden en eerlijker
handel.
De campagne gaat deze zomer ook van start in België,
Zuid-Afrika, Scandinavië en Engeland.

Na het succes van afgelopen seizoen geeft de Fransman
Patrick Gofre vanaf maandag 24
oktober 2011 weer 8 Franse
conversatielessen van 1,5 uur.
De cursus vindt plaats elke
maandag om 19.30 uur voor de
beginners en dinsdagavond om
19.30 uur voor de gevorderden .
De nadruk bij deze lessen zal liggen op de conversatie en
de uitspraak, aangevuld met rudimentaire grammatica.
Voor meer informatie:
Patrick Gofre
Tel: 0514-681382
Email: pgofre@home.nl

www.gaasterlan.wereldwinkels.nl
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Oproepen en mededelingen

Tekenen en schilderen in Warns
Vanaf 26 oktober a.s. is er weer mogelijkheid deel te
nemen aan cursussen op het atelier van beeldend
kunstenares Marga Houtman aan de Buorren 42:
KINDERCURSUS tekenen/schilderen
Woensdagmiddag (6 Lessen van 1,5 uur)
Leeftijd 6-12 jaar

Tekenen/schilderen voor BEGINNERS
Woensdagavond (6 lessen van 2 uur)
Tekenen/schilderen voor GEVORDERDEN
Donderdagavond (6 lessen van 2 uur)
Voor opgave of meer informatie:
Marga Houtman
0514-681382

Bakhusterheech Sjongers
Kun je zingen? zing dan mee!
Wij als shantykoor zijn op zoek naar nieuwe leden,
zowel mannen als vrouwen!
Dus schroom niet meld je aan.
We repeteren dinsdag „s avonds van 20.00 uur tot
20.30 uur
Aanmelden bij:
Sukke de Vries
Meester Dollestraat 8
Bakhuizen
tel:0514-581976

mamhoutman@home.nl
www.mhoutman.nl

Viswedstrijd
Op dinsdag 31mei was er weer een viswedstrijd
georganiseerd door Stichting Bakhuster feest.
Het was een mooie avond met 27 deelnemers en er
werden 16 vissen gevangen.
Na een paar uur was de uitslag als volgt;
1ste prijs
Ella Kloosterman samen met Berber
Bruinsma totaal 62 cm
2de prijs
Eldert Mous totaal 34 cm
3de prijs
Silke Bruinsma en Erik Melchers met
een totaal van 25 cm

Bedankt bewoners Bakhuizen, Mirns en Rijs!

Vanuit de Stichting Bakhuster Feestcommissie
nogmaals van harte bedankt voor het mooie feest.
Het was voor de commissie een feestje om het te
organiseren en samen met jullie werd het
ook een grandioos feest zonder incidenten.
Wij hopen dat door ons enthousiasme het de
buurten geen moeite kost om een lid voor de
feestcommissie te leveren.
Want, feestgangers, het is leuk om een feest te
organiseren en met genoeg mensen kost het ook
niet veel tijd en energie en heb je twee keer
plezier.
Bij deze willen wij allen die op welke manier dan
ook bij hebben gedragen aan het feest hartelijk
bedanken.
Wij rekenen in 2013 weer op jullie medewerking!
Antsje de Jager Ruiter
voorzitter SBF
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Cursussen Frysk
Wilt u ook de Friezen in uw omgeving verstaan, in het Fries meepraten, af en toe een Fries artikel kunnen lezen,
iets in het Fries kunnen schrijven? Dan heeft de Afûk leuke en leerzame cursussen die passen bij wat u graag wilt.
U kunt kiezen voor alleen verstaan en lezen. Dat kan via een digitaal programma thuis (eduFrysk), het kan ook door
thuis een cursus te combineren en het kan door middel van een wekelijkse cursusavond. De wekelijkse cursusavond
heeft het voordeel dat u anderen die hetzelfde willen, ontmoet en dat u ook in een gezellige sfeer van elkaar kunt
leren. Deze basiscursus bestaat uit ongeveer 20 lwekelijkse lessen. Eén les duurt 2 uur. De cursussen worden meestal
in Balk en Koudum gegeven.
Foar wa‟t wol Frysk praat en it no ek skriuwe wol, hat de Afûk kursussen dêr‟t dat leard wurde kin. Dy kursussen
kinne ek skriftlik folge wurde. It is it doel dat dizze leargong A (Frysk skriuwen) yn Balk jûn wurdt. Foar wa‟t noch
fierder wol, binne de leargongen B en C mei in ferdjipping yn „e rjochting fan taal, skiednis en literatuer de muoite
wurdich.
U wilt een cursus verstaan, lezen en / of spreken en schrijven van het Fries wilt volgen, maar u hebt nog vragen over
de verschillende mogelijkheden. In dat geval kunt u contact opnemen met Afûk-docent Aant Mulder in Balk
aant.mulder@wxs.nl (of 0514-602853) of met de Afûk in Leeuwarden
(www.afuk.nl)

Dus:
Fries leren zoals u dat wilt: thuis online of in groepsverband bij u in de buurt.
Frysk leare sa‟t jo dat wolle: thus online, skriftlik of yn groepsferbân by jo yn „e
buert.

Uitnodiging presentatie Groenplan project Doarpen yn ‘t Grien
In het kader van het project “Doarpen yn ‟t Grien” in Bakhuizen presenteert Landschapsbeheer Friesland,
samen met de gemeente, op 6 oktober a.s. het Groenplan. In dit plan zijn de wensen van de deelnemers
verwerkt, alsook de ideeën van de groencommissie en van de gemeente.
In het kader van dit project is het mogelijk om met subsidie erfbeplantingen aan te planten. U kunt hierbij denken
aan hoogstamfruitbomen, hagen, (beuk, meidoorn, veldesdoorn of hulst) alleenstaande bomen (eiken, iepen, walnoot, essen) of leilindes. Ook kan inheems bosplantsoen aangeplant worden. Voor dit project is er een Groencommissie opgericht en bij deze commissie hebben zich tot nu toe 16 deelnemers aangemeld. De ingebrachte ideeën
worden verwerkt in een Groenplan. In dit plan zijn verder ook ideeën van de Groencommissie opgenomen. Deze
avond wordt u ook geïnformeerd over de verdere planning van dit project.
Mocht u zich nog niet hebben opgegeven en toch belangstelling hebben voor dit project dan hebt u nog de
mogelijkheid om naar aanleiding van deze informatieavond dit te doen.

Tijdstip:

Donderdag 6 oktober. Zaal open om 19.30 uur. Start presentatie 19.45 uur.

Locatie:

Dorpshuis “De Gearte” St. Odulphusstraat 69.

Graag heten we u, mede namens de gemeente en de Groencommissie van harte welkom op deze informatieavond.
Voor vragen over het project kunt u terecht bij de heer Wink Blomsma, (06-54986718 of w.blomsma@xs4all)
voorzitter van de groencommissie of Roelie Ansingh, projectmedewerker bij Landschapsbeheer Friesland.
(Tel:0512-383800 of r.ansingh@landschapsbeheerfriesland.nl).
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Doarpen yn‟t Grien
Op 6 september vond het overleg plaats tussen Klaas Knobbe, Gemeente, Roelie Ansingh, Landschapsbeheer
Friesland en de Groencommissie bestaande uit Karin van Wijk en Wink Blomsma namens Dorpsbelang, Bram Boehlé,
René Bossers en Ilja Sanders. Goasse Hylkema en Gerrit Siesling zijn ook lid van de Groencommissie, maar waren
verhinderd.
We hebben daar de volgende zaken over tafel gekregen:
Zo‟n 15 mensen uit Bakhuizen en Mirns hebben plannen ingediend, de meesten voor beplanting op eigen erf/ in
eigen tuin.
Niet alle bomen en heesters komen voor subsidie in aanmerking, een lijst daarvan wordt gepubliceerd.
Landschapsbeheer zal degenen die zich hebben opgegeven benaderen als er over de beplanting nog wat te
bespreken valt. Men zal daarbij dus ook advies geven!
Het budget is zodanig dat het er naar uitziet dat om financiële redenen niet geschrapt hoeft te worden.
Inkoop van bomen en heesters vind centraal plaats, dus de 75% subsidie gaat af van een prijs die sowieso al
voordelig zal zijn. Iedereen krijgt teruggekoppeld wat de eigen bijdrage is voordat de bestelling wordt
gerealiseerd.
De plantdagen worden vrijwel zeker in maart georganiseerd, maar het is te vroeg om definitieve data te
noemen. Dat geeft dus wat extra tijd. Daardoor kunnen degenen die door tijdgebrek buiten de boot zijn
gevallen, zich nu alsnog aanmelden! Doe dat dan wel zo snel mogelijk.

Er werden ook enkele zaken besproken, die op zich buiten dit project vallen:
Het plan Roelofs, de projectontwikkelaar bij de haven: Roelofs komt met een eigen plan voor bepaalde delen,
die bij het project horen. Dat wordt afgesproken tussen hem en de Gemeente, waarbij ook de bewoners
inspraak zullen krijgen.
Het onderhoudsplan voor de bomen aan de Nagelhoutlaan; de bewoners zijn hierover rechtstreeks door de
Gemeente benaderd.
Bomen aan de Gaestwei: idem.
Tenslotte kwam er een spontaan pleidooi op tafel om oude wandelpaden (richting Mirns en
richting Warns) in ere te herstellen.
Bespreking van de plannen vindt plaats in
De Gearte op 6 oktober, zaal open vanaf 19.30
uur. Zie ook de uitnodiging van Landschaps
beheer op de vorige pagina.

Wink Blomsma, namens Dorpsbelang en de
Groencommissie.
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Lijstje van soorten die in aanmerking komen voor aanplant van het project Doarpen yn ’t Grien
Fruitbomen:
Uitgaande van hoogstamfruit. Leidraad voor de soorten is de soortenlijst uit het boek “Boeren planten Bomen” Deze
lijst is te vinden op www.landschapsbeheerfriesland.nl . Tevens wordt deze lijst als bijlage meegestuurd. NB: De genoemde prijzen op deze lijst zijn niet meer actueel; deze lijst is namelijk opgesteld in 2008.
Richtlijn van de maatvoering hierbij is mt. 8-10. (*)
Solitaire bomen:
Eik, es, iep, linde, gewone es en walnoot. Het formaat dat hiervoor aangewend wordt zijn laanbomen met een stamomvang van 14 tot 16 cm., waarbij de walnoot dezelfde maatvoering kan worden aangehouden als bij fruitbomen.
De linde kan ook als leilinde geleverd worden. De bestelde exemplaren zijn voorzien van een driehoekig bamboerek.
Wanneer de mensen een grotere geleiding willen met palen en draad dienen ze dat zelf aan te leggen.
Bosplantsoen: Deze beplanting wordt bijv. gebruikt voor de aanleg van bosjes. Maatvoering van bosplantsoen is:
gewone es, lijsterbes, eenstijlige meidoorn, gewone vlier, sleedoorn, vuilboom, Gelderse roos, hondsroos, Europese
vogelkers, wilde kamperfoelie, ruwe berk, hazelaar, hulst
Heg: Er zijn 2 soorten heggen namelijk een knipheg en een struweelheg
Knipheg: Deze heg moet twee maal per jaar geknipt worden. Op deze manier ontstaat er een mooie dichte strakke
heg. soorten die hiervoor in aanmerking komen: Haagbeuk en beuk, meidoorn, veldesdoorn/ spaanse aak.
Struweelheg: Deze heg kan eens in de 5 tot 6 jaar afgezet worden. Soorten die hiervoor in aanmerking komen zijn:
meidoorn, veldesdoorn of een combinatie van meidoorn, sleedoorn, hondsroos.

(*) De maatvoering geeft de stamomvang weer op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld.
Bosplantsoen en heggen worden geleverd met een lengte van ong. 1 meter, deze planten zijn dan twee jaar oud.

OPROEP:
De groencommissie heeft in het kader van “doarpen yn‟t grien” het plan geopperd om de oude
wandelroute naar Mirns in ere te herstellen.
Daarvoor moet een plan in worden gediend.
De vraag is : weet iemand hoe de oude route liep?
Ook andere relevante informatie is welkom.

Als je antwoord op deze vraag weet wil je dan contact opnemen met
de Groencommissie?
Dat kan aan:
Bram Boehlé

boehle@wxs.nl

of

Wink Blomsma w.blomsma@xs4all.nl
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LAAGHANGEND FRUIT:
Als iemand voor een algemeen doel iets in het dorp gedaan wil hebben,
dan is er nog ruimte in het Budget van Dorpsbelangen.
Melden bij w.blomsma@xs4all.nl

Het Bakhúster Feest, zomaar een impressie:
Waar een klein dorp al niet groot in is!!!
Tijdens het verschijnen van de vorige Op „e Hichte stond het Bakhústers Feest voor de deur. En dat werd een
geweldig feest! Het was weer als vanouds. Dagenlang trokken jong en oud samen op in talloze festiviteiten.
Als import uit Den Haag (toegegeven mijn pake is in Friesland geboren) ben ik gewoon onder de indruk, hoe groot de
onderlinge band is en het enthousiasme waarmee iedereen meedeed. Het was echt een feest voor mensen van 8 tot
80 voor het hele dorp. De sportmiddag kon gelukkig rekenen op fijn weer, want er werd met het nodige water
gesmeten, geknoeid en wat maar ook. Bij het ringsteken bijvoorbeeld werd menigeen getrakteerd op een flinke
plens water. De optocht was indrukwekkend. Veel wijken hadden kennelijk een extra inspanning geleverd. En de
matinee: muziek buiten bij het Syltsje en bij Domper werd uitbundig feest gevierd door een groot aantal mensen.
De Playback show op de slotavond liet weer eens zien wat een talenten ons dorp heeft.

Foto‟s niet gezien?

Kijk op http://www.flickr.com/photos/adelwin/sets/72157626924450931/show/
(klik op F11 voor volledig scherm).

Meidielings fan Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân
De film 'Grutsk'
Der is een prachtige ynformative film beskikber oer it 'Nationaal Landschap' de Súdwesthoeke. Mei animaties wurdt
it ûntstean fan'e Súdwesthoeke útlein en der sitte prachtige bylden fan it lânskip en interviews mei minsken yn.
Der wurdt ek yn útlein wat 'Nationaal Landschap' foar de Súdwesthoeke betsjut.
De film duorret 18 minuten en hij wurdt oan jo presentearre troch in 'gebiedsambassadeur'. De fertoaning fan de
film ynclusief presentaasje kostet 50 euro.
As dit jo as ûndernimmers yn - of as bewenners fan'e Súdwesthoeke nijskjirrich taliket, dan kinne jo dizze film oanfreechje bij projectburo Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân (0514-532144 of lenoirpp@fryslan.nl).

Subsydzje oanfreechje
Buro Plattelânsprojecten Zuidwest Friesland kin jo helpe mei it oanfreechjen fan subsydzjes. Subsydzjes foar plannen dy't it plattelân yn'e Súdwesthoeke ferbetterje.
In ferbettering op it flak fan natoer, kultuur en lânskip, toerisme en rekreaasje, leefbaarheid of noch wat oars.
De minsken op it kantoor fan Plattelânsprojecten besjogge mei jo as jo plan foar subsydzje yn oanmerking komt.
In pear kear yn't jier wurdt der besletten foar welke plannen jild beskikber stelt wurdt en foar welke net.
Foar mear ynformaasje sjoch op www.fryslan.nl/pmjp, of op www.plattelansprojekten.nl of skilje jo mei it projectbureau yn Balk, tel. 0514 – 532141. Sij wolle jo graach op paad helpe mei jo plan.
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Bent u maatschappelijk betrokken?
Heeft u affiniteit met vrijwilligerswerk en/of mantelzorg?
Dan is het Stipepunt Balk op zoek naar u.

Vacature vrijwillige medewerker Stipepunt Balk
U houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden:
Bemiddeling tussen vrijwilligers en organisaties /verenigingen.
Kennismakingsgesprekken voeren met vrijwilligers die vrijwilligerswerk zoeken en hen helpen bij het vinden
van een passende vacature.
Het geven van informatie en advies aan mantelzorgers, als mede 'een luisterend oor' bieden.
Contacten onderhouden met de vrijwilligers, organisaties en mantelzorgers.
Het verrichten van administratieve werkzaamheden en het invoeren van gegevens.
Functie eisen:
Basis computervaardigheden
Goede sociale vaardigheden
Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
Beschikbaar zijn op de woensdagochtend

Wat biedt het Stipepunt:
Collegialiteit en een goede sfeer
Professionele ondersteuning en begeleiding vanuit Timpaan Welzijn
Training gericht op vrijwillige inzet en mantelzorg
Mooie werkplek in de bibliotheek van Balk
Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan kunt u contact opnemen met het Stipepunt Balk, Dubbelstraat 1,
8561 BC te Balk. Wij zijn geopend op woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. Ons telefoonnummer is:
06-46294787, b.g.g. 06-50884545, e-mailadres: balk@stipepunt.nl .
Voor andere vacatures en meer informatie kunt u ook op onze website www.stipepunt.nl terecht.

Volleybalclub NOK uit Oudemirdum zoekt voor 55+ heren nieuwe leden voor de woensdagmorgen van
tien tot half twaalf. Wij trainen/spelen momenteel in Bakhuizen wegens nieuwbouw in Oudemirdum.
Vanaf Januari spelen wij weer in Oudemirdum. Ook de dames 50+ kunnen nog leden gebruiken.
Inlichtingen bij L. de Boer, Nijemirdum, tel.0514-572108 / 06-51222271
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Vrijwilliger bij het project Levensboeken
Wat houdt het in?
Als vrijwilliger bij het project levensboeken gaat u in gesprek met de verteller. U voert zo‟n 6 tot 8 gesprekken en
maakt daarvan aantekeningen. Aan de hand van de aantekeningen schrijft u het levensverhaal van de verteller.
Eventueel kunt u dit verhaal omlijsten met foto‟s die u van de verteller ontvangt.
Welke eisen worden er aan de vrijwilliger gesteld?
Oprechte interesse in het verhaal van de ander is essentieel bij het uitvoeren van deze taak. Ook inlevingvermogen
in de wereld van de verteller is een vereiste. Verder is het handig als u de Nederlandse taal goed beheerst en kunt
tekstverwerken zodat u het verhaal op de computer kunt uitwerken.
Voordat de gesprekken starten volgt u een verplichte workshop
(duur: 1 dagdeel) waarin aan de orde komt:
uitleg over het project Levensboeken
theorie over de levensloop
gespreksvaardigheden
praktische zaken zoals het maken van het levensboek (printen/drukken) en gebruik van de kaartenset met vragen

Hoe kan ik me opgeven om vrijwilliger te worden?
U kunt zich opgeven bij één van onderstaande instanties:
Miks welzijn, vrijwilligers servicepunt
Brugstraat 1, Joure

Thuiszorg Zuidwest Friesland,

Tel. 0513-414593 / 0513-411430

Thuishotel

www.miks-welzijn.nl / www.vsp-joure.nl

Tel. 0515-461234
info@thuishotel.nl/www.thuishotel.nl

Timpaan Welzijn
Stationsstraat 5
8601 GB Sneek
Tel. 0515-421313
www.timpaanwelzijn.nl

Als uw aanmelding binnen is ontvangt u een uitnodiging voor de workshop. Na het volgen van deze workshop wordt u
gekoppeld aan een verteller waarbij gekeken wordt naar praktische zaken zoals:
woonplaats van vrijwilliger en verteller (ter voorkoming van reiskosten)
voorkeuren van vrijwilliger en verteller (u kunt deze invullen in de bijlage).
U maakt vervolgens zelf een afspraak met de verteller en gaat kennis maken met deze persoon.
Is er tijdens de periode dat de gesprekken plaatsvinden contact met de organisatie van levensboeken?
Een medewerker van de organisatie waar u zich als vrijwilliger heeft aangemeld is beschikbaar voor uw vragen of
het delen van uw ervaringen. Tijdens de workshop krijgt u hierover meer concrete informatie.
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Voetbalclinic

Oefening baart kunst!
In de vakantietijd kan een voetballer in wording de
training niet achterwege laten. Er moet getraind worden.
Stilstand is achteruitgang wordt er altijd beweerd.
Daarom houdt de RKVV Bakhuizen tijdens de herfstvakantie een voetbalclinic. Dit is voor leden, maar als je
een vriendje, vriendinnetje, neef of nichtje mee wilt
nemen, dan vinden we dat ook hartstikke leuk. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd is het motto!
Het is op 18 oktober en begint om 2 uur ‟s middags.
Je kunt je in één van de kleedboxen wel omkleden.
Dus voetballertjes, tot dan!

De Gaasterlandse

16 t/m 22 oktober 2011

De Gaasterlandse Natuurweek wordt georganiseerd door Bezoekerscentrum Mar en Klif en de natuurorganisaties:
It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De gemeente Gaasterlân-Sleat draagt bij aan de organisatie van de Groene Duurzaamheidsmarkt.

16 oktober

Groene Markt in het Rijsterbos, dit jaar uitgebreid met de Gaasterlandse Duurzaamheidsdag!

10.00-16.00 uur, Rijsterbos
De Groene en Duurzaamheidsmarkt is een dag met volop leuke en informatieve activiteiten en een gezellige sfeer.
Paviljoen Duurzame Natuur: In en rond dit paviljoen laten Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea
zien wat ze doen om de natuur in de regio in stand te houden en duurzaam te beheren. Voor de kinderen zijn er
uileballen, pluizen en een natuurrebus.
Paviljoen Duurzaam Eten (of Consumeren): De heerlijkste biologische en fair trade producten zijn in dit paviljoen te
vinden. Natuurlijk is er volop gelegenheid om te proeven.
Paviljoen Duurzaam Wonen: Er zijn volop mogelijkheden om duurzamer te wonen. In dit paviljoen zie je die en de
gemeente Gaasterlân-Sleat informeert over de subsidiemogelijkheden hiervoor.
Duurzaam vervoer: Op het terrein vind je meerdere aanbieders van duurzaam vervoer. Van auto‟s op groen gas tot
elektrische scooters en ebikes. Een ritje door het bos is natuurlijk mogelijk!
Actie: Duurzaam doen is soms heel gemakkelijk! Bijvoorbeeld door een “shopper” mee te nemen bij het
boodschappen doen. Tijdens de markt krijgt iedereen die 10 plastic zakken inlevert een jute GO – GREEN
shopper ervoor terug!
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Natuurwandelingen met gids
De Gaasterlandse bossen en natuurgebieden zijn in de herfst prachtig.
De Natuurwandelingen zijn gratis. Opgave is wel noodzakelijk via 0514-571777.
Maandag 17 oktober Rijsterbos 14.00 uur bij parkeerterrein bij hoofdingang Rijsterbos. De gids staat uitgebreid stil
bij de flora en fauna en de bijzondere geschiedenis van dit prachtige bos. Tot 16.00 uur.
Dinsdag 18 oktober Lyklamabos start 14.00 uur bij Landhuis Kippenburg tot ongeveer 16.00 uur.
Op donderdag 20 oktober Elfbergen start 14.00 uur Houtschuur Staatsbosbeheer, Houtwal 2.
Donderdag 20 oktober halve maanwandeling door de Gaasterlandse bossen start 19.30 uur op parkeerterrein It Fryske Gea.

Workshop Natuurfotografie op vrijdag 21 oktober
Vrijdag 21 oktober is er de mogelijkheid om op pad te gaan met natuurfotograaf Jan Tijsma.
Start 13.00 uur bij Mar en Klif tot 17.00 uur en kost € 10,- per persoon. Deelnemers moeten hun eigen camera en
eventueel statief meenemen. Opgave vooraf via 0514-571777.

Bos- en Zaagdag op zaterdag 22 oktober
bij de buitenmanege ‘Elfbergen’ bij Oudemirdum (Beukenlaan) en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is
gratis.
Bomen worden op de ouderwetse manier, dus puur op menskracht, omgezaagd en vervolgens met paarden het bos
uitgesleept; workshops veiligheid, demonstraties figuurzagen met de kettingzaag en beeldhouwen uit boomstammen, (inlichtingen over) zelf zagen van brandhout, een showroom met houtkachels en een verkoop van allerlei houten producten. En …je krachten meten met Wout Zijlstra (rond 13.00 uur)

Kinderactiviteiten zowel voor de jongsten als voor wat oudere kinderen.
Alle kinderactiviteiten kosten € 4,- en opgave is noodzakelijk (via 0514-571777).
Op maandag 17 oktober is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een
kookworkshop in de Treemter voor kinderen van 9 tot 12 jaar
onder leiding van Betty Kooistra. Gerechten maken met
ingrediënten die je zelf in het bos zou kunnen vinden.
Superleuk!
Dinsdag 18 oktober gaan we weer „Spelen tot je groen ziet‟.
Lekker ravotten in het bos van Elfbergen. Dat is toch heerlijk!
Kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar zijn van harte welkom! Bij
de Houtschuur van Staatsbosbeheer, Houtwal 2.
Woensdag 19 oktober 14.00 uur in de Berenkuil in het
Rijsterbos (bij regen in de kapschuur) Theater Grrr! speelt een
fantastische voorstelling over Stinker, een jongetje dat van huis
weg loopt en in een vuilniscontainer gaat wonen
Donderdag 20 oktober 14.00 uur in de schuur van It Fryske Gea
in het Rijsterbos een workshop bosbeesten maken van takken en
gips met Ruth Gaube, bedoeld voor kinderen van ca. 8 tot 12
jaar. Op vrijdag 21 oktober om 14.00 uur in het bos Elfbergen
wordt het vernieuwde kabouterpad feestelijk geopend, peuters
en kleuters zijn van harte welkom. Tegelijkertijd is er voor de
oudere kinderen een spelcircuit met Ypke de bosuil. Een leuk
middagje voor het hele gezin!
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Jantsje Heidema neemt na 46 jaar afscheid van Rabobank

Op 12 mei 2011 heeft Jantsje Heidema-Sikkes uit Bakhuizen afscheid genomen van Rabobank SneekZuidwestFriesland. Na 46 jaren trouwe dienst heeft ze ervoor gekozen om gebruik te maken van de
regeling pre-pensioen en te gaan genieten, samen met haar man, kinderen en kleinkind.
Op 11 februari 1949 werd Jantsje geboren in Bakhuizen. Als zestien jarig meisje kwam zij op 1 november
1964 in dienst als baliemedewerkster bij de toenmalige Boerenleenbank Bakhuizen In 1992 werd ze
benoemd als kantoorbeheerder van kantoor Bakhuizen. Na de fusie met Rabobank Balk kwam daar ook
het kantoorbeheer van kantoor Woudsend bij. In de afgelopen jaren was Jantsje seniorenadviseur en
bezocht zij in de Rabobankmini de seniorklanten en verzorgde zij workshops over onder andere
Internetbankieren.
De Rabobank speelde al op jonge leeftijd een belangrijke rol in het leven van Jantsje. Vader Sikkes was
bankdirecteur bij de toenmalige Boerenleenbank Bakhuizen. De bank was daarmee onderdeel van het
gezinsleven. In het huis waar ze woonden was een doorgang naar het bankgebouw. In die tijd was de
bank elke ochtend geopend.
Regelmatig gebeurde het dat klanten na sluitingstijd bij de familie Sikkes aan de achterdeur kwamen en
nog graag hun bankzaken wilden regelen. Ook op zondagmorgen kwamen er soms klanten langs die door
de week geen tijd hadden om langs te komen. Ook later, bij Jantsje thuis, wisten de klanten haar na
sluitingstijd te vinden en zoals van huis uit gewend, stond ze de klanten te woord en hielp ze als dat
mogelijk was.
Een vraagbaak kunnen zijn voor haar klanten én haar collega‟s en daar waar mogelijk helpen was voor
Jantsje „een ûnderdiel fan har libben‟. Met de functie als seniorenadviseur werd zij voor de seniorklanten het gezicht van de Rabobank in het zuidwesten van Friesland.

Huiszwaluwtelling 2011
In Gaasterland worden door diverse tellers de bewoonde nesten van de Huiszwaluw (Sweltjes) geteld voor de Sovon.
Voor het tweede jaar telde ik in Bakhuizen en Mirns de bewoonde nesten.
Voor het eerst telde ik ook Hemelum en Stavoren, nadat bleek dat daar niet geteld wordt.
Met de telgegevens kan bijgehouden worden hoe deze van de mens afhankelijke soort er in Nederland voorstaat. Gaat
de soort achteruit, dan kan gekeken worden naar de reden en indien mogelijk ingegrepen worden. Vooralsnog lijkt
het erop dat de soort in Friesland stabiliseert of zelfs vooruit gaat. In Gaasterland heeft de vogel last van de plastic
daklijsten waar de door hen verzamelde klei en leem niet goed houdt. Bij storm en regen vallen de nesten er dikwijls
af. Menig paar brengt uiteindelijk dan geen jongen groot. Sommige Bakhuisters hebben kunstnesten opgehangen en
dat werkt prima!
Deze kunstnesten zijn verkrijgbaar bij www.vivara.nl
Het bleek ook dat in Stavoren de kunstnesten zijn ontdekt, het vergroot de kolonies en gaat versnippering tegen. Ook
worden er op een aantal adressen steevast nesten verwijderd. Mensen hebben soms last van de uitwerpselen, wat
verholpen kan worden door er een plankje onder te hangen.
In 2011 stelde ik in Bakhuizen 61 nesten vast. Hetzelfde aantal als in 2010. In Mirns 81 nesten. Maar liefst 20 nesten
meer dan in 2010! In Hemelum 33 nesten. Hier was al een paar jaar niet meer geteld. In Stavoren 99 nesten. Hier was
nog nooit geteld.
Hopelijk wordt deze gezellige en nuttige typische zomersoort volgend jaar in ons dorp weer welkom geheten.
Mei freonlike groetnis fan Ilja sanders, Langebaan 1. 06-45077719.
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AGENDA van M.F.C. de Gearte
01 oktober
06 oktober
15 oktober

BEO Heren 1
aanvang 19.00 uur
Landschapsbeheer B.M.R. aanvang 19.30 uur
BEO Heren 1
aanvang 19.00 uur

29 oktober
Een avond gezellig zingen met de Bakhuisterheechsjongers en In Moai Stel, bestaande
uit Griet Wiersma, Kobus (Wiko) Algra en Geert van Tuinen, aanvang 20.00 uur
05 november
12 november
19 november

Grote Bingo
BEO Heren 1
Grote Wandeltocht

aanvang 20.30 uur
aanvang 19.00 uur
vanaf 09.00 uur (organisatie FLAL)

26 november
27 november

Winterfair
Winterfair

aanvang 14.00 – 19.00 uur
aanvang 14.00 – 18.00 uur
Opgave tot 01-11-2011 bij
Annie Sikkes, 0612626348

17 december
26 december

Kerst Bingo
Kerstpop

Aanvang 20.30 uur
Aanvang 20.30 uur

Wandeltochten
De winterserie staat bijna weer voor de deur. Ik bedoel de wandeltochten. Van eind oktober tot eind maart om de
14 dagen. De eerste is in Drachten op 22 oktober 2011. De tweede in Spier (DR) op 5 november 2011. En de derde in
Bakhuizen op 19 november 2011 bij de Gearte.
De starttijden: voor de 40 km. vertrek om 9 uur en voor de 25 km. vertrek om 9.15 uur.
De gemiddelde opkomst is ong. 450 deelnemers. U bent van harte welkom om de wandelaars aan te moedigen.
De vierde tocht is op 3 december 2011 in St. Nyk.

Voor inlichtingen: Theo Agricola
Ps: de tocht in Bakhuizen heb ik zelf gemaakt.

Oud Papier
Op zaterdag 12 november 2011 en zaterdag 10 december
2011 wordt het oud papier weer ingezameld. Het papier
graag goed bundelen of verpakken in een doos

