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Gearte nijs
Van de Bestuurstafel
De zomervakantie is voorbij en dat
betekent dat alle activiteiten in de Gearte
weer zijn gestart. Er is nu al weer volop
reuring en actie in ons dorpshuis en zo
hoort het ook!
Het Bestuur heeft natuurlijk ook genoten
van een welverdiende vakantie, maar is
inmiddels al weer vol energie gestart aan
het nieuwe seizoen. We hebben er weer
zin in en kijken vol vertrouwen het nieuwe
seizoen tegemoet. Het was een bewogen
jaar voor de Gearte, maar er zijn ook
grote stappen de goede kant op gemaakt.
De focus van het Bestuur zal hier sterk op
gericht blijven.

zodat al onze gasten weten waar ze
moeten zijn en het makkelijk kunnen
vinden. En wij zelf ook niet de weg kwijt
raken… ☺!
Sleutelbeleid
Met ingang van het nieuwe seizoen zal het
sleutelbeleid gewijzigd worden. Nu is het
te vaak onduidelijk wie in het bezit is van
welke sleutel. Meer structuur is gewenst
zodat er betere controle mogelijk is. Alle
betrokkenen zullen hierover uiteraard
geïnformeerd worden door het Bestuur.

Het Bakhùster Tuinfeest
Gesprekken gebruikers/verenigingen
Het Bestuur heeft inmiddels met veel
gebruikers en verenigingen gesproken.
Naast dat uitleg is gegeven over de nieuwe
huurberekening, is ook gesproken over het
gebruik van en zorg voor de zalen en
vertrekken in de Gearte. Ook is aan iedere
club de vraag gesteld hoe zij een steentje
bij kunnen dragen aan een gezonde
exploitatie van de Gearte. Het waren
allemaal hele positieve gesprekken en het
Bestuur kreeg meteen al goede ideeën
aangedragen waarmee we aan de slag
kunnen.

Schoon schip…
Het werd tijd om eens wat op te ruimen,
dus het Bestuur heeft dit opgepakt. Samen
met diverse verenigingen is ruimte
gemaakt en gewerkt aan een efficiëntere
opberging.
Ook bleek dat er regelmatig te weinig
vergaderruimte is. Daarom is in het
Parochiehuis op de bovenverdieping een
extra vertrek hiervoor geschikt gemaakt.
Iedere zaal en vertrek zal binnenkort een
naam krijgen en in de hal zal een bord
komen met alle zalen erop. Op dit bord
kan dan worden aangegeven welke
activiteit in welke zaal plaats vindt,

Op 12 juli vond het jaarlijkse tuinfeest
plaats. Zoals ieder jaar was de organisatie
in handen van de Carnavals-vereniging De
Blauwe Bok.
De vereniging regelt de muziek en pakte
dit jaar goed uit met Johannes Rypma
(bekend van ‘The Voice of Holland’) met
zijn band en ook ‘Grytz’ was van de partij.
DJ Appie maakte het muziek-programma
compleet op het feest.
De line-up sloeg goed aan, want het
tuinfeest trok meer gasten dan de
afgelopen jaren! Helemaal super
natuurlijk voor alle betrokkenen!
Ook zorgt De Blauwe Bok voor de bbq die
uiteraard niet mag ontbreken. Vele
aanwezigen nuttigden dan ook een lekker
stukje vlees.
De Gearte is tijdens dit evenement alleen
verantwoordelijk voor de exploitatie van
de bar. Veel dorstige gasten op het
tuinfeest maakt dat dit evenement voor
de kas van ons dorpshuis een welkome
financiële extra is. Blauwe Bok, bedankt
voor de organisatie en samenwerking!
Bakhùsters, leuk dat jullie in grote getale
naar de Gearte kwamen!

Agenda
25 oktober 2014
Bonte Avond Stichting Bakhùster Feest in
samenwerking met Jubileumcommissie 100
jaar Sint Odulphuskerk, de buurtverenigingen, Bakhúster Heechsjongers e.v.a.

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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Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht trekt 350 deelnemers
Bakhuizen.
De 5e Gaasterlandse heuvelen wandeltocht is weer een schitterend evenement geworden. Onder ideale
weersomstandigheden vertrokken 350 wandelaars vanaf het sportcomplex aan de Nagelhoutlaan voor de
10-20-30- km.
De mooie routes gingen langs het water en door het heuvelachtige landschap van Gaasterland.
De organisatie kan terugzien op een sfeervol gebeuren mede door de inzet van de vele vrijwilligers van de
Voetbalvereniging van Bakhuizen.
De Gaasterlandse Heuvelen wandeltocht wordt om het jaar gehouden, dus de volgende tocht is in juni 2016.
Voor een mooie reportage met foto’s kijk op www.fuotstappen.nl.

Na de wandeltocht kon men opschrijven wat verbeterd kan worden of wat heel goed was.
Daar werd goed gebruik van gemaakt , bijna alleen positieve reacties.
Vaak werd gemeld dat de vrijwilligers super vriendelijk waren (super, zonder vrijwilligers geen wandeltocht
natuurlijk) bedankt daarvoor.
Ook waren er natuurlijk punten te verbeteren en daar zal aan gewerkt worden.

Deze wandeltocht werd verder mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:
Simon de Hoop

Bakhuizen

Jan Hamstra ijzer en metalen

Balk

Dijkstra Mechanisatie

Sondel

Hotel Restaurant Jans

Rijs

Bellinga Osteopathie

Koudum

Geertsma assurantiën

Balk

De Boer accountants

Bakhuizen

B&B

Rijs

Rijsterbosch

Camping “de wite burch”

Bakhuizen

De Boer Nauticshop

Bakhuizen

Spar Flapper

Bakhuizen

Artisik ontwerp studio.

Woudsend

Bedrijven ver. Bakhuizen e.o.

Bakhuizen

Kleding inzamelactie: Sam’s Kledingactie voor mensen in nood

Op woensdag 8 oktober is er een kledinginzameling voor mensen in nood.
U kunt terecht in De Gearte van 9.00 uur tot 15.00 uur.
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Mededelingen en oproepen
De zonnebloem afdeling Bakhuizen/Hemelum/Koudum
houdt haar traditionele Ziekendag. Op Donderdagmorgen 11
september wordt een kerkdienst gehouden in de R.K. Kerk van
Bakhuizen om half tien met als voorganger Pastor P.Huiting.
Daarna om 10 uur wordt in de “Gearte” koffie gedronken
waarbij de Pastor aanwezig zal zijn.
U bent van harte welkom!

In de maand september is er
elke vrijdag en
zaterdag ROMMELMARKT
bij van der Werf's "Moai Wurk"!
Vanaf 11.00 uur bent
U WELKOM,

De vakantie is weer voorbij en alle verenigingen
zijn weer begonnen.

wij sluiten om 17.00 uur.

Ook muziekvereniging Euphonia is weer van start
gegaan.

Adres: Middenpaed 1

Zoals bekend heeft Euphonia een fanfareorkest en
een majorette-/twirl afdeling.

BAKHUIZEN
Een baken wordt verzet...
Na bijna 60 jaar in Bakhuizen-Hemelum
en Mirns met veel genoegen en plezier
gewoond te hebben is voor mij het tij
gekomen om het baken te gaan verzetten.
Ik wil een ieder die wij als gezin destijds en
daarna met mijn man Frank en nu alleen,
een gemeenschap hebben kunnen vormen en
beleven waar ik met dank aan terug
zal gaan denken. (Verschillende verenigingen
heb ik reeds bericht gedaan, alleen de
muziek- en ijsvereniging nog niet als
donateur.)
Mijn nieuwe adres is per 15 augustus:
Talma Park 13 8561 DE Balk.
Heel veel groeten en beste wensen voor
Bakhuizen en omstreken van mij,
Hendrina Monkelbaan-Jorna, Mirns.

Misschien lijkt het jou of je kinderen leuk om
(weer) een muziekinstrument bij de fanfare te
bespelen of mee te doen met de majorettes.
Informeer eens vrijblijvend wat de mogelijkheden
zijn en kom er achter dat muziek maken en lid
zijn van een muziekvereniging een erg leuke hobby
is!
Informatie:
Dieuwke Kuipers tel. 0514-582158
email: dieuwke@euphoniabakhuizen.nl

Koekactie Muziekvereniging Euphonia
In de week van 2 t/m 6 september komt
Muziekvereniging Euphonia weer langs voor haar
jaarlijkse koekactie.
In deze tijd van sterk teruglopende gemeentelijke
subsidieregelingen zijn de opbrengsten van deze actie
een welkome aanvulling om de activiteiten van de
muzikanten en majorettes te ondersteunen.
Alvast bedankt voor uw aankoop!
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Bedankt Pastor Mulder

Pastor Wiebe Mulder, na achttien jaar pastoraal werk.
In vijf parochies, en ook in onze gerestaureerde kerk.
In het begin nog wat schuchter en voorzichtigjes aan.
Maar langzamerhand kon je midden in de kudde staan.
De schapen moesten even aan de nieuwe herder wennen.
Maar binnen een jaar begonnen ze je stem te herkennen.
Ze luisterde naar je preken die toch wel werden gewaardeerd.
Die waren niet te lang en klonken nooit hoogdravend geleerd.
Als parochie konden wij ons geen betere herder wensen.
Want juist door je eenvoud stond je midden tussen de mensen.
Iedereen die eenzaam was, het niet meer zag zitten, of ziek.
Jij ging er naar toe, en troosten, ook al waren ze niet katholiek.
Bedankt voor alle liefde en genegenheid die je ons hebt gegeven.
Veel succes in de Noordoostpolder met je nieuwe herdersleven.

de Swalkers van Straks
de Swalkers van Straks gaan op 27 september weer los!
Het nieuwe seizoen van de Swalkers van Straks gaat
binnenkort weer van start.
Wegens groot succes in 2013 beginnen we ook dit jaar
weer met een schuimparty! De schuimparty start om
20.00 uur. De tieners kunnen zich tot 22.00 uur uitleven
in het schuim, onder begeleiding van de muziek die
wordt verzorgt door DJ Jeroen van Casteren. De entree
voor deze avond is 3 euro (Drinken: 1 euro). Voor
deze avond worden ook de tieners van de omringende
dorpen uitgenodigd dus wij hopen op een geweldige
opkomst. Het is handig om een handdoek mee te
nemen, en als je nog naar huis moet fietsen is het handig om droge kleren mee te nemen om het niet koud te
krijgen.
1 november: Halloween! Deze avond worden er
spookachtige activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Met als speciale klapper een spannende Halloweentocht
voor verschillende leeftijdsgroepen door Bakhuizen.
Nadere informatie volgt maar zet deze datum alvast in
je agenda!

De verdere agenda is nog niet ingevuld. In het novembernummer van Op ‘e Hichte meer nieuws hierover. Ideeën
zijn altijd welkom!
Tenslotte willen we nog even terugblikken op het
afgelopen seizoen. Het lasergamen was zeer geslaagd.
Door de komst van een bus vol met tieners uit Balk en
omstreken was ook het aantal deelnemers goed te
noemen: een dikke 70 ! Het doel om Bakhuizen positief
op de kaart te zetten en voor binding én verbinding te
zorgen met zowel ’t Swalkershûs als tussen de tieners,
was hiermee behaald.
Nogmaals willen wij vragen of er personen zijn die
belangstelling hebben om zitting te nemen in de
werkgroep. Als je een idee hebt voor een activiteit,
bijvoorbeeld een darttoernooi of een thema avond, en je
mee wilt helpen met de organisatie van die activiteit,
zonder dat hier verdere “bestuurlijke” consequenties
aan vast zitten, dan horen wij ook graag van jou/jullie.
Nieuwe activiteiten worden wordt ook gemeld op onze
Facebook pagina: Facebook.com/Swalkersvanstraks.
Voor reacties, vragen en opmerkingen kan je mailen
naar: swalkersvanstraks@gmail.com.
De Werkgroep Swalkers van Straks
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100 jaar St. Odulphuskerk

Verbreden, Verbinden, Verdiepen.

13 september: De St. Odulphuskerk als concertgebouw
In juni is het jubileumjaar rondom “100 jaar St. Odulphuskerk”
gestart met twee fantastische activiteiten: de presentatie door
Sible de Blaauw en de sacramentsprocessie.
In juli en augustus is er vervolgens een grote tentoonstelling in
de kerk van erfstukken,
“Gouden Handen” genaamd, allerlei werken gemaakt door vaardige en kunstzinnige parochianen in de
afgelopen 100 jaar.
Deze tentoonstelling in het kader van de “Open kerkdagen” loopt tot en met 13 september.
De slotdag van 13 september valt samen met monumentendag en orgeldag. In het kader van het
jubileumjaar wordt het dan in de kerk een middag met veel prachtige muziek.
Er zijn verschillende muzikale optredens.
De zang wordt verzorgd door de oud inwoonster van Bakhuizen Vronie de Vreeze, sopraan en zangdocente. Vronie is in Bakhuizen begonnen met haar zang als lid van kinderkoor en jongerenkoor. Na een
periode in het onderwijs volgde Vronie een muziekstudie en met haar conservatorium opleiding zingt
ze nu zowel kerkmuziek als klassieke muziek en lichte muziek. Vronie wordt begeleid door orgelspel;
het is tenslotte ook orgeldag. U kunt meer over haar vinden op www.liedinuitvoering.nl
De muziek wordt deze middag verzorgd door ons eigen muziekkorps Euphonia o.l.v. Lieuwe de Jong.
Euphonia zal een passend gevarieerd programma brengen uit meerdere muziekgenres. U kunt meer
over Euphonia vinden op www.euphoniabakhuizen.nl
Een gezamenlijk optreden van zangeres en orkest.
Met deze muziekmiddag proberen we het gebruik van onze prachtige kerk te verbreden:
De St. Odulphuskerk als concertgebouw. Naast de eredienst kan het goed onderhouden gebouw met zijn
geweldige akoestiek op passende wijze méér gebruikt worden.
Er wordt naar gestreefd alle inwoners van Bakhuizen en wijde
omgeving te bereiken en we hopen dat u massaal komt luisteren
naar dit bijzondere concert.
Tijdstip: zaterdag 13 september 2014 van 14.00 uur tot ± 17.00 uur.
De entree is gratis. Wel is er achter in de kerk gelegenheid bij te
dragen in de onkosten.
De jubileumcommissie
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Bouw parochiezaal Bakhuizen.
Wij als parochiebestuur horen hier en daar ongeruste geluiden over de bouwplannen van een nieuwe sacristie/
parochiezaal, soms ook wel als gemeenschapsgebouw aangeduid.
Deze bouw zou een grote concurrent van De Gearte worden. Dat is natuurlijk geenszins de bedoeling en het laatste
waar we aan zouden willen werken.
Het is echter zo dat de huidige parochiezaal te klein is voor de activiteiten, die er gehouden moeten worden. Ook
de komende fusie van de zeven parochies, waarin Bakhuizen een 2e centrum zal worden, vraagt om meer ruimte
en armslag.
Het komt dikwijls voor dat de parochiezaal bezet is en er zodoende naar de grote koude kerk of het voorportaal/
halletje van de parochiezaal moet worden uitgeweken. In die gevallen uitwijken naar De Gearte wordt wel
gedaan, maar sporadisch en wel omdat de activiteiten dikwijls direct met de kerk en de kernmaterialen zijn
verbonden.
Met de huidige huisvesting hebben de voorgangers momenteel geen geschikte ruimte om zich nog even voor de
viering voor te bereiden en te verkleden. Ten aanzien van de arbo-eisen schieten we momenteel tekort.
De nieuwe sacristie zal alleen voor kerkelijke doeleinden worden gebruikt. Er zal geen gelegenheid zijn voor
doopfeestjes, familiefeestjes, koffie na een begrafenis, e.d. Wel kan er af en toe na een viering een kopje koffie
gedronken worden door een groepje betrokkenen om even na te praten.
Met het Geartebestuur zal over het gebruik van de parochiezaal een convenant worden gesloten, waarin deze
punten duidelijk worden overeengekomen.
De ongeruste geluiden komen mede voort uit een artikel in de Leeuwarder Courant van 11 augustus jl., geschreven
door LC journalist Wim Schrijver, redacteur “Geestelijk Leven, Kerk en Religie”. In dit artikel verhaalt de journalist over de Sacramentsprocessie van 22 juni jl., in verband met het 100 jarig jubileum van het kerkgebouw groots
van opzet.
Wim Schrijver stelt zijn artikel samen aan de hand van gesprekken, de site van de parochie en het jubileumboekje
van 100 jaar St. Odulphuskerk.
Aan het eind gaat de journalist ook even in op bovenstaande toekomstplannen van de parochie en de stof daarvoor
vindt hij vooral in het genoemde jubileumboekje. Deze door Frans Groot geschreven, zeer leesbare en aan te bevelen brochure bevat enkele woorden, waarvan men kan zeggen, dat we daarvoor misschien andere termen hadden moeten kiezen.
Het gaat om de termen “gemeenschapsgebouw” en “uitvaartplechtigheden”. Deze termen zouden kunnen suggereren dat er vlak bij gemeenschapscentrum De Gearte een tweede gemeenschapscentrum zal worden gebouwd, waar
bv. ook uitvaarten gehouden kunnen worden. Maar, zoals boven aangegeven, niets is minder waar.
Alle activiteiten waarvoor de kerk nu op De Gearte is aangewezen zullen in De Gearte blijven en de parochiezaal
krijgt geen uitvoeriger takenpakket, slechts meer ruimte om bestaande taken beter uit te voeren.
Wim Schrijver gaat ook in op “Trefpunt”, een activiteit van Caritas op woensdagmorgen. Dit is een vraag- en ontmoetingsmorgen voor ieder die daar behoefte aan heeft. In het verleden is er door dorpsbelang getracht een vergelijkbaar “Meldpunt” in De Gearte op te zetten. Dat is niet gelukt door gebrek aan middelen (subsidie). Caritas
heeft dit daarna opgepakt. Het voorziet in een behoefte en kan niet als concurrerend voor De Gearte worden beschouwd.
Wij hopen met dit stukje de ongerustheid en/of verwarring bij u weg genomen te hebben en houden als parochiebestuur een goede samenwerking met De Gearte voor ogen.
Het parochiebestuur.
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It roggefjild oan it Wytlânspaed
Sieger Schotanus

Sa as alle jierren hat Jan van der Molen wer
graan verboud oan it Wytlânspaed, op it stik
lân nêst en fan Johannes en Tine de Jong. It is
sawat oardel bunder (ha) grut en Jan docht
hast alle bewurkingen sels. Dêr hat er it ark
en machines foar.
It bliuwt altyd moai om te sjen, in stik boulân
mei rogge. Jan brûkt gjin keunstmest en
bestridingsmiddels op de bou. As it kin is dit
fansels it bêste.

Troch de waarme simmer stie it graan der
ein july moai by en wie al moai fan kleur.
Mar de lêste wike wie it wat ûnlijich waar
dat makke dat der dochs in lyts part plat
sloech.Troch dat platsleine graan kaam ek
al gau wat fitergêrs hinne en dêr wie Jan
net sa wiis mei.

Doe’t it safier wie moast de rogge sichte
wurde. Dit jier haww Nico Weitenberg,
Rommert vd Veen en Meine Witteveen dit
wurk dien. It is prachtich dat dizze mannen
dit wurk dogge, sa wurdt sichtber hoe’t it
yn it ferliene altyd gie.
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Dit kear gie dat sûnder Karel Haarsma, oars
altyd de fêste man by dit wurk. Nico en ik ha
it der noch even oer hân, sa handich as hy
dit wurk die. Tiden hawwe tiden.

Doe’t it sichtsjen klear wie is it graan op
skeaven set. Nei in pear dagen droegjen
hat Jan it fan it lân helle en opslein.

It terskjen wie dit jier yn
Himmelum, by it
Kabroemm gebeuren. Der
stie in moaie âldewetske
terskmachine dy syn wurk
noch goed die.

Dêr wienen aardich wat minsken dy’t seagen hoe’t Jan it graan ferwurkje liet ta
roggekerrels en strie.
Ik tink dat in protte minsken mei my hoopje dat dit moaie barren kommend jier wer
plak hawwe sil.
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Nieuws van de gemeente...
Kernenbudget foar projekten yn Bakhúzen, Mirns en Riis.
B&W fan’e Fryske Marren hat in ‘Kernenbudget’ fêststeld. De kernen dat binne de doarpen, wy dus.
Ien part fan it kernenbudget is de subsydzje foar de doarps-/ stêds –belangen. De hichte fan it bedrach
dat se krije hinget ôf fan it tal ynwenners.
It oare part fan it kernenbudget is bedoeld foar projecten. Dit kinne projecten wêze foar in aktiviteit of foar
in ding (bouwwurk, boek, glêstriedkabels).
Foar jild foar projekten kinne je in oanfraach yntsjinje by de doarpskoördinator. Dat is Klaas Knobbe, yn ús
gefal.
In kommisje besteande út de wethâlder, de 4 doarpskoördinators en in ferstjintwurdiger fan de
doarpsbelangbestjoeren beoardielt dan de oanfragen.
En dàt is no it moaie: dy fertsjintwurdiger is ús eigen BMR-bestjoerslid Bram Boehlé!
Hy sit dus ticht by it fjoer, wit wat foar projekten de measte kâns hawwe en kin ús dêr mei helpe.
Hjirûnder leit er it koart út:

Beste allemaal,
Zoals jullie wellicht weten zit ik namens Geasterlan-Sleat in de beoordelingscommissie van De Friese Meren
die projectgelden toekent.
Voor 2014 is € 130.000,- beschikbaar.
De criteria voor toekenning zijn :
-voorstel moet afkomstig zijn van een Dorpsbelang/plaatselijk belang vereniging
-het moet de leefbaarheid van dorp/stad bevorderen
-groot draagvlak hebben bij de inwoners
-er moet een vorm van zelfwerkzaamheid in zitten
-er moet sprake zijn van cofinanciering (mag ook uit de kas zijn van Dorpsbelang)
Afgelopen 10 juni was de eerste bijeenkomst en zijn een aantal projecten behandeld.
Ik heb een overzicht gemaakt van de ingediende projecten o.a. van een project in Elahuizen dat zonder
meer werd goedgekeurd.
Dit laatste voorstel voldeed in alle opzichten aan de criteria en kan als goed voorbeeld dienen.
De sluitingsdatum van de eerste trance was 1 juni, de tweede 1 september en de laatste voor dit jaar:
1 november.
Mijn vraag aan jullie:
Zijn er projecten bij jullie bekend die voldoen aan bovenstaande criteria, of willen jullie zelf
projecten inbrengen?
Ik zelf denk aan:
-website Bakhuizen, Mirns en Rijs
-Boekje over de geschiedenis van Bakhuizen
Het gaat om serieus geld en het zou jammer zijn als er projecten zijn die de boot missen!
Vriendelijke groet Bram Boehlé
Dus minsken: foar kontakt: bboehle@ziggo.nl
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Sander de Rouwe komt naar Nijemirdum

Vorig jaar oktober werd door een werkgroep onder de naam ‘Meer met minder’ voor het eerst een avond georganiseerd met als voornaamste onderwerp het leven en werken van mensen in onze samenleving. Uit deze werkgroep is
in april van dit jaar de stichting ‘Solewe’ ontstaan. Het begrip ‘Solewe’ staat voor ‘solidair in leven en in werken’.
Met dit motto als uitgangspunt zijn de leden van de toenmalige werkgroep en dus nu stichting in januari 2014 met
het opzetten van een maandelijks inloopcafé begonnen. Dit inloopcafé is onder meer opgezet om mensen zonder
werk of die dreigen zonder werk te raken met elkaar en anderen in contact te brengen. Elke laatste vrijdag van de
maand is het geopend in meestal ’t Doarpshûs te Nijemirdum van 9.00 tot 11.00 uur. Meer informatie hierover is te
vinden op de website van de stichting.

Nu is voor maandag 13 oktober 2014 het Tweede Kamerlid Sander de Rouwe door de leden van stichting ‘Solewe’
uitgenodigd. Hem zullen stellingen op het terrein van leven en werken worden
voorgelegd. Op stellingen als ‘de werkdruk wordt de mensen steeds meer te
groot. Wat doen we hieraan?’ zal zijn reactie gevraagd worden. Vervolgens is er
voor de andere aanwezigen gelegenheid met het
kamerlid hierover in discussie te gaan.

De avond zal om 20.00 uur beginnen en wordt gehouden in ’t Doarpshûs te Nijemirdum. Een kwartier voor de
aanvang zal de zaal geopend zijn.

De Zonnebloem afdeling Bakhuizen, Hemelum en Koudum
Dinsdag 20 Mei Een dagtocht naar het Veenpark Bargercompascuum. Om 8.15 uur stonden gasten en
vrijwilligers klaar in Koudum, daana reden we naar Hemelum en Bakhuizen om daar nog gasten en
vrijwilligers op te halen . Toen we op de vierbaansweg reden was er voor ieder wat drinken en een koek. Zo kwamen
we aan in het veenpark waar de koffie en veenkoek voor ons klaar stond. Daarna maakten we een rondrit in de
veentrein, halverwege konden we uitstappen en konden het turfsteken bekijken. Om 12.00 was er een heerlijke
lunch, toen konden we nog met het dorpstreintje naar de snoepwinkel, en huizen.
3 uur vetrokken we weer om in Heerenveen nog een kopje koffie te drinken, en we waren ± half 7 weer in Koudum

Rooske Fekkes, een vrijwilliger

In september worden de bushalte en
kruising Skuniadyk/Breelenswei
aangepakt.
De bushalte komt hoger te liggen.
De kruising wordt een klein beetje
verhoogd en iets breder gemaakt
voor het zware en lange verkeer van
en naar De Burde
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PERSBERICHT van Mar en Klif
Oudemirdum – Van 12 t/m 19 oktober vindt in Gaasterland weer de Gaasterlandse Natuurweek
plaats. Een week vol met leuke, groene en duurzame activiteiten voor jong en oud. Dit jaar heeft de
natuurweek als thema ‘Vriend en vijand’.

Programma Gaasterlandse Natuurweek
Op 12 oktober organiseren wij van 11 tot 16 uur de Groene Markt in het sfeervolle Rijsterbos. Daar
vind je heerlijke biologisch en fair-trade-producten, informatie over natuurbeheer, duurzame
ondernemers, tips om je leven te verduurzamen. En er is ook een echt kinderdorp met allerlei
leuke activiteiten.

Van 13 t/m 17 oktober zijn er dagelijks kinderactiviteiten, variërend van knutselactiviteiten, tot
speurtochten in het bos, een smokkelspel, een ‘kidscollege’ en kindertheater. In de midweek ook (bijna)
dagelijks een excursie met een boswachter of natuurkenner. Leuk voor jong en oud!

•

Op zaterdag 18 oktober pakken we uit met een fietstocht, een survival-circuit en een workshop
fotografie.

•

Het hele programma van de Natuurweek met informatie over de locaties, prijzen en tijden is vanaf half
september te vinden op www.gaasterlandsenatuurweek.nl.
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Heksenhamer en Tresoar tegearre op syk nei folksferhalen
Heksenhamer en Tresoar binne op syk nei pleatslike Fryske ferhalen.
Sokke ferhalen foarmje in wichtich ûnderdiel fan Swalk, in nij omswalkjend festival dat yn septimber har
earste edysje belibbet. Op theaterskip Bald’r fersoarget keunstnerskollektyf Heksenhamer elke jûn in
ferrassend program mei in soad ferskaat. Sa’n program hat folksferhalen as tema, basearre op it plak
dêr’t it skip op dat stuit is.
Bysûnder, âld, nij, grut, lyts, eang of grappich; alle pleatslike legindes, geroften en sterke stikken, binne
allegear like wolkom. Tresoar sammelet se, wêrnei’t Heksenhamerartysten lykas Hilbrandt,
Douwe Dijkstra en de sneue vertoning, Sytse Sneekweek en Willie
Darktrousers, of ien fan de masterfertellers Douwe Kootstra of
Mindert Wijnstra der mei oan ‘e slach geane. De ferhalen wurde
spile, filme, ‘bedichte’, skildere of ferteld en útfierd as ûnderdiel
fan it program op it teaterskip Bald’r.
Tips, links, ferwizings en fansels ferhalen kinne oant mids augustus
opstjoerd wurde nei ynfo@tresoar.nl Dêrnei bûcht Heksenhamer
him oer de útwurking. Theaterskip Bald’r giet foar anker yn de
neifolgjende plakken: Frjentsjer, Warkum, Starum, Heech,
Wâldsein, Langwar, Terherne, Grou en Burgum.
Mear ynformaasje is te finen op www.swalk.nl.
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Gidsen kamp 2014

Regen, regen, regen…. Zo stonden wij deze ochtend op uit ons bed…maar om 10.00uur zijn we dan toch vertrokken
met auto’s richting Appelscha!
Daar aangekomen was het een gekkenboel. Allemaal mensen die gingen en Wij die kwamen. Omdat het regende
zijn we gelijk naar binnen gegaan voor een bakje koffie/thee samen met de ouders.
Toen een dikke tût en vertrekken maar…En konden wij de bedden op! En er eerst niet weer af, want een ander
bed dan thuis is zó spannend! En onze slaapkamers versieren met posters, ballonnen, slingers etc.
Na dit alles kon er eindelijk een broodje in voor energie. En die kwam erin!...
We gingen vlinders van hout verven met hele mooie kleuren. Super! Allemaal enthousiast…

Omdat dit even moest drogen zijn we met de zeskamp begonnen. Leuke spellen maar helaas wel binnen ivm het
superslechte weer. Maar goed dat we in een grote zaal konden verblijven. Daarna was er weer de traditionele bingo
van Uilkje. En wat had ze weer leuke prijzen!
Toen begon het al lekker te ruiken en kregen we macaroni met augurken en een heerlijk toetje..mmmmmmm
En ja hoor weer vlinders verven. We doen het in stukjes omdat je hem moest keren. Hij wordt al mooi…
‘s Avonds werd het thema bekendgemaakt:
Yel, Yel , Yel..

Gidsenkamp Amerika!!!

Alles werd mooi versierd met grote vlaggen en slingers.
En de leidsters kwamen met een leuke yel en verkleed de zaal in rennen!
Daarna was nog de dag niet om en mochten we nog niet op bed! Er kwam
nog een hele ‘beauty night’ aan.. met nagels lakken, make-uppen, krullen
in ons haar maken, smoothies maken in de blender en lekker met onze
pootjes in de voeten badjes..lekkerrrrr…
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En of we gingen slapen deze nacht , daar waren we allemaal nog niet over uit. Alleen groep 8 wel!! En die hebben
het ook nog waargemaakt!! Er kwam geen moment slaap en de ‘zwarte pietjes’ hadden alles ‘s nachts op de kop
gegooid in de zaal. Wat een troep!!...maar geen kadootjes!!...

Donderdags waren we weer vroeg op. En je wilt het niet geloven maar op 1 na heeft het volledige team een goeie
nachtrust gehad! Laura lag tegen de muur en die grensde aan groep 8. En die hebben niet geslapen! Dit was deze
dag wel te merken. Witte kopjes en huilbuien ..lamme voeten en handen..lekkerrr.. maar doorzetten!!!...
Eerst kon er een vervolg worden gemaakt met de vlinders. En toen nog even lekker spelen in de speeltuin bij onze
boerderij. Alles was de woensdags behoorlijk nat geregend maar nu kwam de zon om het hoekje kijken…naar
buiten!!
Na een broodje knakworst en een toetje konden de ‘stoute schoenen ‘aan voor een rebus-, speur-, vossen jachttocht. 3 in 1! We moesten ballonnen volgen met daarbij een stukje van de rebus. Aan het eind van de speurtocht
moesten we vossen zoeken op een grote zandvlakte. Het was heel mooi daar. En we konden nog even lekker spelen
en picknicken.

Toen vervolgden we samen de tocht die Annie had uitgezet richting het dorp voor een heerlijke ijsco en daarna door
het bos weer huiswaarts.
Daar kregen we nog even de kans om de vlinders bezig te gaan terwijl Uilkje de bingo weer gereed maakte. Wat een
feest!!Toen de bingo was afgelopen konden we aanvallen aan een Amerikaans lopend buffet. Wat hebben we lekker
gesmuld van de big-macs, aardappeltjes, poffertjes, en nog veel meer!! heerlijk en we mochten alles zelf pakken!!
Na het eten en een lekker toetje kregen we van Laura en Alette uitleg over de bonte avond voor die avond.
We kregen een cd met daarop allemaal liedjes waaruit we konden kiezen. Dit liedje moest je samen met je groepje
die avond ten gehore brengen met een niet originele uitvoering wat betreft kleding en dans. Dit bracht veel variatie
en verrassingen deze avond. Ook was er een jury! (leiding) die punten kon geven en een beoordeling. We hadden ook
een gast jurylid uit Amerika! Mr John Brown! Hij had een grote Amerikaanse hoed en een dikke buik en een dikke
sigaar! Hij kon ook niet zo goed nederlands praten, maar vond het bij ons heel gezellig om te zijn. Zoveel mooie
meiden…
Angela maakte de opmerking dat hij hier niet eens mocht komen!.. hij was en man! en die zijn niet bij de gidsen..
haha
Na de geslaagde bonte avond was er nog een feestje. Om 00.00uur hebben we de verjaardag gevierd van Nienke
Ploegstra. Polonaise, kadootjes, handen schudden ..wat een feest!
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Bouwen met Bouma’s
Na een verblijf van 6,5 week weer thuisgekomen moest ik eerst wat acclimatiseren.
Het zijn hele waardevolle , maar ook intensieve weken geweest.
Samen met 3 bouwers, Jan Koenders (Warns), Herman Bouma (Harmelen) en Antoon Haagen (Twello) zijn we
afgereisd naar Zambia met als doel , assisteren bij de bouw van 3 klaslokalen. Tijdens ons verblijf sliepen we in een
guesthouse, dit was een onderdeel van een weeshuis, hier sliepen we, er werd voor ons gekookt en ook de was werd
voor ons gedaan. Alles heel eenvoudig , maar we zijn niets tekort gekomen.( slechts 5 kg afgevallen).
Overdag gingen we naar Mwandasengo 30 a 40 km verderop om daar te werken aan de klaslokalen. Mwandasengo is
een gebied met ongeveer 300 gezinnen.
De bevolking woont in rieten hutjes met een kleine tuin waar cassave of mais verbouwd wordt. Het koken gebeurt op
een houtskoolvuurtje.
Er is geen elektriciteit in het dorp.
Voorheen moesten ze een heel eind lopen voor school , maar ook om water te halen.
Mede door hun eigen initiatief is er een waterpomp gekomen, maar ook een kleine school.
De school is echter te klein, De kinderen moeten dan ook in 3 ploegen naar school.
Gemiddeld lopen ze 3 à 4 km om bij school te komen, omdat de waterpomp naast de school staat nemen de kinderen
water mee naar huis terug.
Wij hebben deze 6 weken midden in deze samenleving gewerkt , hierdoor waren we in de gelegenheid om de
bevolking goed te leren kennen, je kreeg dan ook een band. Ook werden we bij hen thuis uitgenodigd,
want ze zijn trots op hun huis en tuintje.
Ze zijn BmB bijzonder dankbaar dat de kinderen de gelegenheid krijgen om naar school te gaan en op deze manier
vooruit te komen.
De armoede is groot , maar ondanks dat was de blijheid en de vrolijkheid van de bevolking een hele bijzondere
ervaring.
Ze zijn heel gelukkig en trots op hun bezit en hun kinderen.
Wij als bouwers hadden dan ook heel veel respect voor hun inzet, harde werken,
tevredenheid en de blijdschap die
ze uitstraalden.
Het lijkt misschien maar een
druppel op een gloeiende plaat ,
maar het helpt echt.

Ik heb deze 6,5 weken dan ook als
heel bijzonder ervaren.

Piet J. Mous
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór
17 oktober sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4,
Bakhuizen.
De volgende editie verschijnt rond 1 November
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)
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advertenties

Opnieuw in Warns, conversatielessen
Frans voor gevorderden.
Na het succes van de afgelopen seizoenen start de
Fransman Patrick Gofre vanaf maandag 20 oktober in
groepsverband 6 lessen van 2 uur converstatie in de
Franse taal.
De cursus vindt plaats elke maandagavond om 19.30
uur. Alleen voor gevorderden.
De nadruk bij deze lessen zal liggen op conversatie en
uitspraak, aangevuld met rudimentaire grammatica.
Houd je Frans op peil voordat je op vakantie gaat naar
het zonnige Frankrijk.
A très bientôt.
Voor meer informatie:
Cursus: maandag 20 oktober tot en met 24 november
2014, om 19.30u.
Patrick Gofre
Tel: 06 19 18 73 57
Email: pgofre@home.nl
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Keunst yn Bakhuzen? Gjin keunst oan!
Wy fan’e redaksje fine ús sels best kreatyf en ek posityf. Dus as we wat sjogge wat we net drekst
snappe, sizze wy net fuort en daliks: “wat stom!” of “wêr slacht dàt no op”.
Nee, we besjogge de dingen fan alle kanten. We tinke der oer nei. We oardiele net te gau.
Keunstwurken fine we de iene kear better slagge as de oare kear. Soms is it net moai, mar lit it hiel dúdlik sjen wat
de keunstner der mei bedoelt. Soms is it just sà moai, dat je der triennen fan yn ’e eagen krije.
No it keunstwurk: bij de yngong fan Bakhúzen oan’e Skuniadyk hinget in stik ferwrongen blauw kleurd izer tusken
twa giele peallen. De letters der op binne eins net mear te lêzen. Op himsels sit der wol in moaie beweging yn: de
wyn? in flecht?
Mar wat soe de keunstner hjir mei sizze wolle? Dapperheid - ‘wy binne èchte manlju want wy doarre dit’?
(wy tochten net dat dizze keunst troch in frou makke wie) of ‘ferfeling’? of in fraach om help miskyn?
De triennen yn ús eagen foar dit keunstwurk binne omdat dit ex-beboude-kom-boerd troch de gemeente ferfongen
wurde moat. En dat kostet de gemeente hast like folle as bygelyks ien moanne subsydzje foar it Swalkershûs…
Ús konklúzje: der is gjin keunst oan om dingen fan in oar te fernielen.
Wat hie it moai west as dizze ‘keunstners’ wat stikems dien hiene dêr’t eltsenien bliid fan waard!
Tryntsje Stienstra
DAMMEN IN BAKHUIZEN? DAMMEN IN BAKHUIZEN?

...uit het rijke Roomse leven in Bakhuzen...

Wanneer ik het over dammen heb, wordt vaak de vraag
gesteld: maar waar dam jij dan?

Balkster courant 25 oktober 1952

Steeds moet ik vertellen dat er sinds 1 juli 1989 het
ZUID WEST HOEK DAMTEAM is opgericht in Bakhuizen.
Het team is opgericht uit spelers uit de omliggende dorpen die een stapje hogerop wilden spelen! Zo speelt dit
team in de Koninklijke Nederlandse Dambond afdeling
Friesland, zogenoemd De Friese Dambond. Op dit moment spelen we In de Hoofdklas. Dit team heeft tot
doel: het dammen te beoefenen, het spelpeil te verbeteren en te verbreiden en het dammen te propageren!
Wij zijn gestart in de 2de klas maar zijn toen meteen
gepromoveerd en spelen nu al weer Jaren in de hoogste
klas van de Provinciale Friese Dambond (PFDB). Iedere
donderdagavond om kwart voor acht wordt er gespeeld
in het parochie zaaltje van de “Gearte” in Bakhuizen.
Het leden bestand is danig ingekort, zoals bij de meeste
clubs het geval is, maar we hopen toch dat er nog eens
een paar spelers bij komen. Het hoeven niet allemaal
hoofd of eerste klassers te zijn, maar ook mensen met
een iets mindere aanleg kunnen het geliefde spelletje
spelen met een leuke tegenstander.

Vergadering R.K. vrouwenGemeenschap

Schroom niet en kom gerust naar de “Gearte” op donderdagavond voor een mooie denk sport avond! Ook bij
dammen wordt gelachen!!!!!! Hartelijk welkom!
U, jij kunt zich opgeven via telefoon 0514582040 of via
E-mail sjoukemieke@home.nl
Contact adres: Sjouke Reekers, havenstraat 2 8574 SE
Bakhuizen.

Bakhuizen. de R.K. Vrouwengemeenschap kwam in
vergadering bijeen in Café Bleeker. aanwezig waren een
50-tal leden. Na het gebruikelijke welkomswoord door de
Presidente, Mevr. Bleeker Adema werden de notulen
voorgelezen onveranderd vastgesteld.
Hierna volgde verslag van de financiën. De kas sloot met
een batig saldo van plm. ƒ 130,.
Het winterprogramma bestaat uit de volgende punten:
Enige voordrachten te houden door Mevr. Verbeek te
Warns over eerste hulp in het gezin, babyverzorging enz.
Verdiepingsdagen in eigen parochie en in november een
H. mis voor de zielerust voor het overleden lid Mevr. S.
Konst v.d. Meulen.
Tevens bestaat er weer een reisplan voor de komende
zomer.
Mevr. v.v. Meer Bakker bracht vervolgens verslag uit van
de in de afgelopen zomer gemaakte reis naar
Oranjewoud, Paterswolde enz.
Mej. A. Mous die met nog een zestal dames deze zomer
een bedevaart naar Lourdes heeft gemaakt, gaf hiervan
de bevindingen ten beste. Een paar schilderijen die als
herinnering aan deze reis waren aangekocht werden
gratis verloot onder de aanwezige leden.
Bij de rondvraag kwam niets meer aan de orde, zodat
met het zingen van “Ave Maria” door enkele dames en
een kort dankwoord door de presidente deze gezellige
bijeenkomst werd gesloten.
M.F. 21-09-2002
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PARELTJES VAN HET LUCHTRUIM, DELICHON URBICA
Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die het wel en wee van Nederlandse vogels
bijhoudt. De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het
natuurbeleid en- beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt.
Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn dan ook belangrijke kernwaarden.
Ilja telt voor de Sovon de huiszwaluwen van Bakhuizen, Hemelum, Rijs en Stavoren. Elk jaar stuurt hij zijn
resultaten ook naar Op 'e Hichte. Reden genoeg om eens dieper op deze resultaten in te gaan. Temeer ik enorm
geniet van deze prachtige vogels en vooral van hun vrolijk uitziende vliegstunts.

Ilja, wat bezielt je om huiszwaluwen te gaan tellen?
Jaren geleden, ik woonde nog in De Bilt, was ik geïnteresseerd om wat met mijn vogelkennis te gaan doen. Sinds
mijn jeugd verdiep ik mij al in de vogelwereld namelijk. Om mezelf nog meer te bekwamen heb ik jaren met Wigle
Braaksma (vrij beroemde vogelaar onder kenners) meegelopen om van grote gebieden alle vogelsoorten te tellen.
Dat noemen wij inventariseren. Van Wigle heb ik veel geleerd.
Ondertussen zag ik bij de appelboer, waar ik zoals elke zaterdag mijn fruit haalde, een heel grote kolonie
huiszwaluwnesten aan de gevel hangen. Vervolgens heb ik Sovon gebeld om dit te melden. Zij konden met deze ene
kolonie niet veel, zij vroegen mij het hele gebied te inventariseren. Daar heb ik toen 'ja' op gezegd.
Uit liefde voor de huiszwaluw?
Nee. Mij is de huiszwaluw niet 'liever' dan elke andere soort.
Omdat ik MS heb, zit ik in een rolstoel. Dus voor mij is een gebied inventariseren vaak onmogelijk. In het geval van
de huiszwaluw zag ik wel een kans, gezien deze vogel dicht bij de mens leeft.
Wat is het belang van tellen, of beter gezegd: inventariseren?
Het belang van inventariseren is dat je kunt zien hoe een soort ervoor staat.
Of ze voor -of achteruit gaat.
Of dat landelijk, plaatselijk, Europees of wereldlijk is.

Zo is 't laat aan het licht gekomen dat de huismus er slecht voor stond.
Dat beestje was er altijd en overal en niemand lette op.

Staat een soort er slecht voor dan kun je de alarmbel klingelen en gaan kijken, vanwaar deze achteruitgang?
Een bepaald soort onkruidverdelger soms?
Plastic goten?
Klimaatverandering?
Drooglegging van moerassen in Afrika?
Kortom studie moet dat weer uitwijzen en vervolgens kun je gaan
kijken of de achteruitgang te stoppen is.
De huiszwaluw is een kolonievogel, dus extra bedreigd.
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Waarom is een kolonievogel zo gevoelig, je zou juist zeggen van niet..
Kijk naar de roek. Stel, in 'n bos zit het vol met roeken, dus mensen kunnen denken: wat zijn er toch een boel
roeken. Maar al deze roeken vormen één kolonie en dat kan maar zo de hele populatie zijn van 'n provincie.
Wanneer mensen vervolgens denken, weg met die roeken, en ze worden verjaagd, dan ben je in één klap alle roeken
kwijt.
Hetzelfde geldt voor de huiszwaluw. Stel iemand gaat zijn huis opnieuw schilderen en vernietigt alle nesten die aan
de gevel hangen. Dat kunnen alle zwaluwen van 'n dorp zijn. Dat maakt een kolonie extra kwetsbaar.
Ik snap het, hoe gaat het eigenlijk met de huiszwaluwen in Nederland en bij ons in de buurt?
Landelijk gaat het niet zo best met de huiszwaluw, van 450.000 broedparen in 1970 naar 130.000 nu. Al zit er de
laatste tijd wel een stijgende lijn in. Zo ook bij ons in de omgeving. Maar het is nog lang niet zo goed als het ooit
geweest is. Dit jaar tel ik in Bakhuizen 8 nesten meer dan vorig jaar. Verder gaat het in Hemelum en Rijs ook iets
beter, vooral in Stavoren gaat het beter.
Wat is het geheim van Stavoren?
Veel bewoners van Stavoren geven de huiszwaluw een gastvrij onthaal. Er worden bijvoorbeeld kunstnesten
opgehangen. Ik zag dat ze voor 90% bewoond worden. In Bakhuizen zag ik ook enkele kunstnesten, nog niet zoveel
als in Stavoren.
Waarom is het eigenlijk zo erg om een zwaluwnest weg te halen?
Sowieso mag dit nooit in het broedseizoen. Dan overtreed je de Flora en Faunawet. Daarna mag je een zwaluwnest
weghalen. Voor de zwaluw kan dit nare gevolgen hebben. Zij vliegen elk jaar vanuit Afrika terug naar de
geboorteplek. Is het bijvoorbeeld een droog voorjaar, dan is er te weinig modder om helemaal opnieuw te bouwen.
Hier kan je je huiszwaluw bij helpen door een modderplek te maken. Maar wanneer je de daklijst opeens zwart
schildert, kunnen ze niet meer op hun geboorteplek terecht.
Wat kunnen wij betekenen voor de huiszwaluwen?
Onze huiszwaluwen hebben het moeilijk, omdat er bijvoorbeeld veel plastic goten zijn gekomen. Die kleven niet.
Ook hebben ze wit geverfde goten nodig, want wit weerkaatst het zonlicht, houdt de nesten koel en is parasiet
werend. Veel mensen verven hun goot express in een andere kleur om nesten te weren, omdat ze geen poep willen.
Maar een simpel plankje onder het nest helpt enorm, of strooi zand onder het nest zodat je de poep makkelijker
kunt wegvegen. Ook zie ik vijandige bouwsels, precies in de nok, zodat ze daar niet kunnen nestelen. Dit kunnen wij
niet bepaald gastvrij noemen. Je kan bijvoorbeeld ook een nestkast ophangen, zoals mensen in Stavoren doen,
wanneer je plastic dakgoten hebt. (zie www.vivara.nl) Een gastvrije houding en het werkt.
Wanneer je iets verder doordenkt, zo'n huiszwaluw zorgt ook voor minder vliegen en muggen.
Heb jij in de loop der jaren een nauwere band gekregen met de zwaluwen die je telt?
Natuurlijk is het een heel leuke vogel. De zwaluw brengt een boel levendigheid bij de mensen, is vriendelijk en
maakt niet veel herrie. Heel zachte geluidjes produceren ze. Uniek hoe deze soort echt samen met de mensen leeft,
al vanaf dat de mens huizen is gaan bouwen. En het blijft fascinerend om naar de vliegstunts te kijken, zoals ze over
het water scheren, ze drinken terwijl ze vliegen. Maar een nauwere band ..nee, ik houd van alle vogels. Ik heb wel
een band gekregen met sommige mensen, omdat ze de huiszwaluwen koesteren.
Ze vertellen mij altijd verhalen over 'hun' zwaluwtjes. Ik kom genoeg mensen
Resultaten Huiszwaluw
tegen die echt trots zijn op hun huiszwaluwen. Of zoals in Stavoren, waar de
toeristen in de rij staan om de kolonies te bekijken. Wat me bij is gebleven is die tellingen 2014
ene boer, ik schat hem zo'n jaar of 80, die met tranen in de ogen vertelde hoe
blij hij elk voorjaar was om de zwaluwen weer te begroeten. Omdat hij zo vol
bewondering was over hoe zo'n klein vogeltje helemaal vanuit Afrika de weg wist
Bakhuizen 85 bewoonde
naar zijn gevel.
Hebben huiszwaluwen een speciale betekenis?
Ze brengen geluk, zo gaat het verhaal. En ééntje brengt nog geen zomer.

nesten

Mirns 38
Hemelum 39
Stavoren 281!
Gegroet, Ilja Sanders.
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IBAN
Iedereen die geld op de bank heeft staan heeft vanaf
augustus dit jaar ( 2014 ) een IBAN nummer. Het is
een bankrekening nummer van 18 cijfers en letters.
Wat een joekel !!!
IBAN – International Bank Account Number Je knippert wel even met je ogen voordat je het
zonder haperen op kunt dreunen. Toch zijn er al
mensen die trots hun nummertje afratelen zonder
knipperen. Maar de meeste mensen hebben er
moeite mee om hun IBAN nummer te onthouden en
zeker om het zonder fouten te benoemen. Als je het
niet weet ben je nog net niet strafbaar, maar toch
wel verdacht: waarom twijfelt die persoon? Hier kan
wel eens een luchtje aan zitten!!!! Gelukkig kun je
snel je bankpas pakken en daar staat dan keurig
bovenaan je IBAN nummer op. Wat een gedoe zeg!
En dat allemaal om op één manier van betalen te
komen in heel Europa. In de Europese wetgeving
over de munteenheid staat: ‘Het is een logische
vervolgstap op de euro om het girale betaalverkeer
te gaan uniformiseren’. Ja, zo staat het in de uitleg,
uniformiseren, niet uniformeren . De vertaler in mijn
computer kent het woord niet eens. Dat woord
hebben ze dus gemaakt of uitgevonden om het
minder erg te laten klinken. Misschien was
uniforminiseren nog beter geweest. Dat woord
bestaat ook niet maar het maakt wel de indruk dat
het een fluitje van een eurocent is dat IBAN
nummer. Niettemin heb ik toch sterk de indruk dat
banken in Europa zoveel politieke macht hebben dat
zij bepalen hoe ze het geld van ons beheren.

Want door dat IBAN nummer is het voor de
banken nog simpeler en vooral goedkoper
geworden. Diezelfde banken, die 7 a 8 jaar terug
oorzaak waren voor een wereldwijde financiële
crisis. Door hun wanbeleid zijn we allemaal
armer geworden en moest er flink bezuinigd
worden. Terwijl diezelfde banken gesteund
werden door het Europees monetair Fonds. Ik
weet wel dat een sterk verenigd Europa
belangrijk is voor vrede en veiligheid. Vooral nu
we terugkijken op 100 jaar Eerste wereldoorlog
geschiedenis. Met daar nog de Tweede wereld
oorlog binnen 25 jaar achteraan. Nee, dat nooit
meer!! Daarbij komt ook nog de spanning in de
Oekraïne met Rusland, die de Eurolanden
beschuldigt van landjepik en zich bedreigd
voelt. Je krijgt er naar een gevoel van in je
onderbuik als je alles op een rijtje zet. Als mens
ben je totaal afhankelijk van de krachten die
buiten jou om bepalen hoe je leven mag. Dat
IBAN makkelijker en beter is voor Europa oké,
maar of wij ons nu veiliger voelen ? Zolang er
nog verkeersvliegtuigen door oorlogsidioten uit
de lucht worden geschoten en er mensen door
geloofsfanaten worden vermoord omdat ze
anders geloven ben ik bang dat we de wereld
niet beter of makkelijker gemaakt hebben met
het IBAN nummer. De legers en rebellen
uniformiseren niet. De toekomst zal ons vertellen
of IBAN geen IK BANG wordt.
Eachteister.

PRIJSVRAAG:
BEDENK EEN LEUKE EN ORIGINELE SLOGAN VOOR DE WEBSITE!
DE WINNENDE SLOGAN KOMT TE STAAN ONDER DE TITEL VAN DE WEBSITE!!
DE WINNAAR ONTVANGT EEN CADEAUBON VAN €25 EN NAAMSVERMELDING IN DE VOLGENDE ‘OP ‘E
HICHTE’
STUUR UW INZENDING VOOR 1 OKTOBER VIA HET KOPJE “CONTACT” NAAR DE WEBMASTER

Oud Papier
Op zaterdag 13 september 2014 en zaterdag 11 oktober 2014
wordt het oud papier weer opgehaald. Het papier graag goed
bundelen of verpakken in een doos.

