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“Code Oranje”

Ik heb laatst eens gedroomd dat de dijk was gedicht.
Ons landje was droog het was een prachtig gezicht.
De duinen die stonden in een lange rij.
En het vee stond in de wei.
Ik zag akkers met graan, en zag oppers met hooi.
Het was alles zo mooi als voorheen.
Maar een droom is bedrog...
iedereen weet dat maar toch…
Dat komt alles weer.

Dit liedje van vlak na de oorlog staat in mijn geheugen
gegrift en brengt gevoelens van heimwee met zich
mee. Ik was zelf nog een jongentje van een jaar of
zeven - acht. De littekens van de oorlog waren nog
zichtbaar. Delen van Zeeland en Zuid Holland stonden
nog onder water, omdat de Duitsers enkele dijken
hadden doorgestoken. De oorlog was voorbij maar het
land en de mensen leden nog dagelijks gebrek. Als kind
was ik mij dat niet zo bewust, ik leefde in ons gezin
van zes kinderen in een warm nest. Er waren neven en
nichten uit Zeeland bij ons in huis, omdat hun huis
onder water stond. Het was een gezellige en drukke
bedoening in huis. Nieuwe speelkameraadjes, en met
twaalf, dertien man aan tafel eten. Mijn vader en
moeder zongen veel, en wij zongen uit volle borst mee.
Er waren gelukkig genoeg oudere zussen en nichten in
huis om mijn moeder mee te helpen de huishoudelijke
beslommeringen.
Maar de mooiste herinnering aan die tijd is de afwas na
het warme eten, want dan zongen we in de keuken de
liedjes van de wederopbouw. Ik hou van Holland!
Landje aan de Zuiderzee. Dat stukje Holland draag ik
in mijn hard steeds mee!... Maar vooral natuurlijk het
bovenstaande liedje.

En in 1952 de watersnoodramp, waren die neven en
nichten weer bij ons, en weer stonden ze te zingen
in de keuken! Ondanks al die ellende, wat een mooie
tijd was dat. Er was hoop er was eensgezindheid,
samen konden we alles aan! Het oranjegevoel was
ook heel sterk. iedere buurt had zijn eigen
Oranjevereniging. Op 4 september 1948 werd
Juliana Koningin der Nederlanden en iedereen liep
mee in de optocht. Alles was versierd met rood wit
blauwe vlaggen en oranje vaandels.
En nu, 55 jaar later komt haar kleinzoon op de
troon. We krijgen een Koning !!
Koningin Beatrix maakt plaats voor de nieuwe
generatie. Ondanks het gevoel van heimwee en
hang naar het oude is er ook een sterke wil om met
nieuw elan de toekomst in te gaan. Juist nu, in de
maalstroom van recessie en tegenslag is
eensgezindheid nodig. Ook al ben je geen Royalist,
toch is Oranje de kleur die ons samenbindt.
Het bindmiddel dat we alleen in ons landje kennen:
“Ik worstel en kom boven” of “Ik zal handhaven“
Bombastische kreten uit het verleden die weer
betekenis krijgen in ons kikkerlandje. Leven onder
de zeespiegel, op drasse grond die we met hard en
ziel liefhebben.
Voortdurend leven onder Code Oranje.
Eachteister.
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Behandeling volgens afspraak
Knippen €12,00
Havenstraat 16, 8574SE, Bakhuizen
Tel: 0615544695, 0514-850196

Havencafé Restaurant
‘de Pyramide’ Warns
Met terras aan het water
Geopend van 22 maart – 27 oktober

Vrijdag, zaterdag en zondag open v.a. 12.00 uur

Tsjalk 13, 8721 EN, Warns

In juli en augustus alleen op maandag en dinsdag
gesloten

tel. 0514-682290
internet:
www.jachthavendepyramide.nl

Ook voor groepsarrangementen
kunt u ons bellen: 0514-682290

email: depyramide@aol.nl
hyves:
www.depyramide-warns.hyves.nl

Vers, Bijzonder en Betaalbaar!!
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór
17 mei sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of
Tunkershof 4, Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt rond 1 juni.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een
stukje plaatsen?
Bel dan gerust Janette Everse 0514-582288
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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De VV HAPPYDAY
Op zaterdag 27 april organiseert RKVV Bakhuizen

Om half zeven is de grote finale van

afdeling jeugd weer haar jaarlijkse

“Het bakhûster kanon”. Zal het Karel Haarsma dit

VV HAPPYDAY ten bate van het jeugdvoetbal.
Natuurlijk is de VV HAPPYDAY er NIET alleen
voor de voetballers, maar voor héél Bakhuizen en
omstreken. Om 3 uur beginnen we met

jaar weer lukken om met de titel aan de haal te
gaan? Karel wist al twee jaar achter elkaar te
winnen. Er staat voor de winnaar weer een fraaie
bokaal te wachten.

voetbalwedstrijden, waar de jeugdelftallen van

Om 7 uur staat er een touwtrekwedstrijd op het

RKVV Bakhuizen het op zullen nemen tegen hun

programma. Onze drie seniorenteams en een team

Heiten of Memmen, dit belooft een doldwaas en

met bestuursleden zullen dan onderling strijden om

spetterend begin van de bazar te worden.

de titel “De beste lûkers van Bakhûzen”.

Om 4 uur start de bazar. Op ons fraaie

Na afloop is er groot feest in de kantine met DJ

sportcomplex staan dan weer vele spelletjes

Sjouke.

opgesteld. Zo kun je er o.a latjeschieten,
voetbalsjoelen, gatenschieten, snelheidsschieten,
kopschieten, hoefijzer- en blikgooien, staat er
een pannakooi te wachten en kun je je geluk
beproeven met het luckyshot. Ook onze aller

Zoals je kunt lezen is er deze dag voor jong en oud
genoeg te doen, dus neem je pake en beppe mee,
beloof je moeder een lekker koud wijntje en trek
je heit uit die luie stoel en laten we er met elkaar
weer een HAPPY DAY van maken!

jongste bezoekers zijn we niet vergeten. Ze
kunnen o.a touwtje trekken, zich laten schminken
en staat er een gratis springkussen klaar. Verder
staan er weer eettentjes met de heerlijkste
gerechten klaar.

Schuimparty
We kunnen terugzien op een geslaagde avond voor de middelbare
schooljeugd van Bakhuizen. De schuimparty van 12 januari was een
succes voor ongeveer 50 jongeren uit Bakhuizen en omgeving.
Het vele schuim kwam de jeugd tot aan de middel en vele verdwenen
kopje onder. Volgens de jeugd is het zeker voor herhaling vatbaar.
Achteraf was het een tikkeltje te koud maar dat mocht de pret niet
drukken.
Als deze Op ‘e Hichte uit is hebben we al weer een activiteit gehad:
een gezellige avond met een darttoernooi. Hopelijk kunnen weer op
een geslaagde avond terug zien.
Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie een vervolg aan onze activiteiten zullen geven.
Omdat het onze opzet is om dingen te organiseren voor de jeugd vanaf de middelbare school willen wij graag ook de
mening van deze jeugd horen. Dus geef aan waar jullie behoefte aan hebben en/ of wat jullie zelf zouden willen
organiseren met ondersteuning van ons en het Swalkershus.
Ook suggesties van ouders zijn welkom via ina.kuipers@hetnet.nl
Siepie, Sietske, Hinke, Elles en Ina.
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Berichtjes van Dorpsbelang en Gemeente….
VERZOEK TOT BETALING CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP DORPSBELANG BAKHUIZEN MIRNS EN
RIJS EN ABONNEMENT OP E HICHTE voor het jaar 2013.
Dit verzoek is bestemd voor de leden die NIET per automatische incasso betalen.
Graag voor eind april € 7 euro overmaken op rekening 3050.56.611 ten name van Dorpsbelang Bakhuizen,
Mirns en Rijs.
Indien u uw e-mail adres vermeldt of toestuurt, krijgt u een bevestiging van ontvangst en uw lidnummer
gemaild.
Namens Dorpsbelang BMR, de penningmeester Bram Boehlé (bram.boehle@gmail.com)

Melding aan de gemeente
Website van de gemeente
http://www.defriesemeren.nl/
Als je een melding wilt doen over bijvoorbeeld schade,
kapotte lichtmast of een calamiteit ga dan naar het
blauwe vlak met de kop:
Direct naar
-Contact
-Melding aan de gemeente
-Verloren en gevonden voorwerpen
-Gemeentepagina
Vervolgens naar Melding aan de gemeente. Via deze
link komt u op de pagina Melding aan de gemeente
met veel informatie en onderstaande tekst.
Als u opmerkt dat er in uw buurt iets mis is met de
openbare voorzieningen, denk aan het trottoir,
plantsoenen, speeltoestellen, het riool,
straatverlichting of straatmeubilair, laat het ons dan
alstublieft weten. Wij zorgen dat het opgelost wordt.
Ook voor geluidsoverlast, milieuvervuiling of een niet
geleegde afvalcontainer kunt u bij ons terecht. U kunt
dat telefonisch melden (via: 14 05 14), via het
digitale meldpunt.
de onderhoudstoestand van de wegen, trottoirs,
plantsoenen en speeltoestellen;

•
•

rioleringsproblemen;

•

defecte straatverlichting;

•

kapot straatmeubilair;

•

geluidsoverlast;

•

milieuvervuiling; een niet geleegde afvalcontainer

etc.

Melding via internet
U kunt uw melding doen via het digitale meldpunt. We
verzoeken u vriendelijk uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres in te vullen, zodat wij
u eventueel voor meer informatie kunnen bereiken.
Melding via de telefoon
U kunt ook telefonisch melding maken. Belt u dan
tijdens kantooruren met telefoonnummer 14 05 14.
Voor meldingen over kapotte of beschadigde
straatverlichting kunt u behalve bij de gemeente ook
terecht bij Ziut. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.
Het storingsnummer van Ziut is: 088 9450 250. Voor
een vlotte afhandeling van de melding moet u behalve
de locatie van de lantaarnpaal (plaatsnaam en straat),
ook het nummer van de paal zelf bij de hand hebben.
Dit nummer staat op de gele sticker op de mast.
Spoedmeldingen
Voor spoedmeldingen buiten kantooruren belt u de
volgende telefoonnummers:
• Voor spoedmeldingen openbare ruimten
(onder andere storingen aan het hoofdriool) belt u

0513 - 239 595
• Voor meldingen in geval van milieucalamiteit kunt u
bellen met het provinciale milieu alarmnummer
058 - 212 24 22.
• Voor noodgevallen belt u de politie op 112 of bij
minder spoed via 0900 88 44
Digitaal formulier:
Meldpunt
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Dodenherdenking 2013

“Een cel is maar twee meter lang/ en nauw twee
meter breed,/ wel kleiner nog is het stuk grond/ dat
ik nu nog niet weet,/ maar waar ik naamloos rusten
zal,/ mijn makkers bovendien,/ wij waren achttien in
getal,/ geen zal de avond zien.”
Dit is de eerste strofe van het gedicht “De Achttien
Dooden” dat Jan Campert schreef naar aanleiding van
de executie van achttien verzetsstrijders op 13 maart
1941 op de Waalsdorpervlakte. Nadat het eerst in het
toen illegale blad Vrij Nederland was geplaatst,
verscheen het in maart 1943 als rijmprent, die voor
vijf gulden werd verkocht (naar schatting 15.000
stuks) om Joodse kinderen te kunnen laten
onderduiken.
Prachtig, hoe een ontroerend eerbetoon aan
verzetsstrijders die hun leven gaven voor de vrijheid
van ons land, tegelijkertijd het middel werd om
onderduikers te helpen.
Jan Campert schreef dit gedicht om uiting te geven
aan zijn verdriet en verontwaardiging.
Wij, nu ruim zeventig jaar later, gedenken in stilte.
Wij staan stil bij al die slachtoffers van het nazi
regiem. Zij die verzet pleegden, zij die streden voor
onze vrijheid als burger of als militair en zij, de
onschuldige slachtoffers, bijvoorbeeld omdat ras of
geaardheid de bezetter niet aanstond. Hier, in ons
dorp, kiezen we op 4 mei de negen graven van de
vliegeniers, die op ons kerkhof hun laatste rustplaats
vonden, als plaats om te gedenken. Zij staan symbool
voor al die overige slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Maar ook zij, die vielen bij de
talloze andere conflicten in onze verdeelde wereld, in
het verleden maar helaas ook nu in onze tijd,
gedenken we deze avond.
Fijn, dat ook deze keer de kinderen van de basisschool
weer present zijn. Als vertegenwoordigers van de
toekomst geven zij daarmee blijk dat de 4 mei
herdenking bij hen later in goede handen zal zijn.

Programma:
18.00 uur Vlaggen halfstok.
19.00 uur Klokgelui.
19.30 uur Samenkomst in de St. Odulphuskerk met
orgelspel en inleiding door pastor Mulder.
19.45 uur Begeleid door klokgelui, stille tocht naar de
graven van de omgekomen vliegers,
waarbij zwijgend een ronde om het kerkhof wordt
gemaakt.
19.55 uur Iedereen is verzameld rond de graven.
De kerkhofsvlaggen worden halfstok gehesen.
19.57 uur Klok stil; de ‘Taptoe’ wordt geblazen als
eresaluut aan de gevallenen.
20.00 uur De klok slaat acht uur; vervolgens twee
minuten stilte.
20.02 uur Wilhelmus (eerste en zesde couplet) en
vervolgens het Engels, Canadees en Australisch
volkslied m.m.v. Euphonia.
- Aansluitend kranslegging en toespraak door de
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.
- Kinderen van basisschool ‘de Toekomst’ leggen
bloemen en lezen eigen gedichten.
- Gelegenheid voor anderen om hun meegebrachte
bloemen neer te leggen.
- Afsluitend woord namens 4 mei comité.

Historisch werkverband BMR: OPROEP!!
Op ‘e Hichte is een prachtig medium om de inwoners van onze dorpen te bereiken. En dat wil het “Historisch
werkverband BMR”. Onze dorpsgenoten op de hoogte houden. Maar we hebben ook vragen aan u. Dat deden we in
vorige uitgaven van Op ‘e Hichte ook al veel, maar het levert eigenlijk niet zo veel respons op.
Daarom hebben we nu een meer specifieke vraag, die vooral gericht is op het onderzoek hoe onze jongeren
vroeger de tijd doorkwamen. De vraag gaat b.v. over vrije tijd en uitgangsleven van vroeger. We zoeken nog foto’s
van de bandjes van vroeger, het caféleven van toen en misschien van eens een knokpartijtje. Het kunnen foto’s
zijn, maar misschien is er ook nog film (8 mm-film) of audiomateriaal.
Films en foto’s kunnen ook bijzondere gebeurtenissen als onderwerp hebben b.v. eerste communie of kerkbrand of
iets dergelijks. Altijd moet het materiaal wel voor openbare publicatie worden vrijgegeven.
Heeft u nog iets voor ons, wilt u dan contact opnemen met Tinus de Vreeze (tel.: 581283) of met andere leden
van de werkgroep.
Herman Melchers
Tinus de Vreeze
De werkgroep: Jan de Boer
Baukje Miedema
Jan van Zijverden
Auke Bult
Christiaan Draaijer
Pieter Postma
Henk de Kroon
Fedde de Vreeze
Piet van der Linden
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De Avond4daagse staat weer voor de deur
Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO de Avond4daagse in Bakhuizen. Dit jaar vindt de Avond4daagse plaats
op 13, 14, 15 en 16 mei aanstaande. Loopt u ook mee?
Veel basisschoolleerlingen doen ieder jaar mee aan de Avond4daagse. Ook dit jaar verwacht de organisatie weer
honderden leerlingen uit de omgeving, die tijdens de Avond4daagse gezellig met elkaar op pad gaan.
Maar de Avond4daagse is niet alleen voor de jeugd, maar juist voor álle wandelliefhebbers. Bakhuizen leent zich
door de omgeving natuurlijk erg goed voor mooie routes, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Afstanden
De Avond4daagse kent 3 verschillende afstanden, namelijk 5, 10 en 15 kilometer per avond. De meeste deelnemers
kiezen voor 5 en 10 kilometer. Maar, de vier routes van 15 kilometer zijn ook zeker goed te doen voor wat meer
geoefende wandelaars.
Startplaats en tijden
De Avond4daagse start iedere avond bij De Gearte. De deelnemers aan de 10 en 15 kilometer kunnen al om 17.30
uur starten. De deelnemers aan de 5 kilometer starten om 18.00 uur.
Meedoen?
Als u wilt meedoen, dan kunt u zich op de 1e avond (maandag 13 mei) melden bij de inschrijfbalie in De Gearte. Het
inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon.
Het inschrijven van de leerlingen loopt zoals voorgaande jaren via school. De leerlingen worden hierover apart
geïnformeerd.

Spreekuur Thuiszorg Oudemirdum bij de
Huisartsenpraktijk Dijkstra te Bakhuizen
Vanaf donderdag 28 maart 2013 houdt
Wijkverpleegkundige Anita Kerkstra van thuiszorg
Oudemirdum elke donderdag van 15.00 - 16.00 uur
inloop spreekuur in de huisartsenpraktijk te
Bakhuizen, Pastoor Coendershof 11.
U kunt hier terecht voor vragen over
verzorging & verpleging, hulp in de huishouding,
nachtzorg en thuisbegeleiding, personenalarmering,
maaltijdvoorziening, hulpmiddelen en vrijwilligers.
Omdat het in de praktijk is zijn er korte lijnen met de
huisarts, assistentes en praktijkondersteuner. De
wijkverpleegkundige kan dus altijd belangrijke zaken
overleggen met de andere disciplines. Ik geef u graag
informatie en advies over bovenstaande onderdelen.

Wees Welkom!!
Vriendelijke groet,
Anita Kerkstra

OPROEP van Dorpsbelangen BMR
Het Bestuur van Dorpsbelangen heeft het plan
om aandacht te gaan besteden aan de
website Bakhuizen.nl. Het is onze bedoeling
om de site een meer centrale plaats in de
communicatie in en buiten BMR te gaan
geven.
Wie wil er mee doen? Het gaat er in eerste
instantie om de site meer inhoud en
uitstraling te geven en daarna om deze ook
goed bij te houden.
Meld je aan per email bij w.blomsma@xs4all.nl
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De bij en it fergif

Ik wit net oft jimme al
wolris heard hawwe fan ’e
‘BIJEN-VERDWIJN-ZIEKTE’?
Dat is de lêste jierren in grut
probleem yn’e bijehâlderij.
In soad bijefolken oerlibje de
winter net. Yn it begjin
wisten se net wêr’t dat fan
kaam.
Yn alle gefallen is it foar bijen lestiger no’t de tiden
fan ‘t jier feroarje:
De maitiid begjint earder. Dêrtroch binne de blommen
earder útbloeid, sadat der oan’e ein fan’e simmer
hast gjin huning mear is.
En dan bliuwt it ek noch ris waarm oan’t yn novimber
ta. Pas as it kâlder as 15 graden is geane bijen yn’e
winterrêst; se sjogge net op’e kalinder. Dêrtroch fleane se alle dagen noch út mar der is nearne mear huning te finen.
Yn plak fan dat se dan folfretten en mei in moaie foarrie huning de winter yngeane, is it mei honger yn it liif
en gjin reserves.
Mar ek as it it moaiste waar fan’e wrâld is en alle
blomkes bloeie blykt dat de bijen minder huning
ophelje as eartiids.
Der waard natuerlik al langer mei argewaasje nei alle
soarten fan fergif sjoen, dy’t yn’e lânbou brûkt wurde:
it is fergif foar ynsekten en bijen binne ommers ek
ynsekten.
As se lânboufergif teste, sjogge se oft oare ynsekten,
sa as bijen, der ek oan dea geane. As se net dea gean,
is de konklúzje dat it fergif feilich is.

Bijen fertelle oan elkoar wêr’t se huning fûn ha troch
yn’e loft te dûnsjen mei bepaalde patroanen. Dan kin
de hiele swerm dêrhinne wêr’t it measte te heljen is.
No docht bliken guon fan dy fergifsoarten, de bijen net
mear dûnsje kinne. De measte fergiffen binne senuwgif
en ik kin my wol foarstelle dat dûnsjen net sa goed
mear wol as jo in hapke senuwfergif op hawwe.
Yn Frankryk spilet it it measte. Jimme kinne fêst dy
moaie útstrekte sinneblomfjilden fan súd Frankryk wol.
Al dy sinneblomsiedsjes dope se yn it fergif foardat se
se yn’e grûn dogge. Hardstikke handich, dan hast ek
gjin lêst fan fretterij! Alle siedsjes wurde
sinneblommen. Mar it blykt dat letter yn’e huning fan’e
sinneblommen noch restsjes fan dat fergif sitte. It is
net sa’n soad dat de huningiters dêr dea fan geane, mar
it wurket wol ‘op’e senuwen’.
Alles wat foar bijen jildt, jildt fansels ek foar oare
insekten dy’t huning ite en derfoar soargje dat planten
bestood wurde.
Yn guon lannen binne dy fergifsoarten al ferbean. Mar
yn de measte lannen net. Der is natuerlik in soad jild
mei muoid: de yndustry fertsjinnet oan’e ferkeap, mar
ek de boeren, dy’t it faak al net sa breed hawwe, helje
mei fergif in folle hegere opbringst.
Mar Einstein hat ris sein dat as der
gjin bijen mear binne, de minske noch
fjouwer jier te gean hat.
‘Gjin bijen, gjin befruchting, gjin
planten, gjin bisten, gjin minsken…’
En Einstein hie wol faker gelyk…

Appelactie LMK een groot succes, en toch...
De actie startte perfect in Mirns en Rijs op woensdag 6 februari. Het venten verliep voorspoedig.
Vervolgens startten er 4 mannen op vrijdag 8 februari met de appel actie in Bakhuizen.
Dat verliep ook voorspoedig. Echter halverwege Bakhuizen in de buurt van de St.Odulphusstraat raakten de appels
op. Snel overleg volgde met Lemmer. Ook daar waren alle zakken met appels op; uitverkocht. Het bestuur durfde
het niet aan om nog eens 200 zakken te laten komen.
Al weer pech voor het laatste deel van Bakhuizen. Excuses. Volgend jaar starten we in de buurt van de
ijsbaan/ haven.
Tot slot, u allen hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Er zijn in totaal wel heel veel appels verkocht.
Mogen we toch volgend jaar weer op u allen rekenen?
Jappie Muizelaar, Johannes Rijpma, LMK : Lemster Mannenkoor.
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Houden we carnaval in leven?

Houden we de Blauwe Bok in leven??

Of…maken we er kebab van??

Ja, maar wat zijn de voor en nadelen?
Wat zijn de voordelen met het verdwijnen van cv?
# Heerlijke kebab.
# We hebben meer vrijetijd.
# We houden geld over.
# Minder last van nadorst en katers.

Er staat een paard in

# De Gearte heeft weer en kamertje over.

paard in de gang

# De kleding kan naar de arme kindertjes.
# De arme donkere kindertjes kunnen dan ook polonaise lopen.

Maar wat zijn de nadelen?
# We mogen geen polonaise meer lopen.
# Minder feestjes.
# Minder gezelligheid.
# Het kindercarnaval verdwijnt.
# Jullie zien mij minder vaak.
# Het leven wordt een beetje minder mooi.
# Minder bier.
# Je hebt geen kans meer om Prins carnaval
te worden.

de gang ja ja een
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Houden we carnaval in leven? Vervolg….

Maar willen we wel stoppen???

En daarom hebben we een plannetje bedacht….
Namelijk:

Na afloop van het carnaval, zijn er bij veel leden en oud-leden van ONZE carnavalsvereniging
weer de carnavalskriebels los gekomen. De bezoekers van deze avond waren het er allemaal
over eens dat deze vereniging NIET mag verdwijnen. Dus leekt het ons een leuk idee om De
CLUB VAN ELF te beginnen, waar iedereen lid van kan worden.

Wat houdt de club van elf in?
Leden, oud-leden maar ook niet leden kunnen zich aansluiten bij De Club van Elf. Men betaalt
dan elf euro per jaar. Deze elf euro zal worden besteed aan de muziek voor de
carnavalszaterdagavond. Deze avond zal de muziek in de tussenzaal (aan de achterwand)
spelen, deze zaal is kleiner, dus gezelliger.

Voordeel voor de carnavalsvereniging?

Wat zijn de voordelen van de Club

Deze avond zal de carnavalsvereniging weinig

van Elf leden?

kosten aan de muziek kwijt zijn, en hoe

Men steunt onze vereniging en deze leden

meer leden, hoe meer bezoekers, hoe meer

krijgen 1 entree kaart op naam en een

gezelligheid. En komen er wellicht nieuwe

vrijkaart voor deze avond, andere bezoekers

fanatieke leden bij die bijvoorbeeld willen

betalen bv 5 euro entree.

helpen bij het tuinfeest, in het bestuur
willen of prins willen worden
Wie vragen om lid te worden?
Iedereen kan lid worden, leden, oud leden
maar ook je buurman.
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Houden we carnaval in leven? Vervolg...

Even een rekensommetje.
Conclusie.

Je hebt 30

leden, € 330

Je hebt 111

leden, € 1221

Je hebt 333

leden, € 3663

meer gezelligheid. En het jaar erna nog meer mensen,

Je hebt 999

leden, € 10989

nog meer gezelligheid, en het jaar erna nog veeeeel

De carnavalsvereniging zal hopelijk op deze avond
meer bezoekers trekken. En hoe meer mensen hoe

meer mensen, en dan zal de Gearte wellicht te klein

Je hebt 1013 leden,€ 11143

worden, en zijn we verplicht om een ander locatie te

Je hebt 6378 leden, € 70158

zoeken. Maar wie dan leeft, wie dan……

Je hebt 999999 leden, € 10999989

Geef je daarom op als lid van de club van elf en
steun Carnavalsvereniging De Blauwe Bok.

Je kunt je aanmelden bij
Thea Thibaudier
Ria van der Kooi
Trudy Rossi
Etty de Groot

( info@autorijschool-thea.nl)
( r.vanderkooi@telfort.nl)
( m.rossi@ziggo.nl)
( e_j_visser@hetnet.nl)

Voor meer info kun je ook altijd terecht bij een van bovenstaande mensen!!

Ja, ik word lid van de
Carnavalsvereniging De Blauwe Bok:
De Club van Elf

Naam……………………………………………….
Adres……………………………………………..
Woonplaats…………………………………..
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7 April open dag Tennis Vereniging Bakhuizen

Het tennisseizoen staat weer voor de deur en dit wil de tennis vereniging traditioneel
openen met het bekende openingstoernooi.

We starten 7 april ‘s morgens om 11 uur met de junioren en om 13 uur hebben we toernooi voor de senioren.
Dit openingstoernooi is gelijk ook de open dag en niet leden kunnen langskomen voor informatie en/of om
eventueel gelijk een balletje mee te slaan, bij de indeling zal hier uiteraard rekening mee worden gehouden.

Dus iedereen is van harte welkom.
We rekenen op een grote opkomst om er met z’n allen een gezellige morgen en middag van te maken.

!!!OPEN DAG!!!
TENNISVERENIGING BAKHUIZEN
Wanneer:

Zondag 7 April 2013

Waar:

Tennisbanen T.V. Bakhuizen en kantine S.V. Bakhuizen

Hoe laat:

vanaf 11.00 uur de junioren
vanaf 12.30 de senioren

Wat is er allemaal:
Informatie verkrijgen bij het bestuur
Jeugdtoernooi van 11.00 – 12.30 uur
Seniorentoernooi vanaf 13.00 uur
tennis lessen voorjaar 2013
Kom eens kennis maken met een leuke, uitdagende en vooral gezellige sport,
TENNIS!
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Feestmiddag in de "Klink" van de Zonnebloem in Koudum afd Bakhuizen
Hemelum Koudum

Woensdag 13-02-2013 hadden wij een geweldige middag.
In een volle zaal; zelden waren er zoveel gasten. Eerst allemaal een kopje koffie of thee met een
heerlijke gevulde koek die ons werd aangeboden door bakkerij de Vries. De middag werd verzorgd door
Vocaal Ensemble Intermezzo: 4 dames en 1 heer (er was 1 dame ziek). Een afwisselend programma met
piano, fluit en trom. Ook werd er prachtig gezongen. Friese liedjes en operafragmenten van Mozart
kwamen voorbij.
In de pauze nog een hapje en een drankje.
Bij elk fragment verkleedden de dames zich, wat voor ons een prachtig
gezicht was. Onze voorzitter Jelle Dijkstra bedankte het vocaal
ensemble voor de zeer geslaagde middag en wenste
iedereen wel thuis.
Rooske Fekkes - vd Werf

Expositie van Het 'Bakhuisje' uit Bakhuizen in
Deventer

Het 'Bakhuisje', gemaakt van oud gereedschap
uit Bakhuizen en omgeving door Frans van der
Werf en Lot Brandt, is van 2 april tot en met 3
mei 2013 te zien in de Bergkerk te Deventer.
(Bergkerkplein 1, openingstijden di. t/m zo.
11.00 - 17.00 uur.) De kerk is gebouwd in de
bloeitijd van deze Hanzestad, in de jaren
1198-1209, vlakbij het toenmalig Deventer
havenkwartier.
Tijdens de maand april zijn er diverse grote
festiviteiten in de kerk, naar verwachting zullen
er ongeveer vier -tot vijfduizend mensen voorbij
komen.
Zelfs de burgemeester van Deventer heeft al
gevraagd waar de tentoonstelling over zal gaan,
omdat de lintjesregen de maand april ook plaats
zal vinden in de Bergkerk.

Al met al leuk om te weten voor alle mensen
die destijds hun (geliefde of afgedankte) oude
stukken gereedschap hebben gedoneerd.
Deze zullen zo meteen schitteren in het hart
van deze mooie expositieruimte.

Naast het Bakhuisje zullen er diverse andere
werkstukken te zien zijn.

Op naar Deventer, prachtig gelegen langs de
IJssel. De stad zelf is al een bezoekje waard,
met zijn oude kern vol gezellige originele
winkeltjes.
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Er was eens een shantykoor ...
Wat kan er zoal in je opkomen wanneer je door de
straten van Bakhuizen wandelt?

Daar staan jullie dan, 28 mannen en vrouwen,

Slaperig dorp?

Eerst natuurlijk met een repertoire. Wij zochten de
shantyliedjes zelf uit, kan je gelukkig gewoon op
internet vinden en we kenden er al een paar. Vervolgens
ging Gert ze zelf instuderen en voorzingen. Ook had hij
een blokfluit bij zich om de toon aan te geven.

Stil?
Niets is minder waar.
Het Shantykoor Bakhústerheech Sjongers bewijst
het tegendeel.
Ze zingen erop los, zo blijkt. Er is door Romke de
Jong van omroep Nijefurd zelfs om een cd gevraagd,
omdat hij nu en dan eens een liedje wil draaien van
het koor.
Hoogste tijd voor een interview met
Tjitske Jansen-Mous, mede-oprichtster van het
Shantykoor Bakhústerheech Sjongers.

Hoe is het allemaal begonnen met jullie koor
Tjitske?
Dat zal zo'n 14 of 15 jaar geleden zijn geweest. Sukke,
Rien en ik zaten op een terrasje in Oudemirdum. We
waren er speciaal naartoe gegaan vanwege een
shantykoor-optreden.
Ik was meteen verkocht en zei tegen Sukke en Rien;
kunnen wij niet een shantykoor beginnen in Bakhuizen?
Ze reageerden enthousiast.

geen ervaring. Waar begin je?

Dan begint het zoeken.
Wie zingt wat, op welke toonhoogte en waar ga je staan
in het koor?
Dat gaf wel wat strubbelingen. Gert heeft toen het
frame neergezet van ons koor.
Na 6 maanden vond Gert het welletjes, hij had al een
koor te dirigeren namelijk. Twee was gewoon teveel.

Dat is even schrikken, hoe verder?
Toen is Rien ervoor gaan staan. Gewoon omdat er
niemand anders voorhanden was. Rien zei altijd: Zodra
we een ander hebben ga ik weer zingen. Want dat deed
hij gewoon veel liever.
Maar die ander liet nog even op zich wachten.
Uiteindelijk heeft Rien wel 6 jaar voor het koor gestaan.
Hij heeft zelfs een cursus dirigeren gevolgd.
Rien bracht vooral het plezier in zingen op de kaart,
maar technisch bleven we op hetzelfde niveau hangen.
We hadden na al die jaren een 'echte' dirigent nodig!

Hoe pak je dat aan, een shantykoor beginnen?
Nou, eerst hebben we vooral mondeling veel reclame
gemaakt voor onze plannen. We zaten in die tijd veel
in 't Syltsje bijvoorbeeld, dan pikten we er mensen uit
en zeiden: echt iets voor jou, zingen in een
shantykoor.
Daarnaast hebben we briefjes rondgedeeld en advertenties gezet met de vraag: "Wie mee wil zingen moet
naar de Gearte komen." Op de afgesproken avond
bleken er 28 mensen in de zaal te zitten. Veel meer
dan we hadden verwacht!
Diezelfde avond hebben we spijkers met koppen
geslagen. We hebben meteen een bestuur gekozen.
Maar we hadden geen dirigent en geen muzikanten!
Wel heel veel enthousiasme.

Toen begon onze zoektocht naar een dirigent.
We hebben eerst Gert Stobbe benaderd. Hij wilde ons
wel even uit de brand helpen.
Hij nam ook zijn zus mee, die speelde accordeon, dus
we hadden gelukkig alvast een muzikant.

Hoe vind je Een Echte Dirigent?
Ook weer door advertenties te plaatsen, mondeling
navraag te doen en om je heen kijken.
Zo hebben we Hiltje Veenstra gevonden. We hoorden
dat zij dirigent was geweest van een kinderkoor en
hebben haar benaderd. Ze is naar een koorrepetitie
komen luisteren en heeft 'ja' gezegd.
Wij zijn heel blij met Hiltje, zij is tot de dag van
vandaag onze dirigent.

En hoe zit het met de muzikanten?
Dat is een lang verhaal, er zijn nogal wat muzikanten
voorbij gekomen. Zo hadden we natuurlijk de zus van
Gert in het begin, zij is inmiddels overleden. Daarna
hadden we Jentsje uit Warns. Een van onze zangers,
Tryntsje, gaf aan ook accordeon te kunnen en willen
spelen. Jentsje stopte en Henk begon met zijn trekzak
mee te spelen. Tjerk uit Warns sloot zich aan, een
natuurtalent. Kon geen noot lezen, maar speelde alles
na. Helaas overleed Tjerk plotseling. Toen moesten we
weer op zoek. Aad heeft ook een paar jaar meegespeeld
op gitaar. Tineke uit Workum doet al een tijd mee.
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Al met al bleef het een beetje zoeken.
Tot ik tijdens een kaartavondje in de Domper een tip
kreeg van Herman; ik weet een heel goede
accordeonist, die moet je vragen, die jongen kan
spelen!

Wanneer je terugdenkt aan al jullie optredens,
welke springen eruit?
Dat we in Rotterdam bij de havens hebben gezongen,
fantastisch mooi.

Dat bleek Arno te zijn. Sukke is erop af gegaan om hem
te vragen. Hij wilde het wel eens proberen en wat
bleek, hij vond het hartstikke leuk. Wij blij, want hij
speelt inderdaad heel goed. Dus we hebben nu 3
accordeonisten.

Of in Woudsend, we zongen toen samen met nog vele
andere shantykoren, ieder op een eigen skûtsje. Al het
publiek op de kade. Terwijl wij al zingend
binnenvoeren, daar krijg je echt kippenvel van.

Hebben jullie veel verloop?

Of die keer dat we in 't Thialf zongen, in Heerenveen.
We wilden in het Guinnessbook of records komen met
het grootste shantykoor. Er waren tweeduizend zangers!
En de groep Pigmeat zorgde voor de muziek.

We hebben vanaf het begin een kerngroep van dertig
zangers, man en vrouw. Het is een hecht koor.
Er is veel plezier.

Waar komt het bij jou vandaan, het willen
zingen?
Mijn vader en moeder konden goed zingen, ik heb het
van huis uit meegekregen.
Ik heb tien jaar bij het jongerenkoor Meso gezongen in
Balk.

Wat doet het met je, zingen?
Het maakt mijn hoofd leeg. Alle sores ben je kwijt.
Stel je bent moe, je gaat zingen en de moeheid
verdwijnt. Ik word een heel ander mens. Blij. Of een
lied brengt melancholie. Alles komt voorbij.

Nu je al jaren problemen hebt met je
gezondheid, is zingen bij het koor nog haalbaar?
Ja, zingen bij het koor gaat altijd door voor me.
Juist, want dan staat mijn gezondheid even op de
achtergrond. Zodra we samen zingen ontstaat er
saamhorigheid. Je bent één. Dat zie je aan de mensen
om je heen, het plezier dat ze eraan beleven.

Wat er dan door je heengaat, wanneer tweeduizend
stemmen "'n Frysk om Utens" , of
"de Friezen sille sjongen" zingen.
Dat kan je bijna niet navertellen. Om met zoveel
mensen één te zijn.
Ik wil ook graag noemen dat ik zo genoten heb van onze
eigen Shantyrette ter ere van ons 10-jarig bestaan.
Henk heeft de voorstelling geschreven en Rien het
decor gemaakt. We hebben in de Gearte voor een volle
zaal onze show neergezet en het was een heel
geslaagde avond. We hebben kunnen laten zien, dit zijn
wij.
Het koor van Bakhuizen.

Wat hebben jullie veel meegemaakt sinds die
oproep vele jaren geleden!
Ja, dat hadden we toen nooit gedacht.
Het begon heel relaxed, we zien wel hoever we komen.
Dan voel ik trots.
Dat ons koor bestaat.

Wil je nog iets kwijt over het shantykoor
Tjitske?
Ja, ik wil graag zeggen: vind je zingen leuk?
Je bent van harte welkom in ons koor, kom gewoon
een keertje kijken als we aan het repeteren zijn.
In de Gearte, elke dinsdagavond, van 20.00 tot 21.30
uur.
Dit geldt natuurlijk ook voor muzikanten.
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Bakhûster Feest 2013

“Spreekwoorden en gezegden”

Woensdag 19 juni

Donderdag 20 juni

Opening Bakhûster Feest

Bakhûster lunch

met Ballonnenwedstrijd

MFC “de Gearte”

Evenemententerrein
Bingo en Klaverjassen
The Voice of Bakhûzen

MFC “de Gearte”

met gastspreker Klaas Jansma
MFC “de Gearte”

Theorieronde
MFC “de Gearte”

Vrijdag 21 juni

Zaterdag 22 juni

Kinderspelen

Optocht

Sportvelden

Thema: “Spreekwoorden en gezegden”

Zeskamp

Water spektakel

Sportvelden

Bij de haven

Optocht

Matinee

Thema “Spreekwoorden en gezegden”
Playbackshow
MFC “de Gearte”

Zondag 23 juni
Zakslaan
Bij de haven

Prijsuitreiking en trekking van de verloting
MFC “de Gearte”
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STICHTING
BAKHÛSTERFEEST
ORGANISEERT WOENSDAG 19 JUNI
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De Snippefangers
en optredens van:
Jappie Muizelaar, Linda de Jong, Jan Boonstra, Johannes Rypma,
Bert Ludema, Alie Ludema en Grytsje Melchers.

Met gastspreker:

Klaas Jansma
Voorverkoop € 8.00

~

aan de kassa € 10.00

Voorverkoop start 29 mei in
MFC de Gearte en de Spar
Aanvang: 20.00uur

MFC de Gearte
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Wurk oan’e Luts

Ein ferline jier fytste ik moarns betiid nei Balk. Der skynden grutte ljochten oer de Luts. Ik tocht al heal dat der in
drenkeling socht waard. Doe’t ik letter wer werom kaam, seach ik dat der minsken fanôf boatsjes yn’e Luts oan it
wurk wiene. De boatsjes wiene giel mei swart en der stie mei grutte letters ‘KLAAR’ op. Leuke namme, tocht ik.
Mar twa wiken lyn wiene se der nòch net KLAAR en ik waard yntusken hieltyd nijskjirriger wat se dêr no allegeare
útfûnen.
Op fersyk krige ik allegeare ynformaasje tastjoerd, wat jimme hjirûnder yn it koart neilêze kinne.

‘Met de boot naar het bos’.
Sa hjit it projekt wat der op dit stuit útfiert wurdt.
It is in gearwurking fan de gemeente, de provînsje, it Wetterskip, de Marrekrite, natoerorganisaasjes en in tal lokale
ûndernimmers.
It is de bedoeling om de Luts mei har sydtakken op te knappen, sadat minsken mei de boat echt it bosk ynkinne.
Derfoar moat der baggere wurden, der moat wâlbeskoeing komme en oanlizsteigerkes en der komme ‘milieufreonlike
wâlskanten’ . Sa kin de wettersporter wat maklikker in eintsje te kuierjen of te fytsen. Se sille ek in pear dûkers
ôfslútber meitsje sadat it waarme wetter út’e bosk de âlvestêddetocht net mear tsjinhâld. En foar de dassen komt
der in tunnel ûnder de Sminkewei troch.

It baggerbedriuw KLAAR út Brummen is op allegeare plakken dwaande mei syn wurk: der leit in sûger yn’e
Wytikkersfeart en ien yn’e Luts en se binne dwaande mei in driuwende kraan. Se ferwachtsje dat nije wike sawol de
van Swinderenfeart, de Spoekhoeksterfeart en de Luts al op djipte binne.
It sudelike part fan’e Rysterfeart is al dien en it noardelike part moat noch.
Yn it lân fan Mts Schotanus yn Harich is een bagger-/slibdepot ynrjochten, der gjit alle slib hinne.

Yntusken is it bedriuw Oosterhuis, in bedriuw yn grûn-, dyk- en wetterbouw út Nijeveen ek fol oan’e gong mei de
beskoeing fan hurdhouten pealtsje en skotten yn ‘e Luts. Yn’e beskoeing wurde ‘fups’ makke. In fup is in
‘fauna uittrede plaats’, in plak wêrt bisten by de kant op klimme kinne.
Begjin april sille se begjinne mei oanlizplakken en ek twa lânbou-brêgen oer de Wytikkersfeart. Dit sille se fanôf de
fêste wal dwaan, sadat se lânsfarende boatsjes op it wetter net hinderje.
It is de bedoeling dat it wurk begjin juli dit jier klear is.
En dan kinne minsken yn Balk elektryske ‘flústerboaten’ hiere om dêrmei nei it bosk te faren.
Of mei in kano nei hotel Jans of nei it Fûgeltsjepark
Meer info ook op twitter: @MdBnhB
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World Fair Trade Day bij Wereldwinkel ‘Gaasterlân’
Sneon 11 maaie is it feest by de Wrâldwinkel.
Alle jierren besteegje tûzenen Wrâldwinkels,
groepen produsinten en ymporteurs ekstra oandacht
oan earlike hannel mei respekt foar minsk en
miljeu.
Dy ekstra oandacht is benammen nedich foar de
produsinten yn ûntwikkelingslannen.
Yn de tsjintwurdige tiid fan ekonomyske delgong
krije de earmste minsken de grutste klappen. Se
kinne mar amper de holle boppe wetter hâlde.
Wat Fairtrade oangiet, der binne ûntwikkelingen
geande dy’t moed jouwe.
De ferkeap fan fairtrade produkten sit behoarlik yn
‘e lift. It tal konsuminten dat bewust kiest, wurdt
grutter. It wurdt ek hieltyd makkeliker, der binne in
protte produkten yn ‘e supermerken te keap.
Mei inoar kinne wy der foar soargje dat troch it
brûken fan fairtrade produkten de earmoede yn
Azië, Súd-Amearika en Afrika minder wurdt.

Hoe fiere wy de dei?
Wy biede oan de gemeenteried en B. en W. fan ús
skiedende gemeente in fairtrade moarnsbrochje oan
as tank foar harren stipe oan ús winkel yn de ôfrûne
jierren.
De hiele dei is der in terras by de winkel dêr’t jo
fergees kofje, tee en fruchtesop drinke kinne
der stiet in kream by de winkel. Yn de kream en yn de
winkel fine jo aardige presintsje en oanbiedings, û.o
foar memmedei op 12 maaie muzyk en dûns de hiele
dei troch
De goed tritich meiwurkers fan
Wrâldwinkel “Gaasterlân”noegje
jo fan herten út om op World
Fair Trade Day del te kommen
om te sjen wat der allegearre te
dwaan is en feest mei ús te
fieren.
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Ter ontspanning ende vermaack….
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Agenda MFC De Gearte
31 maart

Paaspop m.m.v. EXPOSURE (zie ook biografie) en DJ APPIE, aanvang 20.30 uur

06 april

Heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur

13 april

Grote Bingo, aanvang 20.30 uur
Heren B.E.O 1, aanvang 19.00 uur

20 april

Gymnastiek uitvoering, aanvang 17.00 uur

30 april

Koninginnedag vanaf 9.30 uur

11 mei

Grote Bingo, aanvang 20.30 uur

19 t/m 23 juni

Bakhuisterfeest, zie programma S.B.F.

31 maart Paaspop in M.F.C. De Gearte te Bakhuizen
EXPOSURE is de Feestband van Friesland ! Deze
zeskoppige band maakt al jarenlang Nederland onveilig
op een positieve manier, zet elke zaal op zijn kop en
maakt feesten waar nog lang over gesproken word. Het
kan altijd weer gekker…
Dit gebeurt met een zeer uiteenlopend repertoire
aangevuld met spetterende maar vooral originele acts.
Nummers uit de jaren 60 tot hedendaagse tophits
ontbreken niet binnen hun repertoire waarbij ook
nummers van eigen bodem langs komen.
Met veel verkleedpartijen, humor en interactie heeft
EXPOSURE de afgelopen jaren aangetoond alles aan te
kunnen.
Zo komen er acts voorbij als ” Film& Musical”, “het
Vaute Uur”, de Elvis-act, het interactieve “Muzikale
Draaiend Rad”, Top40-medley en “the Moofff medley”
en nog veel meer verrassende show elementen.

KONINGINNEDAG / KONINGSDAG / KRONINGSDAG
Tijdens deze bijzondere dag lijkt het ons leuk om ook
iets bijzonders te organiseren.
De kroonwisseling die deze dag plaats vind kunt u
volgen op een groot TV scherm in M.F.C. De Gearte.

Wij begroeten u graag deze dag 's morgens vanaf
09.30 uur met koffie en oranjekoek, consumpties
deze dag aantrekkelijk geprijsd.
Tevens zijn ervoor de kinderen leuke attracties
aanwezig!!
Ook is er gezellige muziek en maken we er met z'n
allen een feestdag van!!
Zegt het voort!
Tot de 30e!

Met deze feestband uit het Noorden is elk optreden
voor zowel jong als oud een gegarandeerd succes en
een feestavond die u nooit zal vergeten.
Deze avond is ook DJ APPIE aanwezig die het publiek
weer in opperste stemming zal brengen!!
Dus zorg dat je erbij bent op Paaszondag 31 maart a.s.
De zaal is open vanaf 20.30. Entree € 10,00

Oud Papier
Op zaterdag 13 april, 11 mei en zaterdag 8 juni wordt het oud papier
weer ingezameld. Het papier graag goed bundelen of verpakken in
een doos.
In de maand augustus wordt er GEEN oud papier opgehaald. Meer
informatie volgt in de volgende Op ‘e Hichte

