Op ‘e Hichte
Redactie Op ‘e Hichte:

Bezorging:

Hessel vd Pal

Wikje Kuipers

Rien Jansen

Joop Melchers

Tryntsje Stienstra

Klaas de Jong

Lot Brandt

Gerlof Thibaudier

Samenstelling:
Jelly van den Berg
Janette Everse
Printwerk:
Drukkerij De Jong,
Balk

Tiede Melchers

De krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs
en omstreken

Janne en Lotte Bartels
Vroni Postma
Wink Blomsma

SINT Juttemis

De dagen worden korter en de nachten kouder. We
zoeken ons heil binnenshuis en keren weer terug naar
de veilige warmte van de geborgenheid. De donkere
tijden brengen weer gevoelens mee, om meer
genegenheid voor elkaar op te brengen. Plotseling
komen er weer nostalgische gebruiken te voorschijn. Er
is voor iedere dag van het jaar een andere Heilige of
Sint, maar dat zegt ons niks. Ja, straks aan het einde
van de winter, ergens in de lente komen er nog een
paar Sinten voorbij met onbekende namen die we
gemakshalve de IJsheiligen noemen, maar dan is het
gebeurd. Totdat de blaadjes weer van de bomen
vallen en de Sinten weer volop in de belangstelling
zijn. Ook de kinderen zijn meer in de belangstelling, en
krijgen extra aandacht. Te beginnen met Sint Maarten,
waar we de kinderen s’avonds met lantaarntjes langs
de deuren sturen en bizarre liedjes laten zingen. Via
Sint Nicolaas, die op een wit paard over de daken
loopt, waarbij alle kinderen van te voren bang gemaakt
worden door zwarte pieten en er gedreigt wordt met
zware straffen, om ze daarna te belonen met snoep en
cadeaus. En als klap op de vuurpijl vieren we een heel
groot feest, om een Heilig kind in een kribbe, die onder
erbarmelijke omstandigheden is geboren in een stal.
Daarbij vliegt er ook nog een Kerstman door de lucht,
op een slede met rendieren er voor, en die constant
HO! HO! HO! roept. Hij is de moderne concurrent van
die goede oude Sint Nicolaas die intussen al weer terug
naar Spanje is. En als sluitstuk sturen we onze
kinderen, ergens eind Januari, verkleed als Drie
Koningen met kroontjes en lichtjes de vrieskou in om
aan de deur te vragen om een nieuwe hoed.

Het moet niet gekker worden! Als onschuldig kind
aanvaard je deze belevenissen en neem je ze letterlijk
en figuurlijk als zoete koek aan. Als volwassenen
creëren wij een wereld die kunstmatig wordt
opgeroepen en over de hele wereld navolging geniet.
Het is de mystiek van heidense zonnewende-feesten
en christelijk religie met een heilig geloof in een
betere toekomst. Het einde van een jaar, en de
geboorte van een kind. Het sterven en verrijzen, de
cyclus van het leven en de lessen die herhaald worden
ieder jaar via de Sinten. Sint Maarten leert ons om
niemand in de kou te laten staan, geef warmte en
genegenheid aan je medemens en deel je bezit met de
armen.
Sint Nicolaas beloond het goede, en straft het kwade.
De Kerstman symboliseert de (Klokkenluider) van de
welvaart met zijn slee vol belofte in de wolken, en
waarschuwt ons terwijl hij aan de bel trekt. HO! HO!
HO! Mensen blijf met beide benen op de grond. Het
kind in de kribbe symboliseert de onschuld van ieder
pasgeboren kind. Maar geeft vooral hoop op nieuw
leven. Het licht zal weer gaan schijnen via Hem. En de
Drie Koningen geven aan, dat zelfs de hoogste
machten hier op aarde kunnen vallen en aan de
bedelstaf kunnen geraken en met de pet rond moeten
gaan.
Misschien dat het nieuwe kabinet nog iets kan leren
van de Sinten. Want als we het na ieder jaar opnieuw
nog geleerd hebben dan moeten we wachten tot Sint
Juttemis.

2

Advertentie

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

Bel dan gerust Janette
Everse 0514-582288
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Lief & Leed
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, kado’s of in welke vorm dan ook die
wij ontvingen met ons 40 jarig huwelijk.
Dit hadden we 16 jaar geleden niet kunnen denken,
Maar door een donorhart mochten we dit toch beleven.
Heel veel dank
Bram en Lutske Hoekstra
Bakwei 53
Bakhuizen

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…………………………………………………………………...
Postcode en Woonplaats…………………………………………….
Bank- of Giro rekening nummer……………………………………
E-mail adres …………………………………………………………..
Handtekening………………………………………………………….

Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen.
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Kerst Verst
De dag na tweede Kerstdag is de Kerst
Het verst.
Dat is in tweeërlei opzichten
zo te belichten.
Het vele eten en drinken hebben we er weer ingeperst.
Ja, dat herinnert iedereen zich nog, het is het verst.
Met Kerst wordt er veel gepraat
en juist niet veel gehaat.
Die haterij is iets wat weg moet,
maar die oplossing zoeken we niet goed.
Met Kerst hebben we het ook over verdelen
Of beter gezegd eten en drinken voor velen.
Toch deelt niet iedereen mee
en dat is niet ok.
Men is daar wel mee bezig, maar ook weer niet echt.
Het blijft altijd een gevecht.
Ook het uitdragen van de vrede is een onderwerp,
maar sommige groepen schieten altijd met scherp.
Ouderen en zieken rekenen ook op de burgerbevolking.
Toch is het zo dat er bij veel geen bel gaat, tring tring.
Als rijkere bewoners van de wereld hebben we nog wat te doen,
al kost dat tig-miljoen.
Daarom kunnen we de problemen niet de rug toe keren,
of zou een normaal mens dan van het Kerstverhaal niks leren.
Over dit alles hebben we het weer de volgende Kerst,
Maar die is een dag na Kerst nog ver, jawel het verst.

Kledinginzamelactie
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op woensdag 3 oktober in
Bakhuizen is gehouden heeft 1500 kg. kleding opgebracht! Hartelijk dank allemaal.
Ook veel dank aan de Gearte voor de gastvrijheid.
De dames van KVG Bakhuizen

5

Stappers van Straks
Wij kregen signalen vanuit de jeugd dat er in Bakhuizen weinig voor de jeugd van de middelbare school
is te doen op het gebied van uitgaan.
Natuurlijk zijn er verenigingen genoeg maar naast sport wil de jeugd ook graag een eigen plek om met
elkaar te chillen.
Daarom leek het ons leuk om met en voor deze leeftijdsgroep iets te organiseren.
We hebben met een aantal ouders, bestuur Swalkershus, de Gearte en de jeugdwerkster van
gemeente Gaasterlân-Sleat gebrainstormd en hebben besloten om op 12 januari 2013 een eerste avond
te organiseren.
Om er deze eerste keer letterlijk en figuurlijk spetterend te beginnen hebben we gekozen voor een
schuimparty.
De avond begint vanaf 20.30 uur tot 24.00 uur. Er zal deze avond geen alcohol worden geschonken en er
is toezicht van volwassenen.
Natuurlijk kun je op een schuimparty wel nat worden en het is verstandig, vooral als je nog een eindje
moet fietsen, om iets droogs mee te nemen.
De toegang is gratis en voor het drinken wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Deze avond is niet alleen bedoeld voor de jeugd uit Bakhuizen, maar ook zeker de jeugd uit de
omgeving, zoals klasgenoten, vrienden, vriendinnen of wie je ook maar wilt uitnodigen.
Wij willen graag een aantal van dit soort avonden organiseren als blijkt dat hiervoor genoeg
belangstelling is.
Wij denken bijvoorbeeld aan een lasergame-spektakel, dropping, filmavond of ... Zeg het maar, ideeën
hiervoor zijn welkom.
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen hiervoor, mochten jullie nog vragen hebben dan
kunnen jullie contact opnemen met de onderstaande personen en anders tot ziens op 12 januari 2013.
Ina Kuipers
Siepie Jellesma
Sietske Bruinsma
Hinke Postma

tel. 0514
tel. 0514
tel. 0514
tel. 0514

581955
581761
581637
581847

Opbrengst collecte Dierenbescherming

De opbrengst in Bakhuizen is: 134.42 euro; een heel bedrag voor zo’n kleine plaats
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Striid yn’e Gearte
Op 27 oktober wie de tenielseal fan’e Gearte troch de feestkommisje ombouwt ta striid-arena.
Om acht oere barste dêr de striid los. De buurtferieningen bestriden elkoar op libben en dea foar de eare
fan’e buurt.
Eltse buurt hie sa syn sterke punten en geheime wapens.
Bij de iene buurt wie der in fêste hân, bij de oare buurt sieten tige soepele heupen, sa wiene der buurten mei grutte magen en buurten mei grutte sûchkracht.

Der wiene allegeare ferassende nije spultsjes wêr’t de boppensteande talinten hurd bij noadich wiene.
De keunst wie om se op it goeije momint yn te setten.
Natuurlik koe der mar ien de bêste wêze: De Sint Odulphusstrjitte koe hiel goed pingpongbaltsjewapperje. Dêrmei skoorden se safolle punten dat se op alle oare flakken ûnferslaanber
wiene. Dus wûnen se de tegoedbon fan Spar Flapper.

It wie in drok besochte jûn en de minsken dy’t der wiene ha der gjin spyt fan hawn.

Nei de priisútrikking wie it mei de musyk fan Jan Nota
gesellich, der waard neipraat en dûnse, sadat in soad
minsken let tús wiene.
Komplimenten foar de feestkommisje SBF!

Tryntsje Stienstra
(foto’s Henk de Vreeze)
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Frysk sûnder flaters

Op dit momint sit jim redaksjelid Tryntsje Stienstra op in kursus ‘stikjes skriuwe yn it Frysk. It is in kursus
fan’e Afuk en it wurdt betelle troch de gemeente. Der sitte minsken op út bestjoeren fan ferieningen,
doarpsbelangen, webside – en doarpskrante redaksjes.
Alle spellingsregels wurde útlein. We krije diktee en moatte dan omstebeurt in sin op it boerd skriuwe.
We oefenje tús mei in kursusboek en online. We skriuwe sels stikjes en dy wurde dan neisjoen troch ús
kursuslieder. Der sitte faak in soad flaters yn, mar dat jowt neat. Der wurde de meast prachtige stikjes
skreauwn en we hawwe der in soad wille om.
Mooglik merke jimme dat der minder flaters yn’e Fryske stikjes sitte as froeger?
Tryntsje Stienstra

Wandeltochten
We zitten weer volop in de winterserie van 12 wandeltochten. Als u dit leest, hebben we er al 5 gehad.
En er is er ook weer één in Bakhuizen, nl. op 16 februari 2013.
In maart 2011 waren er 715 wandelaars, en dat record is verbroken in maart 2012 in Tzum: daar waren
777 wandelaars!

Kom op mensen, wandel mee op 16 februari 2013.
De afstanden zijn: 25, 40 en 50 km, en de tocht gaat veel door de bossen!

Theo Agricola

Huiszwaluw telling (Sweltjes) van 2012
Ook dit jaar telde ik de bezette huiszwaluw nesten in Bakhuizen, Mirns,
Hemelum en Stavoren voor de SOVON vogelonderzoek.
Bakhuizen 64 nesten. (vorig jaar 61) +3
Mirns 40 nesten (vorig jaar 81)
-41
Hemelum 27 nesten (vorig jaar 33) +6
Stavoren 107 nesten (vorig jaar 99) +8
Al met al een afname. De telling van heel Gaasterland laat een afname zien van -20 %.
Wat daarvan de oorzaak is, is vooralsnog onduidelijk.
Deze afname geldt voor het hele land.
Hopelijk komen we daar meer over te maken.
Het probleem kan ook liggen in hun overwintering landen.
Met vriendelijke groet, Ilja Sanders.
06 45077719.
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Majorettes Bakhuizen naar Nederlandse Kampioenschappen
It giet oan!!
Het meiden van het A-team van Euphonia Bakhuizen hebben het
afgelopen seizoen ontzettend goed gepresteerd en het resultaat mag er wezen! Ze zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen op 15 december in
Almere.
Dit is weggelegd voor de top 6 van Nederland, zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan
dit kampioenschap, en de meiden van Euphonia horen hierbij!
De resultaten die de meiden dit seizoen gehaald hebben waren goed voor een plaats in deze
top 6.
Een geweldige prestatie van de majorettes meiden van Euphonia.
Op de Nederlandse Kampioenschappen zullen de meiden uitkomen in de categorie Jeugd 3
Basis Sectie A. Komende weken trainen de meiden extra hard om goed voor de dag te komen
op het kampioenschap.
We zullen voor ze duimen en in de volgende op e Hichte meer hierover!!
Dus mensen van Bakhuizen en omstreken..duim a.s. zaterdag 15 december voor deze meisjes ,
en wie weet ………………
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Doet het Bestuur van Dorpsbelangen genoeg?
Zelf vinden we eigenlijk dat er veel meer gedaan zou kunnen worden; Ook zou er meer
samengewerkt kunnen worden met alle andere instanties en verenigingen in Bakhuizen, Mirns en
Rijs. Met de huidige samenstelling van ons bestuur gaat dat niet lukken. De meeste bestuursleden
hebben ook andere functies en bezigheden. Wij willen dus graag in contact komen met mensen die
ook vinden dat er veel te doen en te regelen is in onze dorpen. Misschien wil je ook in het Bestuur
meedoen of wil je op een andere manier een steentje bijdragen. We zouden bijvoorbeeld ook
“linking pins” willen hebben met andere organisaties/verenigingen. Momenteel zijn wij ook doende
met een opwaardering van onze contacten met andere Verenigingen Dorpsbelangen in de huidige
gemeente. Dit mede omdat de gemeente gaat fuseren en wij toch goed aan de bak willen blijven bij
de nieuwe gemeente om de zaken van onze dorpen goed over het voetlicht te brengen. Verder
hebben we overleg met de beheerde van de website. Er is ook een idee om woningverbetering tot
stand te brengen. Je ziet ideeën genoeg, maar onze slagkracht is te beperkt.

OPROEP
Meldt je daarom aan om een keer vrijblijvend met het Bestuur te praten om te zien of je wat bij
kunt dragen of lid van het Bestuur wilt worden. Mail naar w.blomsma@xs4all.nl en dan gaan wij een
avondje organiseren.

Teken- en Schilderlessen in de Paint Saloon
Vanaf 4 februari 2013 begint het 2e seizoen tekenen en schilderen bij de Paint Saloon in Rijs.
Deze lessen worden in een gemoedelijke sfeer gegeven o.b.v. Marianne Schilstra en duren 2 uur.
Men kan werken met allerlei materialen zoals: aquarel, pastel, acryl, houtskool, potlood en evt. olieverf.
Niets moet, alles mag. Het is zowel voor beginners als gevorderden.
De startdata zijn:
maandagavond

4 feb. : 19.30u – 21.30u

dinsdagochtend

5feb. : 09.30u – 11.30u

dinsdagmiddag

5 feb. : 16.00 u– 17.30u ( Kinderles 6-12 jaar )
Deze les is om de week en duurt 1,5 uur

donderdagochtend 7 feb. :

09.30 u– 11.30u

donderdagavond

19.30u – 21.30u

7 feb. :

Voor meer informatie en/of opgave kunt u bellen
naar 06-17218026 of mailen naar mcschilstra@hetnet.nl

Alvast Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2013 gewenst !
Tot ziens in de Paint Saloon !
Marianne Schilstra
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Nieuws uit de omgeving...

Snel internet voor iedereen in Gaasterlân-Sleat
Heeft u ook last van een trage internetverbinding
tijdens piekuren ’s avonds en in het weekend? Het is
een veelvoorkomend probleem in Friesland, ook in
Gaasterlân-Sleat. Niet overal is namelijk een
acceptabele internetsnelheid verkrijgbaar. In het
voorjaar heeft onze gemeente samen met Fryslân Ring
een informatieavond gehouden over de mogelijkheden
van een glasvezelverbinding, t.b.v. een sneller
internet. Dit artikel van Fryslân Ring is hier een vervolg
op, om u te wijzen op de mogelijkheden van een
glasvezelverbinding en wat u eventueel zelf kunt doen.
Internetkabel
Oorzaak van een traag internet komt vaak doordat u de
internetkabel deelt veel andere inwoners. Gaat uw
buurman een film kijken via internet? Dan wordt uw
verbinding ineens een stuk trager. We maken steeds
meer gebruik van het internet: tv kijken, films
downloaden, internetbankieren en het maken en
versturen van schoolopdrachten. Ook bedrijven zijn
steeds meer gericht op een snelle internetverbinding.
Hoe houden we onze gemeente aantrekkelijk om te
wonen en te werken?
Glasvezel is de oplossing
Een glasvezelverbinding hoeft u met niemand te delen
waardoor u altijd op volle snelheid kunt surfen, mailen
en bestanden delen. Glasvezel is supersnel en heeft
een vrijwel onbeperkte capaciteit. De huidige
adsl-verbinding die in Gaasterlân-Sleat ligt is niet
toekomstbestendig omdat het internetgebruik de
komende jaren alleen maar zal toenemen.
Waarom glasvezel?
Het realiseren van een glasvezelaansluiting vereist
meestal veel kostbare graafmeters of zelfs –kilometers.
Voor het nemen van één verbinding brengt dit dus hoge
kosten mee voor u als klant.
Het wordt pas interessant wanneer voldoende inwoners
meedoen, zodat de aansluitkosten en maandelijkse
kosten kunnen worden gedeeld. Voor particulieren is de
website www.opglas.nl opgericht. Met uw inschrijving
op deze website attendeert u glasvezelleveranciers, uw
gemeente, provincie en overheid dat ze wat u betreft
direct mogen beginnen met graven voor de aanleg van
glasvezel. Zorg dat uw buren zich ook inschrijven op de
website! Want pas als een groot percentage inwoners
en bedrijven zich inschrijft op de website kan de
aanleg van start gaan.
Wat kan ik doen?
Stap 1: ga naar www.friesland.opglas.nl.
Stap 2: schrijf u in met postcode en huisnummer.
Stap 3: Fryslân Ring houdt bij hoeveel inwoners en
bedrijven in Gaasterlân-Sleat graag over willen stappen
op glasvezel.
De website Friesland.opglas.nl is een initiatief van
Fryslân Ring, een coöperatieve vereniging die als doel
heeft alle Friese ondernemers aan te sluiten op het
supersnelle glasvezelnetwerk. Voor meer informatie
over Fryslân Ring bezoekt u www.fryslanring.nl.

“Wereldwinkel “, bêste kadowinkel fan
Nederlân.
Foar de 10e kear hat it Nederlânske publyk harren
winkel keazen dêrt se it leafste keapje. It ferskil
tusken de fjouwer nominearden yn dizze kategory wie
lyts mar de Wereldwinkel wist de titel yn te heljen
troch de poerbêste prestaasjes op klantfreunlikens en
service.
In grut komplimint foar alle meiwurkers yn de
“Wereldwinkels”. De priis is de beleanning foar al it
wurk dat de lêste jierren dien is om “fairtrade” it
ferskil meitsje te litten foar ús produsinten, boeren en
oare fakminsken yn Afrika, Súd-Amearika en Azië.
In bysûnder part fan de “fairtrade” produkten kinne jo
de kommende tiid sjen yn ús winkel. Ferskate
kryststâlen en oare saken dy’t mei krysttiid te meitsjen
hawwe, krije yn de oankommende moanne desimber
ekstra omtinken. Sa hawwe wy earst in kryst
tentoanstelling yn de garaazje fan Doede de Vries
flakby de winkel. Der binne ek nije produkten ynkocht.
In kryststâl út Nepal mei dúdlik werkenbere Nepaleeske
skaaimerken . Se wurde makke troch in bedriuw dêr’t
allinne froulju wurkje. It bedriuw jout in goede
oplieding, wurk en ynkommen. Sa kinne de bern nei
skoalle ta en is der sûnenssoarch.
Foar de earste kear binne der ek krystprodukten út de
Fillepinen. Dizze bin makke fan de Cadiz-skulp. By ús
wurd dizze skulp finsteroester of peareloester neamd.
Dizze produkten wurde makke by de wurkromte fan
Danilo yn de haedstêd Manilla. Yn syn wurkromte
wurkje 17 minsken. It binne mei namme de minsken
mei de minste kânsen út de provinsje Rizal dy’t der
wurkje.
It is grif de muoite wurdich om yn de desimbermoanne
in kear by Wereldwinkel Gaasterlân lâns te kommen om
dizze moaie krystartikelen út fiere lannen mei eigen
eagen te besjen.

“Wereldwinkel “Gaasterlân
F.D. Hoekstraplein 3
8561 EP Balk
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl
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Kerstmarkt in de Skeakel te Oudega G.S.
Ook dit jaar is er weer een kerstmarkt in de Skeakel te Oudega G.S.
Dit spektakel zal plaatsvinden op

15 december van 15:00 tot 20:00.
Er is weer van alles te zien,proeven en te kopen, dus komt allen!!
De toegang is gratis.
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Trefpunt
1. Trefpunt is iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur open in de parochiezaal van
de St. Odulphuskerk. Trefpunt is voor iedereen toegankelijk.
U vindt hier een “luisterend oor” . Er liggen veel folders op de leestafels over zorg en welzijn.
Wij geven u graag advies en helpen u bij het vinden van een antwoord op uw vragen.
Maar u kunt hier ook terecht voor een kopje koffie en een praatje.
De kerk is tijdens Trefpunt open; u kunt hier in alle rust naar binnen gaan.

1.2. Pastoor Nota komt op 19 december
Op woensdag 19 december komt pastoor Nota op bezoek bij Trefpunt.
Die ochtend zullen we in kerstsfeer met elkaar koffie drinken en kan iedereen nader kennis
maken met pastoor Nota. De kaarsjes branden en we zullen met elkaar wat kerstliedjes zingen.

Openingstijden van Trefpunt tijdens de feestdagen:
Op 26 december is Trefpunt dicht.
Op 02 januari 2013 is Trefpunt open en vieren we met elkaar het nieuwe jaar.

1.3. Samen Eten
Als u het gezellig vindt om met meerdere mensen aan tafel te gaan, dan kunt u tijdens de
wintermaanden iedere eerste dinsdag van de maand eten bij café-restaurant Domper. De data
voor 2013 zijn: dinsdag 8 januari, 5 februari en 5 maart. Vanaf 12.00 uur bent u welkom.
De maaltijd wordt om 12.30 uur opgediend. In deze donkere dagen wordt er een lekkere warme
stampot geserveerd door de heer en mevrouw Domper. Een maaltijd kost € 7,00.
Als u mee wilt doen, belt u dan even met de heer of mevrouw Domper om u op te geven.
Het telefoonnummer is 58 12 22.

1.4. Huiskamergroep De Bolder
Eenmaal in de zes weken vindt in Workum een huiskamerbijeenkomst plaats.
Hier komen mensen die deel uitmaken van het netwerk van mensen met psychische problemen
en/of die een psychiatrische stoornis hebben. Als familielid, vriend of collega is het soms moeilijk
om met zo iemand om te gaan.
De huiskamergroep heeft als doelstelling ondersteuning te bieden in deze bijeenkomsten waarbij
geheel vrijblijvend aangeschoven kan worden voor een kopje thee of koffie. Mensen kunnen hier
terecht met hun verhaal en ervaringen en treffen mensen aan die in een zelfde situatie zitten.
Deze contacten kunnen u veel steun geven waardoor u uw situatie weer beter aankunt.
U ervaart dat u er niet meer zo alleen voor staat.
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Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.
Voor verdere informatie kunt u bellen met Agatha Vreeling, telefoonnummer 0517- 532115,
of met Kees van Kordelaar, 06 – 19905519.
U kunt ook op de website kijken van Solidair Friesland: www.solidairfriesland.nl
De folder ligt bij Trefpunt.

1.5. WMO-Vervoer
Bij het WMO-loket kunt u een formulier aanvragen voor vervoersvergoedingen.
De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn:
U kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege een lichamelijke beperking of
psychische kwetsbaarheid
Uw inkomen ligt onder 1,5 maal de bijstandsnorm. ( De exacte hoogte kunt u navragen bij de gemeente of WMO-loket)

•

U heeft een vervoersbehoefte om deel te nemen aan de maatschappij.
Hierbij kunt u denken aan bezoek aan familie, arts, ziekenhuis, kapper, etc.
Wanneer u in aanmerking komt voor een vervoersvergoeding dan kunt u een keuze maken
uit algemeen vervoer of een taxipas.
Bij algemeen vervoer betaalt u € 0,22 cent per km en bij een taxipas betaalt u € 0,19 per km.
Als u ervoor kiest om gebruik te maken van algemeen vervoer, dan ontvangt u een bedrag per
maand en kunt u zelf een vervoerder kiezen. Als u kiest voor een taxipas, dan kunt u kiezen uit
verschillende taxi’s. Dit vervoer geldt voor maximaal een straal van 25 km in uw eigen gemeente.

Voor het vervoer buiten uw regio, kunt u gebruik maken van het “Bovenregionaal vervoer voor
reizigers met een mobiliteitsbeperking”. U maakt dan gebruik van Valys.
Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget waarmee u voor € 0,18
per kilometer gebruik kunt maken van een taxi. (Voor 2013 kan een nieuw tarief gelden)
Als u deels met de trein kunt reizen, dan bestaat de taxirit uit aanvullend vervoer. Ook kunt u een
beroep doen op Valys als u overstapproblemen heeft bij het treinreizen.
Wilt u meer weten? Bij Trefpunt liggen folders met uitgebreide informatie.
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ONDERWEG NAAR KERST
M.m.v Muziekvereniging Euphonia en pastor W.Mulder.
Een kerstconcert waarin Muziekvereniging Euphonia en pastor W. Mulder u met tekst en muziek meenemen onderweg
naar het Kerstfeest.
Sfeervol, nadenkend en muzikaal op de laatste zondag voor Kerst.
Datum : 23 december 212
Plaats : Sint Odulphuskerk Bakhuizen
Tijd

: 16.00 uur
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VERKIEZING SPORTMAN/VROUW GAASTERLÂN-SLEAT 2012

Zaterdagmiddag 19 januari 2013 zal de inmiddels traditionele verkiezing van de sportman/
sportvrouw 2012 wederom plaatsvinden in it Haske te Balk. Kandidaten voor een nominatie
kunnen worden voorgedragen t/m 23 december a.s.

Dus kent u een individuele sporter die volgens u in aanmerking komt voor deze prestigieuze prijs
dan kunt u dit melden bij het secretariaat van de sportcommissie Gaasterlân-Sleat;
grietoenema@planet.nl.
Ook sportverenigingen mogen kandidaten voordragen.
Lokale omroep Radio Gaasterlân doet op de frequentie 96.4 FM weer rechtstreeks verslag.
It Haske is vanaf 15.30 uur open voor publiek.
De toegang is gratis.
Sportcommissie Gaasterlân-Sleat

DAMNIEUWS
Bakhuizen. Het Zuidwesthoek Damteam kreeg weer klop van Urk.
Evenals verleden jaar kreeg de Bakhuister club weer een lesje in dammen in de Noord Oost Polder. Was er vorig
jaar maar één punt behaald, nu waren het er toch nog vijf.
De eerste verlies kwam door de snelle Kees Post die de niet sterk spelende Jacob Folkertsma pijn deed en de
punten in zijn “post”tas deed. 2-0. De tweede nederlaag kwam bij Cor Buma vandaan die tegen de sterke Menko
van Dijk geen dijk kon opbouwen en derhalve de partij verloor. De derde verlies partij kwam van Sjouke Reekers
die een fuik uitzette voor zijn tegenstander maar zelf als een snoek in het net belande met een nederlaag tegen
Teun Snoek.
Eindelijk kwam het eerste punt en wel van Pieter Folmer die ook verleden jaar daar een punt weg snoepte. Nu was
het Tonnie Post die niet helemaal op zijn post bleef en de punten deelden. Ids Bruinsma moest tegen Alex Boxum
opboksen maar met een goed resultaat en behaalde het tweede punt voor de zuidwesthoekers.
Jan Peters had het ook al met de post te doen en speelde een goede maar geen exprespost partij tegen Jacob
Post want het zijn beide geen snelle spelers. Hier bleef het ook één tegen één. Jelle Hospes speelde tegen een
“boer” uit de polder namelijk tegen Paulus de Boer en profiteerde van zijn losse [polder]grond beginselen en zo
konden ze de partij op 1-1 houden.
Toen zaten Johannes van der Goot nog tegen Ysbrand Haven in een moeilijke ingewikkelde partij. Haven dacht met
een schijf meer de punten te kunnen binnen halen maar onze voorzitter zag het beter en bracht voor ons toch een
punt in veilige haven. Zo werd het voor ons nog een draaglijke nederlaag. 11-5.
Gedetailleerde uitslag URK-ZWHD :1. J.Post- J.Peters 1-1, 2. Y.Haven- J.v/d Goot 1-1,
3. A.Boxum- I.Bruinsma 1-1, 4. T.Snoek- S. Reekers 2-0, 5. M.v.Dijk- C.Buma 2-0,
6. K.Post- J.Folkertsma 2-0, 7. T.Post- P.Folmer 1-1, 8. P.de Boer- J.Hospes 1-1.
Laatste uitslagen van de onderlinge competitie:
J. Hospes-J.Folkertsma 0-2, J.Peters-S.Reekers 2-0, I.Bruinsma-J.v/d Goot 2-0, G. Flapper-P.Folmer 0-2, J.v/d
Goot-J.Hospes 2-0, S.Reekers-I.Bruinsma 2-0, J.Folkertsma-P.Folmer 1-1
G. Flapper- J. Peters 1-1. 15 November volgt de streekderby Woudsend-ZWHD.

16

Jaarwisseling 2012-2013
Net als vorig jaar willen we Oudejaarsavond en de jaarwisseling goed laten verlopen. Immers, het moet een feest
zijn voor iedereen. De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft samen met alle besturen van de Dorps- en Plaatselijke
Belangen in de gemeente, de jaarwisseling van vorig jaar geëvalueerd. Ook voor dit jaar zijn de volgende zaken
besproken, waar we iedereen van harte op attenderen:
Vuurwerk afsteken mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Hierbij natuurlijk rekening houden met
ouderen en andere buurtbewoners, maar zeker ook met huisdieren. En: het opruimen van het vuurwerk ging
vorig jaar prima, graag ook nu weer ieder zijn eigen vuurwerkrommel na afloop opruimen. Dit scheelt de
gemeenschap veel kosten.
Carbidschieten mag onder voorwaarden: er mag met carbid geschoten worden binnen de gemeente, op dezelfde
tijdstippen dat er ook vuurwerk mag worden afgestoken: van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.
Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar
waar het carbidschieten zich afspeelt.

Kalken wordt niet gedoogd. Het is een vernieling en wordt door de politie dan ook als overtreding gezien, met het
bijbehorende handhavingstraject.
Vreugdevuren in tonnen zijn toegestaan: tonnen met daaronder een zandbed, om schade aan groen of bestrating te
voorkomen. Het brandmateriaal moet schoon hout / open haardhout zijn. Voor een vreugdevuur in tonnen is
geen vergunning noodzakelijk. Wel moeten de restanten worden opgeruimd en afgevoerd.
Voor brandbulten of andere vreugdevuren zonder tonnen wordt geen toestemming gegeven. Ze zijn illegaal en
worden beschouwd als een overtreding. Vaak veroorzaken brandbulten schade aan het wegdek of aan
groenvoorziening. Ook veroorzaken branden vaak overlast bij omwonenden en ergernis als de restanten blijven
liggen. Omwonenden zijn vaak ook angstig als in de nabijheid van hun woning brandbulten ontstoken worden.
Dit kan niet de bedoeling zijn.
Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, gemeente) wordt door het Openbaar Ministerie
zwaar gestraft.
Schade en incidenten melden. Tot slot is het van belang dat u aangifte/melding doet van kwalijke incidenten rond
de jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag door ons allen richting brandweer en politie, kunnen er
maatregelen genomen worden richting daders en draait de gemeenschap er niet voor op. Schade en vernielingen
kunt u anoniem melden op telefoonnummer 0800-7000.
Nieuw telefoonnummer voor anonieme meldingen. Speciaal voor de jaarwisseling heeft de gemeente ook zelf lokaal
een telefoonnummer geopend waar anoniem meldingen over de jaarwisseling gedaan kunnen worden.
U hoort een voicemail en kunt uw boodschap of melding dan anoniem inspreken. Hiermee willen we de drempel
voor het doen van een melding zo laag mogelijk maken. Waarbij u vervolgens kunt zien dat er daadwerkelijk
actie wordt ondernomen. Het telefoonnummer is 06-13309055. Bij ernstige incidenten uiteraard eerst 112
bellen.

We verwachten dat met deze maatregelen de komende jaarwisseling nog beter zal verlopen dan vorig jaar!
Binnenzetten afvalcontainers
Tot slot willen we iedereen adviseren om rond de jaarwisseling de afvalcontainers tijdig binnen te zetten, dit om
mogelijke vermissing en schade van de afvalcontainers te voorkomen. Zoals ook al op de afvalkalender staat vermeld
behoren de containers bij de woning en is de eigenaar bij vermissing of schade aansprakelijk.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Klaas Knobbe, (0514) 60 81 62.
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Win € 500,00 voor uw activiteit!
Vaak zijn er diverse initiatieven rondom de jaarwisseling voor en door inwoners. Leuke, ludieke initiatieven zodat er
rond de jaarwisseling iets te doen is, waarmee we voorkomen dat mensen doelloos op straat blijven rondhangen.
Laat het ons weten! Ideeën die samen met of onder verantwoording van de lokale vereniging van Plaatselijk Belang
worden georganiseerd, maken kans op een bijdrage van de gemeente van € 500,00. Het college beoordeelt wie de
winnaar is.

Sportfederatie BEO organiseert 22e Familievolleybal Toernooi

Op zondag 6 januari 2013 vind het 22e Familievolleybal Toernooi plaats in de Gearte te Bakhuizen.
Een jaarlijks terugkerend evenement, dat altijd garant staat voor veel gezelligheid en sportiviteit.
Families kunnen zich nu weer opgeven.

Sportfederatie BEO organiseert al jaren het Familievolleybal Toernooi en ieder jaar is het weer een groot succes.
Veel families, een gezellige sfeer en een gezonde strijd. Ennn….. uiteindelijk één familie die een jaar lang de
‘felbegeerde‘ titel mag dragen.

Ook deze keer hoopt BEO weer op een geslaagd toernooi en veel deelnemende families. Dus trommel broers,
zussen, ooms, tantes, (achter)neven/nichten en ‘aanhang’ op en doe mee aan dit gezellige toernooi!

Opgeven kan tot en met 9 december aanstaande door middel van het inleveren van het inschrijfformulier +
inleggeld van € 22,50. Het inschrijfformulier kunt u opvragen via info@sportfederatiebeo.nl

Zoals ieder jaar is er wel een aantal voorwaarden voor deelname, namelijk:
- Deelnemers zijn familie van elkaar;
- Minimaal één deelnemer komt uit Bakhuizen en Omstreken (Bakhûster of âld Bakhûster);
- Minimum leeftijd is 17 jaar;
- Er staan minimaal 3 dames in het veld;
- Ieder team zorgt voor een scheidsrechter en een teller.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@sportfederatiebeo.nl of neem contact op met
Sissy Sonsma, telefoonnummer 0514-582881.

Oliebollentoernooi
Op vrijdagmiddag 28 december organiseert BEO weer het jaarlijkse oliebollentoernooi in de Gearte.
Op dit toernooi spelen jeugdteams van BEO tegen teams van verenigingen uit de omgeving.
Iedereen is welkom om de jeugdleden aan te moedigen en natuurlijk de lekkere oliebollen te proeven!!!
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Voor de kleinere lezers….
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Agenda MFC De Gearte

26
01
05
06
12
19
26
26
02
10
16
23
02

dec. Kerstpop m.m.v. Freeway en DJ Appie
jan. Nieuwjaarsparty m.m.v.DJ Sjouke
jan. Swalkershusvoetbaltoernooi
jan. Familie Volleybal
jan. Beo Heren 1
jan. Bingo
jan. Beo Heren 1
jan. Toneeluitvoering St.Martinus
febr. Toneeluitvoering St.Martinus
febr. Carnavalweekend
febr. Grote Wandeltocht org. Flal.
febr. Beo Heren 1
mrt. Muziekuitvoering Euphonia

aanvang 20.30 u.
aanvang 20.00 u.
aanvang 17.00u.
vanaf
11.00 u.
aanvang 19.00 u.
aanvang 20.30 u.
aanvang 19.00u.
aanvang 20.15 u.
aanvang 20.15 u.
start vanaf 8.00 u.
aanvang 19.00 u.
aanvang 20.00u.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

arreslee
belletjes
Blitzen
Comet
Cupid
Dancer
Dasher
dennenboom
Donder
elfjes
geboorte
gezang
herders
kaarsjes
kaarten
kalkoen
kerstballen
kerstboom
kerstgroep

Zet de letters die overblijven achter elkaar en er ontstaat een zin

Oud Papier
Op zaterdag 12 januari en zaterdag 9 februari wordt het
oud papier weer ingezameld.
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kerstman
kerststal
kindje
klokken
kribbe
licht
liefde
mistletoe
muziek
noordpool
Prancer
Rudolph
sneeuwbal
spar
stol
Vixen
vrede
winter
www.GezinOnline.nl

