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Selfie
Selfie is het woord dat door Van Dalen is uitgeroepen als
het woord van het jaar 2013. Het rare is ook, dat het ook
in België en Groot-Brittannië is uitgeroepen als woord van
het jaar 2013. Wat is een Godsnaam een selfie? Dat is wat
ik in eerste instantie mij afvroeg bij het horen van dit
woord. Misschien ben ik wel erg naïef, maar ik vind het
een woord waar je alle kanten mee op kan en niks zegt.
Ook het woord ‘participatiesamenleving’ was kandidaat,
maar is het niet geworden. Dat is een mondvol waar je
alle kanten mee op kunt maar ook niks voorstelt. Het klink
het zelfde als dat je pathetisch zegt ; dan al niet te min,
uiteraard ter zake, in principe, c.q. Dat is ook een mond
vol en klink heel belangrijk, maar stelt ook niks voor. Nee
dan toch maar liever selfie. Kort en krachtig. Maar wat is
nu een selfie? Een selfie is een foto maken van je zelf en
dat zet je dan op Facebook of Twitter. Dus je strekt je
arm uit en maakt met je fototoestel of iPhone een foto
van je zelf. Daarna laat je de hele wereld zien dat je een
foto van jezelf gemaakt hebt. Men maakt alles
wereldkundig en kent geen terughoudendheid meer. Het is
een soort modern Privé roddelbladje dat we continu
produceren. Vol met onbenullige teksten en foto’s waar
men lachend op staat. Zo van kijk mij eens hier staan,
gelukkig te zijn!!
En iedereen wil meedoen aan deze zelfverheerlijking.
Niet alleen de gewone doorsnee Jan met de pet, maar ook
T.V. bobo’s filmsterren, politici, wereldleiders, ja zelfs
onze nieuwe kersverse Koning Willem Alexander staat
breed lachend op een selfie.

En die hoeft dat toch echt niet te doen om op te
vallen bij de medemens. Want wie heeft nou zijn
eigen koningsdag op deze wereld? Waarbij een heel
land in het oranje gekleurd wordt? Nee hij maakt echt
geen selfie om op te vallen bij de medemens. Ik moet
toch maar eens bij mij (Selfie) te raden gaan wat het
woord van het jaar 2013 voorstelt. Een zelfportret ?
Een schreeuw om aandacht? Contact storingsprobleem?
Geintje naar je vrienden? Of gewoon leuke hobby? Een
modeverschijnsel? Een rage? Ja dat zou allemaal
kunnen. Vreemd blijft het om in deze tijd van open
communicatie, we een wet hebben die ons moet
beschermen voor geheimhouding van persoonlijke
gegevens. En we het meer dan schandalig vinden als er
per ongeluk iets uitlekt of kwijtraakt bij instanties die
onze gegevens bewaren en gebruiken. Maar we zelf
wel erg nonchalant omgaan met onze
privéaangelegenheden. De grens tussen geheimhouding
en openbaarheid is wel heel vaag geworden
tegenwoordig. Misschien is een selfie wel een drang
naar leven, naar een bevestiging van ons bestaan. Kijk
hier sta ik mensen met al mijn gebreken. Een eigen
gemaakt zelfportret dus. Ze hebben bij Van Dale dus
een woord gekozen dat nog niet bestond, maar er in
wezen al lang was. Er worden al eeuwenlang
zelfportretten gemaakt. De drang naar erkenning was
bij Vincent van Gogh zo groot, dat hij tientallen selfies
heeft gemaakt. Hij heeft zelfs een selfie gemaakt
waarop hij te zien is met een doek om zijn hoofd
omdat hij een paar dagen daarvoor zijn linkeroor had
afgesneden.
Eachteister.
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Gearte nijs
Van de Bestuurstafel
Huidige stand van zaken
Het seizoen zit er weer bijna op.
We kijken terug op een druk maar vooral
leuk seizoen waarin we met zijn allen
grote stappen hebben gezet om de Gearte
weer “gezond” te maken.
Daarnaast zijn inmiddels door gebruikers
en vrijwilligers enthousiaste initiatieven
gestart. Zo is het gebouw rondom
schoongemaakt door leden van o.a. de
biljartclub en ook is er door vrijwilligers
druk aan de tuin gewerkt om deze weer
netjes te maken. Het bestuur stelt dit
enorm op prijs, want vele handen maken
licht werk en zo houden we ons dorpshuis
netjes. Hartelijk dank hiervoor!
Zaterdag 19 april ging het dak eraf tijdens
het optreden van de Bintangs: een avond
vol stevige rhythm en blues muziek. Een
geslaagd optreden met enthousiast
publiek, dat overal vandaan kwam.
Op Koningsdag organiseerde Stichting
Bakhùster Feest een beachvolleybal
toernooi achter de Gearte. Vele buurten
streden met elkaar om de felbegeerde
bokaal. Het weer was super en vele
dorpsgenoten bleven dan ook gezellig
hangen voor een natje en een droogje.
Het bestuur kijkt terug op twee geslaagde
evenementen voor de Gearte.
Het seizoen eindigen we nog met een
aantal leuke evenementen; waaronder
een gezellige bingoavond en natuurlijk het
jaarlijkse tuinfeest. En inmiddels zijn er al
weer plannen voor het nieuwe seizoen.

Een eerste feit hieruit is dat het bestuur
op deze vergadering officieel gekozen is
als dagelijks bestuur door de leden
(vertegenwoordigers van de gebruikers die
zitting hebben in Algemeen Bestuur) voor
een periode van 1 jaar.
Ook wordt er meer verwacht van de
gebruikers om de Gearte draaiende te
houden. Daarom vinden er op dit moment
overleggen plaats met alle gebruikers van
de Gearte. Hierin worden enerzijds de
huurtarieven voor het komende seizoen
besproken; daarnaast wordt er overlegd
wat we als bestuur en gebruikers voor
elkaar kunnen betekenen. Wellicht kunnen
we taken van elkaar overnemen, elkaar
aanvullen, etc.
Afscheid
Als bestuur hebben we onder het genot
van een hapje en een drankje afscheid
genomen van vertrekkende
personeelsleden: Annie Sikkes, Mark
Scholte en Wietske Binkman en van de
vertrekkende bestuursleden: Tjitte
Haarsma en Anneke van der Wal. Het
bestuur wil hun hartelijk bedanken voor al
hun inzet en werkzaamheden voor de
Gearte.

Het Bakhùster Tuinfeest
Op 12 juli is het weer zover: dan vindt het
jaarlijkse tuinfeest plaats. Dit jaar is
Johannes Rijpma (bekend van ‘The Voice of
Holland’) en zijn band ‘The Spots’ van de
partij. Daarnaast zullen de band ‘Grytz’ met
Grytsje Melchers en DJ Appie optreden.
Vacatures
Bestuursleden m/v
Het Bestuur zoekt nog versterking. Wilt u uw
steentje bijdragen aan de Gearte, dan is een
bestuursfunctie wellicht iets voor u.
Barpersoneel m/v
Voor vaste doordeweekse avonden en
evenementen wordt barpersoneel gezocht.
Schoonmakers m/v
Er worden nog een paar schoonmakers
gezocht die zo nu en dan een uurtje willen
schoon maken.

Nieuwe beheerder m/v

Agenda

Er is inmiddels een nieuwe beheerster
gevonden voor de Gearte. Zij zal vanaf 1
juni aan de slag gaan. Graag wil zij zich
hierbij even aan u voorstellen:
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Mijn naam is Sietske Terpstra en ik ben
van oorsprong Bakhùster. Mem van twee
kinderen en trotse beppe van twee
kleinkinderen.

Grandioze Bingo

De Algemene Bestuursvergadering
Donderdag 1 mei jl. heeft de jaarlijkse
Algemene Bestuursvergadering
plaatsgevonden. Tijdens deze avond is er
uitleg gegeven over de originele statuten
van de Gearte en hoe het bestuur in
principe vorm zou moeten worden
gegeven. Het bestuur heeft het doel om
meer volgens deze statuten te werken. Dit
is de afgelopen jaren namelijk wat
verwaterd.

en waar diverse clubs zijn gevestigd. Maar
ook een plek met veel potentie voor partijen
en bijeenkomsten. Ik ben heel erg enthousiast over mijn nieuwe functie en zie het als
een grote uitdaging om de Gearte in stand te
houden.

Tot 2008 runde ik samen met mijn man
eetcafé/cafetaria ‘De Posthoorn’ in
Stavoren. Nu wonen we alweer vijf jaar
met veel plezier tussen Warns en
Hemelum waar we ook een
vakantiewoning/B & B runnen.
Voor mij is de Gearte een plek met een
belangrijke functie voor Bakhuizen. Een
plaats waar dorpsgenoten kunnen sporten,
uitgaan, vergaderen

Avond4daagse
14 juni 2014

Hoofdprijs in superronde: ‘weekendje weg
voor twee personen’!
Aanvang: 20.30 uur
12 juli 2014
Tuinfeest Bakhuizen
m.m.v. Johannes Rypma, Grytz en
DJ Appie
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 10,00

Bestuur: Sietze de Boer (a.i. voorzier), Jirry Bruinsma, René Glashouwer, Ina Kuipers, Julia Reekers, Robert Terpstra, Margriet & André
van der Weij, Liesbeth Wijnia.
Beheerder: Sietske Terpstra (telefoonnummer: 06 - 13060479)
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Nieuws van Euphonia..

Gouden Spiker Festival
Muziekvereniging Euphonia heeft op 17 mei op het Gouden Spikerfestival in Ureterp de Bronzen Spiker
gewonnen. Euphonia kreeg deze prijs voor het totale programma. Naast het verplichte werk,
Klezmeriana van Jan de Haan, speelden we een koraal, de mars Mid-West 50 en een solowerk. Onze
altsaxofoniste Rixt Boonstra maakte met haar solo in Spanish Dances een prima indruk op de jury.
Rasteder Musiktage
Na de binnenrepetities voor het Gouden Spikerfestival zult u ons de komende weken vaak op straat en
op het
voetbalveld vinden. We gaan nu aan de slag voor de marswedstrijden op de Rasteder Musiktage
op 4-5-6 juli in Rastede, Duitsland. We krijgen dit keer ook hulp van enkele instructeurs van Advendo
Sneek, die ons de kneepjes van het vak zullen bijbrengen. We hopen ook op dit concours weer een
positief juryrapport te ontvangen, en wie weet … een prijs?!
Nieuwe uniformen
Het afgelopen jaar is een speciale commissie bezig geweest om Euphonia in nieuwe uniformen te
steken. Naast het uitzoeken van een nieuw uniform, ging veel tijd zitten in het vinden van sponsoren.
Een compleet nieuw uniform, bestaande uit een jasje, een broek en een hoofddeksel kost € 500,- per
muzikant. De Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer en het Juckema Sideriusfonds hebben allebei een
flink bedrag
gesponsord. Daarnaast hebben verschillende bedrijven uit ons eigen dorp één of meerdere uniformen
gefinancierd en we verwachten nog een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds. We hebben nu
bijna genoeg geld om voor ieder korpslid een nieuwe jas en broek te kopen en dus zijn de maten
opgenomen en de jassen alvast besteld. We willen dit uniform graag dragen op het concours in
Rastede, maar daarvóór willen we het natuurlijk graag aan
jullie laten zien.
Op donderdag 3 juli is onze generale repetitie voor Rastede om kwart voor 8 op het voetbalveld, jullie
zijn daarbij van harte welkom. Daarna zullen we nog een rondgang door Bakhuizen maken, om onze
nieuwe uniformen te laten zien.
Als u Muziekvereniging Euphonia ook een warm hart toedraagt, is een bijdrage voor onze nieuwe
uniformen natuurlijk van harte welkom.

4

Sacramentsprocessie 22 juni 2014 (Bakhuizen)
Aanvang 10.00 uur in de Sint Odulphuskerk te
Bakhuizen.
De voorbereidingen zijn in volle gang, de koren zijn
aan het oefenen, vele mensen in de parochie zijn
bezig om de sacramentsprocessie dit jaar een extra
feestelijk tintje te gaan geven. Het is immers een
bijzonder jaar voor onze parochie: 100 jaar Sint
Odulphuskerk. De opzet van de sacramentsprocessie
zal er daarom ook iets anders uitzien dan we gewend
zijn. De eucharistieviering, waarin onze bisschop Mgr.
G. de Korte voorgaat, zal in de kerk gehouden worden
en niet buiten; het is de kerk die 100 jaar bestaat en
het leek ons derhalve minder gepast om (bijna) alles
buiten het kerkgebouw te vieren.

Na de viering in de kerk gaan we naar buiten en lopen
we in processie naar het kerkhof. Behalve het Heilig
Sacrament worden ook een zevental symbolen
meegedragen die gekozen zijn door diverse
werkgroepen, besturen en gemeenschappen in en rond
onze parochiegemeenschap. Zo willen we deze
processie echt een gebeuren laten zijn van de hele
gemeenschap, fan de hiele MIENSKIP.
Aansluitend aan de processie drinken we in de tuin
naast de parochiezaal een kop koffie met een
verrassing erbij.
En natuurlijk wordt het mooi weer die zondag. In de
jaren dat ik hieraan heb meegedaan is het slechts één
keer voorgekomen dat we vanwege het weer niet naar
buiten konden. We hebben er alle vertrouwen in dat
het goed komt en hebben er als
voorbereidingscommissie ook veel zin in.
U bent allen van harte welkom.

Pastor Wiebe Mulder
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Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Met de Franse slag
Franse grafiek van 1500 tot heden

Charles Meryon “La pompe Notre Dame, Paris”

Dit keer prenten uit Frankrijk, beginnend met een zeldzaam schrootblad uit 1503 en
een prachtig gegraveerd portret van Pierre Drevet. Verder tonen we uit 17de eeuw
Jacques Callot (aan wie bijvoorbeeld Rembrandt en Goya schatplichtig zijn) en Claude
Mellan. De 18de eeuw is onder meer vertegenwoordigd door de uitvinder van de
aquatint Jean Baptiste Leprince, terwijl de 19de en 20ste eeuw ons een lange stoet van
namen brengt, waaronder Bresdin, Chahine, Meryon, Buhot, Daubingy, Hervier,
Lepère en Renoir.
En … Reinder bekent kleur!
In een recent verleden maakte Reinder een serie aquarellen, die weinig te zien zijn
geweest, nu komen ze voor ’t voetlicht naast natuurlijk zijn etsen en de bronzen
beelden van Sofie.
De tentoonstelling loopt van zaterdag 12 april tot en met zondag 6 juli 2014.
We hopen van harte u te mogen begroeten,
Sofie Hupkens en Reinder Homan
Homan – Hupkens in Prent en Beeld
Gaestwei 14, 8574 TM Bakhuizen
Geopend: zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
(graag van te voren even bericht per mail of telefoon) en op afspraak.
Telefoon: 0514-581312 of 06-13020602
homan.hupkens@hetnet.nl
www.sofiehupkens.nl
www.reinderhoman.com
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Opbrengst actiedag RKPC basisschool De Toekomst
Dankzij de kinderen en alle andere betrokkenen hebben we op dinsdag 15 april weer een fantastische actiedag
beleefd.
Door de kinderen werden er verschillende, vooral zelfgemaakte, dingen en eten verkocht.
Of ze zorgen ervoor dat ze met andere activiteiten geld ophaalden.
De opbrengst is voor een school in Ghana en bedroeg; € 651,30

Pesach in plaats van Passion
In Woudsend, Bolsward en in Groningen werden rondtochten gehouden met als rode draad het lijdensverhaal van
Christus, “The Passion”. Ook in Bakhuizen werd er door de kinderen van RKPC basisschool De Toekomst een
rondtocht gemaakt. Alleen beleefden de kinderen hier het oorspronkelijke Paasverhaal van Mozes, de Pesach.
Na een korte startviering in school, waarin de verbinding werd gelegd tussen het Paasmaal van Jezus en de Pesach
en na een stukje film van de trek door de Rode Zee, gingen de kinderen in groepen op weg naar het Beloofde
Land. Onderweg werden de Exodusverhalen uit het oude testament verteld: Het manna op het land, waarna de
kinderen brood uit een boom mochten plukken. Het water uit de rots, waarbij ook echt op een rots geslagen
werd, om water te krijgen. De tien geboden, maar dan wel een modernere versie. Het stuk geslagen gouden kalf,
de kinderen gingen hierna een steentje begraven wat symbolisch stond voor iets waar ze spijt van hadden.
Tenslotte kwamen ze terug bij het schoolplein, waar ze de muren van Jericho moesten laten instorten door middel
van een muzikale rondgang.
Na het plukken van paaseitjes in het Beloofde Land, werd de tocht gezamenlijk in school afgesloten met het
lijdens- en opstandingsverhaal van Christus. Dankzij de hulp van ouders en leerkrachten en het mooie weer, was
het een zeer geslaagde ochtend.
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Schoolplein?!
Het schoolplein van de basisschool De Toekomst is alleen bestemd voor de kinderen die op de basisschool zitten en
die daar met elkaar willen spelen. Zij mogen dat ook doen na schooltijd.
Helaas trekt ons schoolplein ook jeugd aan die er niet direct komen om te spelen, maar om dingen kapot te maken
en op het dak van de school te klimmen. Het gaat dan vooral om kinderen die niet (meer) bij ons op school zitten.
Daarom bij deze nogmaals de regel, zoals ze door de gemeente is vastgesteld; het schoolplein is alleen toegankelijk
voor bevoegden. En met bevoegden worden de kinderen bedoelen die nu op de basisschool zitten en hun jongere
broertjes en zusjes. Ook de politie is van deze regel op de hoogte en zal indien nodig optreden.
Met deze afspraak willen wij er voor zorgen dat er minder overlast en vandalisme plaats vindt en dat onze kinderen
gebruik kunnen blijven maken van ons plein op een positieve en gezellige manier.

Norbert Dechesne, directeur RKPC basisschool De Toekomst

Sociaal Wijkteam Balk en omgeving
Uw gemeente is in Balk en omgeving gestart met een Sociaal wijkteam.
Dit doet de gemeente om goed voorbereid te zijn op nieuwe zorgtaken
die wij per 2015 van de Rijksoverheid krijgen.
Eén team voor al uw vragen
U kunt voortaan voor hulp en ondersteuning terecht bij één team in uw buurt: het Sociaal Wijkteam. Alle vragen op
het gebied van zorg, wonen, welzijn en dienstverlening komen daar samen.
Het wijkteam is op 1 maart 2014 gestart voor de dorpen: Balk, Bakhuizen, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns,
Nijemirdum, Oudemirdum, Oudega, Ruigahuizen, Rijs, Sondel, Wijckel en de stad Sloten.
In gesprek met het Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam bestaat uit een zorgadviseur en een ouderenadviseur van gemeente De Friese Meren,
een medewerker van Miks-welzijn, een verpleegkundige of maatschappelijk werker met kennis van dementie van
TINZ en een (wijk)verpleegkundige van Thuiszorg
Zuidwest-Friesland.
Persoonlijk contact staat centraal bij het wijkteam.
Na het maken van een afspraak komen twee medewerkers
bij u thuis voor een gesprek. Samen met u zoeken zij naar
een passende oplossing voor uw vraag of probleem. Ook is
het Sociaal Wijkteam in het dorp de oren en ogen van de
gemeente op het gebied van hulp en
ondersteuning.

Het sociaal wijkteam Balk e.o. (Tiertsje Kuipers en Sible Muizelaar van TINZ, Roos Postma en Nienke Talstra van
gemeente De Friese Meren, Gerry Broersma van MIKS-Welzijn en Sonja Boersma van Thuiszorg Zuidwest Friesland)
Contactgegevens
Voor alle vragen op het gebied van hulp, zorg en ondersteuning kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.
Het team is elke werkdag van 08.30 tot 12.00 telefonisch bereikbaar. U kunt ze bereiken via gemeente De Friese
Meren, tel. 14 05 14 (zonder kengetal).
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COMMON FEVER
Vanavond loop ik niet zomaar een blokje om. Ik ben op weg naar de 5 mannen van Common Fever. Ze hebben
een oefenruimte in Mirns, achter het bedrijf van Nico Melchers. Wanneer ik langs de bekende
aardbeien-te-koop loop, steek ik mijn handen wat dieper in mijn zakken. De aanvechting er zomaar eentje in
mijn mond te stoppen is bijna niet te weerstaan. Op het grasveld zie ik Nico lopen met kannen koffie, ik loop
met hem op en via zijn werkplek komen we in een prachtige oefenruimte terecht.

Van links naar rechts:
Henk van der Pol, 1962, speelt gitaar sinds 4 jaar. In het dagelijkse leven werkt hij in de scheepselectra.
Danny Kuipers, 1991, geluidstechnicus sinds 4 jaar. Werkt in de technische dienst.
Staand: Mike van der Bos, 1961, drum sinds de lagere school. Heeft gewerkt als tekenaar.
Theo de Boer, 1959, basgitaar sinds ruim 2 jaar. Harde werker.
Voor zittend: Nico Melchers, 1961, gitaar sinds 4 jaar. Tandwielboer.
Helaas is de zanger verhinderd: Bert Ludema, 1990, zanger van nature. Ploegendienst.

Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Ongeveer 2 jaar geleden was er een concert ter nagedachtenis aan Gerben ten Klooster in 't Syltsje.
Mike speelde mee met deze gelegenheidsband, Theo deed ook een nummer mee. Er speelden allemaal gelikte
muzikanten, maar voor Theo was het de vuurdoop.
Tijdens het inpakken van de instrumenten zei Theo tegen Mike: we gaan door!
Mike zei: nee, we houden net op.
Theo bleef volhouden: we gaan door, we beginnen een band. Mike zei nog: Theo, je bent 30 jaar te laat.
Om ervan af te zijn zei Mike tenslotte, prima, maar jij zoekt de rest van de muzikanten bij elkaar.
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Wat bezielde je, Theo?
Het beviel me zo goed! Ik ben altijd al een muziekliefhebber geweest, om nu zelf op het podium te staan, het
smaakte naar meer.
Mike: Theo was net een pitbull. Hij beet zich er helemaal in vast.
Theo: ik vind, als je iets echt graag wilt, moet je er ook helemaal voor gaan.
Mike: uiteindelijk ben ik ook mee gaan zoeken, het werkte aanstekelijk.

Waar vind je zo gauw muzikanten?
Theo: In de kroeg.
Mike: ik wist dat Henk met gitaarles bezig was. Henk: Mike had mij een paar jaar geleden al benaderd om mee te
spelen met zijn eigen liedjes. Toen lag de lat nog te hoog voor me, ik kon het niet.
Nico: Mike heeft mij er ook bij gesleurd. Het is nu of nooit zei hij. Ik kon amper een paar noten spelen. Al had ik wel
3 jaar les gehad. Mike: door met elkaar te spelen leer je juist beter spelen. De een trekt de ander mee. Sterker nog,
ik ken iemand die jarenlang in zijn eentje heeft leren spelen, hij kon uiteindelijk niet mee komen met een band. Zat
te zeer vastgeroest in zijn eigen ritme. Dus het kan ook tegen je werken om te lang alleen te oefenen.

Sinds kort heeft de band een eigen geluidstechnicus, Danny. Theo heeft Danny benaderd in 't Syltsje, Danny is een
goede vriend van de zanger, Bert, en had dus al verhalen gehoord over de band.
Theo: ik had al een hele poos mensen op het oog. Je hebt wel door wanneer iemand dezelfde passie heeft en daar
vertrouw ik op.
Nico: Theo wilde meteen beginnen met oefenen. Ik wilde eerst een eigen ruimte maken. Zodat we onafhankelijk van
wie dan ook, altijd zouden kunnen spelen. In de zomer (2012) hadden we de band bij elkaar, we begonnen pas met
oefenen in de herfst. Toen was de ruimte zover klaar dat we konden beginnen. Ik werk altijd alleen, ik ben een
éénpitter, omdat ik het precies zo wil hebben als ik het zelf voor ogen heb. Sterker nog, ik kan soms dingen die een
ander gemaakt heeft over doen. Gewoon omdat ik het anders in de kop heb. Dus de oefenruimte heb ik zelf ontworpen en ook zelf gemaakt. Een tijdrovende eigenschap, dat besef ik.

Da's wel even anders in een band, dan moet je wel samenwerken..
Nico: ja, dan is er geen ontsnappen mogelijk. Het kost mij ook moeite, soms blijf ik gewoon mijn eigen ritme spelen.
Of die keer dat ik via de mail iedereen een bericht had gestuurd dat ik niet meer mee wilde doen. Omdat ik het zo
druk heb, kan ik niet altijd genoeg oefenen. Dan heb ik het gevoel de anderen tegen te houden. Ik val door de mand
en zo rem ik de rest af. Maar ze wilden er niets van weten. Ze hielden vol dat deze band van ons allemaal is.

Hoe bepalen jullie het repertoire van de band?
Henk: we komen allemaal uit dezelfde tijd, dus dat scheelt. Alleen Bart is bijna 30 jaar jonger. Maar hij vindt de
muziek uit de jaren '60~'70 ook te gek. Ontdekt dankzij ons steeds meer. Mike: laatst nog van Tom Petty bijvoorbeeld. Dus daar doen wij als band ook ons voordeel mee.
Hij is een gepassioneerde zanger, hij geeft zich helemaal.
Theo: we begonnen door allemaal 3 nummers in te brengen. Zo laat je horen wat je mooi vindt.
Bert komt soms met nummers van deze tijd, daar moeten wij open voor staan. Voor hem moet het ook interessant
blijven.
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Wanneer ik de bandleden vraag naar hun favoriete muziek, leer ik dat ze allemaal gek zijn op Blues en Rock; de Rolling Stones, Johny de Winter, Santana, CCR, John Mayal, Jimmy Hendrix, Steve Ray Vaughn, etcetera.
Danny vindt heel veel soorten muziek goed, hij let juist meer op de kwaliteit van het geluid. Zo was hij laatst bij een
live concert van De Dijk, die hebben een heel goede eigen geluidsinstallatie en dat hoor je meteen. Dat vindt Danny
van groot belang. (Ik ben het roerend met hem eens. Wanneer je een keer slecht geluid hebt meegemaakt tijdens
een concert, weet je meteen wat hij bedoelt.)

Mike: het gaat er ons eigenlijk nog het meest om dat we met zijn allen plezier hebben.
Theo: je bent echt nooit te oud om iets nieuws te leren.
Nico: en het mooie is dat je er een ander ook nog mee kan vermaken.
2 weken geleden hadden we een try-out in 't Syltsje. Prachtig. Echt heel leuk om te doen.
Theo: mensen waren hartstikke enthousiast, ook mensen die zelf in de muziek zitten. Dat is voor ons een opsteker.
Mike: dat houden we vast. Henk: onze band bestaat pas 1 jaar dus we staan daar als amateurs. Dat scheelt ook natuurlijk, men weet dat.
Ons doel is om het plezier over te brengen.

Kennen jullie podiumangst?
Jazeker.
Het kan even zweten zijn in het begin.
Je voelt je gespannen.
Nico: zeker als je een nummer niet helemaal goed onder de knie hebt, dan valt het niet mee.
Mike: je staat er met z'n allen.
Henk: in het begin keek ik alleen maar in volle concentratie naar mijn snaren en nooit naar het publiek. Dat is inmiddels wel anders gelukkig. Mike: hoe beter je op elkaar ingespeeld bent en je het nummer eigen hebt kunnen maken,
hoe losser je er staat. Het eerste nummer vind ik altijd wat moeilijk, daarna komt het vanzelf.

Optreden moet je leren.

Ruim 1 jaar Common Fever, wat heeft het jullie gebracht?
Mike: ik had niet verwacht dat we zover zouden komen in 1 jaar tijd. Theo: plezier in muziek had ik altijd al, om nu
zelf te spelen in een mooie ploeg met goed geluid is geniaal. Danny: de eerste keer dat ik de oefenruimte in liep en
deze band hoorde spelen keek ik daar enorm van op. Zo goed ze al waren in zo'n korte tijd. Ik doe ervaring op in
deze band, het is voor mij een leerproces en wie weet een opstapje naar werk in de muziek. Verder is het plezier
wat we met elkaar hebben belangrijk voor me. Nico: super gezellig! Muziek is mijn alles. Ik had dit niet verwacht, ik
ben blij dat ik er nog bij ben.
Henk: ik zie er altijd naar uit om op vrijdagavond te oefenen met de jongens. Het is niet altijd makkelijk met al die
Bakhústers, ik kende alleen Mike. Nee hoor, met de anderen klikt het ook goed.
Theo: we hebben er geen grote ego's bij, dat scheelt.
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Mike: we zijn amateurs maar hebben professioneel plezier. Het is als een gemeenschappelijke koorts.
Vandaar ook onze naam: COMMON FEVER

*De band speelt een nummer van Jimmy Hendrix, het klinkt goed.
Wat moet dat geweldig zijn om de nummers waar je ooit vol bewondering of passie naar geluisterd hebt, nu met
eigen band te spelen..
Theo: g-e-w-e-l-d-i-g!

Terwijl ik naar huis loop, denk ik aan die zanglessen die ik ooit wilde gaan volgen. Ik zing als een valse kraai,
maar toch vind ik het altijd heerlijk om met muziek mee te blèren. Misschien wordt het eens tijd om een
(extra) goede leerkracht te zoeken. De koorts van de bandleden blijkt besmettelijk!
Wat mij vooral opviel was de verbroedering van de mannen, het plezier en het wederzijdse respect. Het kan
niet anders dat juist dat voelbaar is in de manier waarop ze samen muziek maken. En last but not least, ook
dankzij de tips die ze krijgen van de broer van Mike, Gerrit van der Bos.

Nieuwsgierig? De band speelt 9 augustus tijdens TrailerRock. Tevens zullen optreden Reizger en Fleetwood
Back. Dit evenement vindt plaats bij 't Syltsje.

Gidsen Bakhuizen

Voor de gidsenmeiden loopt het seizoen weer
ten einde. We hebben weer leuke dingen
kunnen maken. Mede door de materialen die
door enkelen zijn aangeleverd.
Bedankt hiervoor!
Ook voor het komende jaar zijn materialen van
harte welkom!
Woensdag 28 mei zijn we naar het mooie
Appelscha geweest voor ons jaarlijkse kamp!
We hebben weer genoten!
Dit is allemaal weer mede mogelijk gemaakt
door uw giften aan de kinderen tijdens
‘heitje voor karweitje‘.
En wel een bedrag van 1063 euro is er
opgehaald! Super bedankt mensen…
Binnenkort zullen er foto‘s van dit kamp en
andere worden gezet op onze site van
gidsen-bakhuizen.
Tot ziens...en bedankt...de gidsen bakhuizen
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Epke...
Of ik nou in het bos wandel, over de Maren, naar het havenhoofd, noem een willekeurige plek
in de omgeving en ik kom Epke tegen.
Zijn manier van zwaaien heeft iets koninklijks. Zijn gezicht altijd ontspannen en vriendelijk.
We zijn blij om elkaar te begroeten, al kennen we elkaar niet. Er is een klik tussen ons. Door
de jaren heen voeren we kleine gesprekjes, over het weer, de omgeving en over de liefde van
Epke om te knutselen. We roepen vaak iets olijks naar elkaar, dingen als: daar lopen we
weer! of: we gaan door!
Soms wandel ik en ben ik verdrietig. Door heimwee of andere zaken van het hart. Het gekke
is dat Epke mij hier altijd uit weet te trekken. Zonder dat hij dat zelf door heeft. Want zijn
lachende gezicht en vrolijke begroeting zijn een constante factor.
Zuiver, als het licht.
Laatst liep ik langs zijn lege huis, Epke woont nu in een verzorgingstehuis hoorde ik iemand
zeggen. Met mijn verstand begrijp ik dat helemaal. Maar mijn hart voelt zwaar.
Opeens valt een ietwat vervallen handgemaakte molen in zijn voortuin mij op.
Ik zie mooi geschilderde letters en sta stil om te lezen wat er staat.

Tel alleen de heldere uren
Bedankt Epke, dat tellen, ik kan er meteen mee beginnen
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“De Toekomst”
In 1911 begint Johannes Andries Konst, met de bouw van zijn boerderij aan de Bakwei.
Vrijwel alle land tussen de Hollewei en de later aangelegde Skuniadyk hoort bij de boerderij.
In 1923 en 1928 wordt de boerderij vergroot en het woonhuis aangebouwd. Met grote letters staat de
naam “de Toekomst” in het dakvlak.
De naam Johannes Konst gaat langzaam over naar Johannes Toekomst of kortweg de Toekomst en kan
niet meer verward worden met zijn naamgenoten die hier wonen. De kinderen hij of zij is een van de
Toekomst geen verwarring mogelijk, je bent arbeider bij de Toekomst en niet bij Johannes Konst, dat
is een andere man. De grote boomgaard met lekkerste appels en peren zijn aantrekkelijk voor de jeugd
“yn de appels bij de toekomst” wie doet mee. Of ze rijp zijn of niet ze zijn lekkerder dan die je thuis
krijgt.
Johannes Toekomst is actief in vele verenigingen en organisaties o.a. Kerkbestuur, Zuivelfabriek
Hemelum, Boerenleenbank, Grasdrogerij Harich.
Begin jaren zestig van de vorige eeuw, bouwt hij naast zijn boerderij een nieuw huis (Bakwei 49) waar
hij samen met zijn vrouw gaat wonen. Zoon Piet verruild zijn burgerwoning aan de St. Odulphusstr. 4
voor de boerderij. Piet overlijd in 1968.
In 1969 koopt de Gemeente Gaasterland de boerderij en landerijen en de familie Konst gaat naar een
boerderij in de omgeving van Ysbrechtum. De boerderij wordt afgebroken en de koeien maken plaats
voor straten en huizen en nieuwe bewoners. Of Basisschool “de Toekomst” herinnert aan Johannes
Toekomst? de betekenis denk ik wel hij bouwt de boerderij zodat na hem zijn kinderen en kleinkinderen hier een toekomst hebben en de school is gebouwd, voor de kinderen de Toekomst van onze
dorpen.
Johannes Andries Konst is geboren 12-07-1888 te M&B en overlijd 24-12-1969 te Lemmer. Zijn 7
kinderen hebben elders in de wereld hun eigen Toekomst gebouwd, niemand is in Bakhuzen blijven
wonen. De beeldbepalende boerderij is binnen 60 jaar opgebouwd en afgebroken en een nieuw deel
van ons dorp is er gebouwd.
April 2014 HWG BMR
25-04-2014.M.F.
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Eikenprocessierups
Op verschillende locaties in gemeente De Friese Meren is de afgelopen jaren de eikenprocessierups gesignaleerd.
De snelle opmars van de eikenprocessierups en het grote aantal mensen dat klachten krijgt na blootstelling aan de
brandharen van de rups zijn belangrijke redenen voor gemeente De Friese Meren om uw aandacht te vragen voor
de gezondheidsrisico’s ten gevolge van de rups.
Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de rupsen uit de eitjes, waarna ze
een aantal keren vervellen totdat ze in juli volgroeid zijn. Na de derde vervelling,
tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen de sterk irriterende brandharen. In
juli verpoppen de rupsen zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder. Als ze uit de
pop komen en het nest, dat vol zit met brandharen, uit kruipen nemen ze
brandharen mee (later zonder brandharen).
Hoe kunt u zien dat er eikenprocessierupsen in een eikenboom zitten?
Eikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten op de stammen of dikkere takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit deze nesten gaan de rupsen ′s
nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel in de toppen van de boom. Grote groepen
eikenprocessierupsen kunnen een boom volledig kaalvreten.
Klachten door brandharen
Er zijn vooral gevolgen voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen krijgen (half mei
-juni). Dit is ook het geval bij verdere verspreiding van deze brandharen uit lege nesten (juli-september). Er hoeft
geen rechtstreeks contact met de rups te zijn om klachten te krijgen. De brandharen kunnen ook door de wind
meegevoerd worden waardoor ze op de huid of in de kleding terecht komen. De brandharen (± 700.000 per rups)
dringen met hun weerhaakjes gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen.
Wat er dan gebeurt, lijkt op een allergische reactie. De reacties kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen.
Bij iemand die vaker met brandharen in contact komt, kunnen de reacties veel sterker zijn. Binnen acht uur treden
huidirritaties op, die rood en pijnlijk zijn. Dit gaat gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden.
Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie
optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties (slikklachten) en ontstekingen van het slijmvlies
en de neus, keel en luchtwegen. Soms blijkt dat mensen een echte allergische reactie ontwikkeld hebben, zodat
klachten veel sneller kunnen optreden. Ook dieren, met name honden en paarden, kunnen klachten krijgen
wanneer ze in contact komen met de brandharen
Hoe voorkomt u dit ongemak?
Het ongemak kan worden voorkomen door contact met de rupsen en resten ervan, zoals net vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te vermijden. Zorg bij een bezoek aan een (natuur)gebied met eikenprocessierupsen
voor goede bekleding van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen voor het
gevaar van de rups. Kies wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen besmette bomen staan.
Wat kunt u tegen de klachten doen?
Adviseer na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed met water te
wassen of te spoelen. Wanneer nodig kleding op 60°C wassen. De klachten verdwijnen in het algemeen binnen
twee weken. Een verzachtende crème kan verlichting geven. Bij ernstige klachten is contact met de huisarts aan
te raden.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GGD Fryslân, telefoonnummer (088) 22 99 222. U kunt ook
kijken op de websites van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl. Voor bestrijding van de rupsen kunt u contact
opnemen met de heer Franke-Willem Hoekstra of de heer Eelco Mur van gemeente De Friese Meren,
telefoonnummer 14 05 14 of via email: info@defriesemeren.nl
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De Avonturij

Nieuw indoor speelpaviljoen in Bakhuizen feestelijk geopend
Op 17 mei 2014 is een nieuw indoor speelpaviljoen in Bakhuizen voor kinderen van 1 tot 12 jaar feestelijk
geopend. Tijdens de festiviteiten werd de naam bekend gemaakt: de Avonturij. Bijzonder aan het
speelpaviljoen is dat het de bezoekers op een natuurlijke manier wil inspireren om dingen te ontdekken en te
beleven.

Leuk en leerzaam
Bij de Avonturij kunnen kinderen overdekt klimmen en klauteren in een
natuurlijke omgeving. De speeltoestellen dagen kinderen uit tot ontdekken en
avonturen te beleven. Naast dat kinderen er hun energie kwijt kunnen, zorgt
de Avonturij ook voor een leerzaam element. Zo kunnen kinderen samen met
de centrale figuurtjes Flip en Saartje op een speelse manier Friesland en de
natuur ontdekken.

300m2 overdekt speelplezier
De Avonturij verzorgt ook arrangementen voor kinderfeestjes en schoolreisjes. Het 300 m2 grote indoor speelpaviljoen is gelegen bij familiecamping De Wite Burch in Bakhuizen. De Avonturij en de camping delen een sfeervolle
en ruime horecavoorziening. Voor de toeristische regio Gaasterland biedt de komst van de Avonturij een prachtig
familie-uitje, ook bij slecht weer.

Open dag
Op 21 mei 2014 vierde de Avonturij zijn opening in de vorm van een open dag.
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Tentoonstelling ‘Belgische militairen in Gaasterland’
Vanaf 23 augustus 2014 zal in het bezoekerscentrum Mar en Klif aan de Brink in Oudemirdum
een tentoonstelling te zien zijn over de geïnterneerde Belgische militairen in Gaasterland
tijdens de eerste wereldoorlog.
Nadat de Duitse troepen op 28 juli 1914 via Belgisch grondgebied Frankrijk aanvielen begon
een stroom vluchtelingen vanuit België naar het neutrale Nederland. Toen in het najaar de
vesting Antwerpen viel zochten op een gegeven moment 1 miljoen Belgische onderdanen een
veilig onderkomen in Nederland. Burgers en militairen. De Belgische militairen kregen
onderdak in bewaakte kampen verspreid over ons land. De zuidwesthoek van Friesland was
één daarvan. Het bosrijke Gaasterland was en is nog steeds omgeven door water.
Op strategische locaties bij bruggen kwamen wachtposten bemand door Nederlandse
soldaten. Dit waren Stavoren, de brug over de Warnservaart in Warns, Galamadammen onder
Koudum, Woudsend, Sloten en Tacozijl. De eerste Belgische soldaten arriveerden eind
augustus. Ze werden ondergebracht in tentenkampen en bij particulieren. Vervolgens werd
een meer permanente behuizing gezocht en gemaakt in onder andere de voormalige
steenfabriek in Rijs. De tentoonstelling geeft met behulp van foto’s , documenten,
voorwerpen en krantenknipsels een beeld van het dagelijks leven in het Interneringsdepot
Gaasterlân. De tentenkampen, de houten barakken, de sportwedstrijden, het vrouwenkamp,
de kraamkliniek, werkplaatsen, de kapel en nog veel meer.
www.interneringsdepotgaasterland.nl
contact: info@interneringsdepotgaasterland.nl
voor openingstijden zie de website van bezoekerscentrum Mar en Klif www.marenklif.nl

In Bakhuizen werden circa 200 Belgen in de oude Rooms katholieke kerk onderbracht.
De huidige kerk is in 1914 in gebruik genomen en het oude uit 1857 stammende kerkgebouw
zou gesloopt worden. Dat is pas gebeurd nadat de laatste Belgische soldaat huiswaarts
keerde. Op deze foto militairen en kinderen voor de ingang van de oude kerk in Bakhuizen.
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór
22 augustus sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4,
Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt rond 6
september.
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. U 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. n.b: weet u uw IBAN of Bic nummer (nog) niet vul dan uw gewone rekening
nummer in dan doen wij de omzetting. Als u uw e-mail adres invult krijgt u per mail de
bevestiging van uw aanmelding en het lid nummer.
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 IBAN nummer…………………………………………………………………...
Bic nummer van uw bank…………………………………………………………………..….
E-mail adres ………………………………………………………………………………………....
Handtekening………………………………………………………….
Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen.
(bboehle@ziggo.nl)

19

advertentie

advertentie

20

Zaterdag 28 juni organiseert de wandelcommissie van de S.V.
Bakhuizen de 5e Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht.

De wandelafstanden waaruit u kunt kiezen zijn:
- 10 kilometer (start 10.00 – 11.00 uur)
‑ 20 kilometer (start 9.00 - 10.00 uur)
‑ 30 kilometer (start 8.30 -

9.30 uur)

Voor een ieder die de tocht volbrengt is er een leuke
herinnering in de vorm van een medaille.
Alle routes starten bij de kantine van het sportcomplex van
de V.V. Bakhuizen aan de Johannes Nagelhoutlaan 24, en zijn
geschikt voor het hele gezin.
Opgave bij de start of via de website:
www.wandeleningaasterland.nl

Bewegen is gezond! U loopt toch ook mee………..

Simmer by Wereldwinkel Gaasterlân
Yn de moanne juny bringt Wereldwinkel Gaasterlân tassen en fytstassen ûnder de oandacht.
Tassen dy’t in twadde libben krije want se binne makke fan ôfkard plastik dat yn Vietnam as ferpakkingsmateriaal
brûkt waard. Se wurde makke troch it bedriuw Tuong dat syn wenplak hat yn Ho Chi Minh City yn Súd Vietnam, ek
wol bekend as Saigon.
De sekken binne fanwege mis- of oerproduksje net geskikt as keunstmestsek mar kinne noch bêst brûkt wurde as
grûnstof foar (fyts)tassen mei in protte kleur. Tuong keapet dizze sekken met fleurige printen op de lokale merke.
De wurknimmers fan Tuong knippe de ûnderdielen op maat en sette de tassen ynmekoar.
It resultaat is in fleurige tas mei Vietnam eigen print. Trochdat se de kâns krije de tassen te meitsjen hawwe wer
in protte minsken wurk de dêrmei in eigen ynkommen.

En om wat yn de tassen te krijen, hat Wereldwinkel Gaasterlân in grutte kar
oan itensguod: kofje, tee en sop, lekkere ryssoarten mei sausen út de hiele
wrâld sa as de Aziatische woksausen. Mei dizze produkten sette jo wat
bysûnders op é tafel. Der binne ek resepteboekjes te keap en
reseptekaarten dy’t jo sa mei nimme meie. Sa geane jo boadskippen mei de
boadskip fan Fairtrade gearwurkjen.
Want sa wurket it ek mei earlike hannel; As men ien pak kofje ferkeapet
foar in earlike priis, dêr wurd in kofjeboer út Mexico net wizer fan. Ien
beeldsje fan in keunstner út Zimbabwe yn ien winkel yn Nederlân hat gjin
minsk wat oan. Mar it keapjen fan alle fairtrade produkten soargje mei-inoar
foar in better besean yn é tredde wrâld. We binne al goed op paad.
Wereldwinkel Gaasterlân, F.D. Hoekstraplein 2, Balk
www.gaasterlanwereldwinkels.nl
ek op facebook
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COR BUMA Damkampioen
Bakhuizen: Bij het Zuidwesthoek damteam is het de Workumer Cor Buma na 8 jaar weer gelukt om de titel naar zich
toe te trekken. In de slot fase moest hij alle zeilen bij zetten om de laatste benodigde punt binnen te halen tegen de
naaste concurrent Pieter Folmer uit Hemelum. Cor had aan een gelijkspel genoeg en daar faalde hij niet in.
Cor behaalde 16 punten uit 13 partijen derhalve een moyenne van 0,62 %.
Tweede werd deze keer dus Pieter Folmer voor nummer drie Johannes van der Goot uit Nijemirdum die even veel
punten vergaarde [namelijk15] maar een mindere SB punten had, voor de damkenners een begrip. De vierde plaats
was deze keer voor Jan Peters uit Bolsward met 13 punten. Ids Bruinsma uit Elahuizen werd nu eens vijfde, een
plaats die we niet van hem zijn gewend.
Zesde en zevende werden respectievelijk Sjouke Reekers uit Bakhuizen en Jacob Folkertsma
uit Oudemirdum. Gert Baukema uit Nijemirdum sloot deze keer de rij door een halve competitie te spelen. Zo te
lezen kunnen we constateren dat de spelers van dit Zuid West Hoek Damteam uit zeer verschillende plaatsen komen
uit deze Regio. Er wordt nog steeds gehoopt dat zich een of meerdere dammers dit team komen completeren voor
de volgende competitie in september 2014.
In de Bondscompetitie heeft het team zich goed kunnen handhaven in de Hoofdklas van Friesland. Met iets meer
geluk hadden ze zich naar een derde plaats kunnen spelen.
Het toeval wil dat Ids Bruinsma voor de tweede maal achterelkaar de meeste punten pakte in de Bondscompetitie.
Hij scoorde uit maar 5 wedstrijden drie overwinningen en 2 remises, en bleef dus ongeslagen in deze zware
competitie met als tegenstanders [Toppers uit Friesland]. Door de korte onderling competitie werd er nog een
Bekertoernooi gehouden, en ook hierin kwam naar voren de man die het beste in vorm was namelijk de kampioen
Cor Buma, en pakte dus de fraaiste prijzen. Op de slotavond werd nog gesneldamd en dat werd gewonnen door Gert
Baukema. De prijzen werden op toepasselijke wijze door voorzitter van der Goot uitgereikt.
Nog even de uitslagen tegen andere clubs:
ZWHD- De Toer Grou 7-5, ZWHD- Oldehove Leeuwarden 5-7, Britsum- ZWHD 10-2,
Dokkum- ZWHD 8-4, Sumar/Burgum- ZWHD 5-7, ZWHD- O.G. Drachten 7-5,
ZWHD- Eensgezindheid Woudsend 5-7.
De start van de nieuwe competitie begint op de eerste donderdag in september in het
mooie onderkomen Multifunctioneel centrum “de Gearte” in Bakhuizen.
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Teatertún Programma 2014
________________________________________

zaterdag 14 juni 20:30

Pink Faces
Nu al legendarische Pink Floyd tribute band
________________________________________
zaterdag 21 juni 20:30

Lithafeest
Keltisch muziek, vuur, verhalen en meer.
________________________________________
zondag 20 juli

Gaasterland Popfestival
4e editie van dit flower power event info volgt
________________________________________
zondag 27 juli 12:00

Zomermarkt
Gezellig zonnige markt met veel kraampjes en open podium
________________________________________
zondag 24 augustus

De Fjouwer Trûbadoers
Fryske muzyk midje
________________________________________

013 still on patrol: uitzending 8 juni (2e pinksterdag) 19.20 bij omroep Max

Oud Papier
Op zaterdag 14 juni 2014 en zaterdag 12 juli 2014 wordt het
oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed bundelen of
verpakken in een doos.

