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Rosetta
Toen ik die naam de eerste keer hoorde, dacht ik, best een
mooie naam voor een popster! Of misschien is het wel een
nieuwe naam voor een kerstroos.
Maar Rosetta bleek een ruimtesonde te zijn die op 2 maart
2004 is gelanceerd.
En is na ruim tien jaar aangekomen bij de komeet 67P/
Churyumov-Gerasimenko. Een ijzig rotsblok van enkele
kilometers groot. Hij zal ruim een jaar een baan om die
komeet draaien, om gegevens te verzamelen.
Op 12 november 2014 maakte zich een lander los van
Rosetta en landde op de komeet. De lander met de naam
Philae, is na een paar stuiters op de komeet geland. De ESA
(de Europese tak van de NASA) was zeer tevreden en
spreekt van een historisch gebeuren. Een groot aandeel van
deze missie is in Nederlandse handen en zal uiteindelijk in
onze historie opgetekend worden.
Er zijn 21 wetenschappelijke instrumenten in de Rosetta
gestopt. Deze zullen de samenstelling van de komeet
onderzoeken, om er zo achter te komen waaruit hij bestaat.
Want deze kometen zijn bij het begin van alles in de
ruimte als een van de eerste ontstaan. Dus daarin kunnen ze
de oerstoffen vinden waaruit wij zijn ontstaan. Poef !! Ik
hoop voor U, dat het niet te moeilijk wordt met al die
ingewikkelde termen en namen.
Wat mij vooral boeide, waren de namen Rosetta en Philae.
Na wat zoekwerk vond ik het. De ruimtesonde Rosetta is
genoemd naar de steen van Rosetta, die in 1799 is gevonden
in de buurt van de Egyptische plaats Rosetta. Op deze steen
staat in drie talen een dankbetuiging gebeiteld.

En Philae is een eiland in de Nijl, waarop een obelisk
is gevonden met tekens en hiëroglyfen. Hiermee
hebben ze de steen van Rosetta kunnen ontcijferen.
Het zijn dus sleutels om codes te kraken, en de namen
zijn gekozen om zo te weten te komen hoe wij zijn
ontstaan.
Waar komen wij in Godsnaam vandaan?
Vanaf de oertijd heeft de mens vol ontzag naar de
hemel gestaard. Diep in ons wezen wetend dat de
oorsprong van alles daar te vinden was. Nu, in een tijd
van grote technische vooruitgang worden er miljoenen
euro’s besteed om een sonde te lanceren die in tien
jaar, miljarden kilometers aflegt om bij een komeet
te komen. Om daar dan de code te kraken die, indien
mogelijk bewijs vind, voor de rede van ons aardse
bestaan.
Ruim tweeduizend jaar geleden waren er ook al
geleerden. Drie Koningen uit het oosten, die naar de
sterren keken, en met de wijsheid van die tijd een
komeet zagen en hem volgden. Ze hoopten door die
komeet te volgen, een kind te vinden dat vrede zou
brengen onder de mensen. Want zij hadden gelezen
dat er een kind geboren zou worden uit een maagd.
Dat kind zou gezonden zijn door de schepper van
hemel en aarde… En zij vonden een kind bij
Jeruzalem in een kribbe. Zij brachten hem eer en
geschenken. En zij noemden hem Emanuel.
Wat betekend: God is met ons.
Zullen de geleerden van nu, met Rosetta als
codekraker, ons dichter bij God brengen? En zal er
vrede op aarde komen???

De Eachtaister
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Gearte nijs
Drukte in de Gearte
Veel dorpsgenoten zullen het inmiddels hebben gezien; er wordt
druk gewerkt bij de kerk. Het parochiehuis is inmiddels gesloopt
en dit betekent dat veel activiteiten verplaatst zijn naar de
Gearte. Soms brengt dit een uitdaging met zich mee, want we
willen iedereen graag een goede plek bieden. We merken dat alle
gebruikers van de Gearte flexibel zijn en graag meewerken aan
een oplossing. Zo maken we voor iedereen plaats in onze
herberg… dat is fijn en wordt zeer op prijs gesteld!

Van de Bestuurstafel
Het Bestuur van de Gearte heeft de afgelopen periode veel
energie gestoken in de relatie met de verenigingen en gebruikers
van ons dorpshuis. De meeste gebruikers zijn inmiddels
gesproken. In deze gesprekken is uitgebreid stil gestaan bij de
financiële situatie van de Gearte, de invulling van het Bestuur
volgens de statuten en het nieuwe huurbeleid.
In deze Geartenijs willen we extra aandacht vragen voor de
invulling van het Bestuur. In onze statuten is vastgelegd dat het
Bestuur bestaat uit gebruikers van de Gearte. Dit betekent dat
vanuit de gebruikers nieuwe leden voor het dagelijks Bestuur
zouden moeten worden aangedragen.
Alle gebruikers hebben naar aanleiding van de gesprekken
aangegeven dit met hun eigen achterban te bespreken. Inmiddels
zijn we wat verder in de tijd en hebben we helaas nog geen
enkele reactie hierop ontvangen.
Het Bestuur heeft via een brief aan de gebruikers hier nogmaals
aandacht voor gevraagd, aangezien de situatie nu wel nijpend
wordt. Sietze de Boer en Ina Kuipers hebben namelijk
aangegeven een stapje terug te doen. Dit betekent dat het
Bestuur binnen een niet al te lange tijd uit minder personen
bestaat.
Een situatie die we met zijn allen moeten voorkomen, want hoe
beter de bezetting van het Bestuur hoe beter we ons dorpshuis
voor Bakhuizen in stand kunnen houden en daar zijn we allemaal
bij gebaat.
Bovendien is het ook echt gezellig en leuk in het Bestuur! Er is
inmiddels veel nieuw op de rails gezet, maar er blijven natuurlijk
ook zeker zaken die het Bestuur op een leuke en spontane wijze
wil oppakken. Hiervoor worden dus nieuwe Bestuursleden
gezocht.
Langs deze weg nogmaals een dringende oproep aan alle gebruikers en dorpsgenoten… neem contact op met één van de huidige
bestuursleden en meld je aan!

Krystpop Oars
De nieuwe opzet van Krystpop op 2e Kerstdag was vorig jaar een
groot succes. Voor herhaling vatbaar, dus de muziekcommissie

heeft inmiddels de muziek voor de komende editie geregeld.
Dit jaar speelt Blackmail in de foyer en in het Swalkershûs
kunnen de voetjes van de vloer op de beats van DJ Harry.
Blackmail is al 25 jaar actief in verschillende formaties. De
rockband brengt nummers uit de jaren ’60, ’70 en ’80 ten
gehore. En inmiddels schrijft de band ook haar eigen nummers
in het Fries. Zin om de Kerstdagen af te sluiten met een
gezellig avondje uit? Kom dan met je vrienden en/of familie
naar de Gearte!
Vacatures
Bestuursleden m/v

Het Bestuur zoekt versterking! Er is dringend behoefte aan 4
nieuwe leden voor algemene bestuurstaken. Voor interesse of
vragen, neem contact op met één van de bestuursleden.
Agenda

15 december 2014
Koffieconcert Euphonia
Aanvang: 11.00 uur
20 december 2014
Kabouter volleybal
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
26 december 2014
Krystpop Oars
m.m.v. Blackmail en DJ Harry
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 8,00
28 december 2014
Mixtoernooi voetbal
30 december 2014
Oliebollentoernooi volleybal
2 en 3 januari 2015
Swalkershûs toernooi
4 januari 2015
Familievolleybaltoernooi
Tijd: vanaf 11.00 uur
3, 10, 17, 24, 31 januari en 7, 14 februari 2015
SWF pupillen voetbaltoernooi
7 en 13 februari 2015
Toneelavond St. Martinus

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 / email: beheerder@degearte.nl)
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Mededelingen en oproepen...

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken
voor alle kaartjes, bezoekjes en telefoontjes
tijdens mijn lange verblijf in het ziekenhuis en
verpleeghuis. Helaas kan ik niet meer terug naar
Bakhuizen, maar ik heb een mooie, nieuwe
woonplek in Zorgcentrum Vegelinstate

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op woensdag 8 oktober in
Bakhuizen is gehouden, heeft 1300 kilo kleding
opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Iedereen die
hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedankt! Ook
de Gearte bedankt voor de gastvrijheid!
De vrijwilligers van K.V.G

Adres: Harddraversweg 4
Appartement 26
8501CM Joure

Hartelijke groeten,
Marie de Vreeze—Boersma

Zonnebloem, Afd Bakhuizen, Hemelum en Koudum
Op woendag 5 nov hadden wij een gezellige middag in
de ‘DE BEGINE’ in Hemelum. Eerst een optreden van
"IT HIMMELUMER ACCOORDSJE" Met smartlappen liedjes
waar onze gasten ook mee konden zingen. Dan een
pauze waar natuurlijk de hapjes en de drankjes bij
horen. Dan de bingo waar de gasten ook van
genoten. Daarna nog een klein stukje zang. En zo ging
ieder met een voldaan gevoel weer naar huis.
Rooske Fekkes

Adventsconcert
Op zondag 14 december om 11.00 geeft Muziekvereniging Euphonia een koffieconcert in de Gearte.
Zij doet dit samen met Muziekvereniging Nij Libben uit Koudum.

Onder het genot van een kopje koffie kunt u genieten van afwisselende muziek en alvast een beetje
kerstsfeer proeven.
De toegang is gratis.
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VOEDSELBANK in de GEARTE

DOET U MEE ?
Het inzamelingspunt in het MFC “de Gearte” in
Bakhuizen heeft onlangs weer veel geschonken
levensmiddelen mogen ontvangen van de inwoners
van Bakhuizen en omstreken, daarvoor hartelijk dank.
Er is in de media de laatste tijd veel aandacht voor
het werk van de Voedselbank, met name voor acties
die gericht zijn om levensmiddelen in te zamelen.
De behoefte hieraan is nog steeds groot, het aantal
mensen welk in aanmerking komt voor een
voedselpakket stijgt nog steeds.
Wilt U lang houdbare levensmiddel die geschikt zijn
voor in een voedselpakket aanbieden?
Dan kunt U deze in Bakhuizen inleveren bij het
inzamelpunt in “de Gearte” hier staan dozen opgesteld waarin de levensmiddelen worden verzameld.
Het inzamelpunt is bereikbaar tijdens de
openingsuren van “de Gearte”

DE VOEDSELBANK BIEDT ELKE 14 DAGEN EEN PAKKET
AAN MET BRUIKBARE LEVENSMIDDELEN AAN
MENSEN DIE DAARVOOR IN AANMERKING KOMEN
U KUNT MEE DOEN DOOR HET INLEVEREN VAN
HOUDBARE LEVENSMIDDELEN
BIJ HET INZAMELPUNT IN

“DE GEARTE”
DE INLEVERTIJDEN ZIJN;
DINSDAG 9.00 – 10.00 UUR
DINSDAG 19.30 – 20.30 UUR
DONDERDAG 9.00 – 10.00 UUR
DONDERDAG 19.30 – 20.30 UUR

BANKREKENING 1556.47.911
TELEFOON 06 57703854
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Een Zwarte Pieten avontuur
Als jullie dit lezen, zij wij allang weer in Spanje. Maar al is het Sinterklaasfeest voorbij, ik wil jullie onze
avonturen die we beleefden op de reis naar Bakhuizen, niet onthouden.
Het begon met de overstap van de grote naar de kleine stoomboot. Eén van de Pieten kwam nl. met zijn been
tussen de 2 schepen. Hij gilde het uit, werd op de kleine boot gehesen en heeft de hele reis over de Bakhúster
Feart liggen kermen van de pijn. En hij lag nog wel op het kapiteinsbed, wat een hele eer is, want de kapitein
duldt alleen zijn eigen vrouw in zijn kooi! Sint Nicolaas had n.b. niet eens gemerkt, dat één van zijn knechtjes
gewond was! Maar ja, de oude man is nogal doof, dus je kunt het hem niet kwalijk nemen.
Intussen brandde het kacheltje, dus in de stuurhut en beneden was het
lekker warm. Maar wat er toen gebeurde……De wind raasde door de
sloot, blies in de schoorsteen en het deksel van de kachel vloog omhoog.
De vlammen kwamen er wel 20 cm. bovenuit en de klap waarmee het
deksel weer terugviel, was ook niet misselijk. Alle Pieten zagen spierwit
van schrik. We waren nog even bang, dat we wit zouden blijven, maar
gelukkig trok de witte kleur weg en waren we weer zwart als het roet
van de schoorsteen, waar we doorheen gaan om pakjes bij de kinderen te
brengen. De kapitein riep tegen één van ons: “Draai de kraan dicht, met
de klok mee”. Wat doet die domoor? Tegen de klok in.
Jaap, de schoonzoon van de kapitein, vroeg Piet nog, of hij soms een Engelse Piet was. Afijn, de hut stond vol met
dieseldamp, iedereen moest kuchen, maar gelukkig waren we gauw in Bakhuizen, dus het was wel even vol te
houden.
Op de kade stonden heel veel kinderen, een warme ontvangst dus. We konden wel wat warmte gebruiken, want
zonder kachel koelde de boot snel af. 112 werd gebeld, die kwamen aanscheuren met een antieke ambulance, en
Piet maar “Au, au” roepen. Vraagt die ene broeder “Ziekenfonds of particulier?” Het verschil was een houten of
een klauwhamer! Ik denk dat mijn collega-Piet van allebei niet beter werd, hij zag al sterretjes! En die broeder
mag wel terug naar de verpleegschool, hij loopt 20 jaar achter, want wij hebben met ons allen een fantastische
basisverzekering, of niet? Nou ja, Piet werd goed verzorgd en we hadden met zijn allen een geweldig
Sinterklaasfeest in de Gearte.
Opmerking: de Pieten zullen volgend jaar beter naar de kapitein luisteren, we mogen nl. niet meer met zijn allen
aan één kant gaan staan, dan zit de kans erin dat de boot kapseist en we naar Bakhuizen moeten zwemmen.
Zwarte Piet

Oproep

Gezocht
Wij, een jong paar, zijn binnenkort 12 ½ getrouwd willen dit niet onopgemerkt
voorbij laten gaan en willen dit graag groots gaan vieren. Maar omdat wij al
geruime tijd krap bij kas zitten, zijn wij opzoek naar een (rijke)suikeroom, die
onze wens wil laten uitkomen . Reacties graag per mail naar jenjbraaksma@
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Wat is jouw stijl?

Vandaag ben ik op de thee bij Veronika Sabolova in Hemelum. Sinds kort heeft zij een eigen bedrijf genaamd
StylExperience, zij is stylist en daar komt veel bij kijken, zoals meegaan winkelen, kleuranalyse en garderobe
management.
Waarom ga ik juist haar interviewen ..dat vraag ik me opeens af onderweg. En ik moet eerlijk bekennen dat ik,
sinds ik verhuisd ben vanuit de stad naar het platteland, veel minder bezig ben met mijn stijl. Eigenlijk loop ik
vaak in mijn werkklofje door het dorp, mijn mooie kleren raken verstoft. Ik ben het contact kwijt met de vrouw
die ik ooit was. Maar daar kan ik Bakhuizen natuurlijk niet de schuld van geven. Misschien kan Veronika mij wat
wijzer maken.

Hoe kom je op het idee om zo'n bedrijf te beginnen?
Eigenlijk begon het op mijn werk; ik werkte als receptioniste bij een bedrijf in Beetsterzwaag. Ik verveelde me een
beetje, de gedachte: "ik kan meer dan dit" kwam bij me op. Maar wat dan? Waar liggen mijn kwaliteiten? Wat kan ik
zonder dat ik mezelf iets aan moet leren? Dus eigenlijk, wat is al in mij?

Daardoor kwamen beelden uit mijn jeugd bovendrijven. Bijvoorbeeld die ene keer dat ik de moeder van een
vriendinnetje opbelde, ik zou bij hen komen spelen maar moest eerst iets weten voordat ik de deur uitging: "ik draag
nu een aquablauw badpak, kan daar een mintgroene korte broek bij?" Toen was ik pas 7 jaar.
En later, ik was ongeveer 12-13 jaar oud, ontdekte ik in een kast allemaal kleding van mijn vader uit de jaren '70.
Broeken met wijde pijpen! Overhemden met prachtige puntkragen! Dat ging ik dragen, ik voelde me stijlvol en
anders.
Dus ik heb mij eigenlijk zolang als ik me kan herinneren bezig gehouden met stijl; hoe combineer je kleding, hoe
passen materialen en kleuren bij elkaar?

Wat is stijl voor jou, hoe omschrijf je dat?
Laten zien wie jij bent, zonder dat je je mond open hoeft te doen.

Betekent dit dat je jouw eigen stijl distilleert uit wat anderen al bedacht hebben, want kleding enzovoorts haal
je uiteindelijk kant en klaar in de winkel?
Ja, het is een proces, want je kan je bijvoorbeeld ook verstoppen achter wat gangbaar is of juist achter allerlei
gewaden. Het is dwars door alle aangeboden producten heen juist die combinatie maken die bij jou past en waar je
je happy en tegelijk comfortabel in voelt. En het resultaat zal op deze manier altijd origineel zijn. Natuurlijk kan je
ook je eigen kleding ontwerpen en maken. Daar heeft niet iedereen tijd of talent voor.

Waarom vind jij stijl zo belangrijk?
Omdat je het meteen ziet en voelt wanneer het niet klopt.

Maar je kan toch ook zeggen, wat kan mij dat schelen?
Ja precies. Zo dacht ik ook jaren. Maar het dient zich toch weer aan. Ik word continue geprikkeld. Het gaat mij niet
om perfectie, dat bestaat niet. En toch is iedereen perfect zoals die is. Uniek. Er is niks mis mee om dat te
accentueren.
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Bedoel je dat niet letten op stijl ook een vorm van onverschilligheid kan zijn?
Nee, het gaat om de kern.
Elke dag een joggingbroek aan is ook oké, wanneer dat echt bij jou past. Maar elke dag een joggingbroek aan omdat
het je niks kan schelen is een ander verhaal. Samen met de klant op zoek gaan naar die kern vind ik belangrijk.

Ik kan nog wel eens thuiskomen met een kledingstuk waar ik in de winkel heel enthousiast over was, en
vervolgens nooit meer aantrek!
De miskopen. Dat zullen veel mensen herkennen. En daar kan ik je bij helpen, want ik ga grondig te werk en dat is
nodig. Eerst kijken we welke kleuren er bij je passen. Sommige kleuren kunnen namelijk de indruk wekken dat je
bijvoorbeeld heel bleek ziet. Die halen niet het beste in je naar boven. Na de kleuranalyse kunnen we samen je
garderobe bekijken en aanpakken. Ik laat je kledingstukken aantrekken en samen kijken we of ze je sterke kanten
laten uitkomen. We kijken naar pasvorm en kleur.
Vervolgens kunnen we samen gaan shoppen. Het voordeel om met mij in een winkel te staan is dat ik geen belang
heb bij de verkoopcijfers, dus mijn mening is altijd oprecht. Staat iets wat minder, dan neem ik geen blad voor de
mond.
De investering die je doet in mij, als jouw persoonlijke stylist, zul je snel terug verdiend hebben. Want miskopen
behoren tot het verleden. Je zult je bewust worden van wat je wel en wat je niet kan dragen.

Heb je al mensen zien opbloeien na jouw adviezen?
Jazeker! Onlangs ben ik met een mannelijke klant een hele dag bezig geweest. Zijn garderobe was voornamelijk
blauw: blauwe spijkerbroek, blauwe shirts en blauwe gympen. Voor zijn werk had hij representatieve kleding nodig,
aan de hand van zijn wens (business/casual outfit) zijn we aan de slag gegaan. Op het end van de dag zag ik hem
zelfverzekerd lopen in prachtige combinaties, kleding en kleuren die hij zelf nooit uitgezocht zou hebben. Een van
de redenen dat hij mij had meegevraagd.
Dit is een voorbeeld van hoe je soms een beetje vastgeroest kan zitten qua kledingkeuze. Zo ontdek je je eigen stijl
niet, het is een dynamisch proces. Een beetje hulp kan geen kwaad. Er is zo ontzettend veel keus in de winkels,
mensen kunnen zomaar een beetje geïntimideerd raken.

Merkte je aan hem dat hij anders naar zichzelf keek?
Tijdens het winkelen merkte ik het al, hij begreep stukken beter waar we naar op zoek waren. Dat blauw
combineren met blauw niet zijn enige mogelijkheid bleek. Nu zochten we samen naar nieuwe combinaties. Ik zag
dat hij zelf blij verrast was over het resultaat. Mijn aandacht en kennis deden hem goed. Ik heb een eerlijke en
kritische blik, dat kon hij waarderen.

Klopt het dat je tijdens het aankleden, gevoeligheden bloot kan leggen?
Dat gebeurt soms. Want bijna iedereen kijkt nogal kritisch naar het eigen lichaam en vindt al gauw dat er iets aan
mankeert. Soms kan dat zelfs een beetje pijnlijk zijn. Ik ben natuurlijk geen therapeut, toch kan samen de juiste
kleding uitzoeken wel therapeutisch werken. Je kan kracht putten uit het goede resultaat en dit geeft een mooi
effect op je dagelijkse leven.

Jezelf mooi aankleden snap ik helemaal, waarom een ander?
Ik geniet en leer ervan. Want elk mens is uniek, in het contact ontstaat dus altijd iets wat nieuw is. Dat geeft mij
zoveel energie. Ik zoom in op de klant, het is elke keer een andere ervaring. Beide partijen leren daardoor over
zichzelf, het moment krijgt verdieping zeg maar.
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Is dat jouw drijfveer?
Helemaal!
Omdat ik mensen graag help. Bijvoorbeeld iemand is nerveus voor een sollicitatiegesprek, de juiste outfit kan zo
belangrijk zijn. Het geeft je net dat duwtje op zo'n spannend moment.

Zo te horen sta je te popelen..
O, echt!
Ik wil lekker aan de slag.
Natuurlijk zit er veel regel -en papierwerk aan het opstarten van een eigen bedrijf. Dat vliegt me soms een beetje
aan.
Ik wil doen! Bezig zijn!
Dat is mijn kracht.

Het heeft me goed gedaan, dit gesprek met Veronika. Ze geeft mij positieve energie en eenmaal thuis besef ik
dat mijn stijl gewoon een beetje veranderd is. Dat werkklofje hoort bij mij, maar ik hoef mijn vrouwelijke kant
natuurlijk ook weer niet aan de wilgen te hangen. Wat een interview je allemaal brengen kan!
Op www.stylexperience.nl. kun je meer lezen over Veronika haar bedrijf en terecht met vragen, of een
afspraak maken. Of bel naar 06-12833919.
Op haar facebookpagina (ook 'stylexperience') kan je 10% korting krijgen op een consult ..of een cadeaubon.
Zou dat geen origineel cadeau zijn voor de komende feestdagen?
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Kaarsjesdag
Vrijdag 31 oktober was op basisschool De Toekomst te Bakhuizen de allereerste Kaarsjesdag.
Tientallen kinderen en hun ouders uit Hemelum én Bakhuizen vierden samen deze dag waarin overleden dierbaren
werden herdacht, in het kader van Allerzielen. Ze deden dit door te koken, gedichten te schrijven,
een herinneringsboom te maken, te luisteren naar “De Levensjas” en zelf een kaarsje te maken. De dag eindigde
met een gezamenlijke viering en een stille tocht met alle zelfgemaakte kaarsjes naar de begraafplaats.
Daar plantten we eerst nog bollen voor hoop op nieuw leven. Als laatste plaatsten de kinderen hun kaarsjes bij de
graven of ze namen ze mee naar een andere geschikte plek. Het was een mooie, bijzondere dag.

Foto: radio Spannenburg
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Skiednisprojekt ...

Seemearminnen yn de Sudersee
De Rockband “De Rockers” jout in
daverjend konsert op basisskoalle De
Toekomst. Even letter is de âlde Mous
drok dwaande in stek te fabrisearjen.
At it klear is wurdt it stellen, mar
lokkich is de plysje yn dy tiid noch te
beroppen. De dieder wurdt drekt pakt.
De Belgen ha in probleem mei it iten
yn de stienfabryk: se misse har
Vlaamse Friet. De Krystman komt yn
tsjerke en hat kadootsjes bij him foar
misdienaar en bern. In boeregesin
sjocht ta har ferbjustering dat de molke Rockband 'De Rockers'wint de 1e priis op in fesval
oranje is. Fiskers skrikke sa dat se in
seeemearmin fange dat se oer board reitsje. Lokkich dat de seemearmin har ferjout en har rêdt fan in
wisse dea.

In pear rike toeristen binne net hiel tefreden oer Gaasterlân.

Der leit in swalker op de bank yn de lounge fan it hotel

De taksi hobbelet as in gek. En it personiel yn it hotel leit te sliepen. De freules Van Swinderen wurde op
de foto setten yn de tún fan it Slot. De túnman kin har mar krekt foar bliuwe mei de snoeierij.
En ta beslút: In hiele fjildslach tuskjen Dútsers, Gaasterlanners, en Ingelske spionnen. En ik leau dat WO2
wer wûn is, mar der bin wol in soad slachtoffers . .
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Elk sliept no noch, mar der sil hiel wat barre dizze nacht

In sprankeljend en fantasyfol beslút fan it projekt Heemkunde, weryn’t de bern kennis makke ha mei de
skiednis fan Bakhuzen, Murns en Riis. Har eigen skiednis dus. De bern litte yn toanielstikjes sjen wat se
de ôfrûne tiid oer har ûnderwerp leard hawwe.
Om safier te kommen ha se fan alles bij de ein hân. Se ha in syktocht troch Bakhuzen hân om âlde dingen
op te spoaren. Se ha de skiednis fan har hûs ûndersocht. Se ha leard fragen te stellen. In fotografe, in
dichter, in striptekenaar, in skriuwer en in ynterviewster ha de bern tips oer har fak jûn. Se ha in glimk
sjoen fan hoe en wer’t je antwurd op dy fraach krije kinne. Se ha in oersjoch krigen fan de skiednis fan
de 20ste ieu. En se ha in grutte tocht makke lâns de 10 nijsgjirrichste histoaryske plakken fan ús doarpen.
In hiel soad minsken ha oan dit projekt meiwurke. De Histoaryske Wurkgroep Gaasterland, en de
Bibleteek en de Gemeente ha sjen litten wat foar materiaal sij hawwe. Party âlden ha de bern
begelieden bij de útstapkes. We ha bij allegearre minsken op besite west om har hûs te sjen of har
bedriuw. En in soad minsken ha de bern holpen troch har ûnder de tocht of op skoalle te fertellen hoe’t
it froeger wie. Sûnder dy hulp hie it net kinnen.
It hat in prachtich projekt west, en we tinke dat wij de bern mei elkoar in setsje jûn ha om har ‘roots’
kinnen te learen.
26 november 1914
Basisskoalle ‘De Toekomst’ en de Wurkgroep Skiednis fan Bakhuzen/Murns/Riis
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Peace yn Riis
Wat soe it moai wêze: op ferskate plakken yn Nederlân lytsskalige opfang foar asylsikers. Gjin aksjekommitees, gjin lilke minsken op de foarljochtingjûn, gjin RTL, Telegraaf of POW-nijs om ’e doar. Wol frijwilligers, in
wolkomstkomitee en nije freonskippen. En dat allegearre fêst ek noch folle goedkeaper!
Tsja, as ik it foar it sizzen hie….
As redaksje wisten we eins net wat we noch oer asylsikers yn Riis skriuwe moasten. Oan ‘e oare kant koene we der ek net oer
swije. Riis en omstreken liket ferdield yn twa kampen: soe oarloch al op ôfstân besmetlik wêze?
Hoe kin soks no sa komme?
Neffens my begûn it mei de projektûntwikkelder dy’t sei dat er dit plan betocht hie ‘út begrutsjen mei al dy earme asylsikers’.
Wat minachtet dy man ús dat er tinkt dat wy dat leauwe soenen!
-Utsjen mei dizze man!
Dan is der it COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers): in ambtner-organisaasje yn it kwadraat. Je kìnne der wat oan freegje.
Dan kinne se jo hiel goed tillefoanysk trochferbine. De kâns dat de goede persoan dy dei op syn plak is is hiel lyts. De kâns dat
jo in antwurd krije is noch folle lytser.
-Dêr kinne je dus neat mei!
De tredde partij is de gemeente. Mar dat is eins net in partij, teminsten dat sizze se sels. Soest hoopje dat se in man of frou as in
terriër op it COA ôfstjoere: plat foar de doar en net earder wer werom nei de Jouwer as wannear’t de ûnderste stien boppe is.
Dat is dochs harren wurk? Se dogge it oan’t no ta net.
-Dêr ha je dus neat oan!
Logysk dat it wantrouwen nei dizze trije partijen ta grut is.
Dat wantrouwen kleeft no ek al oan de asylsikers. En se binne der noch net iens!
Betink dat de measten fan harren fêst earliker wêze sille as de projektûntwikkelder nei ús ta. Se sille ús grif better te wurd stean
as it COA. En as se krekt sa’n lyts bytsje trochsettingsfermogen hiene as ús gemeente dan sieten se allegearre noch yn Alleppo of
Homs. Of se wiene deasketten…
Unwissens makket bang. In grutte groep jaget je skrik oan. Dêrmei is de toan setten. It sil net tafalle om dy te feroarjen.
Faaks helpt it te betinken dat asylsikers folle mear ûnwissichheden hawwe as ús.
Dat se foar it grutste part itselde wolle as ús. Dat gemiddeld sa’n 98 % fan ’e minsken doocht. Dat op ’t heden yn hiel Libanon ien
op ‘e fiif minsken flechteling is.
Dat it fan alle tiden is: 2000 jier lyn wie der ek gjin plak yn ’e herberch foar in jong stel mei in poppe ûnderweis, om’t se der wat
suterich útseagen.

Dit gedichtsje oer ûnwissens seit it prachtich:
De mens lijdt het meest
door het lijden dat hij vreest,
maar dat nooit op komt dagen.
Zo krijgt hij meer te dragen
dan God te dragen geeft
Ik winskje ús en alle oare minsken frede en fertrouwen yn elkoar.

Tryntsje

13

Nieuws van de Swalkers van Straks
Hierbij weer even een update van de Swalkers van Straks. Op dit moment zijn we druk bezig met het organiseren
van de komende evenementen.
Op 27 september zijn we het seizoen gestart met een schuimparty. Er waren veel tieners het was heel leuk dat er
ook tieners uit andere dorpen aanwezig waren.
De Halloween tocht die op 1 november ook voor de Swalkers van Straks werd georganiseerd was een groot succes
en zeker voor herhaling vatbaar. Geweldig hoeveel vrijwilligers zich weer hebben ingezet om een ander een leuke
avond te bezorgen. Bedankt!
Als deze op ‘e Hichte verschijnt is het al 29 november geweest . We hebben besloten om op deze datum niet een
Swalkers van straks avond te organiseren.
Eerst volgende Swalkers van Straks:
In het weekend van 27/28 december hebben we nog de volgende Swalkers van Straks. Wat er gaat gebeuren is nog
een verrassing maar hou de Facebook-pagina maar in de gaten. Het gaat zeker een leuk en gezellig feestje
worden.
De Werkgroep de Swalkers van Straks

In de Balkster Courant van 20 november jl. stonden de volgende stukjes op de Jong.Fm pagina

Deze film komt naar Bakhuizen. De werkgroep Swalkers van Straks organiseert deze avond in samenwerking met
Jong.fm. De voorlopige datum is 20 januari 2015. T.z.t. zullen er nog flyers in Bakhuizen e.o. worden
rondgebracht. Hou voor de exacte datum ook de site van Bakhuizen.nl in de gaten.
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100 jaar St. Odulphuskerk

100 jaar St. Odulphuskerk
Verbreden, Verbinden, Verdiepen.
Jubileumactiviteiten in de maand december
Kerstavond 24 december 2014
Gezamenlijke kerstwandeling door Bakhuizen

Op kerstavond gaan we aan de hand van het kerstverhaal gezamenlijk op weg door
Bakhuizen: Op zoek naar het Kerstkind.
Op diverse locaties worden delen van dit bekende verhaal levend uitgebeeld. In groepjes
trekken we dan langs deze scenes.
De reis is bedoeld voor iedereen:
uit Bakhuizen, Hemelum, Mirns, Rijs, Warns en andere plaatsen; allen die maar aan de
tocht willen deelnemen
protestant of katholiek of niet kerkelijk
groot of klein, oud of jong
ouders met kinderen (eventueel met kinder- of wandelwagen)
pakes, beppes (met rollator of rolstoel kan ook)
volwassenen en tieners
ooms, tantes, buren
enz. enz.
Iedereen gaat vanuit zijn “woonplaats” (Bijbelse namen) op reis naar de “geboorteplaats van
Jezus”.
Wie het leuk vindt mag zich daarbij verkleden als koning, herder, engel, enz. Ook een lichtje
meenemen maakt het sfeervol en het is ook handig.

De start is om 19.00 uur in de 100-jarige St. Odulphuskerk.
Daarna wijst het zich vanzelf. De groepen worden a.d.h.v. een Bijbelse naam in kleur op weg
gestuurd op enige tijd na elkaar. Een “gids” begeleidt iedere groep. Het wordt geen lange
tocht. Het gaat om het samen zijn en de beleving.
Vertel het door!!!!

Komt allen!!!!!

De jubileumcommissie i.s.m. vertegenwoordigers van Hemelum, de liturgiegroep en de
familievieringengroep
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100 jaar St. Odulphuskerk
Verbreden, Verbinden, Verdiepen.
Jubileumactiviteiten in de maand januari 2015
Zondag 25 januari 2015; 11.00 uur:
Koffieconcert met De Snippefangers e.a.
Op zondag 25 januari 2015 kan iedereen in De Gearte terecht voor een zondags bakje
koffie. Ons eigen Bakhúster Egeländer & Amusements Blaasorkest De Snippefangers
zal er een muzikaal kopje koffie van maken. Zij zullen zorgen voor een spetterende
show van allerlei muziekstijlen: Böhmische en Mährische klanken,
amusementsmuziek, Nederlandstalige muziek, enz.
Maar er is méér. Een speciale gaste komt de morgen opluisteren met haar eigen muziek.
Deze gaste is onze vroegere plaatsgenoot Ingrid Deen, dochter van Folkert Deen en Dieuwke
Mous, vroeger aan de Bakwei te vinden. Ingrid is hoorniste. Samen met de blaaskapel en als
soliste zal zij ons veel luisterplezier bezorgen. Zij studeerde aan de conservatoria van
Amsterdam en Maastricht en heeft een grote liefde voor haar prachtige instrument.
Aanvang concert: 11.00 uur
Komt allen.
Komt allen.
Komt allen.
De jubileumcommissie.
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Trefpunt/Caritas
Samen eten:
Iedere 1e dinsdag van de maand is er het samen eten .
Op 02 december/06 januari kunt u hiervoor weer terecht in de Domper.
Een maaltijd kost u € 7,--.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom ,om 12.30 uur

wordt het eten geserveerd. Voor de vaste gasten bij verhindering even melden
bij de fam.Domper tel: 0514-581222.
Nieuwe gasten zijn altijd van harte welkom, graag opgeven bij Caritas.

Trefpunt:

Trefpunt op zondagmiddag.

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum.

Op 14 december/11 januari as is het
Trefpunt open op zondagmiddag van 15.00
tot 16.30 uur.

Het is iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur open.
U vindt hier een “luisterend oor”. Er is koffie en u kunt er terecht
voor een praatje. Er liggen veel folders over zorg en welzijn op
de leestafels. Wij geven u graag advies en helpen u bij het vinden
van een antwoord op uw vragen. Iedereen is welkom.
Tijdens de verbouw van de Parochiezaal zitten we tijdelijk in de
foyer van de Gearte.
Ingang door het hek tegenover de kerk. Het bord van Trefpunt ziet u
wel staan.

De woensdagochtend blijft op dezelfde voet
doorgaan en als extra hebben we in de
wintermaanden 1 keer per maand Trefpunt
open voor degenen die op zondagmiddag
alleen thuis zijn en behoefte hebben aan
een praatje met een kopje koffie/thee
erbij.
Ook op zondagmiddag zijn we in de Gearte.

Bouwen met Bouma’s
Op 17 oktober jl. is de nieuwe school in Mwandansengo feestelijk geopend.
Het electriciteitsnet is gevorderd tot aan de school , deze moet alleen nog worden aangesloten. Voor verder
nieuws zie: www.bouwenmetboumas.nl

Feest bij de nieuwe school

De nieuwe school

Mr limata Voorzitter Bouwen met Bouma’s in Zambia
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór

19 januari 2015

sturen naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4
De volgende editie verschijnt rond 7 februari 2015
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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Halloween
Zaterdagavond 1 november was het Halloween in Bakhuizen. Zo’n 120 moedige deelnemers liepen de griezelige
Halloweentocht. De tocht begon eerst in de 100-jarige kerk, waar een kaarsje kon worden gebrand in het kader
van Allerheiligen. En daarna begon een spannende tocht door de spookachtige straten van Bakhuizen en het
geheimzinnige bos van de eendenkooi. Hier en daar doken enge figuren op en speelden raadselachtige taferelen
zich af. Over de daken van Bakhuizen galmde zo af en toe het gegil van de dappere jongens en meisjes die de
tocht volbrachten. Na afloop was er nog een drankje met wat lekkers om weer van de schrik te bekomen.
We kijken terug op een geslaagde avond. Bedankt allemaal!

Foto’s: Henk de Vreeze
Meer foto’s van de Halloweentocht zijn te vinden op: www.bakhuizen.nl
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Jaarwisseling 2014-2015

Net als vorig jaar willen we Oudejaarsavond en de jaarwisseling goed
laten verlopen. Immers, het moet een feest zijn voor iedereen. De
gemeente De Friese Meren heeft samen met alle besturen van de
Dorps- en Plaatselijke Belangen in de gemeente, de jaarwisseling van
vorig jaar geëvalueerd. Voor de komende jaarwisseling zijn de
volgende afspraken gemaakt.
Vuurwerk afsteken mag van 31 december 22.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Hierbij natuurlijk rekening
houden met ouderen en andere buurtbewoners, maar zeker ook met huisdieren. En: het opruimen van het
vuurwerk ging vorig jaar prima, graag ook nu weer na afloop eigen vuurwerkrommel opruimen.
Dit scheelt de gemeenschap veel kosten.
In de nieuwe APV is carbid schieten verboden! De Burgemeester kan echter plaatsen aanwijzen waar het wel is
toegestaan en nadere voorschriften stellen. We zijn voornemens de traditie in ere te houden, maar dan
moeten de plaatsen wel aangewezen worden. Daarom graag doorgeven, a.otten@defriesemeren.nl of 140514,
op welke locaties men carbid wil gaan schieten. Dan kan de burgemeester het op die locaties toestaan. Om
overlast en schade te voorkomen wordt geadviseerd om met carbid te schieten buiten de
bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de
grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt. Denk om elkaar en
voorkom dat de omwonenden en dieren (geluids)overlast
ondervinden. Maak er op 31 december een leuk feest van; schiet i.v.m. de
veiligheid alleen overdag van 10.00 uur tot 17.00 uur met carbid.

Kalken moeten we niet willen. Je zit aan een andermans eigendom en er kan schade ontstaan. Vooral bij vorst
kunnen de bewoners de ruiten moeilijk schoonmaken. Kalken is niet meer van deze tijd en
bewoners hebben er grote moeite mee.

Vreugdevuren in tonnen zijn toegestaan: tonnen met daaronder een zandbed, om schade
aan groen of bestrating te voorkomen. Het brandmateriaal moet schoon hout of open
haardhout zijn. Voor een vreugdevuur in tonnen is geen vergunning noodzakelijk.
Wel moeten de restanten worden opgeruimd en afgevoerd.

Voor brandbulten of andere vreugdevuren zonder tonnen wordt geen toestemming gegeven. Ze zijn illegaal en
worden beschouwd als een overtreding. Vaak veroorzaken brandbulten schade aan het
wegdek of aan groenvoorziening. Ook veroorzaken branden vaak overlast bij omwonenden en ergernis als de
restanten blijven liggen. Omwonenden zijn vaak ook angstig als in de nabijheid van hun woning brandbulten
ontstoken worden. Dit kan niet de bedoeling zijn.
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Jaarwisseling 2014-2015
Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, gemeente) wordt door het Openbaar
Ministerie zwaar gestraft.
Schade en incidenten melden. Tot slot is het van belang dat u aangifte/melding doet van kwalijke
incidenten rond de jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag door ons allen richting brandweer en
politie, kunnen er maatregelen genomen worden richting daders en draait de gemeenschap er niet voor op.
Schade en vernielingen kunt u anoniem melden op telefoonnummer 0800-7000. Bij ernstige incidenten uiteraard
eerst 112 bellen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arnold Otten. Hij is bereikbaar via 140514 of a.otten@defriesemeren.nl
Binnenzetten afvalcontainers
Tot slot willen we iedereen adviseren om rond de jaarwisseling de afvalcontainers en andere losse
voorwerpen als brievenbussen, speelattributen etc. tijdig binnen te zetten, dit om mogelijke vermissing en schade te
voorkomen.
Zoals ook al op de afvalkalender staat vermeld behoren de containers bij de woning en is de eigenaar bij vermissing
of schade aansprakelijk.

Ald en nij

Vol verwachting klopt ons hart..
Een feest moat it wurde! Foar eltsenien.
By ús is altyd it Swalkershûs iepen. Dat is prachtich! Dêrtroch is âld en nij foar in protte minsken in folle moaier
feest.
Krekt as oare jierren hat de gemeente in priis beskikber stelt foar it doarp dy’t it moaiste betinkt wêrtroch âld en
nij dêr rêstich ferrind.
Wy spylje de bal troch:
Wy noegje feestfierders, of eins eltsenien, út om der mei âld en nij in feest fan te meitsjen.
Betink dêr by dat in feest net earder slagge is dan as alle minsken der wille fan hawwe.
- As ien minsk ûngelokkich is, binne we dêrtroch as doarp allegearre minder gelokkich.
En in grap is net earder in goeie grap dan datst der in oar gjin kwea mei dochst.
- It is in keunst om wat te betinken dêr’t eltsenien om laitsje moat, sûnder dat der wat stikken makke wurdt en
sûnder dat it ten koste fan in oar giet.
Leuker kinne we it meitsje! Sa maklik is it!
We stjoere dizze tekst nei de gemeente. Der wurdt dit jier neat fernield yn Bakhuzen, Mirns en Riis. Dus kom mar op
mei dy priis!

Goeie dagen!
Nammens de redaksje
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Even puzzelen...
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Oud Papier
Op zaterdag 10 januari 2015 en zaterdag 14 februari
2015 wordt het oud papier weer opgehaald.
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een
doos.

