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ONTDEKKEN

Ontdekken doe je vanaf de eerste dag van je geboorte.
Je zintuigen worden automatisch geprikkeld en
ontdekken licht, kleuren en geuren, geluid, tasten en
proeven, blijdschap en verdriet. En vanuit je kleine
thuiswereldje ontdek je langzaam maar zeker de grote
onbekende wereld. Die eigenlijk in een, ja zelfs lang,
mensenleven niet helemaal te ontdekken is. Dus onze
nieuwsgierigheid is onbeperkt groot. Grenzeloos en
oneindig . Zo ontdekken we iedere dag nieuwe ervaringen. Soms prettig en fijn, maar soms ook heel droevig
en pijnlijk. Iedere nieuwe kennismaking maakt je weer
een ervaring rijker. Al deze indrukken vormen
uiteindelijk je kijk op het leven. Je karakter, wat je bij
je geboorte al in je meedraagt , wordt er door
gevormd. Belangrijk is daarom ook de omgeving waarin
je geboren bent. De dingen die je thuis ervaart en
beleeft in je jeugd, zijn ervaringen die je latere leven
zullen beïnvloeden. Zij zijn de grondregels van je
ontdekkingsreis over de wereld. Alles wat je meemaakt
wordt gemeten met de kennis die je opgedaan hebt in
je vroegste jeugdjaren. De omgeving waarin je
opgroeit is dus heel belangrijk.
Zo, even teruglezen wat ik geschreven heb……………
Nou, dat klinkt wel erg zwaar en gewichtig. Ik ontdek
nu, dat ik wel wat overdreven en wollige taal gebruikt
heb bij mijn uiteenzetting. Zo zie je maar weer dat je
nooit te oud bent om iets te leren. Het had met minder
woorden misschien ook wel gekund. Zeker hier in
Friesland moet je niet hoogdravend gaan doen, doe
maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Een nuchtere
kijk op het alledaagse leven is wel een vereiste
instelling. Bekijk de dingen zoals ze zijn en leef er
naar.

Het ontdekken komt vanzelf als je het meemaakt.
Hier in ons dorp en omgeving is alles om redelijk
gelukkig te kunnen zijn. Grote ontdekkingen kom je
klaarblijkelijk niet tegen. Maar toch valt er nog genoeg
te ontdekken in ons mooie dorp. Neem nou eens de
vrijetijdsbesteding. Hoeveel clubjes en verenigingen
hebben we niet in ons dorp. We hebben een prachtig
mooi multifunctioneel centrum, de Gearte .. Een
nieuw voetbalcomplex, tennisbanen, een schitterend
haventje, een ijsbaan, twee gezellige kroegen. En dat
alles ligt in een prachtig heuvelachtig landschap met
bossen en meren in de directe omgeving.
Wat een overvloed aan impulsen om nieuwe ontdekkingen te doen zonder verre reizen te maken. Nu de
winter voor de deur staat zijn we nog meer
aangewezen op onze eigen omgeving . Ga eens op
ontdekkingsreis langs alle mogelijkheden die er zijn bij
onze verenigingen en clubjes. Er is voor jong en oud
een ruim aanbod aan ontspanning. Lekker klaverjassen
in de Domper, of een potje biljarten. Zaalvoetbal, een
muziekkorps waar je kunt spelen, koren om in te
zingen enz. enz. Deze verenigingen bestaan alleen als
ze leden hebben. Veel clubs kunnen best nog wat
actieve leden gebruiken en zijn blij met uw
aanmelding. Geniet nog meer van de wereld om je
heen, ga op ontdekkingsreis in je eigen dorp. Meld je
aan en ontdek hoe ontspannen het is om samen met
je medebewoners te genieten van het leven.
De Eachteister

2

Advertentie

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

Bel dan gerust Janette
Everse 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.

Lid worden ?!?!
Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar misschien ook niet, want we doen af en toe wat
extra exemplaren van dit blad 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 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.

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
momenteel € 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 rekening nummer………………………………………
Handtekening……………………………………………..

Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen.
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Nieuws van Gemeente en Provincie
Regeling funderingsherstel

Provincie Fryslân heeft een regeling voor funderingsherstel getroffen. Dit is bedoeld voor eigenaren
van woningen met funderingsproblemen door paalrot. De regeling bestaat uit
een laagrentende lening van 2%. Hiermee kan men het funderingsherstel financieren.
Om in aanmerking te komen voor een lening moet de woning vóór 1992 eigendom
van de bewoner zijn geworden. Daarnaast mag de WOZ-waarde van de woning niet
hoger dan € 236.607 liggen (peildatum 2010).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze regeling? Haal dan de folder op bij uw gemeentehuis
en/of kijk op www.fryslan.nl/funderingsherstel. Op de website vindt u meer informatie
over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Mei freonlike groetnis,
Renate Kuivenhoven

Communicatiemedewerker
Afdeling Communicatie
058 292 8013

Tweebaksmarkt 52 (besikersadres)

06- 230 819 87

Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

r.kuivenhoven@fryslan.nl

www.fryslan.nl

Een nieuwe koers in ’t Haske
’t Haske. Al tientallen jaren wereldberoemd in heel Gaasterland. De afgelopen jaren is er veel gebeurd in en rond
’t Haske. Een renovatie, nieuwe vrijwilligers, nieuwe gebruikers, een nieuw programma en zelfs een prachtige
Hasketuin zijn erbij gekomen. Steeds meer mensen weten de weg naar ’t Haske te vinden. ’t Haske is niet alleen
meer een gebouw voor de jeugd, maar nu een volwaardig centrum voor alle inwoners.
Meer info
Wilt u meer weten over het (nieuwe) bestuur of de mogelijkheden in ’t
Haske. Neem dan gerust contact op met de gemeente (0514) 60 81 45 of
mail i.veenstra@gaasterlan-sleat.nl.
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Afval, repareren, kringloop, groene gemeente, sorteren, containers en geld.

Bij proeven van de gemeente, afgelopen voorjaar bleek dat er nog veel afval in de verkeerde container wordt ingeleverd. Als we het allemaal goed zouden doen, zou het de gemeente, en dus ons allemaal, bijna €100.000,= per
jaar schelen.

Op 26 oktober tussen 19- en 21 uur wordt in het Haske in Balk voor het eerst een ‘Repair Café’ georganiseerd.
Daar zijn dan een aantal handige mensen aanwezig om uw kapotte spullen te (helpen) repareren. Dan hoeven de
kapotte broodroosters, föhnen, speelgoed, servies, broeken, stoelen niet eens de ‘kringloop’ in. Het is de bedoeling dat dit deze winter nog vier keer georganiseerd wordt. Zie hiervoor de aankondiging in de Balkster Courant,
bij de gemeente-info.

Oud papier kun je beter inleveren via de vereniging in de buurt, want die krijgt daar geld voor. Als het in de
container zit moet de gemeente, wij dus, er juist voor betalen om het als huisvuil te laten afvoeren.

Kleding, schoenen en riemen kunnen naar de kledingcontainers of naar de Emmaüs in Koudum. Dit wordt als
tweedehands kleding of als leer- of textielvezels verkocht.

Echt kapotte elektrische en elektronische apparaten worden(gratis) ingezameld op het kringloopstation in Balk.
Bij het inleveren krijg je een lot waarmee je kans maakt op een tabletcomputer.

Puin, glas, tuinafval, plastic tuinmeubels en klein chemisch afval (zoals batterijen) kan trouwens allemaal gratis
bij het kringloopstation op de Eigen Haard ingeleverd worden.

Het kringloopstation op de Eigen Haard is geopend op maandag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 9 tot 12.

Omdat er zo veel verkeerde dingen in de containers werd gevonden, zal men de komende tijd beter controleren.
De chauffeur van de containerauto ziet met een camera wat er in de container zit. Als hij iets ziet wat er echt
niet in thuishoort, leegt hij hem niet en weet hij dat hij in het vervolg die container extra in de gaten moet houden.

Door een goed afvalscheiding kun je beter grondstoffen hergebruiken. Dat is beter voor het milieu, maar ook beter
voor de beurs van de burgers van de gemeente

Overigens zijn de proeven dit voorjaar uitgevoerd in Balk, Wyckel, Sondel en Nijemirdum. In Bakhuizen, Mirns en
Rijs doen we het veel beter, toch?
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De Gaasterlandse

13 t/m 27 oktober 2012

Supermooi programma tijdens de 25e Gaasterlandse Natuurweek!
Oudemirdum – Dit jaar bestaat de Gaasterlandse Natuurweek 25e keer jaar! En dat jubileum is natuurlijk een
hele goede reden om dit jaar extra uit te pakken. We organiseren daarom niet één maar twee weken vol met
leuke, groene en duurzame activiteiten, voor volwassenen en voor kinderen. En we organiseren een aantal bijzondere jubileum-activiteiten zoals de Gaasterlandse Natuurwandeltocht. De Natuurweek duurt van zaterdag 13
tot en met zaterdag 27 oktober.

Jubileumactiviteit: Gaasterlandse Natuurwandeltocht
Speciaal voor het jubileum van de Gaasterlandse Natuurweek organiseren we op zaterdag 13 oktober de
‘Gaasterlandse Natuurwandeltocht’. Een wandeltocht langs de mooiste plekjes van Gaasterland. Al lopend wordt je
verrast door verschillende scenes uit de historie van Gaasterland.
Je kunt kiezen uit drie afstanden, 25 km (start tussen 9.30 en 11.00) en 15 en 10 km (start tussen 11.00 en 13.00).
De wandeltocht start en eindigt bij Mar en Klif, De Brink 4 in Oudemirdum. Deelname kost € 5, opgave via
www.gaasterlandsenatuurweek.nl of telefonisch via 0514-571777 is wel nodig. Als je de wandeltocht uitloopt krijg je
een mooi aandenken.

Wandel- en fietsexcursies met de boswachter
Traditiegetrouw staan er weer verschillende wandel- en fietsexcursies op het programma, onder leiding van een boswachter of een natuurexpert. De excursies zijn geschikt voor jong en oud.
Een primeur! Op maandag 15 oktober en woensdag 24 oktober geeft de boswachter van Staatsbosbeheer een wandel
- en rolexcursie door de Bremer Wildernis. De tocht is ook geschikt voor mensen met een rolstoel, rollator of
kinderen in een buggy.
Op dinsdag 16 oktober en maandag 22 oktober geeft de gids van It Fryske Gea een wandelexcursie door het Rijsterbos en de Slottuin in Rijs. Start is bij de hoofdingang.
Op woensdag 17 oktober en dinsdag 23 oktober is er een wandelexcursie o.l.v. een gids van Natuurmonumenten naar
het Oudemirdumer Klif in Oudemirdum. Start is bij het pad naar het Klif (aan de Dollen in Oudemirdum)
Op donderdag 18 oktober en donderdag 25 oktober neemt IVN gids en oud-boswachter van Staatsbosbeheer Goasse
Hylkema u mee op de ‘Elf bomen fietstocht’ door de prachtige natuur van Gaasterland. Start is bij Mar en Klif,
De Brink 4 in Oudemirdum.
Op zaterdag 20 oktober is er een wandelexcursie ‘Paddenstoelen’ door Gosse Haga. De start is bij Mar en Klif, de
Brink 4 in Oudemirdum.
De wandelexcursies beginnen om 14.00 uur en duren ongeveer 2 uur. De fietsexcursie start om 10 uur en duurt tot
ca. 16 uur (lunchpakketje meenemen). De excursies zijn gratis. Opgave is wel noodzakelijk en kan via
www.gaasterlandsenatuurweek.nl of telefonisch via 0514-571777.
Uitgebreid kinderprogramma, voor en tijdens de herfstvakantie
Op woensdag 17 oktober om 13.00 is er een feestelijke opening van het nieuwe natuurpad voor kinderen het
‘Dassenpad’ in bos Elfbergen in Oudemirdum. Na de opening gaan de kinderen met de boswachter van Staatsbosbeheer op zoek naar de sporen van de das!
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Op vrijdag 19 oktober om 18.00 neemt de Do&Wi-compagnie kinderen mee op ‘De tocht met het Zilverelfje’ in bos
Elfbergen in Oudemirdum.
Op zaterdag 20 oktober om 14.00 ‘Hippe heksenmiddag’ voor kinderen, met allerlei leuke spelletjes in het
Lycklamabos.
Op maandag 22 oktober om 14.00 een workshop Insectenhotel maken in de kapschuur van It Fryske Gea.
Op dinsdag 23 oktober een Praamvaartocht voor kids van 10.00 – 12.30 en een kindermiddag Lampion maken in Bezoekerscentrum Mar en Klif (van 14.00 – 16.00).
Op woensdagmiddag 24 oktober de theatervoorstelling Ludo & de huilende rivier van kindertheater Ithaka. In het
Rijsterbos, om 13.30.
Op donderdag 25 oktober om 14.00 een kindermiddag muziekinstrumenten maken van natuurlijke materialen, bij de
Wildtskourre van It Fryske Gea en ’s avonds om 19.00 een lampionnenwandeling met de Do&Wi-compagnie.
Vrijdag 26 oktober is er voor de oudere jeugd (10 – 14 jaar) een workshop Natuurfotografie, startend bij Mar en Klif
om 14.00.
Voor alle kinderactiviteiten zijn de kosten € 5 per kind. Bij de Praamvaartocht en het Kindertheater geldt dat ook
begeleidende volwassenen € 5 betalen. Bij andere activiteiten kunnen zij gratis mee.
Bij alle kinderactiviteiten is opgave noodzakelijk. Dat kan via www.gaasterlandsenatuurweek.nl of via 0514-571777.

Groene Markt, 21 oktober in het Rijsterbos
Zondag 21 oktober is er van 11.00 tot 16.00 uur een sfeervolle Groene Markt in het Rijsterbos (hoofdingang Rijs).
Samen met de gemeente Gaasterlân-Sleat heeft de organisatie dit jaar de Groene Markt wederom in het teken van
duurzaamheid gezet. De Groene Markt is dit jaar dan ook weer tevens de Gaasterlandse Duurzaamheidsdag.
De markt is de gelegenheid om je op de hoogte te stellen van de mogelijkheden om je leven te verduurzamen … en
om geld te besparen. Bovendien is het een heel gezellig uitje voor het hele gezin. De toegang is gratis.

Bos- en Zaagdag, 27 oktober in buitenmanege Elfbergen
Op de laatste dag van de 25e Gaasterlandse Natuurweek is het weer tijd voor de Bos- en Zaagdag. En… omdat het
feest is pakken we ook met de bos- en zaagdag extra uit! Er zijn zaagshows, workshops, demonstraties en kinderactiviteiten, survivalactiviteiten en er wordt een SUPER verloting gehouden. Daarnaast wordt er een bijzondere demonstratie met een houtknip-machine gegeven door de familie Tigchelaar. De Bos- en Zaagdag is op 27 oktober bij
de buitenmanege Elfbergen. De dag duurt van 10 – 16 uur en de toegang is gratis.

Nacht van de Nacht-wandeling
Dit jaar sluiten we de Gaasterlandse Natuurweek weer af met de Nacht van de Nacht-wandeling. En vanwege het
jubileum van de natuurweek is het dit jaar wel een heel bijzondere! We wandelen door het donkere Rijsterbos, waar
op verschillende plaatsen verrassende korte historische scenes over de historie van Gaasterland te zien zijn. De
Nacht van de Nacht is op 27 oktober en start om 20.00. Deelname is gratis, maar opgave is wel noodzakelijk.

De Gaasterlandse Natuurweek wordt georganiseerd door een unieke samenwerking van verschillende natuurgerelateerde organisaties in de regio: Bezoekerscentrum Mar en Klif, de It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke.

Meer informatie? Neem contact op met Iris Nutma, Bezoekerscentrum Mar en Klif,
De Brink 4, 8567 JD OUDEMIRDUM, 0514-571777, info@marenklif.nl, www.marenklif.nl.
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“De Radio”
een verhaal van Sjoukje de Klerk-Hoekstra, over hoe zij haar vader tijdens de oorlog bevrijdde
uit de gevangenis in Leeuwarden
Bakhuzen, september 1944.
De oorlog duurde maar voort... Het leek wel of er geen
einde aan kwam. Alle jonge mannen werden door de
Duitsers opgepakt om voor hen te werken; daardoor
kwamen er steeds meer onderduikers (mannen die weigerden om voor de Duitsers te werken) die een plaats
moesten hebben.
Zo ook toen er bij de Dominee in Hemelum een jonge
man zich meldde en vroeg of de Dominee een onderduikplaats voor hem wist. De Dominee dacht aan boer
Hoekstra op het hoog in Bakhuizen. Daar konden ze er
vast nog wel een onderduiker bij hebben. Zo kwam
Tom op de boerderij in Bakhuizen terecht. Niemand
wist wie Tom was of waar hij vandaan kwam, maar de
Dominee kwam met Tom aan, dus dachten ze bij Hoekstra dat het wel goed zat. Met Tom was het eerst niet
zo goed, hij zag er slecht uit en had een huidziekte.
Daardoor hadden ze elke dag veel wasgoed van hem,
waar Sjoukje, de dochter van de Hoekstra's, meestal
voor opdraaide. Na een paar maanden op de boerderij,
toen hij weer helemaal was aangesterkt en ook wist
waar de onderduikers zich verstopten bij onraad of een
razzia, waar de radio verborgen was en meer van wat
er op de boerderij zoal gebeurde, verdween Ton ineens. Wel gek, maar met onderduikers wist je nooit
waar je aan toe was. Toch vonden ze het op de boerderij nodig om de schuilplaatsen te veranderen en dat
was maar goed ook, bleek later.
Het was op een avond, in september, toen de herdershond van de Hoekstra's plots vreselijk tekeer ging. Niet
gewoon blafte, maar een rare gillende blaf. Doordat de
hond zo raar blafte wisten ze tot in Bakhuizen toe, dat
er onraad was en de Duitsers of de landwachters
(N.S.B.ers) een razzia gingen houden. Ieder in heel de
omgeving zoekt dan de schuilplaatsen op; zo ook op de
boerderij. Zij hadden een hele goede schuilplaats gemaakt tussen twee slaapkamertjes in op de hoek van
de boerderij; onder één van de vaste bedden kon je
door een luikje in die schuilplaats komen; luikje dicht,
en niemand kon de onderduikers nog vinden.
Meestal was de razzia in Bakhuizen, maar nu gingen de
landwachters niet langs de boerderij maar kwamen het
erf op van de boerderij, en gingen heel het huis door
op zoek naar de onderduikers. Ze wisten van Tom dat
die op de boerderij moesten zijn, zo als later bleek.
Ook wisten de landwachters waar de radio verstopt
was en toen ze de schakelaar, waarmee de radio
aangezet kon worden, overhaalden, begon juist het

nieuwsbericht uit Engeland. Het nieuws begon met het
bericht dat Parijs was gevallen en dat de Amerikanen de
stad hadden bezet. De landwachters schrokken daar
hevig van en wilden het haast niet geloven. De radio
werd uit het kastje, boven de glazen- en servies kast
getrokken en moest mee. Onderhand werd heel het huis
overhoop gehaald op zoek naar de onderduikers die er
moesten zijn, ook de hooiberg in de schuur werd met
hooivorken doorstoken, maar de onderduikers werden
niet gevonden. Toen de landwachters de slaapplaatsen
telde, vertelde Sjoukje hun dat elk, ook haar vriendin,
apart op een van de kamertjes sliep want het was een
heel warme nacht. Zo klopte het aantal slaapkamertjes
op de boerderij, of ze dat geloofd hebben weet Sjoukje
niet, maar de onderduikers konden ze niet vinden.
De radio, die je in die tijd niet mocht bezitten werd
samen met boer Hoekstra meegenomen. Hoekstra moest
zelf de radio dragen. Zo werd boer Gerke Hoekstra gearresteerd en afgevoerd naar (later bleek) het huis van
bewaring in Leeuwarden. Niet zo best in die tijd van
oorlog, gelukkig werden de onderduikers, waaronder
Sjoukje haar broer, niet gevonden. Omdat de landwachters wisten waar de radio verborgen was en zelfs de
schakelaar wisten te vinden om de radio aan te zetten,
was het zeker dat Tom dat had verraden. Later, pas na
de oorlog, bleek dat Tom voor de Duitsers had gewerkt
en zo meer mensen had verraden. Hij is na de oorlog
opgepakt en heeft zijn verdiende straf gekregen.
Maar de oorlog duurde voort en Gerke Hoekstra zat door
verraad in de cel in Leeuwarden. De morgen na de inval,
moest eerst uitgezocht worden waar ze Hoekstra naar
toegebracht hadden en bij navraag op het politiebureau,
moest dat in Leeuwarden zijn. Zo veel als Sjoukje er nu
nog van weet, zijn haar Moeder met Ottje en haar man
Reitse Dykstra op de fiets naar Sneek gegaan en vandaar
met de trein naar Leeuwarden. Bij het huis van bewaring aangekomen, kwam ook net de bus van de Zuid
West Hoek aan met de arrestant Gerke Hoekstra, begeleid door een landwachter. De radio hadden ze Gerke op
zijn rug gebonden.
Mem probeerde met Pa Hoekstra te praten maar dat
werd niet toegestaan en zo verdween Gerke Hoekstra in
de cel, met in die tijd een grote kans om daar niet meer
levend uit te komen. Meerdere malen zijn er familieleden op bezoek gegaan naar Leeuwarden, maar contact
met Pa Hoekstra was verboden.
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Ook een verzoek aan de Commandant van de gevangenis
om boer Hoekstra vrij te laten omdat het op de boerderij
niet goed ging en de koeien gemolken moesten worden,
werd afgewezen. Het bezit van een radio was een te ernstig vergrijp voor de Duitsers.
Op een, naar later bleek een goede dag, zou nog een poging gedaan worden om Pa Hoekstra vrij te krijgen. Reitse,
Pé en dochter Sjoukje (die toen 17 jaar was) gingen op de
fiets naar Stavoren en vandaar met de trein naar Leeuwarden. Bij het huis van bewaring was een gesprek met de
cipier niet toegestaan. Dan maar naar de Duitse commandant zelf, die daar vlak bij woonde. Pé en Reitse hoefden
bij die Duitser niet aan te komen; ze zouden zo weggejaagd worden, maar Sjoukje (niet zo bang uitgevallen)
wilde het wel proberen. Het toeval wilde dat de Duitse
commandant van de gevangenis net naar buiten kwam, en
Sjoukje ging naar hem toe met de vraag of haar vader vrij
mocht want het ging niet goed op de boerderij en ze miste
haar vader ook zo erg.
De Duitser gaf geen antwoord, en tot overmaat van ramp
ging ook nog het luchtalarm af en moest ieder naar de
schuilplaatsen en van de straat af zijn. Pé en Reitse doken
in een schuilplaats, maar Sjoukje dacht: ‘ik ben nu in de
buurt van de Duitse officier, ik ga hier niet vandaan.’
Toen de Duitser weer terug kwam om naar zijn kantoor te
gaan, hield Sjoukje hem weer aan, maar ook nu hielp het
weer niet. Sjoukje dacht: ‘nu of nooit’ en liep achter hem
aan de gang in naar zijn kantoor en vroeg weer haar vader
vrij te laten. Dat die leuke meid niet bang voor die hoge
officier was en volhield, kon hij waarschijnlijk toch wel
waarderen en liet haar op zijn kantoor komen en typte een
briefje dat boer Hoekstra vrijgelaten moest worden. En
met zijn dochter mee naar huis mocht.
Sjoukje kwam opgetogen naar buiten en ging haar broer en
zwager opzoeken. Die zaten nog in de schuilplaats vanwege het luchtalarm. Direct na het alarm, gingen ze met zijn
drieën naar de gevangenis. De cipier (een Nederlander)
geloofde het haast niet, dit was nog nooit voorgekomen,
zo maar een toestemming voor vrijlating, maar het briefje
met handtekening klopte en de cipier haalde Gerke Hoekstra uit zijn cel. Wat Gerke maar al te graag wilde. Op zijn
sokken met zijn klompen in zijn handen ging hij gauw weg
van het huis van bewaring. Op een holletje naar het station waar gelukkig net een trein was aangekomen die naar
Stavoren ging. Van daar uit op de fiets naar Bakhuizen
waar Mem al uit stond te kijken. Ze riep toen ze hen aan
zag komen: ‘DAAR KOMEN ZÉ I!!’. Pé, Sjoukje, Reitse en
ook Heit, je kunt begrijpen dat ze met open
armen ontvangen werden.

De volgende morgen vroeg zat boer Hoekstra samen
met Sjoukje weer koeien te melken. Het gezegde is
niet voor niets: “En de boer hij ploegde voort” in dit
geval: “ hij melkte weer gewoon door”.
P.S. Dit verhaal van de vrijlating van boer Gerke
Hoekstra gebeurde op de historische dag die DOLLE
DINSDAG werd genoemd, en zelfs nu nog steeds zo
wordt genoemd. De Duitsers waren die dag helemaal
in paniek, omdat de geallieerde troepen snel oprukten en iedereen ,ook de Duitsers, dacht dat de oorlog in Nederland zo afgelopen zou zijn. De Duitse
officier dacht dat vast ook en dat hielp vast wel bij
zijn besluit om dat lieve meisje, die niet bang was,
ter wille te zijn. De woensdag na die dolle dinsdag
was de paniek bij de Duitsers weer voorbij. Toen
moest de ergste tijd van de oorlog voor West en
Noord Nederland nog komen, bekend als de ”honger
winter”.
Nog in dezelfde week dat Hoekstra uit de gevangenis
werd vrijgelaten zijn alle politieke gevangenen uit
de cellen gehaald en naar Duitsland afgevoerd.
Niet één van die mensen is ooit terug gekomen, allen
zijn in Duitsland in de kampen gedood.
Gerke Hoekstra is door het vasthoudend vragen van
zijn dochter aan die Duitse officier, aan de dood
ontsnapt.
Dit is het ware verhaal zoals Sjoukje de KlerkHoekstra, toen een meisje van 17 jaar, het verraad
van een foute Nederlander zich herinnerd, een verhaal dat nooit meer uit haar hoofd weg te bannen is.
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Nieuws uit de omgeving...
Nieuwe ronde; collectief aanschaffen
zonnepanelen

Opnieuw in Warns, conversatielessen
Frans voor gevorderden

Voor het einde van dit jaar zullen in Warns en
omstreken zo’n 700 zonnepanelen op daken
gemonteerd zijn. Een prachtig resultaat van de
aankoopronde eerder dit jaar.

Na het succes van de afgelopen seizoenen start de Fransman Patrick Gofre vanaf maandag 29 oktober in
groepsverband 8 lessen van 2 uur converstatie in de
Franse taal.

Voor diegenen die het gemist hebben en vanwege de
interesse die zich door deze succesvolle actie in de
omgeving heeft ontwikkeld is er besloten een nieuwe
ronde te organiseren voor het collectief aanschaffen
van zonnepanelen.

De cursus vindt plaats elke maandagavond (gevorderden
1) en dinsdagavond (gevorderden 2) om 19.30 uur.

Bij deze gezamenlijk aankoop bestaat ook weer de
mogelijkheid in te schrijven voor de nieuwe landelijke subsidieronde* voor zonnestroominstallaties die
start op 1 januari 2013 (15% subsidie op materiaalkosten).
Sinds lang zie ik zonne-energie als een geschikte manier om energie te winnen. De afgelopen jaren is de
techniek aanzienlijk verbeterd en de prijs voor een
zonne-installatie is gezakt. De tijd lijkt rijp om nu de
stap te nemen en zonnepanelen aan te schaffen.
Zonder subsidie van de overheid is de terugverdientijd van zonnesystemen inmiddels minder dan 8 jaar.
De huidige panelen hebben een vermogensgarantie
van 25 jaar. Dit betekent dat minstens 17 jaar lang
gratis stroom geleverd wordt.
Velen van jullie hier in de regio hebben een dak gericht op het zuiden, zuidoost of zuidwest, of een geschikt terrein waar een zonne-installatie geplaatst
zou kunnen worden. De voordelen van het (collectief)
aankopen van zonnepanelen zijn:
• Korting bij aanschaf
• Waardestijging van uw pand

De nadruk bij deze lessen zal liggen op conversatie en
uitspraak, aangevuld met rudimentaire grammatica.

Houd je Frans op peil voordat je op vakantie gaat naar
het zonnige Frankrijk.

Voor meer informatie:
Patrick Gofre, Tel: 0514-681382, Email: pgofre@home.nl

Nieuwe teken- en schildercursus in Warns

Vanaf 31 oktober 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

• Schone manier van energie opwekken
Bij deze wil ik jullie uitnodigen om gezamenlijk zonnepanelen te gaan kopen. Voor meer informatie kunt
u contact met mij opnemen.

Tekenen/schilderen OPEN ATELIER
Woensdagavond (6 lessen van 2 uur)

Gewoon doen!

Tekenen/schilderen voor GEVORDERDEN
Donderdagmiddag (6 lessen van 2 uur)
Donderdagavond (6 lessen van 2 uur)

Patrick Gofre, Warns
0514-681382
pgofre@home.nl

*Deze collectieve aankoop staat los van subsidies,
maar wie wil kan daar op eigen initiatief op inschrijven.

Tekenen/schilderen voor BEGINNERS
Vrijdagmiddag (6 lessen van 2 uur)

Voor opgave of meer informatie:
0514-681382 / margahoutman@home.nl /
www.mhoutman.nl

11

De Noordse Woelmuis en harren nije eilantsjes.
Dêr siet ik no al de hiele maaitiid mei: dy nije eilantsjes yn’e Morras sa ûngefear foar de faargeul fan de Bakhúster
feart, de Morra op.
Hoe wit yn’e goedigheit in Noordse Woelmuis dat der foar him in eilandsje bout wurdt? En as er
der dan achter komt: hoe kòmt er dêr?
Yn gedachten seach ik al fan alles:
-mem-Noordse Woelmuis mei in fjirrekiker (om te sjen as hjir of dêr ek ris in eilân groeit) dy’t
‘Land in zicht!’ropt.
-in húshâlding Noordse Woelmuizen dy’t op in stikje wrakhout sieten krèkt doe’t it fuortspielde. Se spiele oan op it
nije eilân, krèkt op in freed en se hjitte dan allegeare ‘Vrijdag’.
-in Noordse Woelmuis dy’t troch in Buizerd pakt waard, mar dy Buizerd skrok sà fan in knal fan de houwitser op’e
Ôfslútdyk dat er him falle liet, krèkt boppen it nije eilân.

Mar sa gjit it allegeare net. Yn it gebiet rûnom de Morra sitte Noordse Woelmuizen. As der te folle op ien plak binne,
komt der te min iten en moatte se der soms krekt as echte lânferhúzers op út. En se kinne goed swimme en oer it
iis rinne, sa mailde my Jan van der Ploeg fan’e provînsje. Se kinne better swimme as oare mûzen, dus mei in oerstreaming binne Noordse Woelmuizen yn it foardiel. As in gebiet geskikt is foar Noordse Woelmuizen is it ek geskikt
foar bepaalde fûgels, plantsjes, libelle’s, vlinders en oare dingen. De Noordse Woelmuis is in soart fan gids: as hij
der sit, dan witte wij wa’t him dêr noch mear tús fielt
Se wurde noch net dizze winter op’e eilandsjes ferwachte. De eilandsjes moatte harren earst noch ûntwikkelje.
Mar in soad goeije winters dus, mei moai iis, want wêr’t Noordse Woelmuizen binne, kin je goed reedride.
Tryntsje

BAKHÚSTERHEECH SJONGERS
Het Shanty koor de Bakhusterheeg Sjongers
nodigt iedereen uit die interesse heeft om
geheel vrijblijvend eens een keer naar onze repetities te komen. Wij zingen shantys, maar ook andere
liedjes over de zee en het water. Wij zingen en acteren bij onze liedjes en
improviseren. Wij kunnen nog enkele zangers en
zangeressen gebruiken . Gezelligheid en plezier in
het zingen is de basis van ons koor.
Wij treden enkele keren per jaar op voor
publiek en willen dit ook meer gaan doen in de toekomst. Vind je het leuk om te zingen, maar is de
stap te groot om meteen lid te worden van ons koor,
kom dan eens een paar keer op onze repetities en
ervaar het zingen als een plezierige ontspanning. De
repetities zijn
iedere dinsdagavond vanaf acht uur in de
Gearte.
Kom en zing mee, ontdek je eigen stem.

Sint Maarten

11 november – Sint Maarten
Dit jaar geen Sint Maarten-viering op
zondagavond.
Maar wel: een Familieviering!
met X-jong en het Willekoar uit Heeg
’s morgens om 10.00 uur in de Sint
Odulphuskerk te Bakhuizen
Kom jij ook?!
En neem je je lampion mee?!
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Burendag Oan’e Feart

Afgelopen zaterdag 20 september was het weer “burendag”.
Met onze jonge buurtvereniging hebben we daar aandacht aan besteed.
Gewapend met zelfgebakken cakes en kannen koffie en thee trokken we naar het
evenemententerrein, dat mooi in onze buurt ligt.
We werden verwelkomd door de pasgeboren buurt-ooievaar, die al vrolijk ronddraaide in de wind.

Er werden tenten opgezet en na een bakje en een plakje gingen we aan het
werk.
Er kon nl. €500,00 verdiend worden. Het Oranjefonds geeft dit aan buurten,
waar gezamenlijk werk wordt verzet dat aan de buurt ten goede komt.
En gewerkt werd er!
Enkelen van ons hadden de hoepels van de straatversiering omgetoverd tot
echte watertekens, zodat we volgend jaar een originele straatversiering hebben, die past bij “Oan’e Feart”.
Wat we allemaal geverfd hebben, blijft geheim tot volgend jaar.
Dus kom dan maar kijken, het resultaat mag er zijn.
Onze fotografe heeft alles vastgelegd, dus ons magere spaarvarkentje wordt
weer wat dikker.
’s-Middags hebben we met een heel stel gebarbecued, reuze gezellig.
We kunnen terugkijken op een vruchtbare, leuke burendag.
Een bewoonster

Boodschappenrace tegen de klok

Goasse Hylkema wint 80
seconden gratis winkelen bij
Spar Flapper
Op maandag 8 oktober werd bekendgemaakt
wie er binnenkort bij de jarige Spar 80 seconden lang mag winkelen, zonder te betalen. In
de afgelopen weken konden klanten hun
aankoopbon achterlaten met daarop hun
adresgegevens. Uit de stapel inzendingen trok
mevr de Vreeze samen met Edward Flapper,
eigenaar van Spar Flapper de gelukkige winnaar: Goasse Hylkema uit Bakhuizen.
Dhr Hylkema heeft inmiddels de race gereden,
met als gevolg een kar boodschappen t.w.v 83
euro.
Al met al weer een leuke actie van de Spar.

Op de foto de winnaar Goasse Hylkema met
Spareigenaar Edward Flapper
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T R E F P U N T geopend!

Trefpunt is op 3 oktober j.l. op een feestelijke manier geopend.
Vanaf 30 mei is het centrum op proef geopend en we zien dat de mensen Trefpunt steeds beter weten te vinden.
Dat betekent dat Trefpunt blijft in onze parochie en in Bakhuizen. Want Trefpunt is ook bestemd voor niet parochianen. Trefpunt is een sociaal centrum en geeft aandacht aan mensen, verstrekt informatie en advies en speelt in op
de behoeften van de bezoekers. Trefpunt is open op iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het
parochiezaaltje van de St. Odulphuskerk.
Trefpunt heeft contact met de gemeente en is op de hoogte van de WMO en de gemeentelijke voorzieningen.
Allerlei folders liggen op de leestafel.
Eén zo’n folder is:
Folder Voorzieningen en regelingen
Hierin staan regelingen voor mensen met een minima inkomen. U treft hierbij een aantal voorbeelden:
* Collectieve zorgverzekering AV Frieso
Een basisverzekering met een verplichte aanvullende verzekering waarbij de gemeente meebetaalt in de kosten
van de premie.
* Bijdrageregeling minima
Tegemoetkoming in de kosten van contributies voor (sport-)verenigingen, sportbenodigdheden, abonnementen op
kranten, de bibliotheek, internet en kabel-tv, entreekosten van theater- en bioscoopbezoek en de kosten van een
identiteitskaart.
* Regeling duurzame gebruiksgoederen 65+
Tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van duurzame gebruiksgoederen; maximaal € 250,-- per rechthebbend
gezin.
* Regeling chronisch zieken en gehandicapten
Tegemoetkoming in de kosten voor een betreffend volwassen gezinslid die 6 maanden of langer gebruik maakt van
geïndiceerde hulp bij het huishouden op grond van de WMO.
* Langdurigheidstoeslag
Een toeslag voor mensen tussen 21 en 65 jaar die 36 maanden of langer onafgebroken een netto inkomen hebben
ontvangen dat lager was dan 105% van de geldende bijstandsnorm en een klein vermogen heeft.
* Bijzondere bijstand.
Bijstand voor kosten die u moet maken en die geen “normale kosten” van het bestaan zijn.
Het gaat hierbij om noodzakelijke en bijzondere kosten die nergens anders vergoed worden en die u zelf niet kunt
betalen.

Bovenstaande regelingen gelden voor mensen met een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Er wordt niet naar het vermogen gekeken.
Uitzonderingen hierop zijn de Langdurigheidstoeslag en de Bijzondere bijstand.
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Gemeente Sudwest-Fryslân
Telefoonnummer 0515-489000
e-mailadres: info@gemeenteswf.nl
In deze folder staan ook regelingen vanuit de belastingdienst. U kunt hierbij denken aan
zorgtoeslag, kind gebonden budget, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag etc.
Er is nog veel meer mogelijk, maar het gaat te ver om dit allemaal hier te beschrijven.
De folders liggen op de informatietafel in Trefpunt.
Ons advies is om u te verdiepen in deze regelingen. Er is altijd een kans dat er iets tussen zit waar u voor in
aanmerking komt. En dat is toch welkom in deze financieel moeilijke tijd.
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"Homan - Hupkens in Prent en Beeld"
Zomaar een vrijdagmiddag in Bakhuizen. Ik wandel door het dorp en denk aan een uitnodiging die al weken bij
me op tafel ligt te lonken; "Homan - Hupkens in Prent en Beeld".
Een mooie gelegenheid om eens langs te gaan, visueel hongerig als ik ben.
Eenmaal binnen in het open atelier aan de Gaestwei 14 waan ik mij in een andere wereld. Overal mooie
beelden, etsen en oude prenten, terwijl de lichte ruimte tegelijk rust uitstraalt. Ik geef mijn ogen de kost en
vergeet de tijd. Het zorgvuldig tentoongestelde werk verteld me allerlei verhalen, de beelden van Sofie
Hupkens raken me, prachtig hoe zij innerlijke emoties kan vangen in brons. De etsen van Reinder Homan
brengen mij dezelfde rust en verwondering als wanneer ik door de natuur wandel.
Een mooie combinatie dus, aangevuld met geregeld wisselende oude prenten. Prachtig!
Naast dit alles zijn er ook boeken en mooie ansichtkaarten te koop.

Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, ik wil wel eens iets meer weten over dit open atelier en de kunstenaars.
Een afspraak is snel geregeld en een week later zit ik met Reinder aan de koffie.

Waarom maak je wat je maakt Reinder?

Ik ben opgegroeid op het platteland en de natuur is altijd mijn wereld geweest. Op de dorpsmulo kwam ik in
aanraking met kunst en tekenen. Thuis was daar minder aandacht voor. Dus dat was echt een eye-opener voor me.
Als adolescent met overdreven onafhankelijkheidszin werd de boswachter, die ik aanvankelijk in gedachten had,
toch tekenaar en schilder.
Eenmaal op de kunstacademie verkende ik allerlei terreinen. Zo moest ik voor een schilderij een studie maken van
een boomstam. Opeens viel het kwartje, de realisatie dat de natuur eindeloos veel boeiender is dan wat ik zelf zat
te bedenken.
Voor Sofie lag de keuze voor de kunst voor de hand; zij komt uit een familie met een grote muzikale traditie en er
werd van Sofie verwacht dat zij in deze voetsporen zou treden. Echter, Sofie liet zich niet in deze muzikale fuik
vangen, ze voelde de behoefte om zich op een andere manier te uiten. Een beeldhouwer in de buurt trok eerder
haar aandacht, daar mocht ze werken met klei en steen en zo is haar liefde voor
beeldende kunst ontstaan.
Sofie is altijd met mensen bezig, zij heeft een hoge sensibiliteit en verplaatst zich
makkelijk in anderen. Sommige beelden draagt ze jarenlang bij zich, bijvoorbeeld
"Inocente". De eerste dertien jaar van haar leven heeft ze in Brazilië gewoond, daar is ze
dit jongetje tegengekomen. En al was zij zelf ook nog een jong meisje, het beeld van
deze gehandicapte jongen, met flaporen en schele ogen komt dertig jaar na dato zo uit
haar handen rollen. Zo diep is de indruk die hij op haar heeft achtergelaten.
Dus Sofie’s werk komt vaak van binnen uit, zij werkt niet met modellen. Beelden die zij
ziet moeten eerst 'verteerd' worden.
Jullie materiaalkeuze is duidelijk, maar waar komt die keuze vandaan?
"Inocente"
Toen ik naar de academie ging, was ik nog een onbeschreven blad, van ets, houtsnede of
lithografie bijvoorbeeld, had ik nog nooit gehoord. Het etsen kreeg mij al snel te pakken. Tussen zwart en wit
bevindt zich een wereld aan grijstinten, die je met etsen in alle variaties kunt verkrijgen en waarmee je prachtig
ruimtelijkheid en atmosfeer kunt oproepen. Daar houd ik van.
En landschap is ruimte nietwaar?

Voor Sofie is brons een warm en mooi materiaal. Met het patineren (oxidelaag aanbrengen op het beeld) kan ze alle
kanten op, ze kiest meestal voor een ingetogen, donkere patinalaag, bijna tegen het zwarte aan. Brons is een heel
edel en stevig metaal. Omdat Sofie ook in opdracht werkt voor de openbare ruimte, is brons uitermate geschikt.
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Hoe materialiseer je dat wat je ziet en voelt?

Ik ben een kijkdier, ga naar buiten, zie iets, ik beleef er iets aan en dat is mijn startpunt. Er start een dubbel proces, artistiek en ambachtelijk. Als het slijpen van een diamant. Ik ben weken bezig; maak soms wel vijfentwintig
proefdrukken. Tot je bent waar je wezen moet.

Waar is dat dan?

Dat het beeld wat is ontstaan, overeenkomt met de beleving van toen.

Ook voor Sofie geldt die vergelijking met die diamantslijper. Beeldhouwen is een arbeidsintensief proces. Eerst maak
je een beeld in was, klei of gips, waarvan met behulp van een mal één of meerdere wasmodellen gemaakt worden.
Die gaan, nadat zij zijn bijgewerkt, naar de bronsgieter. Hij maakt een nieuwe mal en een contramal van het model
en stookt de was eruit en giet in de vrijgekomen ruimte het gesmolten brons. Het ruwe beeld gaat naar Sofie terug,
waarna zij, met behulp van slijpschijven, vijlen en bergen schuurpapier het beeld schuurt en polijst. Tenslotte
wordt het beeld gepatineerd. Al deze ambachtelijke werkzaamheden maken het beeldhouwen voor Sofie zo
aantrekkelijk.
In artistieke zin hebben we bij Sofie te maken met een meer innerlijk proces. Ik kan bij wijze van spreken de plek
nog even gaan opzoeken, al is het moment van toen er niet helemaal meer, de plek zelf weet ik te vinden.
Maar wanneer Sofie even vastzit kan dit niet, omdat zij werkt vanuit een innerlijk beeld en emotie.

Sinds begin juni van dit jaar hebben jullie een open atelier aan huis, waarom?

Om tweeërlei redenen, enerzijds om meer contact te hebben met de mensen die van ons werk houden.
Bijvoorbeeld tijdens openingen van tentoonstellingen van ons werk vroegen mensen ons nogal eens of ze op atelierbezoek mochten komen.
Anderzijds is het een zakelijke kwestie, met de komst van internet verliest de galeriehouder terrein. De bemiddelende rol van galeries wankelt. Mensen googlen de kunstenaar en zoeken zelf contact. Vroeger stond de galeriehouder ertussen, schermde de kunstenaar af van contact met de klant. Dit is dus veranderd en wij vinden het fijn om
een plezierige, laagdrempelige ruimte te hebben waar we ons werk kunnen laten zien en waar mensen zomaar binnen kunnen stappen.

Weten de mensen uit Bakhuizen en omgeving jullie te
vinden?

Jazeker, wij hebben al menigeen mogen begroeten, sommigen komen bij elke wisseling, dat zien we graag en wij willen bij deze nogmaals benadrukken dat iedereen welkom is,
elke vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 tot 17:00 uur en
op afspraak. Wij laten graag ons werk zien, dus kom vooral
kijken. Het is een tentoonstelling, geen winkel, je mag met
lege handen de deur uit.

"het laatste licht"
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KERSTACTIE VOOR DE MINIMA 2012

Als DIACONIEËN en CARITASINSTELLINGEN zijn wij al jd bezig met projecten over de hele wereld. In de prakjk komt dat meestal neer op het geven van ﬁnanciële steun. Maar dichtbij huis hee ook niet iedereen het
even gemakkelijk.

In het kader van het thema “Omzien naar Elkaar” proberen wij als gezamenlijke Diaconieën en Caritasinstellingen ook hulp te bieden aan mensen in onze directe omgeving.
Met de feestdagen voor de deur willen wij een ﬁnanciële bijdrage geven aan mensen in de hele gemeente
Gaasterlân-Sleat, die zelfstandig wonen en rond moeten komen van een minimuminkomen.

Wie komen in aanmerking? (genoemde bedragen zijn ne,o bedragen)
- Alleenstaande, zelfstandig wonende met een inkomen van € 1.095 of minder per maand.
- Eenoudergezin met een inkomen van € 1.405 of minder per maand.
- Echtpaar/samenwonenden (met of zonder kinderen) met een inkomen van € 1.580 of minder per maand.
Bejaarden, die zelfstandig wonen, mogen per persoon nog € 20 pensioen bijtellen.

Behoort u tot een van bovenstaande groepen en woont u in de gemeente Gaasterlân-Sleat, dan komt u in
aanmerking voor een bijdrage. Het enige wat u hoe te doen is vóór 1 december 2012 te reageren, door het
antwoordstrookje in te vullen, zodat wij de bijdrage kunnen overmaken. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
LET OP: Aanvragen die wij na 1 december ontvangen, worden niet gehonoreerd.

Wanneer u tot een van bovenstaande groepen behoort is het ook mogelijk dat u voor een bijdrage op grond
van het gemeentelijke minimabeleid in aanmerking komt. Dit wordt vanaf 1 januari 2013 uitgevoerd door de
gemeente De Friese Meren.
Wanneer u er prijs op stelt hier informa e over te ontvangen, kunt u dat ook aangeven op het antwoordstrookje. U krijgt de informa e dan thuisgestuurd (de informa e is na 1 januari 2013 ook te vinden op
www.defriesemeren.nl).
Aan de mensen die het wat beter hebben in onze samenleving hebben wij ook een verzoek.
Help ons met deze ac e door een bijdrage te storten op bankrekening: 3050.03.577 ten name van: Kerstac9e
Minima Gaasterlân-Sleat.

Kerstac e Minima
Met z’n allen kunnen we er voor iedereen een mooi
kers;eest van maken!

(een initiatief van de diaconieën en caritasinstellingen in Gaasterlân-Sleat)

Helpt u mee?
Bankrekening 3050.03.577
t.n.v. Kerstactie Minima Gaasterlân-Sleat
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Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Bank-/gironummer
Met hoeveel personen moet u rondkomen van uw inkomen?
(niet meer thuis wonende kinderen niet meetellen)
Zijn er in uw gezin kinderen in de
lee ijd 0 t/m 12 jaar?

JA / NEE

Zo ja, hoeveel kinderen in de lee ijd
0 t/m 12 jaar?

Wilt u informa e ontvangen over het minimabeleid van de gemeente Gaasterlân-Sleat?
Zenden aan:

JA / NEE

Gezamenlijke Diaconieën en Caritasinstellingen
Kerstac e Minima Gaasterlân-Sleat
Postbus 35

8560 AA BALK

‘Een opvoedcursus?! dat heb ik toch niet nodig’.
De meeste ouders gaan er van uit dat ze bij het opvoeden van hun kinderen aan hun instinct genoeg hebben. Maar,
toch staat bijna iedereen regelmatig met de handen in het haar. De werkgroep 'doopouders' is dit jaar weer gestart
in Bakhuizen en op 1 november staat de 2e avond op het programma. Met een interessant onderwerp, namelijk:
leren luisteren naar wat je kind over jouw te vertellen heeft.
‘Het fluisterkind®’
Present Child® – methode
‘Kinderen helpen door hun ouders te helpen’.
Met behulp van de methode Present Child®, worden kinderen geholpen door begeleiding en ondersteuning van
ouders. Net zoals de appelboom wordt behandeld, wanneer er iets met de appels aan de hand is. De methode maakt
op een nauwkeurige manier gebruik van spiegelen. Kinderen spiegelen namelijk hun ouders, zowel positief als
negatief. Gedrag, spel, ontwikkeling of klachten van het kind kunnen een signaal zijn van iets dat speelt in het leven
van de ouder.
De methode werkt via taal. De kindertolk® noteert letterlijk het verhaal van de ouders over het probleem van het
kind. Daarna vertaalt de kindertolk® dit verhaal naar het leven van de ouder. Vaak gaat het om iets wat je je niet
( meer) bewust bent, en dat kan dan best confronterend zijn.
Maar wat prachtig dat jouw kind jou vertelt welk stukje van je leven nog aan het licht mag komen, aandacht en
erkenning mag krijgen! En uit liefde voor je kind ben je gemotiveerd om in actie te komen. En alleen dat feit al, dat
jij de intentie hebt om in actie te komen, verandert vaak de klachten of het gedrag van het kind al. Vaak al zodanig
dat een kind niet meer behandeld hoeft te worden.
Nieuwsgierig naar het werk van een kindertolk®?
Grytsje Hiddema uit Balk komt er alles over vertellen.
Wanneer: 1 november om 20.00 uur.
Waar: Sacristie Sint Odulphus kerk te Bakhuizen.
Iedereen is voor deze avond van harte uitgenodigd. Tot dan!
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Jubileum Corrie Mous
25 jaar EHBO Bakhuizen.

Tijdens de
ledenvergadering van de
EHBO vereniging Bakhuizen
heeft Corrie Mous de
zilveren medaille
Tjitske Muurling van District
ontvangen voor haar 25
Friesland spelt Corrie Mous een
speld op
jaar inzet.
Het secretariaat heeft ze
al die tijd beheerd.
Naast de onderscheiding van district Friesland ontving
ze ook nog een speld.
Voorzitter Joop Verkaik overhandigde haar namens de
vereniging nog een enveloppe met inhoud.
Jammer dat ze het bestuur
verlaat ,maar ze blijft lid van de
club.

Wandelafdeling zoekt bestuurslid
Wandelafdeling v.v. Bakhuizen
( lid wandelbond KNBLO ) zoekt
bestuurslid (coördinator route)
Om de welbekende Gaasterlandse Heuvelen wandeltocht
weer op de kaart te zetten hebben we met spoed
een vierde bestuurslid nodig die vooral de route gaat
uitzetten en beheren. (met hulp natuurlijk)
De samenwerking met de Alve marren (opgeheven) is
helaas beëindigd, daardoor is het een paar jaar niet
georganiseerd.
Vrijwilligers waren in die tijd ook druk bezig met de
bouw van onze nieuwe onderkomen.
De bedoeling is één keer in de twee jaar de wandeltocht
te organiseren.

Inlichtingen bij een van de bestuursleden:
Corrie we zijn apetrots op jou
inzet.
Hartelijk dank namens alle leden!

Pieter Bergsma 0513-431370 Secretariaat
Bonny Sikkes 0514 58 16 85
Minke Molenaar 0514-581624

Corrie met de zilveren medaille

Attentie!

algemene ledenvergadering ijsclub
Phoenix.
Donderdag 22 november a.s. om 20.00 uur vind de jaarlijkse ledenvergadering van
ijsclub Phoenix plaats in zaal Domper.
Deze avond is Sipke Bosman als spreker aanwezig. Sipke
is materiaalman en schaatsslijper geweest bij de
K.N.S.B. Hij heeft van vele Europese-, Wereld- en
olympische kampioenen het materiaal geprepareerd.
Wij hopen op de opkomst van vele leden, want niemand
wil deze boeiende verhalen missen!
Na afloop van de vergadering wordt er voor de
liefhebbers nog twee bomen klaverjassen
om prijzen georganiseerd.

VERKOOP OUDE TAFELS EN STOELEN !!!
Na ongeveer 35 jaar is ons meubilair in de toneelzaal aan vervanging toe. Mede door financiële bijdragen van diverse fondsen hebben wij nieuw
meubilair kunnen aanschaffen.
U kunt begrijpen dat wij de huidige stoelen en tafels daardoor in de verkoop willen doen.
De prijs is 5 stoelen voor € 10,00,-De prijs per tafel is € 4,00,-Verkoopdatum is: 15 december a.s. 's morgens

van 10.00 tot 12.00 uur in M.F.C. de Gearte
Met vriendelijke groet,

Komt allen op 22 november in de
Domper!!!

Het Bestuur
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Tweede oproep om mee te werken aan een mooi boek over ons verleden
Historisch werkverband BMR

In een vorige Op’e Hichte hebben we u bericht over het nieuw opgerichte “Historisch werkverband BMR” en het doel
van deze groep om de historische gegevens van onze dorpen te bundelen.
Sindsdien is de werkgroep 4 x bijeen geweest en verder uitgegroeid tot een grootte van 11 personen.
Ieder lid is op zijn manier bezig met de materie en de eerste pagina’s zijn in ontwerp klaar.
Er is veel materiaal. Het ordenen van de toekomstige inhoud is op zich al een hele klus. Welke volgorde houd je
aan? Werk je chronologisch of in thema’s? Doe je de drie dorpen afzonderlijk of wordt het een geïntegreerd geheel?
Wordt het een leesboek, een kijkboek of een lees- én kijkboek? Enzovoort.
Verder hebben we al eens naar de vorm zitten kijken met diverse voorbeelden erbij. Daarbij is de vraag hoe ver je
kunt gaan met de kwaliteitseisen die aan het boek gesteld worden, gezien het toekomstige prijskaartje. Dus kies je
voor hard of zacht omslag, liggend of staand, papierkwaliteit, welk lettertype, zwart-wit of kleurendruk? En nog
veel meer aspecten.
Het is duidelijk dat er t.z.t. van buitenaf naar een financiële injectie gezocht moet worden. In eigen beheer zal
dorpsbelang dit niet kunnen financieren. Maar ook het inzicht hoe dát moet, zal nog groeien. In ieder geval moet
het betaalbaar zijn voor onze dorpsgenoten.
Aan deze dorpsgenoten blijft de vraag overeind: “Heeft u zelf nog gegevens, verhalen, foto’s van vroeger?” Zoals
eerder in Op‘e Hichte vermeld kunnen dit ook anekdotische, sterke verhalen zijn, om het toekomstige boek wat
verrassend en aantrekkelijk te maken.
De oproep van toen herhalen we hier nog eens:
hebt u oud materiaal aan foto’s en/of ansichtkaarten
hebt u historische gegevens vanuit het verre of zeer nabije verleden
weet u waar vroeger huizen en boerderijen gestaan hebben
weet u wie er vroeger in de oudere huizen gewoond hebben
hebt u gegevens over oude beroepen
kent u anekdotische verhalen over vroeger
enz.
wilt u als u deze gegevens wilt inbrengen contact opnemen
met Tinus de Vreeze
(tel.: 581283) of met andere leden van de werkgroep.
Natuurlijk kan het zo zijn dat bv. anekdotische verhalen
alleen als vertelling bestaan. Als dat zo is dan is er vast wel
iemand van de werkgroep, die het verhaal wil komen
opnemen en daarna uitwerken.
De werkgroep gaat zelf ook “de boer op” om oudere inwoners
te vragen naar hun kennis van het verleden.

U hoort meer van ons.
De werkgroep:
Jan de Boer, Auke Bult, Christiaan Draaijer, Henk de Kroon, Piet van der Linden,
Herman Melchers, Baukje Miedema, Pieter Postma, Fedde de Vreeze, Tinus de Vreeze,
Jan van Zijverden.
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Agenda MFC De Gearte

27 okt.

Bonteavond, organisatie SBF, aanvang 20.00 uur

27 okt.

Heren BEO 1, aanvang 19.00 uur

10 nov.

Heren BEO 1, aanvang 19.00 uur

17 nov.

Intocht Sinterklaas

17 nov.

Fryske Jûn, aanvang 20.00 uur. Met m.m.v. Griet Wiersma, Teake van der Meer en Minze Dijkstra

24 nov.

Winterfair 16.00-21.00 uur

25 nov.

Winterfair 13.00-17.00 uur
Opgave voor deze fair kan bij Annie Sikkes, 0612626348

1 dec.

Heren BEO 1, aanvang 19.00 uur

8 dec.

Kerst Bingo, aanvang 20.30 uur

26 dec.

Kerstpop m.m.v. Freeway en DJ Appie, aanvang 20.30 uur

1 jan.

Nieuwjaarsparty vanaf 20.00 uur

6 jan.

Familievolleybal

Intocht Sinterklaas
Nog even wachten en dan is het weer zover.
Op 17 november komt de Sint, samen met z’n
Pieten weer aan in Bakhuizen!
Nu maar hopen dat Sinterklaas en de
wegwijspiet weten dat de sluis in Stavoren
gestremd is deze winter en dat de
Pakjesboot om moet varen!
Als dat maar goed komt...

Oud Papier
Op zaterdag 10 november en zaterdag 8 december wordt
het oud papier weer ingezameld.
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos

