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Stille kracht
Weer is er een jaar voorbij. Misschien is het de leeftijd,
maar ik heb het gevoel dat we steeds sneller vooruitgaan.
We ijlen vooruit lijkt het en hebben geen tijd meer om
even rond te kijken, laat staan achterom te kijken. De
(vooruitgang) is een stille kracht die alles lijkt te
verorberen. Hij consumeert letterlijk en figuurlijk de
aarde waarop wij leven. Niet alleen dreigt er een voedsel
tekort - er zijn nog steeds miljoenen mensen die dagelijks
honger lijden – maar er zit ondanks alle techniek en
moderne processen geen echte vooruitgang in.
De moeilijkheden stapelen zich als het ware op, althans zo
lijkt het. Het is soms alsof je in een op hol geslagen
hogesnelheidstrein zit. Zolang je stil blijft zitten en je
ogen dicht houd is er niets aan de hand. Je hoort en voelt
wel de sfeer en de bewegingen van de trein maar je hebt
geen benul van snelheid en tijdsbesef. Wanneer je de
ogen opent en door het raam naar buiten kijkt zie je pas
hoe snel je gaat. Dadelijk ontspoort de trein!! Wie trekt er
aan de noodrem?? Maar Locomotief 2013 raast gewoon
door naar zijn eindpunt - Station Oud en Nieuw - Er zit
geen noodrem in deze sneltrein.
En stoppen op tussenstations doet hij ook niet…
Maar rustig blijven zitten en je ogen dicht doen is het
fijnste gevoel.
Je mijmert weg en denkt aan de beelden die je door het
raam voorbij hebt zien komen. Als in een droom beleef je
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het valt je dan
op hoe snel je datums en feiten kwijt raakt en niet meer
precies weet wat en wanneer.
Je weet wel van oorlogen en natuurrampen, trouwerij,
begrafenis en ziekte.

Maar al deze gebeurtenissen worden weer verdrongen
door nieuwe ervaringen die recenter zijn gebeurd en
meestal van minder betekenis zijn. Omdat ze
dichterbij gebeuren en te overzien zijn. Bijvoorbeeld
dat we in de Gemeente Friese Meren Wonen.
Dat de recessie voorbij is, maar dat we daar niets van
merken. Of Sint en Piet, maar zwàrte Piet dat mag
niet? ‘Stille Nacht’ en ‘de Herdertjes lagen bij nachte’
niet meer in het kerstboekje? Het zijn kleine
veranderingen die ons dan raken. Wij willen gewoon
die vertrouwde jaarlijks terugkerende rituelen en
stemmingen die ons samen brengt, en dat geluksgevoel
van vrede op aarde. Even een adempauze, rust. Zelfs
de stille kracht van de tijd lijkt in december vaart te
minderen. Onze trein met locomotief 2013, heeft bijna
het eindstation bereikt. Dadelijk stappen we allemaal
uit op perron Oudejaar en op het feestelijke
stations overgang plein kijken we gespannen naar de
grote stationsklok. Als de beide wijzers naar de hemel
wijzen is het middennacht en barst het feest los.
Terwijl we naar boven staren naar het vuurwerk
haasten we ons naar perron Nieuwjaar en stappen
weer in de sneltrein met locomotief 2014 er voor.
Langzaam komt hij weer op gang, totdat hij weer op
volle snelheid is. Gevoed door die stille kracht die we
tijd noemen razen we weer voort. Misschien is het
raadzamer om minder door het treinraam naar de
razende buitenwereld te kijken en wat meer bezinning
en rust in ons zelf te vinden.
Gelukkig Nieuwjaar allemaal.
Eachteister.
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Van 18 tot en met 24 december in
Leeuwarden!

3FM focust zich tijdens Serious Request 2013 in Leeuwarden op 800.000 kinderen die
jaarlijks onnodig sterven door diarree.
'Let's clean this shit up!'
3FM zet zich ieder jaar samen met het Rode Kruis in voor een zogenaamde 'stille ramp'. Dit jaar
zijn dat kinderen in ontwikkelingslanden die sterven door diarree.
Onder de noemer 'Let's clean this shit up' wordt er geld ingezameld
voor schoon drinkwater, zeep, toiletten en informatievoorziening.
De drie DJ’s die van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in
Leeuwarden gaan er in die week alles aan doen om zoveel mogelijk
aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van deze
stille ramp. Het Rode Kruis helpt met schoon drinkwater en zeep,
met de bouw van sanitaire voorzieningen, met ORS (geneesmiddel
dat uitdroging helpt voorkomen) en met training en informatie over
het belang van goede hygiëne.
Dagelijks sterven 2200 kinderen aan diarree
Elk jaar sterven ruim 800.000 kinderen aan diarree, elke dag 2200
kinderen. Dat zijn ruim 70 volle schoolklassen per dag.
Jonge kinderen, met name die tot vijf jaar oud, zijn kwetsbaar
omdat ze nog weerstand moeten opbouwen en diarree breekt de
weerstand af. Kinderen met diarree die niet behandeld worden
sterven door uitdroging.
Hoe krijg je diarree?
-meestal het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater
-gebrek aan sanitaire voorzieningen
-weinig kennis over hygiëne
Ouders hebben meestal onvoldoende
kennis om diarree te voorkomen, om
het zieke kind te helpen en het leven
van hun kind te redden.
Met praktische hulp en begeleiding
kan deze stille ramp bestreden
worden. Alle reden waarom
3FM Serious Request dit jaar aandacht
vraagt voor deze kwetsbare kinderen.
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Helden fan eartiids
Teatergroep SULT wol yn har nijste famyljefoarstelling (fan 10 jier ôf)
“De held en syn sokken”, de jeugdheld in twadde libben jaan. De helden fan foarhinne binne meastal net bekend
by de jongeren, dêr wolle wy feroaring yn bringe. As reade tried foar de foarstelling ha wy de ferhalen fan Tom
Sawyer naam, in jeugdheld fan eartiids. Dizze ferhalen binne bewurke en fertaald nei hjoed de dei troch Bonne
Stienstra. Foar dyjinge dy’t fjirtich of selfs fyftich jier ferlyn jong wienen sil it in feest fan herkenning wêze. Foar
wa’t no jong is, is it in prachtich yn de kundekommen mei de helden fan doe.
‘De held en syn sokken’ is in fertelfoarstelling, mei muzyk, sang en prachtige bylden, in fikse doasis SULT
fernimstichheid en humor.

De held en syn sokken wurdt spile yn de foarjiersfakânsje 2014 op 20, 21, 22, 27,
28 febrewaris en 1 maart in jûnfoarstelling en 23 febrewaris en 2 maart in
matineefoarstelling yn de eardere ‘Skipshelling BLOM’ yn Hylpen.

De kaartferkeap start desimber 2013
Foar mear ynfo www.teatergroepsult.nl

PS. Sûnt septimber 2013 is ús nije website yn de loft!

Helden van weleer
Teatergroep SULT wil in haar nieuwste familievoorstelling (vanaf 10 jaar)
“De held en syn sokken” de jeugdheld een tweede leven geven. De helden van vroeger zijn meestal niet bekend bij
de jongeren, daar willen wij verandering in brengen. Als rode draad voor de voorstelling hebben wij de verhalen van
Tom Sawyer een jeugdheld van weleer genomen. Deze verhalen zijn bewerkt en vertaald naar vandaag de dag door
Bonne Stienstra. Voor degene die veertig of zelfs vijftig jaar geleden jong waren zal het een feest van herkenning
zijn.Voor degene die nu jong zijn is het een fantastische kennismaking met de helden van toen. “De held en syn
sokken” is een vertelvoorstelling, met muziek, zang en prachtige beelden en een fikse dosis SULT inventiviteit en
humor.

De held en syn sokken wordt gespeeld tijdens de voorjaarsvakantie in 2014 op 20, 21, 22, 27, 28 februari en 1 maart
een avondvoorstelling en 23 februari en 2 maart een matineevoorstelling in de voormalige ‘Skipshelling BLOM’ in
Hindeloopen.

De kaartverkoop start december, 2013
Voor meer info www.teatergroepsult.nl
PS Sinds september 2013 is onze nieuwe website in de lucht!
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Jaarwisseling 2013-2014

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. Voor de komende jaarwisseling zijn de volgende
afspraken gemaakt.
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 na afloop eigen vuurwerkrommel 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 02.00 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 of 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. Bij ernstige incidenten uiteraard eerst 112 bellen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arnold Otten. Hij is bereikbaar via 140514 of a.otten@defriesemeren.nl
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. De afgelopen jaren hebben
Elahuizen en Wijckel al de prijs gewonnen. Het is nu aan andere dorpen en stad om de vorige winnaars uit te dagen
en te overtroeven. Het college beoordeelt wie de winnaar is.
Binnenzetten afvalcontainers
Tot slot willen we iedereen adviseren om rond de jaarwisseling de afvalcontainers en andere losse voorwerpen als
brievenbussen, speelattributen etc. tijdig binnen te zetten, dit om mogelijke vermissing en schade 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.
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TREFPUNT
Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum en wordt gehouden in de parochiezaal.
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is Trefpunt open. U vindt hier enkele
vrijwilligers die u een “luisterend oor” bieden en de koffie staat voor u klaar.
In Trefpunt liggen veel folders over zorg en welzijn op de leestafels. Wij geven u graag
advies en helpen u bij het vinden van een antwoord op uw vragen. Iedereen is welkom.
De kerk is tijdens Trefpunt open; u kunt hier in alle rust naar binnen gaan.

Informatie
Wanneer u informatie wilt over zorg en welzijn, dan liggen er verschillende folders op de leestafels.
U kunt bijvoorbeeld informatie krijgen over armoedepreventie. Wanneer u financiële moeilijkheden hebt, dan
zijn er allerlei instanties die u kunnen helpen. Hiervoor is een folder: “De Sociale Kaart” gemaakt waarin
de namen en adressen staan van deze organisaties. Ook liggen er folders over de voedselbank op tafel.
Wanneer er problemen zijn die u zelf niet goed kunt oplossen, dan kunt u informatie vinden in de folders over
problematiek op het gebied van opvoeding, jeugd, gezin, de buurt waar u woont, e.d.
De WMO-krant ligt op tafel waarin u kunt zien hoeveel instanties hulp en verzorging bieden.
Informatie van de gemeente over het minimabeleid ligt ook voor u klaar.

Speciale activiteiten
4 en 11 december 2013
Op woensdagochtend 4 december wordt er op Trefpunt het feest van Sint Nicolaas gevierd.
Misschien worden er mooie gedichten voorgelezen maar zeker zijn er pepernoten en andere lekkernijen bij de
koffie

• Op woensdagochtend 11 december komt pastoor Pascal Huiting koffie drinken. Wanneer u graag nader kennis
wilt maken met pastoor Huiting, dan bent u van harte welkom.
Op woensdagochtend 25 december, 1ste Kerstdag, is Trefpunt gesloten.

15 januari 2014 Valpreventie
Op woensdagochtend 15 januari 2014 komt mevrouw Rosalie de Konink van Mix Welzijn. Zij gaat voorlichting
geven over valpreventie. In huis hebben we, zonder het te weten, allerlei dingen staan of liggen die de
mogelijkheid geven tot struikelen en vallen. De meeste ongelukjes gebeuren in huis. Een gebroken heup of
gebroken arm e.d. kunnen daar de gevolgen van zijn. Het is belangrijk om te weten hoe we zo veilig
mogelijk in ons eigen huis kunnen leven.
U bent van harte welkom op deze ochtend.

Samen Eten
De volgende dinsdagen van de maanden december t/m maart kan er gezamenlijk gegeten worden bij café-restaurant
Domper. Deze dinsdagen zijn: 3 december, 7 januari, 4 februari en 4 maart
In de donkere wintermaanden smaakt een warme maaltijd extra lekker als je met elkaar gezellig aan tafel zit.
Vanaf 12.00 uur bent u welkom en om 12.30 uur wordt het eten geserveerd.
Een maaltijd kost u € 7,00. U kunt zich rechtstreeks opgeven door te bellen met de heer of mevrouw Domper;
telefoonnummer 58 12 22. U kunt zich opgeven voor één dinsdag, maar ook voor meerdere dinsdagen; net wat u het
beste uitkomt.
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DOET U MEE ?
Met ingang van 3 december heeft de Voedselbank Zuidwest Friesland een inzamelpunt geopend in het mfc. DE GEARTE in
Bakhuizen.
Gedurende de openingstijden van het gebouw kunnen goederen worden ingeleverd in de daarvoor geplaatste kratten.
De opzet van de voedselbank is; Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen
daarvan aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
Voor wie is deze hulp bedoeld?
De voedselbank verstrekt hulp aan mensen die minder dan een minimum inkomen hebben.
Een verzoek voor voedselhulp begint met het invullen van een aanvraagformulier te verkrijgen via de thuiszorg of bij het WMO
loket van de gemeente.
Aanvraag kan ook rechtstreeks per e-mail voedselbankzwf@gmail.com
De hulp is tijdelijk tot een maximum van drie jaar.
De privacy en anonimiteit van de aanvragers is gewaarborgd, en deelneming is mogelijk ongeacht geloof, nationaliteit of cultuur.
Na aanvraag gaat een screeners - team op huisbezoek en beoordeelt of een aanvraag toegekend wordt.
De voedselbank Zuidwest Friesland is een vrijwilligers organisatie waarbij zo’n 24 actieve vrijwilligers betrokken zijn,
welke voedselhulp verstekt aan ca 34 huishoudens.
Beschikt u over goederen die voor een voedselpakket geschikt zijn en u bent niet in gelegenheid om deze bij het
inzamelpunt af te leveren, bel dan naar ons telefoonnummer 06-57 70 38 54 of mail naar voedselbankzwf@gmail.com
Dan wordt het in overleg met u verzorgd.
Wilt u op een of andere manier het werk van de voedselbank steunen, alle soorten bijdragen zijn welkom.
Bijdragen kunnen zijn een financiële steun.
bankrekening1556.47.911 t.n.v. Voedselbank Zuidwest Friesland
Schenken van overtollige voorraden levensmiddelen.
De voedselbank draagt hiermee bij dat producten worden gebruikt en niet worden vernietigd
Schenking van particulieren
Inzamelingsacties.
Zegelboekjes en andere geschikte spaaractie goederen.
Suggesties voor goederen die geschikt zijn voor een voedselpakket zijn:
Koffie en thee

Pindakaas

Wasmiddelen

Pasta’s en rijst

Tandpasta

Sausen en mixen voor pasta’s en
rijst

Shampoo
Lichaamsverzorgingsartikelen
Hagelslag
Jam

Pannenkoekmeel en bloem
Conserven in blik of glas
Soepen

DE INLEVERTIJDEN ZIJN

DINSDAG 9.00 – 10.00 UUR

DONDERDAG 9.00 – 10.00 UUR

DINSDAG 19.30 – 20.30 UUR

DONDERDAG 19.30 – 20.30 UUR
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Stichting Onbeperkt

Intocht Sinterklaas in Bakhuizen
De Bakhúster kinderen dromen

Kent u/jij Stichting Onbeperkt? Waarschijnlijk niet…
Daarom willen wij ons graag voorstellen! Wij zijn de
leukste aangepaste zwemstichting van Sud-West
Fryslan.

Dat Sint Nicolaas dit jaar weer zal komen.
16 november van dit jaar
Was de grote dag weer daar!
Wachten, zingen, turen in de sloot…..

We zijn er voor iedereen van jong tot oud met een:
een lichamelijke beperking;

Ja, daar komt hij aan, de gele boot.
Aan het dek en ook voorop
Zag je menige olijke Pietenkop.

een zintuigelijke beperking;

Sint met zijn prachtige witte haar en baard

chronische ziekte;

Stond ertussen, heel bedaard.

leerproblematiek voortkomende uit autisme of
aanverwante contactstoornissen.

Totdat hij een kreet gaf:
“Hoofdpiet, waar is mijn gouden staf?”
Maar oh jé de Hoofdzwartepiet

Elke dinsdagavond (buiten de schoolvakanties om)
zwemmen wij in de Rolpael te Workum van 18.15 tot
19.00 uur. Bij ons kun je terecht om zwemles te
krijgen, maar ook recreatief zwemmen is mogelijk. Ter
ondersteuning hebben we ook een fysiotherapeute.

Die wist het niet!
Gauw iemand de kantine ingezonden.
En kijk eens wat die had gevonden?
Een bezem, geen staf, dat was de bedoeling niet.
Toen was de beurt aan de Zoekpiet.

Het zwemmen bij ons, ziet er wel iets anders uit dan bij
de reguliere zwemlessen. Dit natuurlijk alleen al omdat
wij jong en oud door elkaar hebben zwemmen. Ook
hebben wij veel meer begeleiders in het water
zwemmen. Deze begeleiders zwemmen allemaal
vrijwillig mee! Een aantal daarvan zijn gediplomeerd
(zwemonderwijzers en fysiotherapeut) en zij
ondersteunen de andere begeleiders. Zo lukt het ons
zelfs om 1 op 1 begeleiding te geven aan onze
zwemmers, als dat nodig is.

Deze Piet liep het dorp eens rond,
En weten jullie wat hij toen vond?
De gouden staf in de etalage van de verfman.
Dat heeft een staartje, daar komt hommeles van!
Het is de echte, zeker en wis,
of heeft Pietje het mis?
“We nemen Jozef mee naar Spanje in de zak.
Hij heeft toch straf verdiend, die schobbejak?”
Maar Sint streek over zijn goede hart.

Wij werken met het leszwemmen indien mogelijk met
het zwemdiploma A, B en C. Mocht dit niet lukken, dan
maken we gebruik van de zwemdiplomaserie van het
Envoz, die veel aangepaste zwemdiploma’s uitgeeft.

Jozef krijgt geen zout of gard.

Het vertrouwen in je begeleider, het plezier in het
water en de zelfredzaamheid zijn bij ons heel belangrijk! Vanuit het vertrouwen in de begeleider creëren wij
plezier in het zwemmen. Vanuit hier proberen we de
zwemmers zo zelfredzaam mogelijk in het water te
maken en van daaruit een evt. zelfs een diploma.

Sint en zijn Pieten zijn er weer vandoor,

Wil je meer informatie, wil je je opgeven als zwemmer
of misschien wel als vrijwilliger? Bel dan met Janneke
Holtman: 0514-522082. Op onze website staat nog veel
meer informatie: www.stichtingonbeperkt.nl.

Sint is een vriend van iedere jongen of meid.
Een straffende Sint is uit de tijd.

Maar volgend jaar komen ze zeker terug, hoor!

Groetjes van Rijmpiet

9

In sinnich taferiel yn dizze dûnkere dagen

Sichtsje en terskje oan it Wytlânspaed
Sieger Schotanus

Op in stik lân nêst famylje de Jong oan it Wytlânspaed wurdt al jierren
graan ferboud troch Jan van der Molen. In moai gesicht, dat graan, foaral
as it in wat giele kleur krijt. Eartiids is yn Gaasterlân in protte graan (nôt)
ferboud, der sil noch genôch minsken wêze dy dat noch witte.
Yn de rin fan de ôfrûne jierren hat Jan al ferskate graansoarten ferboud.
Dit jier stie der rogge op. As de kerrels fan it graan ryp binne moat der
terske wurde. Der is wolris in terskmasine op it lân west, de lêste jierren
brocht Jan it nei Sleat wer op in spesjale dei in terskmasine stiet.
Mar foar dat der terske wurde kin moat it graan fan it lân. Dat wurdt ornaris dien troch twa mannen, Karel Haarsma
en Nico Weitenberg. De lêste kear wie ek vd Veen út Wâldsein der ek by.

It meanen fan it graan hjit sichtsjen, en de mannen brûke derfoar in sichte en
in sichteheak. Dat is wurk wêr’t je echt slach fan hawwe moatte. Haarsma en
Weitenberg hawwe dit wurk eartiids ek dien en dat is te sjen, se fege der sa in
hiel stik ôf. Neffes Haarsma stie der dit jier nochal wat fitergers tusken it
graan, dat makket it sichtsjen lestich. Mar it kaam wol klear, wy wachtsje no
ôf wat der takommend jier verbouwd wurde sil.
It is moai dat der minsken binne dy’t dit âlde lânwurk yn eare hâlde en
trochjaan kinne.

10

100 jaar St. OdulphusKERK
In 2014 is het 100 jaar geleden dat onze St. Odulphuskerk in gebruik werd genomen. Op 10 juli 1913 werd de eerste
steen gelegd. Een eeuw geleden was men nu dus druk aan het bouwen. Op 4 juni 1914 was het zover dat het gebouw
kon worden ingewijd.
Het parochiebestuur van de St. Odulphusparochie wil dit eeuwfeest feestelijk gedenken, te beginnen op 4 juni 2014.
Maar een feestelijke herdenking van slechts één dag is te weinig om een eeuwfeest te vieren. Dus wordt er
nagedacht over allerlei feestelijkheden, verdeeld over een langere periode. Daarbij wordt geprobeerd alle inwoners
van Bakhuizen en wijde omgeving te bereiken, zowel jong als oud, katholiek of andersgezind, iedereen die maar
ergens een binding heeft of had met het gebouw, op welke manier dan ook.
Het kerkgebouw is immers al die hele eeuw lang een markant en belangrijk gebouw is ons dorp. Belangrijk voor de
kerkgangers, maar ook belangrijk voor veel meer inwoners van uit onze regio. Wie wil er nou dat mooie gebouw met
zijn opvallende toren missen? En wordt het gebouw behalve voor de eredienst ook niet regelmatig gebruikt voor
concerten voor en door bewoners van onze dorpen?
Een paar keer leek het erop, dat het gedaan was met de St. Odulphuskerk. Velen zullen zich bv. de kerkbrand van
1975 nog herinneren. Het zag er even niet best uit. Maar gelukkig heeft het toenmalig kerkbestuur besloten tot
herstel. Tegenwoordig wordt er nauwgezet en met liefde op toegezien dat onze kerk alle noodzakelijke onderhoud
krijgt. In de afgelopen jaren is het gebouw van binnen en van buiten geheel gerenoveerd. Overal is men geweest;
geen hoekje of gaatje is overgeslagen. Je kunt bijna zeggen, dat het gebouw vertroeteld wordt. Het ziet er nu dan
ook perfect uit. Klaar voor de volgende eeuw.
(Later meer)
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GEEN GESLEEP MET VEE
Sinds vijftien jaar eet ik geen vlees. Dus bij slagerij de Groot heb ik niets te zoeken.
Gerrit en Styn zijn voor vele Bakhuisters geen onbekenden. Voor mij wel.
Nooit heb ik wat met ze te maken gehad in de vijf jaar dat ik hier woon.
Tot ik Gerrit eens sprak; we hadden het over eerlijke voeding, E-nummers, kleurstoffen en evenwichtige
kinderen, subsidies wel of niet, kortom, een boeiend gesprek en reden genoeg voor mij om Gerrit en Styn te
interviewen.

Gerrit, bevalt het, een slagerij hebben in Bakhuizen?
Zeventien jaar geleden begon ik met deze slagerij. Het liep heel goed. Tot er twee nieuwe supermarkten hun deuren
openden. Eentje in Hemelum en eentje in Bakhuizen. Ik zag de bui al hangen. Het aanbod werd te groot voor het
aantal inwoners.
Mijn verkoop liep terug, tot een punt dat ik er niet meer van kon bestaan.
Dus ik ben mezelf gaan verhuren, als slager. Een zzp-er dus.
Ik werkte onder ander in de vleesindustrie. Zwaar werk. Kwam ik 's middags thuis van mijn werk, dan ging Styn naar
haar werk. Ik ving de kinderen op van school.
Dit gaf uiteindelijk te veel druk op ons gezin. We vonden het niet eerlijk naar de kinderen toe.
We besloten samen om de winkel weer open te doen. Inmiddels was er ook een supermarkt minder in de omgeving,
dus we zagen mogelijkheden.

We zijn nu ruim vier jaar verder, was het een goede beslissing?
Het valt niet mee.
Ik denk wel eens, als de mensen net zoveel wisten van vlees als ik, dan hadden we het smoordruk.

Leg eens uit
Het gaat om bewustzijn.
Een biefstuk van de supermarkt en een biefstuk van mij, daar zit een groot verschil tussen.
Het heeft dezelfde naam, maar daar houdt het ook op.
Onze biefstuk kan je wel rauw opeten.
Ik krijg een groot stuk vlees op mijn snijtafel. Eenderde gedeelte van dat vlees is biefstuk.
Voor de supermarkt is dit hele stuk vlees biefstuk.
Zij gebruiken een machine om het mals te maken.
Zo'n machine ziet eruit als een mangel vol scherpe punten, ze doorboren het vlees opdat het mals wordt.
Zo ook met gehakt.
Wanneer ik gehakt draai, heeft het een natuurlijke mooie kleur. Doordat ik er geen E-nummers aan toevoeg zal mijn
gehakt iets verkleuren.
Da's volkomen normaal, het gehakt is nog steeds vers.
Dit zie je in de supermarkt nooit.
Het gehakt blijft maar roze.
Gevolg is dat sommige mensen denken dat mijn gehakt niet vers is, terwijl het tegendeel waar is.
Ooit ben ik slager geweest voor een grote supermarkt-keten. Ik wilde perse die E-rommel niet in het gehakt hebben.
Dus mijn contract werd niet verlengd.
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Hoe verklaar je dat toch veel mensen dit soort vlees in de supermarkt kopen?
Gemak.
Een supermarkt kan ook een foutje maken, de mensen komen wel terug. Want alles ligt onder een dak, het scheelt
tijd. Het heeft ook met bewustzijn te maken, men raakt gewend aan hoe het vlees er in de supermarkt bijligt.
Roze en vacuüm getrokken. Men verward dit met hygiëne en versheid.

Even over jouw vlees Gerrit, waar komt het vandaan?
Sowieso komt al mijn rundvlees uit Nederland. Ik houd er absoluut niet van dat er gesleept wordt met vee.
Het is kleinschalig geslacht rundvlees, dus van de boer zelf.
De slager waar ik het vlees van betrek, Jan van Raalte uit Lutten, heeft zelf koeien. De boer die deze koeien
verzorgd, brengt ook het vlees rond.
Varkensvlees zoek ik ook zelf uit, met hetzelfde criteria als bij rundvlees, zo min mogelijk gesol met het dier.

Dus je kan stellen dat je een diervriendelijke slager bent?
Net als mijn vader houd ik van koeien. Wanneer mijn vader, die vroeger een melkveebedrijf had net buiten het dorp,
een koe had verkocht aan de slachter, ging hij naar binnen wanneer het dier opgehaald werd. Hij kon het gewoon
niet aanzien.
De vleeskoeien waar ik mee werk, hebben een goed leven gehad.
Ik wil alleen vlees wat minimaal drie jaar oud is, want de koe moet gekalfd hebben. Dit vlees krijgt meer structuur,
smaak en kleur.
Deze koeien hebben lekker buiten gelopen, samen met hun kalfjes.
Alle vlees dat bij mij binnenkomt, is met bot. Dan kan ik het zien.
Voor het gehakt selecteer ik zelf vlees. Dat komt van de melkkoe, die uitgemolken is.
Nooit zal ik conserveermiddelen of kleurstoffen toevoegen.
Dit betekent dat ik niet vooruit kan werken.
Wat weer inhoudt dat ik altijd aan het werk moet zijn, maar liever zo dan dat ik die rommel erin stop.

Het verbaasd mij altijd zo dat mensen vaak tegen het sentimentele aan omgaan met hun huisdier, en zonder
blikken of blozen vlees van de bio-industrie eten..
Dat gaat weer over bewustzijn.
Mensen staan er gewoon vaak niet bij stil.
Loont het, om er niet bij stil te staan, want dan hoef je niks te veranderen?
Dat speelt natuurlijk ook mee.
Weten de mensen uit de omgeving dat je een goede slager bent?
We hebben niets te klagen.
Bakhuizen is een klein dorp. De mensen beslissen zelf wat ze willen wanneer ze de slagerij inkomen. En dat is niet
altijd dat wat er klaar ligt in de vitrine.
Dus het is bewerkelijk en eigenlijk zijn we daar te goedkoop voor. Bij een keurslager kost hetzelfde vlees veel meer.
Het gebeurt ook wel dat ik de winkel inloop met mijn bebloede schort. De klant denkt dan, wat een bende.
Maar ik doe altijd mijn best het vlees zo goed mogelijk neer te leggen.
Achter de schermen ziet het er overal zo bloederig uit.

13

We hebben besloten twee dagen per week open te gaan, vrijdag en zaterdag. Dan kunnen we effectiever werken.
Doordeweeks is de slagerij voortaan gesloten, we gaan op route verkopen in de buitengebieden.
Wanneer ik bij een boer aanbel met het vlees wat ik heb, snapt-ie meteen dat het goed is.
En het is ook prettig om te doen.

Tijdens het gesprek wordt er vlees geleverd, vol verbazing zie ik Gerrit een stuk rund van een kilootje of
honderd schijnbaar moeiteloos op de nek nemen.
Terwijl ik naar huis wandel, vol van de verhalen van Gerrit en Styn en laten we eerlijk zijn; met de vers
geslachte koeiendelen nog op mijn netvlies, moet ik denken aan dat ene zinnetje wat Styn tussen de verhalen
van Gerrit door uitsprak, recht uit haar hart.
"Gerrit weet zóveel van vlees" en dat ontroerd me opeens.

Leven en laten leven is doorgaans mijn motto, behalve als het om eerlijk voedsel gaat.
Het gaat mij enorm aan het hart hoe de mens met de aarde, haar grondstoffen, de dieren en uiteindelijk met
zichzelf omgaat.
We stellen ons steeds kwetsbaarder op wat betreft hetgeen we in onze mond stoppen.
We vertrouwen op een voedingsindustrie die meestal enkel bezig is de eigen portemonnaie te spekken.
Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van kennis van het menselijk brein om onze voeding dusdanig te
manipuleren dat er vooral veel van gegeten en gedronken wordt. Ingrediënten die de hoofdrol spelen zijn vet,
zout en suiker.
In veel kant en klaar producten zit suiker (soms net zoveel als in een heel pak koekjes!), verkeerde E-nummers
en wat dies meer zij.
Bijvoorbeeld de smaakversterker Mononatriumglutamaat, oftewel E621, het product waardoor je die zak chips
in een keer leeg eet.
In Amerika zijn ze al zover dat restaurants specifiek op de deur zetten dat ze het niet gebruiken. Omdat
inmiddels bekend is hoeveel ziektes, waaronder obesitas, het gevolg kunnen zijn van deze smaakversterker.
In Nederland blijft het akelig stil. Sterker nog, het is verdomd moeilijk om er zeker van te zijn dat je het niet
toch binnenkrijgt. Want de fabrikanten zijn slim, ze weten dat er al veel op gelet wordt, dus ze veranderen de
naam nogal eens.
Dan heb ik het nog niet over Aspartaam, oftewel E951, oftewel de vervanger van suiker.
Aanwezig in bijna alle light-producten en giftig.
Wil je hier meer over lezen, dan kan ik het boekje WAT ZIT ER IN UW ETEN
aanraden. (http://www.bouillonmagazine.nl/estoffen.php)
Uit eigen ervaring weet ik dat veranderen van eetpatroon niet 1-2-3 gaat. Het is
makkelijk na een dag hard werk een kant en klaar product op te warmen.
Tevens raken je smaakpapillen en je lijf een soort van verslaafd aan vet, suiker,
zout en smaakversterkers.
Uiteindelijk is het zelf bereiden van je maaltijd met eerlijke producten, gewoon
lekker ouderwets, in ieder geval een manier om heel veel E-nummers uit te
bannen.
In een volgende Op 'e Hichte kom ik hier nog een keer op terug.
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Mededelingen en oproepen
“Geocaching”
In Bakhuizen is sinds kort een speciale speurtocht
uitgezet. Het gaat hierbij om "geocaching", een soort
wereldwijde moderne speurtocht voor volwassenen die
door middel van een GPS-apparaat of smartphone met
GPS-functie op zoek gaan naar een schat (geocache).
Op de website www.geocaching.com kunnen zij de
coördinaten vinden om de speurtocht te lopen. Bij acht
vaste punten moet men vragen beantwoorden, o.a. bij
het tankstation, de supermarkt, de haven en de kerk.
Als de speurneus alle vragen beantwoord heeft, kan
men het eindcoördinaat berekenen om vervolgens op
zoek te gaan naar de geocache. Waar deze neergelegd is
kan ik niet zeggen, want dat moet een verrassing
blijven.
De geocache blijft zeker een aantal maanden, maar
mogelijk een paar jaar aanwezig. Als er dus mensen
door het dorp lopen met een GPS-apparaat in hun
handen, dan zijn zij bezig met deze speurtocht.
Als u meer wilt weten over de speurtocht, wees dan
niet bang om deze speurneuzen aan te spreken.
Ze vertellen graag over hun hobby. Wij hebben de
speurneuzen gevraagd respect te hebben voor de rust in
het dorp. Daarnaast hebben we ze gevraagd om de
speurtocht bij voorkeur met daglicht te lopen, maar de
geocache is wel 24 uur per dag beschikbaar.

Naam en telefoonnummer inzender bekend bij de
redactie

Kerstmatinee m.m.v. Bakhústerheech Sjongers

Zondagmiddag 22-12-2013 gaan de Bakhústerheech Sjongers het "Kyrstspul" uitvoeren.
Het is muziekentertainment door een gemengd koor in de stijl van shanty's en het gaat over "De seeman
dy 't der fan dreamt tûs te wezên mei de Krystdagen" en voor de afloop zul je naar M.F.C de Gearte in
Bakhuizen moeten gaan.
Het Kerstmatinee begint om 15.30 uur.
De toegang is vrij.
Het "Krystspul" duurt ongeveer 70 minuten.
Na de uitvoering is er een samenzang van
enkele kerstliederen.

Na afloop is er een collectebus voor een
vrijwillige bijdrage i.v.m gemaakte kosten.
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Mededelingen en oproepen
Zonnebloemmiddag
Woensdag 30 oktober hadden 100 gasten en
20 vrijwilligers een fantastische middag in de Gearte in
Bakhuizen.
Om 2 uur werd iedereen welkom geheten door Jelle
Dijkstra, voorzitter van de Zonnebloem- afdeling
Bakhuizen-Hemelum-Koudum. Omdat de afdeling 20
jaar bestaat was er koffie met oranjetaart!
Daarna kwam de cabaretgroep “4 x Z” [Drie Zijlstra’s en
één Zonderland] aan bod met liedjes, gedichten en
muziek. Liedjes en gedichten over vroeger en nu.
Herkenbaar, puntig, raak en soms ontroerend.
De boerderij vroeger en nu, het melken in stal en jister,
de melkbussen bij de dyk, de faam op it bjinstap, de
vele melkfabrieken. En nu de ligboxstallen met
melktank, de grote tank-auto’s en een enkele grote
fabriek. Geen paarden meer maar tractors.
Maar ook de veranderingen in de dorpen. Weg kleine
winkels, weg kleine banken en weg het postkantoor.
Prachtig werd bezongen de pake die eigenlijk te lang
leefde terwijl zijn familie zijn spullen zo goed zou
kunnen gebruiken!?
Ze zongen de sterren van de hemel en alles in het
Frysk!
Dank aan Jelle Dijkstra en zijn 20 vrijwilligers die deze
middag hadden georganiseerd, mensen haalden en
brachten, hielpen met rollators, drankjes en hapjes
rondbrachten en wat maar nodig was.
Het was een pracht middag.

!OPROEP!

Eind december komt een Afghaans gezin
in Bakhuizen te wonen. Een jong stel,
met 2 kinderen van 9 en 2 jaar oud.
Ik ben op zoek naar een enthousiaste
dorpsgenoot die het leuk vindt om
samen met een reeds ervaren
vrijwilliger uit Balk, deze mensen
welkom te heten en wegwijs te maken
in NL regelland.
Heeft u interesse of wilt u meer
weten?
Mail: kveld@vwnn.nl /
0514 593010
Vr. groet
Karin Veld
Coordinator VluchtelingenWerk
De Friese Meren

Vrijwilligers gezocht voor Mariahof te
Bakhuizen (ZIE OOK INTERVIEW OP DE VOLGENDE
PAGINA)

Een dankbare gast.

Oproep Lytse Byb

Mariahof is een woonvorm van de Stichting Talant voor
mensen
met een beperking.
Op het ogenblik zijn er 13 bewoners, die behoefte
hebben aan contact buiten Mariahof.

Zoals jullie misschien wel weten houdt de Lytse
Byb op met boeken uitlenen aan volwassenen
uit Bakhuizen.
Wel blijft de Byb voor de kinderen open maar
staat er geen personeel meer van uit de Byb.
Dit is nu voor de school vandaar deze oproep.
Wie lijkt het leuk om op een vaste ochtend de
kinderen te helpen met uitzoeken van boeken
en de uitleen ervan? Dit mogen ook meer
personen doen zodat je kunt afwisselen.
Is dit wat voor u/ jou neem dan contact op met
Norbert Dechesne, directeur basisschool
“de Toekomst” tel: 0514-581214

Een aantal bewoners van Bakhuizen en omstreken zijn
al actief als vrijwilliger. Dit aantal willen wij graag
uitbreiden.

Het vrijwilligerswerk bestaat uit:
Stukje wandelen of fietsen
Een bezoekje, kopje koffie drinken
Winkelen
Een ritje met de dienstauto naar bijvoorbeeld
familie of uitje
Eventueel begeleiding naar dokter, tandarts of
ziekenhuis.
Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden neem dan
contact op met Mariahof 0514-581923

16

Vrijwilliger bij de Mariahof, hoe ziet dat eruit?
Anne is sinds zeven jaar vrijwilliger bij de Mariahof.
Ze is er via een advertentie in het parochieblad terechtgekomen. Omdat ze genoeg tijd heeft en zich graag nuttig maakt, leek het haar wel
wat.
Zonder dat ze iets wist over de Mariahof maakte ze een afspraak. Er volgde een kennismakingsgesprek en tijdens het gesprek gaf de
leiding aan dat ze Anne vonden passen bij Hilly, een van de bewoonsters.
Je bepaalt zelf hoe vaak je op visite kan komen, in Anne haar geval is het eenmaal per week.
Ze drinkt dan samen met Hilly een kopje koffie en Hilly kan haar verhaal kwijt.
Ook maakt Anne in haar eigen auto af en toe een uitstapje met Hilly, Anne krijgt hiervoor een kilometervergoeding uit het budget van Hilly.

Volgens Anne is er sinds zeven jaar veel veranderd in de Mariahof. Jammergenoeg ten nadele van de bewoners.
Zo is de gemeenschappelijke ruimte, 'de Eekhoorn', wegbezuinigd. Dagelijks dronken de bewoners hier met elkaar een bakje koffie of
thee, deden spelletjes of keken samen televisie.
Elke bewoner heeft sindsdien een koffiezetapparaat gekregen op de eigen kamer.
Het gaat om mensen die al weinig bezoek krijgen en nu dus ook die ene sociale plek kwijt zijn.
Ook op de warme maaltijden wordt bezuinigd, alle bewoners krijgen een kookplaat in hun eigen kleine keukentje en moeten zelf voor de
warme maaltijd zorgen. Anne vraagt zich af of ze allemaal wel kunnen koken.
Kortom, de Mariahof is aardig uitgekleed.
Anne wordt er verdrietig van, het zijn allemaal bezuinigingen die het leven van de bewoners zeer beperken. De nood is groot.

Dus JA, het zou heel fijn zijn wanneer meer mensen tijd vrij kunnen maken voor de bewoners van de Mariahof. Weet in ieder geval dat ze
enorm blij en dankbaar zullen zijn voor de aandacht.
En wie weet, zegt Anne, kunnen we als er genoeg vrijwilligers zijn de Eekhoorn weer eens open krijgen op bepaalde tijden, om samen
iets lekkers te bakken en koffie te drinken. Dingen die ik vroeger graag deed met de bewoners!

Verkiezing sportman/sportvrouw Gaasterlân-Sleat 2013
Zaterdag 18 januari 2014 as zal de 25 e en laatste verkiezing van de
sportman/sportvrouw 2013 van de Gemeente Gaasterlân-Sleat plaats vinden in sociaal cultureel centrum t’ Haske te Balk.
René Anema uit Balk kaatser en Anne-Jet White IJslandse paarden uit Rijs waren vorig jaar
sportman/sportvrouw 2012
Kandidaten voor een nominatie kunnen worden voorgedragen t/m 23 december a.s.
Dit jaar voor het eerst kunnen kandidaten worden voorgedragen die voor een aanmoedigingsprijs in aanmerking komen.
Dus kent u een individuele sporter die volgens u in aanmerking komt voor één van deze
prestigieuze prijzen dan kunt u dat melden bij het secretariaat van de sportcommissie
Gaasterlân-Sleat; grietoenema@planet.nl. Ook sportverenigingen mogen kandidaten voordragen.
Doordat de verkiezing de 25 e en de laatste keer is organiseren wij voor alle sporters en commissieleden van de laatste 25 jaar
een reünie die tevens op dezelfde middag plaatsvindt.
Vanaf 14.30 uur bent u welkom in ’t Haske te Balk. Er is livemuziek aanwezig.
Lokale omroep Radio Gasterlân doet op de frequentie 96.4 FM en op de
kabel 104.1 weer rechtstreeks verslag.
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IVN is jarig
In 2014 bestaat de IVN-afdeling Súdwesthoeke 25 jaar. Dat willen
wij vieren met waar wij goed in zijn: met mensen mee de natuur
in te nemen!
Hier alvast een voorproefje van de activiteiten in 2014:
(Je kunt het programma ook vinden op www.ivn.nl/afdeling/
súdwesthoeke )
IVN Súdwesthoeke trakteert
Op een wandeling door de winterse bossen van Gaasterlân (ca: 8 km) met hier en daar een verhaal over bos, natuur en de beleving
daarin en na afloop een traktatie van het jarige IVN
Wanneer: Zondag 12 januari Start 13.30 uur
Waar: bij de werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Houtwâl 2 Oudemirdum
Kosten: gratis
Opgave: 0514-581781, 06-22439266 of goasse@hotmail.com

Roofvogel cursus.
Je krijgt niet alleen kennis van wat er aan roofvogels en uilen voorkomen in Fryslân, maar ook het nut van deze vogels die op het
eind van de voedselketen staan. De cursus wordt gegeven door IVN-gids Lidia Barkema die zelf roofvogels volgt en ringt. Zij kan
prachtig vertellen bij de mooie plaatjes en neemt alle soorten opgezette exemplaren aan roofvogels en uilen mee, uit het
informatiecentrum Mar en Klif, die zij daar zelf als vrijwilligster beheert.
Wanneer: cursusavond op dinsdag 4 februari 19.30 tot 22.00 uur
excursie op zaterdag 15 februari 10.00 – 12.00 uur
Waar: Wyldskuorre Rijsterbos (werkschuur van it Fryske Gea)
Kosten: IVN-leden € 7,50 niet leden € 15,Opgave: 0514-581781 – 06-22439266 of goasse@hotmail.com

Groencursus.
1ste avond over het ontstaan van Gaasterlân en de bijzonderheden van dit landschap.
2de avond over de flora en fauna wat hier voorkomt. Gegeven door de IVN-gidsen Sytse Bouwhuis, Jan Tijsma en Elly Barnhoorn
Wanneer: op 11 en 25 maart met excursies op 15 en 29 maart
Waar: in It Breahús van Swinderenstraat 6 Balk.
Kosten: IVN-leden € 10,- niet leden € 20,Opgave en info: bij Elly Barnhoorn 0514-603331 – 06-15231977

verder staat er in het voorjaar o.a. op het programma:
15 en 22 april: cursus lekkers uit de natuur, 24 april en 8 en 17 mei: dagvlindercursus
3 mei de vroege vogelexcursie, (zie ook de Balkstercourant en het Snekernieuwsblad )

Gidsencursus
In september start er een IVN-gidsencursus in Sneek. Deze duurt 1 ½ jaar, maar dan weet je ook alle ins en outs over de natuur en
kun je zelf als gids fungeren. Inlichtingen over deze cursus kunt u krijgen bij Goasse Hylkema; 0514-571781, 06-22439266 of
goasse@hotmail.com
Het IVN staat voor natuureducatie en duurzaamheid.
IVN-lid maatschap kost € 15,- per jaar en een huisgenootlid € 5,-. Naast het lidmaatschap kun je ook donateur worden. Je kunt je
dan ook aansluiten bij 1 of meerdere werkgroepen o.a. vogel, vlinder, planten, heemtuin, excursie, jeugd en of publiciteit
werkgroep. Neem hiervoor contact op met Peter Vessies 0514-581830.
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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

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…………………………………………….
IBAN nummer……………………………………
E-mail adres …………………………………………………………..
Handtekening………………………………………………………….

Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen.
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Geachte leden en niet leden van de Rabobank,
Bent u rekeninghouder en lid van de Rabobank of wilt u
lid worden (gratis)?
Doneer dan gratis 5 euro van de Rabobanksponsoractie
aan RKVV Bakhuizen.
Dit kan door te stemmen op RKVV Bakhuizen in de
maand December via het volgende adres:

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/
sneek-zwf/forms/
stembiljet_rabo_ledensponsoring_formulier
Vul in het eerste veld onze verenigingscode in: rls235

5de Gaasterlandse heuvelen wandeltocht in
2014
Het gaat er weer van komen. Na het mislukte avontuur
met de Alvemarren gaan we er weer voor.
Op zaterdag 28 juni 2014 wordt voor de vijfde keer
(eerste lustrum) de Gaasterlandse heuvelenwandeltocht
weer gehouden.
Afstanden 10-20 en 30 km.
We zijn lid geworden van de wandelbond en zijn ook
bezig met onze eigen site:
www.gaasterlandseheuvelenwandeltocht.nl
Dus zet 28 juni 2014 vast in jullie agenda.

Klaar in één minuut en U doet er onze vereniging veel
plezier mee.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur voetbalver.Bakhuizen

Tevens zoeken we nog man of vrouw die ons
bestuur kan versterken (route)
Inl. Minke molenaar 0514-581624
Wandelcommissie vv Bakhuizen

22

Gearte nijs
Voor u ligt een eerste Gearte nijs. In
deze rubriek wil het Bestuur van
De Gearte u op de hoogte houden van het
wel en wee van ons dorpshuis. En op dit
moment speelt er heel veel.

financiële risico voor De Gearte te groot
is. Mocht dit het geval zijn, dan hopen wij
dat hiervoor ook begrip is. Deze luxe kan
De Gearte zich op dit moment namelijk
niet permitteren.

Zoals u wellicht gehoord of gelezen heeft,
staat De Gearte er financieel zeer slecht
voor. Er gaan al een tijdje meer euro’s uit
dan dat er binnen komen. Dan wordt op
een gegeven moment het punt bereikt dat
de deur op slot moet.

Maar er is ook zeker ruimte voor
vernieuwing. ‘Krystpop Oars’ is hier een
goed voorbeeld van.

Dat mag natuurlijk nooit gebeuren, want
dat zou toch een ramp zijn voor ons dorp.
Denk eens aan al die verenigingen die
actief zijn in het dorpshuis en alle andere
activiteiten die georganiseerd worden!
Dit gaat natuurlijk niet alleen een Bestuur
aan, maar juist iedereen in Bakhuizen.
Daarom Gearte nijs, zodat u goed
geïnformeerd blijft.

Van de Bestuurstafel
In de vorige Op ‘e Hichte kon u al lezen
dat het Bestuur van De Gearte versterking
heeft gekregen. Met de komst van deze
nieuwe bestuursleden is het Bestuur weer
voltallig en kan er met vernieuwde
energie gewerkt worden aan het
voortbestaan van ons dorpshuis.
Er ligt een flinke klus, maar iedereen
heeft zin om de schouders er onder te
zetten.
De prioriteit ligt voor het Bestuur op
financieel vlak. Dit betekent enerzijds dat
de vaste kosten flink gereduceerd moeten
worden. Anderzijds moeten alle
activiteiten zoals evenementen,
vergaderingen, clubavonden etc. kritisch
onder de loep genomen worden.
De bedoeling is uiteraard dat dit
winstgevende momenten zijn voor De
Gearte.
Helaas is dat nu niet altijd het geval en
zal dus naar een oplossing gezocht moeten
worden. Dit kan betekenen dat een
evenement een nieuwe impuls krijgt,
maar ook dat er wellicht eens ‘nee’
verkocht moet worden omdat het

Krystpop Oars
Tweede Kerstdag gaan de deuren open
voor Krystpop Oars: Kerstpop, maar dan
anders.
Alle ingrediënten voor een gezellig
avondje uit zijn aanwezig. Wat anders van
opzet met twee bands die garant staan
voor een gevarieerd muziekprogramma.
‘Krystpop Oars’ is dus niet alleen voor de
jeugd, maar juist voor iedereen die de
Kerstdagen met een leuk avondje uit wil
afsluiten.
De band Rauzer staat in ’t Swalkershûs.
Dit is een energieke vier-mans formatie.
Covers (rock) uit de jaren ‘70 tot en met
‘90 worden afgewisseld met eigen
Friestalige liedjes.

In de foyer zorgen de mannen Weima en
vd Werf voor de muziek. Dit duo beheerst
de truc wat te doen met het publiek als
geen ander. Volledig kloppend qua muziek, beeld, spel en energie worden
nummers van de jaren ’50 tot en met nu
ten gehore gebracht. U zult zich geen
moment vervelen.

Vacatures
Iedereen kan een steentje bijdragen aan De
Gearte; er is meer hulp nodig! Wilt u ook
helpen? Neem dan contact op met één van de
bestuursleden.
Schoonmakers m/v
Aan de schoonmakers de eer om De Gearte
schoon en netjes te houden, zodat iedereen
ook graag terug komt.
Barpersoneel m/v
Voor vaste doordeweekse avonden wordt
barpersoneel gezocht.
Agenda
15 december 2013
Kerstconcert Snippefangers
Aanvang: 15.00 uur
21 dec 2013
Kerstbingo, aanvang 20.30 uur
22 december 2013
Kerstfestival Shantykoor
Aanvang: 15.30 uur
26 december 2013
Krystpop Oars
Zaal open: 21.00 uur
Entree: € 7,50
30 December 2013
BEO Oliebollen Toernooi
3 en 4 Januari 2014
Swalkershûs Toernooi
Aanvang: 19.30 en 15.00 uur
5 januari 2014
Familie Volleybaltoernooi

Kom dus allemaal gezellig naar De Gearte
op Tweede Kerstdag en maak er samen
weer een leuke
(ook financieel gezien ☺ ) Gearte-avond
van!
Speciale actie
Volg De Gearte via Facebook en maak kans
op 2 vrijkaartjes voor ‘Krystpop Oars’.
www.facebook.com/ de.gearte.bakhuizen

11 januari 2014
“Bakhuister van het jaar” verkiezing en een
gezellige Nieuwjaarsparty
Februari 2014 (datum volgt)
Lezing ‘Verbaast u niet, verwondert u
slechts’ door Henk Mous, Officier v. Justitie
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00

Bestuur: Sietze de Boer (a.i. voorzier), Jirry Bruinsma, Tjitte Haarsma, Ina Kuipers, Julia Reekers, Robert Terpstra, Anneke van der Wal,
Margriet & André van der Weij, Liesbeth Wijnia.
Beheerder: Annie Sikkes
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De redactie en alle vrijwilligers wensen u gezegende feestdagen en
een gezond 2014 !

Noteer alvast in uw agenda:
SBF organiseert op Koningdag zaterdag 26-04-2014 weer Beach Volleybal.

Oud Papier
Op zaterdag 11 januari en zaterdag 8 februari 2014 wordt het
oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed bundelen of
verpakken in een doos.

