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Beleven

De zomer is weer haast voorbij, voorzichtig
kleurt het blad naar goud.
En al het nieuws, goed of slecht, alles wat we
beleefden is weer oud.
Het weer was slecht, veel regen met soms een
paar mooie zonnige dagen.
Ook op sportief gebied was er weinig
spectaculairs wat we zagen.
Het oranje elftal, schopten tegen alles en
iedereen, maar niet tegen de bal.
En in de Tour de France was het meer (uit)vallen
dan fietsen in ieder geval.
Op de Olympische spelen in Londen was alle hoop
gericht op onze atleten.
Maar ondanks enkele plakken heeft het daar ook
niet echt meegezeten.
Zelfs Andre Kuipers die maanden rond de aarde
zijn missie heeft volbracht.
Kwam misselijk en gebroken terug, en kon niet
meer lopen op eigen kracht.
Misschien is het beter om op aarde te blijven, en
wat minder hoog te reiken.
Er is op deze aarde nog zoveel te beleven, je
moet alleen maar goed kijken.
Zo hebben de geleerden na lang speuren het
Higgs deeltje toch echt gevonden.
Het Godsdeeltje, wordt het ook wel genoemd,
het houdt alles samengebonden.
Het stuurt de Monarchvlinder die in Canada leeft,
weg over land en zee en zo.

Tot dat hij uiteindelijk met duizenden
soortgenoten neerstrijkt in Mexico.
Maar ook de eendagsvlieg die kort maar wel
krachtig alles moet beleven.
Is door dat Higgs deeltje tot leven gebracht en
een aards bestaan gegeven.
Want, zo zeggen de geleerden, het Higgs deeltje
was er al voor ons heelal.
Waarschijnlijk was het er al voor alles begon, dus
bij de grote oerknal.
Alles wat geschapen is, beleeft ook de dood, hoe
treurig het ook klinkt.
Maar er is geen vogel op aarde die er daar door
minder mooi om zingt.
Zelfs toen de dichter des vaderlands stierf, de
dichter Gerrit Komrij.
De wereld draaide door, we leefden ons leven, en
de vogels zongen blij.
Het Midden Oosten smeult nog na, gebroken, het
likt zijn wonden.
Ook in Syrië is nog lang geen vrede, alleen maar
doden en gewonden.
Theo was natuurlijk in Nijmegen, de vierdaagse
lopen over pad en wegen.
Voor de vijf en dertigste keer!! Hij heeft er een
speciaal kruisje voor gekregen.
En zo zie je dat ook in ons eigen dorp mooie prestaties worden bedreven.
Wie weet wat we in de toekomst nog allemaal
zullen beleven.
De Eachteister.
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Advertentie

Kopij voor de volgende Op ‘e
Hichte vóór 15 oktober sturen
naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl
of Tunkershof 4, Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt
rond 1 november. Heeft u
vragen, opmerkingen of wilt u
een stukje plaatsen?

Bel dan gerust 0514-582288
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Lief & Leed
Wilt u uw dorpsgenoten bedanken?
Wilt u iedereen op de hoogte brengen van een geboorte of overlijden?
Of heeft u ander nieuws dat u wilt delen met uw dorpsgenoten…
In onze rubriek Lief & Leed besteden wij graag aandacht aan alles wat onze bewoners bezig houdt.
Mail ons uw informatie / nieuws en wij vermelden dit in de eerstvolgende krant.

Op 18 juli om 13.23 uur is onze zoon Jens
geboren.
We willen graag iedereen bedanken voor
de felicitaties, belangstelling en mooie
kaarten!
Gerrit en Gerda Siesling
Koaiwei 1
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Greidebylden, het verhaal van Tineke en Anna.

In Workum is tot en met 29 september de openluchttentoonstelling Geidebylden te zien aan de Parallelwei, tussen de kaasfabriek en de spoorbaan. Twee van de drijvende krachten achter dit initiatief, Tineke van de Akker en Anna Minnema-de Witte, heb ik uitgenodigd op de koffie; ik wil wel
eens weten hoe zij ertoe gekomen zijn. De kamer vult zich al snel met het enthousiasme en de vrolijkheid van deze twee vrouwen.

Hoe is het idee ontstaan om een kunstpark op te zetten?
Tineke: Ik zit in het bestuur van Brij Blues, een begrip in Workum. De stichting houdt zich vooral bezig
met muziek; ik deed altijd de kunstafdeling, organiseren van exposities enzovoorts. Op een gegeven moment dacht ik, dit moet groter kunnen. Zo kwam ik bij Anna terecht, wij delen de beleving van kunst.
Daar hebben we elkaar echt gevonden.
Anna: Ja, we hebben ons onder andere laten inspireren door het boek "The Burning Man", dat gaat over
een stuk van de Nevada woestijn waar elk jaar tientallen kunstenaars samenkomen. Tussen de zandstormen door zetten ze het gebied vol met bizarre, heftige en speelse kunstwerken. Groot van opzet, de
gekste dingen zie je. Het groeit, het kan allemaal.
Samen: Zo werken wij ook het liefst, we gaan uit van het materiaal wat we vinden en wat er in ons
leeft. Vooral het kind in ons laten we spelen, zo ontstaat het werk. Het gaat ons echt om de beleving.
Wanneer het nog lukt ook is het helemaal feest. We werken graag groot, dat is elke keer een uitdaging.
Tineke: Het was bijna vanzelfsprekend om het grasland naast ons huis te gebruiken. Het ligt daar heel
centraal eigenlijk, vlakbij het station en op loopafstand van het centrum van Workum.
Anna: Wij zijn heel blij dat Tineke en Meindert zo belangeloos en gastvrij zijn. Ze stellen toch hun erf
open voor publiek, elke dag weer!
Tineke: Ach, dat is toch gewoon.
Anna: Nee hoor, zo gewoon is dat niet.
Samen: In 2008 is de eerste expositie ontstaan. We hebben toen veel kunstenaars uitgenodigd, veel van
hen hadden echter moeite om ja te zeggen tegen deelname aan het kunstpark, of ze vonden het te
groot, of ze vonden hun werk niet geschikt. Kortom, ze zagen de uitdaging niet 1-2-3. Wij zijn zelf enthousiast begonnen en hadden het volste vertrouwen.
De stichting Brij Blues stond gelukkig achter ons, ze snapten het niet meteen allemaal maar gaven ons
alle vertrouwen. Ze zorgden goed voor ons, vergunningen werden geregeld, de PR en ga zo maar door.
Uiteindelijk hebben we een succesvolle expositie neergezet samen met de kunstenaars die het wel aandurfden.
Wat is jullie drijfveer om dit voor een groter publiek te organiseren? Het is namelijk nogal wat werk,
sponsoren regelen, vrijwilligers enzovoorts. En dat in een tijd dat kunst verkopen erg moeilijk is.
We zijn er niet om commerciële redenen mee begonnen, de entree is bijvoorbeeld gratis.
Het kind in ons de ruimte geven, spelen, een feestje bouwen. De wereld om ons heen vrolijkheid geven.
Dat is wat we het liefste doen, het delen met anderen. Mooi dat dit mogelijk is!
Daarnaast is het tentoongestelde werk te koop, maar dat is niet de hoofdreden van dit initiatief.
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En deze tweede expositie, hoe zijn jullie te werk gegaan?
Onze rol is veranderd, we hebben meer energie gestopt in het werven van nieuwe kunstenaars. Wij hebben de eerste keer laten zien wat er allemaal kan op het veld, nu mochten anderen die kans krijgen.
Heel erg leuk was het, al die ateliers bezoeken van de deelnemende kunstenaars, echt super. De kunstenaars waren meestal zo open, prachtig hoe enthousiast ze konden vertellen over hun werk.
Wanneer we na afloop samen naar huis reden zaten we de hele weg nog na te genieten.

Hoe wordt er tot nu toe gereageerd door de bezoekers van Greidebylden?
Wanneer we rondwandelen en we zien de mensen genieten, foto's nemen, kinderen rondrennen, ja, daar
worden we heel blij van. Het is echt een dynamisch kunstpark, kunstenaars kunnen ander werk plaatsen,
tussendoor wordt er gemaaid en worden balen gemaakt, je hoort de fabriek draaien. Het leven gaat
door. Niet zo aangeharkt en af zeg maar. Zo zijn wij ook niet, we laten ons niet in hokjes of blokjes duwen, vrijheid is waar we van houden.
Dat geven de mensen ons terug, zij voelen dat, we krijgen leuke reacties.
Zijn jullie verwachtingen uitgekomen wanneer jullie terugdenken aan jullie allereerste plannen, het
inspirerende boek en de eigen ideeën?
Ja, we zijn heel blij tot nu toe.
Het mag nog groter groeien de komende jaren.

Is Workum blij met jullie?
Anna: Ik krijg positieve reacties.
Tineke: De mensen groeten ons nog steeds!
En wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om de lezers van Op 'e Hichte van harte uit te
nodigen eens langs te komen op Greidebylden. Wij hebben folders voor U neergelegd bij de Spar.
Met heftige regenval is het weiland wat drassig, daar moeten de mensen even om denken, wat schoenkeuze betreft.
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REIZGER – BLAUE GREIDE

Het blijft een verrassing, een cd zonder voorbeluistering kopen. Soms ben je teleurgesteld, soms valt het mee. Een
enkele keer blijkt het een regelrechte schot in de roos te zijn. Het laatste is zeker het geval met Blaue greide van de
Friese folkgroep Reizger. Het schijfje, gestoken in een prachtig vormgegeven hoesje, heeft de afgelopen dagen nauwelijks de cd-speler verlaten.
Zoals de titel al doet vermoeden, heeft de band iets van blue-grass, maar de muziek van Reizger bevat zoveel meer.
De groep, onder leiding van Bart van der Wal, o.a. initiator van de Teatertún in het Gaasterlandse Rijs, zoekt zijn
muzikale invloeden in de Britse, Amerikaanse en (Zuid) Europese traditie. Het stemmige instrumentale Tiid nimt is
de opmaat naar een aantal oorspronkelijke liederen, waarin de snaarinstrumenten van voorgenoemde Van der Wal
(gitaar, banjo), zijn zoon Eric van der Wal (contrabas, mandoline, gitaar) én de stem van zangeres Hetty Zonderland
centraal staan. En tjonge, wat kan die meid zingen!! Hoor haar mooie alt maar eens in het overweldigende Pylger,
een van de hoogtepunten van het album met prachtig mandolinespel van Eric van der Wal. De Engelse traditional
Poor wayfaring stranger stond model voor dit mooie lied. Bart van der Wal schreef de tekst als een eerbetoon aan
zijn vader.
In een enkel geval is Reizger schatplichtig aan de folkgroepen uit de jaren ’60. Zo nam de band met Hertstocht een
vrije bewerking van Sally free and easy op. De invloeden van een groep als Pentangle is in dit nummer en het bluesy
Boatsankje duidelijk hoorbaar. Maar Reizger zet net zo snel Blauwe greide in, het titelnummer, dat een bewerking is
van Bill Monroe’s Southern Flavor. En dan hebben we het natuurlijk over onvervalste blue-grass.
Bart van der Wal schrijft niet alleen de Friese teksten, voor een groot deel componeert hij ook de muziek. En deze
liederen doen zeker niet voor de ‘covers’ onder. Luister maar eens naar het stuwende Reizger, een lied naar aanleiding van het gedicht ‘Reiziger’ van Wim Lofvers. Het theatrale Grûn fan bestean klinkt bekend in de oren. Het is dan
ook het slotlied van de theatervoorstelling Rûn Rjocht van het theatergezelschap Sult. Ik meen dat deze voorstelling
enkele jaren geleden werd opgevoerd in de oude zuivelfabriek van St. Nicolaasga, mijn geboorteplaats.
Hoewel de mannen vocaal gezien in Hetty Zonderland hun meerdere moeten kennen, vormen hun vocale bijdragen
een welkome afwisseling. Zo staat het enigszins hilarische Ut Hollân model voor de problemen die ‘stadsen’ van tijd
tot tijd veroorzaken op het platteland, maar waarschijnlijk voor de perikelen rond de teatertún in Rijs in het bijzonder.
Douwe van der Werff (Grytz & Grize, Diggelfjoer) staat weer garant voor de opnames en arrangementen. Hij timmert
steeds nadrukkelijker aan de weg met zijn Gumbo-studio aan de Drietorensweg in Ens. En het moet gezegd, de opnames klinken steeds beter. Vaste gastmuzikant in de Gumbo-studio Carel van Leeuwen (Souldada) levert weer enkele
fraaie cellopartijen, terwijl Vollenhovenaar Pieter Dokter op percussie zichzelf overtreft in subtiliteit.
Blauwe greide is een album, dat je hart doet verwarmen. En wanneer deze zomer niet beter wordt, tot de herfst
een uitermate geschikt alternatief voor kille avonden.
De cd is te bestellen via tel: 0514-581914 of mail: teatertun@aol.nl

Bron: Folkforum.nl, Assie Aukes
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Houliksreis fan SULT

SULT is yn 2012 in reizgjend lokaasjeteater en komt nei jimme ta. Mei de foarstelling Ja, ik wol! sil SULT fan mits
septimber ôf in tal moannen op in paad troch de Súdwesthoeke fan Fryslân. SULT komt op besite in de
gemeentehuzen fan Warkum, Boalsert, Snits, Drylts, Wytmarsum, Balk, Wommels, de Jouwer en Lemmer. Yn dizze
plakken binne yn de trousealen ûntelbere relaasjes besegele, ha partners elkoar it jawurd jûn. Ja, Ik wol! is in
kombinaasje fan teater, dûns en muzyk.
Jan Arendz regissearret “Wa is bang”, in bewurking fan "Who is afraid of Virginia Wolf " troch Marijke Geertsma.
Foar de dûns binne Irene Martin en Raymond Guzman fan it Sintrum foar Keunsten & Ritmyk yn Snits en harren
dûnsers ferantwurdlik. Dizze dûns hat as tema “Beloften foar de takomst”. De jûn wurdt ôfsletten mei in
brulloftsfeest. In frommeske út de stêd trout mei in jongeman fan it plattelân. Beide ha se it folste fertrouwen yn
harren houlik, allinne de famyljes fan beide kanten ha sa harren fragen en betinkingen. De teksten fan it
brulloftsfeest binne skreaun troch Ytsje Hettinga.
Twa jonge muzikanten, Ali Ludema en Bruno Rummler, soargje foar de muzyk op it feest. Sûnder “gasten” gjin
houliksfeest en dêrmei binne ek de besikers ûnderdiel fan dizze foarstelling, mei-inoar meitsje en belibje we de
foarstelling Ja, ik wol!

Foar mear ynfo sjoch www.teatergroepsult.nl
Fanôf 20 augustus start de kaartferkeap fia ynternet. Der is net safolle plak yn de trousealen dus wês der gau by.

Huwelijksreis van SULT
SULT is in 2012 een reizend locatietheater en komt naar
jullie toe. Met de voorstelling Ja, ik wol! trekt SULT
vanaf medio september een aantal maanden door de
Zuidwesthoek van Friesland. SULT bezoekt onder de
gemeentehuizen in Workum, Bolsward, Sneek, IJlst,
Witmarsum, Balk, Wommels, Joure en Lemmer. In deze
plaatsen zijn in de trouwzalen talloze relaties bezegeld,
hebben partners elkaar het ja woord gegeven. Ja, ik
wol! is een combinatie van theater, dans en muziek.
Jan Arendz regisseert “Wa is Bang”, een bewerking van
"Who is afraid of Virginia Wolf " door Marijke Geertsma.
Voor de dans zijn Irene Martin en Raymond Guzman van
het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk in Sneek met
hun dansers verantwoordelijk. De dans die zij uitvoeren
heeft als thema “Belofte voor de toekomst”. De avond
wordt afgesloten met een bruiloftsfeest. Een meisje uit
de stad trouwt met een jongen van het platteland. Zij
geloven beide volop in hun huwelijk, alleen de
wederzijdse families hebben zo hun vragen en
bedenkingen. De teksten voor het bruiloftsfeest zijn
geschreven door Ytsje Hettinga. Twee jonge muzikanten
Ali Ludema en Bruno Rumler zorgen voor de muziek
tijdens het feest. Zonder “gasten” geen huwelijksfeest
en daarmee zijn ook de bezoekers onderdeel van deze
voorstelling. Samen maken en beleven we de
voorstelling Ja, ik wol!

Voor meer informatie kijk op www.teatergroepsult.nl
Vanaf 20 augustus start de kaartverkoop via internet. De
zitplaatsen in de trouwzalen zijn beperkt dus wees er
snel bij.
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De Zon, de Elf steden en een Winnaar uit Bakhuizen

De DONG Energy Solar Challenge, een zonnige variant op de beroemde Elfstedentocht, heeft van 8 tot 14 juli jl. plaatsgevonden. Over een afstand van 220 kilometer voeren deelnemers uit binnen-en buitenland in een zelfgebouwde zonneboot langs alle
Friese elf steden. Een tocht vol ontberingen, zo liet de zon het nogal eens afweten, regen en wind geselden de schippers. De Elf
Steden lieten wederom niet met zich spotten.
ROC Friese Poort Sneek is deelnemer van het eerste uur, dit jaar hebben ze met de "FrySinne" de Challenge A gewonnen, met
een tijd van 14 uur, 44 minuten en 35 seconden.
Een van de schippers van de "FrySinne", Douwe Idzinga (1993) uit Bakhuizen heb ik bereid gevonden zijn ervaringen met ons te
delen.
Douwe, hoe ben je terecht gekomen in het team van de FrySinne?
Daarvoor ben ik gevraagd door een van mijn leerkrachten. Zij selecteren het team dat bestaat uit drie studenten werktuigbouwkunde, twee studenten elektronica en een student mechatronica. Twee leerkrachten begeleiden het team.
Het is voor ons een afstudeerproject.
Hebben jullie de zonneboot helemaal zelf bedacht en zelf gebouwd?
Nee, de romp was door een vorig team gebouwd in 2009. Wij hebben dit jaar de aandrijftechniek, het staartstuk en de overbrenging nieuw aangebracht. Ik heb onder andere het schroefontwerp uitgezocht.
De overbrenging van de zonne-energie is door de elektronica-studenten gedaan. Deze energie goed overbrengen is natuurlijk heel
belangrijk, er moest een goede accu komen bijvoorbeeld. Deze hebben we gevonden bij een bedrijf uit Leeuwarden die hierin is
gespecialiseerd.

Hoe betalen jullie deze boodschappen?
De Friese Poort is onze hoofdsponsor. We proberen natuurlijk bij alle materialen die we nodig hebben de bedrijven te interesseren om ook sponsor van onze boot te worden. Wij bieden ze bijvoorbeeld aan dat ze een sticker op de boot mogen plakken.

Waarom ben jij een van de drie schippers van de FrySinne geworden?
Er zijn een paar zaken waar je aan moet voldoen om schipper te worden. Zo is het gunstig wanneer je niet zwaarder weegt dan
70 kilo. Stel dat je minder weegt, dan krijg je bij de start extra gewicht mee. Enige vaar-ervaring is natuurlijk belangrijk en dat
heb ik voldoende, want ik zit veel op het water met mijn eigen boot. Ook had ik toevallig dit jaar mijn vaarbewijs gehaald, handig.
Van de 220 km heb ik ongeveer 100 km gevaren.

Hoe voelde dat, om schipper te zijn in zo'n belangrijke race?
Heel leuk, er stonden elke dag veel mensen langs de kant.
Je ziet het zonnetje schijnen en vervolgens zie je letterlijk de
energie binnen komen op de display in de boot.
En daar vaar je op!

Drukte de verantwoordelijkheid zwaar op je
schouders Douwe?
Na de eerste dag varen waren we al eerste,
dus je zit meteen aan de top. Die eer wil je
hoog houden.
Van het begin af aan zit je dus onder druk.
Als je één keer pech hebt kan het zomaar
over zijn. In sommige ondiepe sloten kan je
aan de grond varen. Of een plastic zak in je
schroef krijgen...

Lengte FrySinne: 6m Breedte: 2.2m Diepgang: 0.6m Topsnelheid: 28km/h
Accu: 1kwh Gewicht: 220kg
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Begrijp ik het goed dat je steeds bezig bent met wat er fout kan gaan?
Nou...door de goede prestatie wordt het eventuele verlies ook groter. En je krijgt doorlopend sms-jes van vrienden en bekenden.
Dus je wilt wel dat daar reden toe blijft.

Kan je van jezelf zeggen dat je goed presteert onder druk?
Ja, vooral als er echt iets helemaal mis gaat en anderen in paniek raken. Bij spoedreparaties kan ik me voor de volle 100% richten
op wat kapot is en laat ik me niet afleiden.
Hoe was de teamspirit?
We hadden echt een goed team. Ook in de voorbereidingen liep het gesmeerd. Er was ruimte voor de sterke kant van iedereen. De
een doet meer dan de ander, dat heb je overal en dit was nu en dan het enige wat frictie gaf. Ook dit losten we samen op. Wanneer we op het podium stonden was dit over.
Op het podium??
Elke dag was er op de camping een podium waar de etappewinnaar de dagprijs kreeg; een vaantje met de etappe van die dag. Plus
een grote vlag met 'leader' wanneer je bovenaan stond in het klassement. Die stond dus elke dag bij onze tent.

Gingen jullie niet naast jullie schoenen lopen?
Ja! Maar vrijdag de 13e veranderde alles. Dat was de hel van het Noorden, de trip tussen Franeker en Dokkum.
Wat moet ik met voorstellen bij 'de hel'?
Sowieso was het rot weer. En we liepen onderweg ook nog tegen een boomstam aan met de schroef. Door de klap vlogen de stuurkabels eraf. Gevolg was een vrijwel onbestuurbare boot. Schroef krom.
Een van ons team is in het water gesprongen en heeft na 5 minuten de kabel erop gekregen. Het waren allemaal smalle slootjes
met veel riet en wier. We moesten ons ook nog redden met oude walky-talkies omdat onze telefoons geen bereik hadden!
En als schipper heb je doorlopend contact via je 06 met de jongens van de elektrotechniek, zij hebben een programma ontwikkeld
wat uitrekent hoe hard je mag varen om je accu niet leeg te trekken. Zij kijken doorlopend naar wolkenradar, buienradar, wind en
op wat voor water je vaart. Bijvoorbeeld op de Luts heb je bijna geen zon, vanwege het bladerdek. Elke boot heeft een accu met
hetzelfde vermogen, 1 KWH. Want wanneer het bijvoorbeeld bewolkt weer is, laad de accu veel minder op dan met zonnig weer,
daar moet je je snelheid op aanpassen.

Er komt nogal wat bij kijken zeg! Hoe bereid je je voor?
Ja, schipper zijn is belangrijk, maar nog belangrijker is een goede berekening van de energie die je als schipper mag inzetten. Zo
kan je uitrekenen hoe hard je mag varen.
Verder 's ochtends goed eten. Route zorgvuldig doorspreken. En een waterdichte regenjas is ook niet onbelangrijk.

Wat was voor jou het mooiste moment Douwe?
Toen ik de laatste dag de Prinsentuin binnenvoer in Leeuwarden.
Het stond vol mensen op de kade. Ze stonden te juichen en te klappen. We hebben zo hard gewerkt dus het voelde verdiend en
daarom kon ik er echt van genieten. Alle stress viel weg. We hadden gewonnen!
Later hoorden we dat we ook nog de design-award hadden gewonnen. Dit houdt in dat we op de HISWA mogen staan en we krijgen
een ontwerp-programma om onze boot nog beter te maken volgend jaar. Maar dan ben ik er niet meer bij, ik begin een 4-jarige
studie op de Zeevaartschool op Terschelling.

De Douwe van voor de race en de Douwe van na de race, wat is er veranderd?
Dat de jongens van de Friese Poort de rest verslagen hebben, al waren we niet de hoogst opgeleiden.
Voldoening voel ik.
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Kokkerellen...

Nu de ‘r’ weer in de maand zit, is het tijd voor gezelligheid en lekker eten. Hierbij een paar recepten met nog een
vleugje zomer, die vooruit kijken op de koude wintermaanden.

Herfststamppot
Ingrediënten voor 4 personen
1kilo aardappels
500g spruitjes
zout
150g gerookte spekreepjes
2 appels (Granny Smith)
50g blanke hazelnoten
2 eetlepels boter
100ml melk
peper
Voorbereiding
Schil 1 kilo aardappels, was en snij ze in grove stukken
Maak 500g spruitjes schoon en halveer ze. Schenk een laag water in een ruime pan, leg de aardappels erin met de
spruitjes erop. Kook de aardappels met de spruitjes en wat zout ca. 25 minuten. Bak 150g gerookte spekreepjes uit.
Schil 2 appels (Granny Smith), verwijder de klokhuizen met een appelboor en snij de appel in 8 ringen. Haal de spekjes uit de pan en bak de appelringen in het achtergebleven vet aan beide kanten. Hak 50g blanke hazelnoten grof en
rooster ze goudbruin
Bereidingswijze
Giet de aardappels en de spruiten af en bewaar het kookvocht
Schep 2 eetlepels boter en 100ml melk door het aardappelmengsel, zet de pan terug op het vuur, totdat de melk
warm is
Stamp het aardappelmengsel grof en voeg eventueel nog wat kookvocht toe. Breng op smaak met zout en peper
Serveertips
Schep de spekjes en de noten door de stamppot en verdeel de appel erover.

Roodfruitcoupe met witte-chocoladeroom
Ingrediënten voor 4 personen
250
250
125
150
125
1/2

g aardbeien, in vieren
g frambozen
g bramen
g witte chocolade
ml slagroom
liter roomyoghurt aardbei

Voorbereiding
In kom aardbeien, frambozen en bramen voorzichtig door elkaar scheppen. Boven steelpan 100 g chocolade in stukjes breken. Steelpan in pan met kokend water hangen en chocolade al roerend laten smelten. In andere kom slagroom bijna stijf kloppen
Bereidingswijze
Gesmolten chocolade er voorzichtig door spatelen. Van rest van chocolade met dunschiller krullen schaven. Yoghurt
over vier coupes verdelen en fruit erop leggen. Chocoladeroom erop scheppen. Garneren met chocoladekrullen.
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Olympische huldigingen

De Olympische spelen zijn voor Nederland knap verlopen gezien het aantal behaalde medailles. Hier en daar was
er een kleine teleurstelling door in plaats van goud, zilver of brons, geen medaille te winnen. Maar er waren ook
meevallers en er waren ook nog een aantal prestaties die een Olympische oorkonde verdienden. Met elkaar
maakten de sporters die in Groot Brittannië actief waren namens ons kleine kikkerlandje de sportzomer toch een
beetje goed.
Vervolgens krijg je in Nederland een aantal huldigingen waar je niet goed van wordt. Al tijdens de Spelen waren
verschillende plaatsen aan het strijden om een sporter te kunnen en mogen huldigen.
Bij die onfrisse gedachte krijg je al geen goed gevoel en dan komen die huldigingen. Tuurlijk gunnen we de sporters hun vertier en vinden het ook normaal dat ze worden toegejuicht. Dat kan immers ook zonder burgemeesters,
loco-burgemeesters en wethouders. Het feestje wordt dan alleen maar uitbundiger. De gewone man doet dan ook
mee en u zult zien dat sport dan ook verbroederd.
Maar dat feestvieren van die mannen met een ketting om moeten we in Nederland aan banden leggen of misschien
beter gezegd aan de ketting leggen. De Spelen en het genieten van de sporters is iets van ons allemaal. Dat geldt
ook voor het EK- of WK-voetbal of de Elfstedentocht.
U zult zien dat het gehele land dan van zuid tot noord, maar ook van oost tot west meeviert. Er is dan geen
onderscheid in rangen of standen, geen onderscheid in kasten of noem maar op. Ook de mensen van buiten
Nederland mogen uiteraard dan mee juichen met bijvoorbeeld medaillewinnaar Epke Zonderland, ook al komt hij
uit Friesland.

Regionale Olympische Spelen
Om de vier jaar zijn de Olympische spelen. Dan is het in de Verenigde Staten, dan weer in China en dit keer in
Groot Brittannië. Uiteraard kun je als dorp daar ook een eigen invulling aan geven. Het kan positief werken. Een
feestje is nooit weg en vaak heb je wat andere winnaars.
Onderdelen als stoepranden, appelkoppen en spijkerbroekhangen levert in ieder geval wel wat andere kijk op een
gebeuren als met traditionele sporten. Er moeten dan wel meer onderdelen komen, maar er is veel te bedenken
zoals klompje zeilen, slingeraapkampioenschappen of triviantwedstrijden of Mens erg je niet. Zo is er nog heel
veel meer.
De meerkamp zou kunnen bestaan uit eten koken, wassen, afwassen, ramen wassen en strijken. Voor de
buitenvariant van de meerkamp zou men kunnen denken aan maaien, heg knippen, auto wassen en stofzuigen en
nog wat dergelijke opdrachten. Wordt deze regio misschien ook nog opgeknapt tot de knapste regio van
Nederland.
Uiteraard van tevoren met een binnenkomst avond en de huldigingen met iemand aan de microfoon die roept de
naam van de winnaar van de gouden medaille. Doe uw ogen maar eens dicht en probeer maar eens te bedenken
hoe dat zou kunnen in Bakhuizen en omgeving. U zult merken dat u er vrolijker door wordt. Probeer het maar
eens.
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Agenda MFC De Gearte

15 sept.
21 sept.
22 sept.
29 sept.
5 okt.
6 okt.
13 okt.

Grote Bingo, aanvang 20.30 uur
start volleybal competitie.
beo heren 1 aanvang 19.00 uur.
rommelmarkt vanaf 10.30 uur 16.00 uur trekking verloting.
kvg-kbo avond aanvang 20.00 uur.
funmiddag org. beo.
Rock Musical, aanvang 20.15 uur

27
27
10
17
24
24

Bonte Avond, organisatie SBF, aanvang 20.00 uur
beo heren 1 aanvang 19.00 uur.
beo heren 1 aanvang 19.00 uur.
fryske joun aanvang 20.00 uur m.m.v. griet wiersma,teake en minze.
winterfair 16.00-21.00 uur.
winterfair 13.00-17.00u uur.
opgave kan vanaf nu bij annie sikkes 06 12626348.
beo heren 1 aanvang 19.00 uur.
kerstpop m.m.v. Freeway aanvang 20.30 uur.

okt.
okt.
nov.
nov.
nov.
nov.

1 dec.
26 dec.

ATTENTIE!! Rommelmarkt en verloting t.b.v. de Gearte
Zoals al eerder in op ’e Hichte is vermeld, start de verkoop van de verloting t.b.v. de Gearte op
donderdag 6 september 2012 om 19.00 uur m.m.v. muziekvereniging Euphonia.
Op zaterdag 22 september kunt u tussen 10 en 12 uur bruikbare spullen voor de rommelmarkt
afgeven in de Gearte.
Bent u niet in de gelegenheid om uw spul te brengen dan kunt u telefonisch contact opnemen met :
- Tjitte Haarsma 0653688344
- Annie Sikkes 0612626348
Deze rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 29 september vanaf 10.30 uur in de Gearte.
Aansluitend om 16.00 uur vindt de trekking plaats van de
verloting.
Wij hopen op uw aller medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur M.F.C. de Gearte

Oud Papier
Op zaterdag 8 september en zaterdag 13 oktober wordt het
oud papier weer ingezameld.
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos

