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KLOKKENLUIDER
Iedere morgen worden we om acht uur goedemorgen
gewenst door de klokken van onze kerk. Als je nog op
bed ligt te soezen, dan kan dat storend zijn. Maar ben
je wakker, dan klinkt het geluid van onze kerktoren je
vertrouwd in de oren. Het hoort, net als de zang van de
vogels, bij het ontwaken in ons dorp. De haan is
meestal de eerste die kraait in de ochtendschemer.
Daarna komen voorzichtig de merels en de lijsters met
hun zang. Enkele houtduiven koeren op de nok van het
dak, een hond blaft als de krant in de bus valt.
De eerste auto rijdt ronkend door de straat. De klokken
van de kerktoren zijn de laatste in deze pastorale
levenssymfonie.
We horen al deze geluiden wel, maar we zijn ons er
niet van bewust. Het hoort bij het dagelijkse ritueel
van ons bestaan. Wanneer de klok midden op de dag
luid, dan is er iets bijzonders aan de hand. bijv. een
sterfgeval. Dan wordt dit aan de (grote klok)
gehangen en komt de klokkenluider in actie.
Als je van Drachten naar Appelscha rijdt, kom je langs
het plaatsje Donkerbroek. Op het pleintje bij het
kruispunt staat een beeld van een klokkenluider. Hij
trekt aan een dik touw waar bovenaan niets aanzit. Hij
hangt als het ware aan de lucht met zijn hele lichaam.
Het is een fascinerend gezicht om een klokkenluider te
zien die geen geluid maakt. Waarom dat beeldje er
staat weet ik niet, maar het heeft me wel aan het
nadenken gezet. Vooral omdat er tegenwoordig een
ander begrip is ontstaan over een klokkenluider.

Edward Snowden wordt gezien als een landverrader in
Amerika. Maar is voor anderen een man die de
misstanden van de regering openbaart. Het bekende
afluisterschandaal is hot nieuws. Ook Julian Assange
met zijn onthullingen over het Wikileakes schandaal is
twee jaar wereld nieuws geweest.
Twee klokkenluiders die gehoord zijn over de hele
wereld.
In ons eigen dorp hebben we tegenwoordig ook een
beeld staan wat mij aan de klokkenluider in
Donkerbroek doet denken. Het staat tegenover
fietsenmaker Damstra, bij Frans in de tuin. Het zijn
emmers, of akers, die aan kettingen lucht scheppen.
Ook daar weet ik niet de bedoeling van, maar het
geeft wel veel ruimte tot nadenken. Zonder geluid
vertellen ze toch een verhaal . Het gaat er maar om of
je het zien wil. Of beter gezegd niet horen wil.
Klokkenluiders willen iets belangrijks melden.
Ze willen niet belletje trekken en dan weglopen om te
kijken wat er gebeurd. Het dorpsnieuws is meestal
belletje trekken, heb je gehoord van….. smiespelen,
roddelen. Gebakken lucht.
De echte Klokkenluider in ons dorp is de man die in
onze vorige Op ‘e Hichte een foutje zag over het
ophalen van het oud papier in september. In plaats van
14 stond er 7 september. Bedankt Klokkenluider voor
de tip.
Eachteister.
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Bakhuizen, Mirns en Rijs op internet!!!

Dorpsbelangen BMR wil een plan maken om de communicatie in en buiten onze dorpen op een hoger plan te
tillen. Dat gebeurt nu versnipperd en ad hoc. Wij moeten mee met nieuwe mogelijkheden in het digitale
tijdperk.
VRAAG: Hoe kunnen we via een centrale website en andere maatregelen zorgen dat iedereen meedoet?
VRAAG : Welke groeperingen hebben hier belang bij? Denk bijvoorbeeld naast onze dorpsbewoners en
verenigingen ook aan de ondernemers en aan toekomstige dorpsbewoners en toeristen. Daarnaast kan ook het
contact met overheden en instellingen hierin meegenomen worden.
VRAAG: Welke informatie is van belang? Dat kan van alles zijn. Info van Dorpsbelangen, maar ook de voetbal en
andere sporten, het historische boek dat geschreven wordt, links naar overheidsmededelingen, het organiseren van
feesten en activiteiten, verslagen en foto’s daarvan en vergeet niet info van onze bedrijven, de school en sociale
instellingen.
VRAAG: Hoe gaan we dit organiseren?
Om dit plan uit te voeren hebben we input en draagvlak nodig van iedereen in onze dorpen.
Van daar de oproep om een uurtje mee te discussiëren met ons op maandag 2 september van 20.00 uur tot
21.00 uur. Je hoeft dus geen internet expert te zijn om mee te doen. Iedereen moet kunnen zeggen wat er
moet gebeuren. Dus zorg dat je er bij bent, zet het vast in je agenda.

Kom op maandag 2 september om 20.00 uur naar de
brainstormsessie in De Gearte!
Je kunt vragen stellen of opmerkingen meegeven via w.blomsma@s4all.nl of bij bboehle@ziggo.nl

Ben je nieuwsgierig ?
Welkom bij de redactie van Op 'e Hichte.
Jouw stukjes met nieuws uit de omgeving kunnen onze lezers informeren, wakker schudden of
ontroeren.
Er zijn genoeg onderwerpen te onderzoeken; politiek, muziek, toneel, historie, natuur, zeilen, kunst, etcetera. Of wat
dacht je van een fotorubriek?

En jong van geest ?
Welkom bij de redactie van Op 'e Hichte.
Jongeren uit de omgeving, kom eens een keertje langs tijdens een vergadering. Wij kunnen je uitleggen hoe de
redactie reilt en zeilt. We missen de jeugd in onze buurtkrant. Wat is er zoal te doen voor jongeren? Of geef eens
een recensie van een concert uit de omgeving.
Heb je tips over uitgaan bijvoorbeeld, wat is waar? Of wil je wat anders kwijt vanuit Bakhuizen, Mirns of Rijs, wacht
niet langer en mail ons even voor een afspraak.

Dan hebben wij een goed idee!
Mail of bel ons om je aan te melden als redactielid van Op ‘e Hichte. We vergaderen 6 x per jaar, en de krant komt
ook 6 x per jaar uit.

Telefoon: 0514-582288
Email: op.e.hichte@bakhuizen.nl
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Met een ezel moet je geduld hebben
Even een wandelingetje om Bakhuizen, ik doe het graag en het verveelt nooit.
Mooi in alle jaargetijden, de glooiende omgeving, de vergezichten.. wat is de ligging van het dorp toch
geweldig.
Ik loop het liefst via de Maren, want dan kom ik langs zo'n idyllisch plekje. Het begint al met een ingenieuze
stapel hout, waarnaast paarden staan te grazen. Kijk je wat verder, dan zie je geitjes, kippetjes, ezeltjes.
Allemaal op hun eigen stukje weiland. In de verte ook een grappig gebouw wat op een hooiberg lijkt, omringt
door bloemen.
Het doet me denken aan de manier waarop ik als kind speelde met mijn plastic boerderijdieren, blokken en
lego. In mijn fantasie bouwde ik de mooiste plekken voor alle dieren. En dat is precies zoals dit landje eruit
ziet. Een heel fijne plek voor dier en mens, een plek waar de tijd even stilstaat en waar andere zaken van
belang lijken te zijn dan een stukje verderop in het dorp.
Sinds kort heb ik een veulen gesignaleerd bij de ezels, ik wil heel graag eens gaan buurten.
Jan en Gea van der Molen zijn de 'boer en boerin' van dit stukje paradijs en Gea vindt het prima dat ik op
kraambezoek kom bij het pasgeboren ezelsveulen.
Waarom heb je ezels Gea?
Ik riep altijd al, ik wil ezels!
Maar we hadden nog geen land.
Tot de dag kwam dat we dit stukje land, wat bij Jan in de familie zit,
mochten gaan gebruiken.
We zijn begonnen met kippen en een groentetuin.
Jan moest er een tijd over nadenken, om ezels te gaan houden.

Had hij bezwaar?
Nee, maar we hadden al koeien op 't Wytlandspaed, we hadden al
genoeg dieren.

Het kwam er dus toch van, de ezels..
Ja, we zijn naar de familie van Engelenburg gegaan verderop, die hebben al jaren ezels. Om onszelf te informeren.
Dat gaf de doorslag?
Ja, de aanblik van hun ezels was net dat laatste duwtje in de rug.
We kregen via hen een goed adres waar je gezonde stamboek-ezels kan kopen.
In Drempt, Gelderland.
Op een zondagochtend zijn we langs geweest, we dachten, na een uurtje hebben we het wel bekeken.
Maar nee hoor, we kwamen er niet meer weg. Want we kregen meteen een cursus ezels verzorgen.

Zat er een leuke ezel bij?
Ja, er liep daar een ezel, die was geweldig! Beetje wild haar, zo lief! Soms heb je dat, dan weet je, dit is 'm.
Maar die bleek niet te koop, helaas.
Gelukkig liepen er nog drie rond, daarvan hebben we er twee gekocht, moeder (Leila) en dochter (Rosa).
Leila en Rosa hadden namelijk van die mooie witte snuiten, dat vind ik echt bij een ezel horen.
Ook bleek Rosa al kampioen van een keuring, die beker hebben wij erbij gekregen. Daar hoefden we niks voor te
doen. De eigenaren hebben de ezels bij ons gebracht, omdat ze er zeker van wilden zijn dat de ezels goed terecht
zouden komen.
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Wat heeft een ezel, waarom wil je ze om je heen hebben?
Ze zijn heel lief. Ze komen naar je toe. Je aait ze en ze gaan lekker tegen je aan hangen, zo van; o wat lekker!
Maar, als ze geen zin hebben laten ze het ook merken.
Kom ik met de borstel de wei in, draait ze zich om en loopt weg.
Dan laat ik d'r gewoon lopen hoor. Borstel ik die ander. Komt ze er toch even bijstaan. Heel eigengereid.
Wij menen dat we de baas zijn, maar ik heb het idee weleens: een ezel is van zichzelf.
We hebben ze nu vijf jaar, ze schoppen nooit.
Wanneer er kinderen langskomen, lopen ze er direct heen, daar zijn ze echt gek op.
Zo leuk! Ik heb een zwak voor ezels, altijd al geroepen.
Wanneer ik hier naartoe ga zeg ik: ik ga even naar de ezels. Ik zeg nooit: ik ga even naar de kippen, of ik ga even
naar de geiten. De ezels staan helemaal bovenaan de ladder voor mij.

Vandaar ook dit nieuwe veulen?
Ja, we wilden nog twee ezels erbij, leek ons zo leuk, veulentjes. En we hebben ruimte genoeg.
Vorig jaar april hebben we een hengst gehaald.

Waar haal je die?
Ook weer via de familie van Engelenburg, zij hadden ooit een hengst die ze verkocht hadden.
Wij hebben contact gezocht met de nieuwe eigenaar in Nijland. Het bleek een grijze ezel te zijn. Maar wij hebben
bruine ezels. Raad eens wat, die grijze ezel had nog een bruine zoon.

Mochten jullie die zo meenemen?
Ja, in ruil voor dekgeld voor twee ezels natuurlijk. Van april tot en met augustus vorig jaar heeft-ie hier
rondgelopen.

Doet een ezel er zo lang over?
Ja, want een damesezel is eenmaal per drie weken vruchtbaar. Dat heet 'hengstig'. Dus lukt het de eerste keer niet,
dan ben je weer drie weken verder.
Het is met Leila niet gelukt, met Rosa gelukkig wel.
Zij heeft op 16 juni (vaderdag) een dochter gekregen, Floortje.

Waren jullie bij de geboorte?
Nee! Jammer genoeg. Ik kwam die zondagochtend hier, ik denk, hé! Helemaal verbaasd was ik. Het veulentje liep al
naast de moeder, nog een beetje nat.

Wat geweldig, je komt op je landje en opeens zie je drie ezels lopen in plaats van twee!
Ja, dan kijk je raar. Ik was er nog niet op bedacht, het is namelijk moeilijk te zeggen wanneer een ezel is
uitgerekend. Ik weet nog dat ik dacht: moet ik Jan nu halen.. een beetje paniekerig eigenlijk. Want het was er al.
Dus eerst mijn rondje gedaan, kippen, geiten en ezels voeren. Je wilt ook niet meteen weg. Je wilt erbij blijven.
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Je kon jezelf niet wegrukken van de nieuwe baby?
Nee, en dat kunnen we nog niet.
Betekent het een extra zorg voor jullie?
Jawel, want moederezel had niet meteen een moederinstinct, het is Rosa haar eerste baby.
Wij moesten haar en die kleine bij elkaar brengen, om te zogen.
Dus ja, wij weer naar de familie van Engelenburg voor advies:
Even drie dagen de moeder en dochter in het schuurtje zetten, geen afleiding, zodat ze aan elkaar kunnen wennen.
We zijn nu ruim twee weken verder, alles goed met de kleine?
Nu weer wel, maar een paar dagen geleden is er een kleine ramp gebeurd. Jan en Wieger brachten hooi en de grote
ezels worden dan altijd helemaal blij en hyper.
Toen hebben ze de kleine omgeduwd. En dat niet alleen, eentje is er ook nog opgesprongen.
Ze bewoog niet meer!
Haar ogen waren nog wel open.
Jan en Wieger hebben mij snel opgehaald, we hebben de dierenarts gebeld en zijn in vliegende vaart met Floortje
naar Koudum gereden. Gelukkig zagen de ogen niet bleek, want dat kan op een inwendige bloeding duiden. Haar
lijfje voelde ook goed. Haar hart niet, heel zwak en een ruis, wat een teken van shock is.
Gelukkig ging Floortje wel zelf staan toen de dierenarts haar daartoe aanzette. Dat luchtte ons zo op.
Ik bleef maar zeggen tegen Jan; als er wat met haar gebeurt, ik wil niet weer een veulen. Dit wil ik niet nog eens
meemaken.
Het was gewoon pech. En zo leer je weer: oma in de andere wei, moeder en kind apart zetten. Voor de focus van de
moeder op haar nieuwe kind.

Net zoals bij de mens eigenlijk?
Ja, dan moet oma zich er ook niet teveel mee bemoeien, meegenieten van een afstandje.
En vooral geen commentaar leveren.

De ezels houden jullie voorlopig wel bezig?
We gaan ze nog leren voor de kar te lopen. Dan moeten ze eerst wennen aan wandelen buiten de wei, aan het tuig,
aan de kar. En dat kost tijd, met een ezel moet je geduld
hebben. Plannen genoeg!
Vanaf de Maren kan je de ezels goed zien.
Mensen met kinderen die het leuk vinden wat dichterbij te
komen kijken, dit mag gerust.
We zijn er meestal 's middags.
De ezels mogen beslist niet gevoerd worden.
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór
4 oktober sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4,
Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt rond
half oktober.
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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advertentie

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
In juli en augustus alleen op maandag en dinsdag
gesloten

Tsjalk 13, 8721 EN, Warns
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!!

De Dierenbescherming zoekt vrijwilligers voor de collecte

Voor de jaarlijkse collecteweek rondom dierendag (4 oktober) zoekt de Dierenbescherming
afdeling Friesland
vrijwilligers die een paar uurtjes willen collecteren. De opbrengst van de collecte komt direct
ten goede aan dieren in de regio: bijvoorbeeld aan de opvang van zwerfdieren in
opvangcentra, het onderzoeken van dierenleed door onze vrijwillige inspecteurs of het geven
van voorlichting aan jong en oud.

Collecteren is het ideale vrijwilligerswerk, aangezien de collectant zelf kan bepalen hoeveel tijd ze er aan
besteden. Zo verteld ook vrijwilliger Anne Hoekstra, collectant in Drachten sinds 2007: “Ik ben begonnen samen met
een kennis, omdat we zo wat konden bijpraten. Hij aan het collecteren en tussendoor kletsen. Het was gezellig
wandelen in ‘t zonnetje en na een dankbaar uurtje collecteren had ik echt een voldaan gevoel. Het is ook ideaal
om tijdens het collecteren de hond uit te laten. Ook al is het maar voor 2 uurtjes, met het lopen van de collecte
doet u een kleine bijdrage aan het verhelpen van dierenleed in Friesland. Dat is iets om trots op te zijn!”
Aanmelden als nieuwe collectant kan op www.dierenbescherming.nl/collecte of door het woord KAT te sms-en naar
4333 (normaal sms tarief).

Naast vrijwilligers die willen collecteren is de Dierenbescherming afdeling Friesland ook op zoek naar mensen die op
een andere manier willen helpen om van de jaarlijkse collecte een succes te maken; bijvoorbeeld het verspreiden
van posters, helpen met de organisatie, brengen en halen van collectebussen of het promoten van de collecteweek.
Voor meer informatie of aanmelden mail naar collecte@friesland.dierenbescherming.nl of bel naar 088-8113550.
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Berm-maai beleid
Woonachtig aan de Langebaan, is er naast mijn woning een braakliggend veldje.
Het veldje blijft braak liggen, daar er o.a. een riool overstort onder ligt.
Er zijn wat Linde boompjes aangeplant vorig jaar.
De oplettende wandelaar kan waarnemen dat er hier zich een interessante vegetatie ontwikkelt.
Zo bloeit er Klaproos, Cichorei en Aardpeer.
Langs de straat maait Luut Osinga, zoals overal in en rond Bakhuizen de bermen.
Niet enkel omdat men het netter vindt ogen, maar soms ook voor het
verkeersoverzicht.
Nu wil het dat er nu juist in de berm de Gele Rolklaver mooi geel bloeit…
Ik hoorde Luut de berm maaien, vanuit een hinderlaag sprak ik hem aan.
Listig vertelde ik hem over de bloeiende Rolklaver en vroeg hem nu de berm niet te
maaien.

Luut steigerde een beetje en ik gunde hem dat steiger moment.
Hij is echter lang de kwaadste niet en is voor rede vatbaar.
De berm werd niet gemaaid.
Het oogt nu mooi en het plantje kan zaad afzetten voor volgend jaar.
Twee dagen later viel mij plots op dat de Gele Rolklaver vol zat met Icarus
Blauwtjes.
Een fraai blauw vlindertje.
Met weinig middelen is het milieu soms te helpen, dat blijkt wel weer.
Hopelijk dringt dat besef ook door tot onze gemeente.
Onkruid is geen rommelige bende maar verleent tal van insecten een plek.
Vervolgens komen daar weer allerlei vogels op af.
In mijn wilde tuin en die van Frans van de Werf kun je in de winter o.a. Putters en Groenlingen
waarnemen.
Incidenteel kun je zelfs een Sperwer of Havik erop zien jagen.
Prachtig! Dan is mijn dag goed.
En op de muizen die ook op het onkruidzaad af komen soms een Torenvalk, Bosuil en Kerkuil jagen.
De uilen zie ik niet, maar hoor ze in de nacht.
Het is tamelijk eenvoudig om de natuur in eigen gemeente te koesteren.
Ilja Sanders.
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File in Bakhuizen!...
Truckrit met gehandicapten door zuidwest Friesland
Voor de 7e keer is er een Truckrit georganiseerd
vanuit Echtenerbrug op zaterdag 24 augustus.
Bijna 80 (!!) trucks en tientallen motoren reden
mee met deze leuke tocht in Zuidwest Friesland.
Rond het middaguur kwam de stoet door
Bakhuizen, en veroorzaakte veel bekijks!
In de voetbalkantine is er een lunch geserveerd
voor alle deelnemers en hun begeleiders.

File op de Bakwei...

De hele Burde staat vol

Op weg naar de lunch in de kantine
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Nieuws van ‘T Swalkershus...
“Swalkers van Straks” gaat van start

De schuimparty en het darttoernooi vielen zo goed in de smaak bij de tieners van Bakhuizen en omstreken, dat de
werkgroep volop nieuwe plannen aan het smeden is. Ouders, vrijwilligers, bestuursleden van het Swalkershus en het
jongerenwerk JongFM zijn samen bezig om activiteiten voor tieners te organiseren.
Om te beginnen gaat 't Swalkershus iedere laatste zaterdagavond van de maand open voor de “Swalkers van Straks”.
Jongeren vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs zijn welkom tussen 19.30 en 22.30.

Leuke muziek, lekkere Cola en veel vrienden; de ingrediënten voor een gezellige avond!
Noteer 28 september, 26 oktober en 30 november maar vast in je agenda.

Swalkers van Straks is ook te vinden op Facebook en voor vragen kun je mailen naar:
swalkersvanstraks@gmail.com

PROGRAMMA 2013/2014
Woensdag 25 september zullen de “Vrouwen van Nu”, afd. Gaasterland weer bijeen komen in het Woudagemaal te
Lemmer voor een bezichtiging en om het nieuwe programma 2013/2014 te bespreken.
Het programma ziet er verder als volgt uit:
15 okt. Marja Boonstra, journalist, vertelt over haar werk bij de Leeuwarder Courant en haar nieuwe boek
”Nieuwe Friezen”.
13 nov. Dhr Rinkema verhaalt over zijn vrijwilligerswerk op een hospitaalschip in Afrika.
28 nov. Reisverslag Peru door Theunie de Smit.
17 dec. Bijeenkomst rond de Kerst m.m.v. “de Spitael Sjongers”.
3 jan. Nieuwjaarsreceptie bij Badmeester Keimpe. Gryt Scholte vertelt over de Amish.
16 jan. Eéndagsbestuur.
11 febr. Jaarvergadering, daarna lezing door Bram de Smit over de geschiedenis van de boerderij Lorbuorren 3.
12 mrt. Lezing over kunstschilder Klaas Koopmans door zijn dochters.
7 apr.

Hannie Riemersma geeft oude kledingstukken een nieuw leven.

Daarnaast worden er nog allerlei activiteiten georganiseerd door de interessegroepen: handwerken, quilten,
bloemen en tuin, leeskring, cultuur, schilderen, bridgen, fietsen en Engels
Onze bijeenkomsten worden op diverse locaties in het Gaasterland gehouden.
Alle vrouwen die belangstelling hebben voor onze bijeenkomsten en/of interessegroepen zijn van harte welkom.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar Annie de Vries-v/d Bosch, tel.: 0514-603614
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Agenda MFC De Gearte
02 september 2013

BMR vergadering, aanvang 20.00 uur

21 september 2013

Volleybalwedstrijd heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur

04 oktober 2013

Volleybalwedstrijd dames B.E.O. 1, aanvang 20.30 uur

12 oktober 2013

Funmiddag van B.E.O.

18 oktober 2013

Volleybalwedstrijd dames B.E.O 1, aanvang 20.30 uur

19 oktober 2013

Grote Bingo, aanvang 20.30 uur

26 oktober 2013

Rommelmarkt vanaf 14.00 uur

26 oktober 2013

Volleybalwedstrijd heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur

02 november 2013

Mokkebank festival, aanvang 20.00 uur

08 november 2013

Volleybalwedstrijd dames B.E.O. 1, aanvang 20.30 uur

10 november 2013

Koren festival, aanvang 14.00 uur

16 november 2013

Volleybalwedstrijd heren B.E.O. 1, aanvang 19.00 uur

22 november 2013

Volleybalwedstrijd dames B.E.O. 1, aanvang 20.30 uur

Kledinginzameling Mensen in Nood
steun ons met de hulp bij overstromingen en cyclonen in India
Op woensdag 9 oktober van 9.00 tot 15.00 uur kunt u uw kleding brengen naar de Gearte. Graag in gesloten plastic
zakken. Als u de kleding niet zelf kunt brengen, bel dan Wietske Zijlstra Tel: 0514-581308

Nieuwe sportvloer
Zo als velen van u al weten ligt er een ieuwe vloer in de sporthal van M.F.C. De Gearte. Hier zijn we met z'n allen
natuurlijk weer trots op. Wij hopen dan ook dat we hier weer jaren mee vooruit kunnen en dat we hier erg zuinig
mee omgaan. Wij vragen dan ook aan een ieder die gebruik maakt van de sporthal deze niet te betreden met
buitenschoeisel en zwarte zolen. Wij hopen op een ieders medewerking.

Rommelmarkt M.F.C. De Gearte
Wij organiseren weer een rommelmarkt t.b.v. De Gearte op zaterdag 26 oktober a.s. vanaf 14.00 uur tot ongeveer
18.00 uur. Heeft u nog goede bruikbare spullen staan voor deze markt dan kunt u ze op vrijdag 25 oktober vanaf
19.00 tot 21.00 uur brengen in de Gearte. Wanneer u geen mogelijkheid hebt om te brengen dan kunt u even bellen
met Annie Sikkes en dan halen wij het bij u vandaan. Annie is te bereiken op nummer 0612626348.
Tevens is er deze middag ook het spel Schijt je Rijk, waar u een nummer kunt kopen om een leuke prijs mee te
winnen. Opgave is mogelijk tijdens de rommelmarkt.
Vriendelijke groet,
Bestuur M.F.C. De Gearte

Oud Papier
Op zaterdag 14 september en zaterdag 12 oktober wordt het
oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed bundelen of
verpakken in een doos.

