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Reuring

De zomerse dagen worden weer korter. De tropische hitte
lijkt al weer ver achter ons te liggen. De nachten zijn
weer koel en aangenaam als je ‘s avonds in je bed ligt.
Geruisloos glijden wij door de tijd, die altijd maar door
gaat met hetzelfde ritme van de seizoenen.
De natuur geeft ons weer zijn prachtige geschenk, door
een explosie van kleuren. De bladeren veranderen langzaam van groen naar goudgeel en oranje rood. En als de
najaarsstormen uitgeraasd zijn, ligt er in het bos een
prachtig tapijt op de grond. Al dat organisch (afval) zorgt
weer dat de bodem beschermd wordt tegen extreme kou
in de winter. En in de lente is het weer voeding, voor
dezelfde boom die het blad heeft losgelaten.
Misschien is het wel erg sentimenteel van mij, maar de
herfst is voor mij het mooiste seizoen. Natuurlijk is het
frisse groen van de lente mooi. En is ook de zomer met
zijn zoete geuren van vers gemaaid gras en hooi een onmisbaar onderdeel voor ons mensen. En ook de winter
heeft met zijn witte kleed van rijp en sneeuw een
geweldige uitstraling. Maar de herfst is voor mij het
mooiste geschenk van de natuur.
Het kan soms op onze aarde behoorlijk te keer gaan. Door
aardbevingen of hevige stormen en ander gevolgen door
natuurgeweld, maar altijd komt er weer een tijd van rust
en vrede. De aarde maakt zijn eigen wetten en zorgt voor
ordening en harmonie in de natuur. Wij, mensen maken
veel meer disharmonie en onrust in ons bestaan…

Maar ook gezellige sfeer, iets bekend maken, reclame
maken. Voor mij persoonlijk is het een hoop gedoe om
niets. En wordt dit woord gebruikt als je denkt iets
interessants te moeten zeggen.
Bij voorbeeld, in het Maurits huis hangt een schilderij
van Vermeer, waarover veel reuring is ontstaan.
Namelijk het meisje met de parel. Men beweert dat
het geen parel kan zijn omdat hij veel te groot is
daarvoor. Pluto, nee niet de hond van Mickey Mouse!
maar de dwergplaneet aan de rand van ons zonnestelsel waar ook al veel reuring over bestaat, want het is
geen planeet meer. Hij is te klein voor een planeet,
zeggen de geleerden.
De oppervlakte is ongeveer even groot als Rusland….

Reuring is het modewoord , zo'n woord wat erg in is. Als je
opzoekt wat reuring betekend, dan kun je daar alle
kanten mee op. Beroering, drukte, leven, opschudding.

Dus laat de wereld maar gewoon doorgaan met
doordraaien. We hoeven hem niet te helpen, zo min
mogelijk (be-reuring) AUB.

En als laatste voorbeeld, de winterspelen in Peking 2022, waar nu al meer dan tweehonderd
mensenrechten advocaten door de overheid opgepakt
zijn. Erg zorgwekkend allemaal, vooral als je weet dat
het in Peking haast nooit sneeuwt. De sneeuw moet
wie weet hoever uit de bergen gehaald worden, of
men moet daar kunstsneeuw gaan gebruiken. Maar
niemand kan protesteren omdat alle activisten voor
jaren vast zitten. Wat voor oenen zitten er in het
IOC?? Toch weer een geldkwestie?? Voor de komende
jaren hebben we dus reuring genoeg. Er hoeft echt
niets meer bij. De moeilijkheden hoef je niet op te
zoeken, die komen vanzelf wel op je levenspad.

De Eachtaister

2

Gearte nijs
Gearte agenda
10 september 2015:
Informatieochtend over ‘valpreventie’ en cursus ‘In Balans’
Bestemd voor: ouderen (65+)
Tijd: van 9.30 – 11.30 uur
Entree: gratis
Meer informatie en opgave bij: Roiena van den Brink
(tel 0514 581244 of Rvdbrink@hetnet.nl)

12 september 2015:
Reünie Bakhuizen, Mirns en Rijs (zie elders in dit blad)
Tijd: gehele dag + avond
Opgave: via de organisatie

18 september 2015:
Start NeVoBo volleybalcompetitie
Check http://www.volleybal.nl/competitie voor de exacte wedstrijden.

3 oktober 2015:
Grandioze Bingo met prachtige prijzen
Aanvang: 20.00 uur

10 oktober 2015:
‘Oktoberfest’ - initiatief van ‘De Snippefangers’
Een origineel Beiers feest straks ook in Bakhuizen? ‘De Snippefangers’ werken er in ieder geval hard aan om dit voor
elkaar te krijgen! Het wordt een avond voor jong en oud met muziek en gezelligheid in een zaal met biertafels,
pullen, lederhosen en dirnls... Wie wil daar nu niet bij zijn! Houd social media en de aanplakbiljetten in de gaten,
zodat u dit evenement niet mist.

Bestuur: Jirry Bruinsma (voorzitter), René Glashouwer,
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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Oktoberfest Bakhuizen
Oktoberfest Bakhuizen op 10 oktober 2015
Het Oktoberfest is een traditioneel Beiers feest met zijn oorsprong in München in 1810. Door de jaren heen wordt dit
feest op steeds meer plaatsen gehouden en nu, 205 jaar later, ook in Bakhuizen.
Een feest waarbij saamhorigheid en het leven gevierd worden met muziek, bier, wijn en andere dranken. Het bier
wordt traditiegetrouw gedronken uit een “Maß”, een bierpul van ca. een liter. Wie weet halen we deze traditie ook
naar Bakhuizen!
Het Oktoberfest Bakhuizen is een initiatief van Blaaskapel De Snippefangers. Met hun Egerländer- en Amusementsmuziek natuurlijk de ideale muzikale invulling van dit feest. Naast de muziek zal deze avond in het teken staan van
diverse andere activiteiten en tradities. Welke dit zijn houden we nog even onder de pet, of misschien beter, onder
de hoed!
Een avond voor jong en oud met muziek en gezelligheid in een zaal met biertafels, pullen, lederhosen en dirndls….
Wie wil daar nu niet bij zijn! Blijf ons volgen (via aanplakbiljetten en Social Media) voor meer informatie.
Graag tot ziens op 10 oktober in MFC De Gearte!
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Mededelingen en oproepen...
Sluiting jubileumjaar 100 jaar St. Odulphuskerk

Op 4 juni 2014 was het 100 jaar geleden dat de St. Odulphuskerk van Bakhuizen in
gebruik werd genomen.
Een kleine commissie heeft dit jubileum aangegrepen voor diverse activiteiten in
de kerk en ook daarbuiten. In
totaal is er vierentwintig maal iets georganiseerd, het aanstaande slotfeest
meegerekend. Dit alles vanwege dat prachtige baken midden in ons dorp.
Maar aan alles komt een einde. De laatste feestelijke activiteit staat gepland op 12 september 2015.
Het is dan een dag met allerlei feestelijkheden. De hele dag vindt – op diverse plaatsen in Bakhuizen – de reünie
plaats van oud-inwoners en inwoners van BMR van vóór 1966. Ook zal het veelbesproken geschiedenisboek ‘Om It
Heech hinne’ worden gepresenteerd. Het is tevens de slotdag van de ‘Open kerkroute’ en tenslotte ook nog
Nationale Monumentendag.
Een dag dus waar iedereen – als het even kan – iets van mee kan nemen.
Op die 12e september wordt ook het jubileumjaar van de St. Odulphuskerk afgesloten. Natuurlijk gebeurt dit in de
100-jarige kerk. Om 15.30 uur start een grote muziekmiddag. Het concert wordt gepresenteerd door onze
muziekvereniging ‘Euphonia’ onder leiding van Lieuwe de Jong en het blazerstrio ‘De Jongens Driest’ met trombonist
en oud-Euphonialid Joop van der Linden. De andere leden van het blazerstrio zijn Janfie van Strien op sopraan
saxofoon en Arno Bakker op sousafoon. Het belooft een daverend concert te worden.
Het concert is vrij toegankelijk.
Tot ziens op 12 september 2015.
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Ont-moeten

Gelegenheidskoor van de R. K. Odulphuskerk te Bakhuizen bestaat 10 jaar.

Op zondag 18 oktober 2015 om 10.00 uur hebben we een feestelijke viering met Pastoor Huiting.

Het thema is ont-moeten.

Na afloop is er gelegenheid voor alle aanwezigen om samen een kopje koffie te drinken.

Iedereen is van harte welkom.

Het Gelegenheidskoor bestaat op dit ogenblik uit 35 leden met als doel ont-moeten en dan bij een viering willen
zingen.
In een paar repetities iets in studeren o.l.v. van onze eigen dirigente F. v.d. Meer en ont-moeten met een afsluiten
met een viering, en dit gebeurt dan ongeveer 3 keer per jaar.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Leeftijd niet belangrijk als jij ook gaat voor ont-moeten.
Onze repetities zijn meestal op de woensdagavond en/of de zaterdagmiddag.
Het bestuur: Frederika van de Meer, Margriet Dijkstra, Meintje Sikkes en Martha Rijpma.
Aanmelden kan via: gelegenheidskoorbakhuizen@hotmail.com

Langs deze weg wil ik jullie laten weten dat ik verhuisd ben naar het wooncentrum De Finke:
Mevrouw Regina Konst-v.d. Wetering
De Morra kamer 4
Tjalke v.d. Walstraat 26
8723 CC Koudum
Hierbij beëindig ik al mijn lidmaatschappen in Bakhuizen.
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Mededeling Apotheekhoudend Huisartspraktijk Bakhuizen
UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH UITWISSELEN, DE KEUZE IS AAN U!
Sinds begin 2015 worden medische gegevens tussen huisartsen, specialisten en apothekers in Friesland via een nieuw
systeem uitgewisseld. Het systeem heet het LSP: het Landelijk Schakel Punt.
De bedoeling is om gegevens uit uw medisch dossier veilig en vlot uit te kunnen wisselen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een ongeval en plots naar het ziekenhuis moet of dat u een huisarts of apotheker nodig
heeft buiten ons woongebied.
Dan is het gemakkelijk dat uw medische gegevens ingezien kunnen worden.
De overheid heeft besloten dat uw gegevens alleen uitgewisseld mogen worden, als u van tevoren schriftelijke toestemming daarvoor hebt gegeven. Daarom zullen wij u de komende tijd vragen om een keuze te maken óf en wélke
medische gegevens mogen worden uitgewisseld.
Hierbij treft u een kopie aan van ons toestemmingsformulier. Bijgevoegd is ook wat achtergrond informatie over het
LSP om een meer geïnformeerde keus te maken.
Deze formulieren hebben wij ook op de praktijk liggen, waar u ze kunt ophalen en invullen.
Als u vragen heeft, graag ze bij ons stellen. Wij zien graag uw ingevuld en ondertekend formulier terug!

NADERE UITLEG: UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH UITWISSELEN, WAT WILT U?
HOE ZIT HET MET UW MEDISCHE GEGEVENS EN HET UITWISSELEN ERVAN?
Iedere behandelcontact met uw huisarts en andere zorgverlener(s) wordt genoteerd in een Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD). Dat wordt apart bijgehouden in de praktijk van iedere zorgverlener en bevat (onder andere) uw
Burger Service Nummer (BSN) als unieke kenmerk.
Bij contacten met voor u onbekende zorgverleners, kan het handig zijn om uw medische gegevens in te zien, zoals
bijvoorbeeld de medicijnen die u nu gebruikt of dat u een allergie hebt of dat u lijdt aan een bepaalde ziekte.
In Friesland hebben de provinciale zorgkoepels gekozen om uw medische gegevens voortaan alleen via het Landelijk
Schakel Punt (LSP) uit te wisselen.
Het LSP is een landelijk systeem waarin uw dossier ingezien kan worden via uw BSN door zorgverleners die bij uw
behandeling betrokken zijn. De eerste zorgverleners die uw medische gegevens uitwisselen via het LSP zijn de
huisartsen en apothekers, daarna de medisch specialisten en mogelijk nog later anderen zoals bijvoorbeeld
fysiotherapeuten, tandartsen, etc.

WAT GEBEURT ER FEITELIJK?
U moet van tevoren toestemming geven voor het uitwisselen van (delen van) uw dossier en dan voor iedere
zorgverlener apart.
Uw BSN wordt door alle zorgverleners ook apart ingevoerd bij het LSP, dus ook door ons. Uw zorgverleners geven aan
welke delen van uw EPD opgevraagd mogen worden afhankelijk van uw verleende toestemming.
Als uw dossier opgevraagd wordt door een andere zorgverlener, dan meldt hij zich eerst aan in het LSP met een
Uniek Zorgverlener Identificatie (UZI) pas en geeft dan uw BSN op. Daarna ontvangt hij op zijn computer alle
gegevens die u beschikbaar stelde, vanuit alle aangemelde dossiers. Die informatie kan gebruikt worden bij uw
behandeling.

WAT ZIJN DE PROBLEMEN ROND HET UITWISSELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS MET HET LSP?
Als u toestemming geeft voor het uitwisselen van uw dossier via het LSP, dan is van tevoren niet bekend wie uw
gegevens zullen opvragen. Het is de bedoeling dat alléén zorgverleners betrokken bij uw behandeling uw dossier
opvragen, maar iedere persoon met toegang tot het LSP kan dit door gebruik te maken van uw BSN. Achteraf kunt
u opvragen wie uw gegevens heeft ingezien, maar dan alleen achteraf.
Regelmatig reageert het LSP traag of geheel niet bij het opvragen van een dossier, dan zorgt het LSP voor
vertraging of verwarring bij uw behandeling in plaats van duidelijkheid.
Uw dossier moet worden onderhouden door uw vaste zorgverleners bij veranderingen in uw gezondheidstoestand.
Dit gebeurt soms met vertraging. Dan zijn de gegevens niet meer actueel en dat kan leiden tot een verkeerde
inschatting van uw huidige toestand en kan schijnzekerheid ontstaan over uw gezondheidstoestand. U kunt dit
alleen voorkomen (of familie of vrienden als u niet kan praten) door altijd goed op de hoogte te blijven van uw
gezondheid.
Tenslotte is een grootschalig, anoniem systeem vatbaar voor misbruik omdat onbevoegden (on-)bedoeld toegang
kunnen krijgen tot het systeem. Via het LSP zijn grote hoeveelheden medische informatie beschikbaar. Door uw BSN
kunnen onbevoegden de verkregen gegevens aan u koppelen. Voorbeelden van onbevoegde instanties zijn
(farmaceutische) bedrijven, de pers, hackers en criminelen, maar ook de overheid, verzekeraars en eventueel
inlichtingendiensten.
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U kunt dit formulier alvast thuis ondertekenen en uw keuze aankruisen

8

9

Collecte Diabetes Fonds
Collectanten gezocht!
Wat is het eigenlijk, diabetes? Diabetes, suikerziekte, is de meest voorkomende chronische ziekte: al ruim 1 miljoen Nederlanders hebben het. De lichamelijke gevolgen zijn vaak groot. Toch zijn er veel misverstanden over Diabetes en de ziekte heeft ook nog steeds veel geheimen. Daarom is collecteren zo belangrijk: voor onderzoek naar
betere behandeling en genezing.
Elk jaar gaan er landelijk zo’n 25.000 vrijwilligers de straat op om geld in te zamelen. Echter, in Bakhuizen is voor
het Diabetes Fonds niet eerder gecollecteerd. Graag wil ik hier dit
jaar verandering in aanbrengen. Ik zoek 4 vrijwilligers die samen met
mij in Bakhuizen willen collecteren.
Dit jaar is de landelijke collecte van 2 t/m 7 november 2015.
Wilt u uw steentje bijdragen? Meld u aan via sbekkema@home.nl of
06 20075044.
Hartelijk dank!
Suzanna Bekkema

Doel van de Wereldwinkel: Eerlijke handel!
De meeste producten die je koopt worden buiten Europa gemaakt: de kleding die je draagt, de schoenen in je kast, de potten en
pannen in de keuken. Eigenlijk staan we nooit stil bij de herkomst van die producten. Wij vinden het heel normaal dat we
precies kunnen kopen wat we willen. De makers wonen veelal in landen als India, China, Peru en Kenia. Landen waar de meeste
mensen arm zijn en een hard leven hebben. De Wereldwinkels proberen hier iets aan te doen. Door er voor te zorgen dat ze wél
weten waar hun producten vandaan komen. Door eerlijk te handelen met de producenten. En door actie te voeren.
Producten met een verhaal.
Van de producten in de Wereldwinkel is wél bekend waar ze vandaan komen. Zoals bijvoorbeeld de prachtige producten van
keramiek die in een familiebedrijf in het noorden van Thailand worden gemaakt. Het bedrijf kan met recht zeggen dat ze
fairtrade in hun genen hebben. De sfeer in de fabriek is goed. De, merendeels, vrouwen die er werken zijn blij met de gezonde
en veilige werkomgeving en met het goede inkomen. Grote warenhuizen kopen honderden producten tegelijkertijd. Een kleine
producent kan nooit zoveel tegelijk maken. Voor de Wereldwinkel is dat niet erg. Klanten waarderen het dat de producten
authentiek zijn.

Keramiek uit Thailand
Wat is eerlijke handel?
- Handel met respect voor mens en milieu
- Een goede prijs voor producten die zorgt voor een menswaardig bestaan, d.w.z. geen kinderarbeid
en gelijke behandeling van mannen en vrouwen
- Een langdurige handelsrelaties met producenten waardoor zij kunnen investeren.
- Ondersteuning bij productontwikkeling
Door producten te kopen in de Wereldwinkel help je deze doelen te behalen.
Wereldwinkel Gaasterlân
F.D. Hoekstraplein 3
8561 EP Balk
Tel. 0514 605660
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl
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Nieuws van de reünie op 12 september
Reunie Bakhuzen, Murns en Riis.

Op zaterdag 12 september beginnend om 10 uur organiseren wij de negende reunie voor Bakhuizen, Mirns en Rijs.
We hebben geprobeerd er een afwisselend en leuk programma van te maken, waarbij er dorpsherinneringen, schoolherinneringen en familieherinneringen kunnen worden opgehaald.
Op deze dag kunnen er oude foto's, krantenknipsels en films worden bekeken via beamers.
Ook zijn er stambomen te bekijken van de vier reuniecommissieleden.
's Middags kunt u een rondrit maken door ons prachtige Gaasterland van plusminus 5 kwartier met de Gaasterland
express.
Op het sportveld zijn er jeugdvoetbalwedstrijdjes waarbij de sportkantine is geopend.
Om 18.00 uurkunt U warm eten in café Domper, kosten €25, opgave bij T.de Vreeze tel. 0514-581283.
Vanaf 19.30 uur begint het avondprogramma, wat nog een verrassing is.
Het boek ‘Om it Heech hinne’.
's Morgens wordt het langverwachte boek ‘Om it Heech hinne’ voor de reuniegangers gepresenteerd, waarna ze hun
eigen exemplaren kunnen verkrijgen.
Mensen die zich niet op hebben gegeven voor de reunie kunnen het boek 's morgens afhalen tussen 11.30 uur en
12.30 uur of 's avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur in het parochiezaaltje.
Dit boek is te bestellen op www.omitheechhinne.nl of via T.de Vreeze, Th. de Boerstraat 17, Bakhuizen, tel. 0514581283. Het boek kost €17,50.
De kosten van de reunie bedragen €40,= euro voor de hele dag en €12,50 euro voor alleen het avond-programma. U
kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL14RABO 0302045872 t.n.v. J.B.M. Heidema Sikkes onder vermelding van ‘dorpsreunie’.
Hopelijk zien wij jullie op 12 september op dit gezellige {dorps} feest.

De reuniecommissie

Mededeling van de redactie: BEET!
Wij als redactie hebben al een aantal keren een oproep geplaatst in de Op ‘e Hichte voor nieuwe redactieleden. En
we hebben beet!!! Hennie Blomsma gaat ons verblijden met haar aanwezigheid op de vergaderingen en haar visie op
het voortzetten van ons mooie krantje Op ‘e Hichte. Janette gaat zich geleidelijk aan terugtrekken uit de redactie.
Na 7 jaar is het tijd voor een nieuwe, frisse inbreng.
Hennie, heel erg bedankt dat je het stokje wil gaan overnemen. We wensen je veel succes en veel plezier!
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Even puzzelen...
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Simmer

Feest

Bakhuzen

Tún

Al jierren is der it Túnfeest op de earste sneons fan’e bouwvak. Organisearre troch carnavalsferiening de Blauwe Bok
yn gearwurking mei de Gearte.
Mei elke jiergong fan it feest gong de gemiddelde leeftyd fan’e feestgongers ek wat omheech. Dat koe fansels net al
te lang mear sa troch gean en it liket der op dat dit jier de trend keard is.
De Blauwe Bok, en dan mei namme de raad van elf, hawwe der de skouders ûnder setten: der waarden DJ’s fan it
‘Ninety’s DJ-team’ regele foar de musyk yn’e seal, de seal sels waard mei pallets en steigerhout omtovere ta in
ninety’s disco, facebook en twitter binne brûkt, der is flyere yn’e jeugd-keten, natuerlik wiene de barbecue en de
live musyk der ek noch; de ‘Buurtjongens’ út Purmerend spilen yn’e tún.
En sjoch: it wie in geweldich túnfeest mei allegearre jeugd ut’e omkriten.
De sfear wie sa enthousiast dat jong en âld meisprong mei de lêste DJ-set yn’e seal.
(Sels de nije jonge beamkes yn’e Sint Odulphusstrjitte fierden it feest mei!)
Wat
Wat
Wat
Wat

moai
moai
moai
moai

dat
dat
dat
dat

de enûsjaste raad van 11 dat oppakte!
de âlde garde hjirfoar de romte jowt!
der dan sa’n best resultaat út komt!
we hjir taxi Piet Bosman hawwe, dy’t der foar soarget dat elts feilich wer tús komt!
It Bakhúster Feest wie trouwens èk machtich moai!

Tsja, Wat is it libben soms moai..

4 oktober Dierendag
Dierendag (ook: Werelddierendag) is een dag die wereldwijd op de agenda staat als een moment waarop extra
aandacht wordt besteed aan de dieren. Dierendag valt jaarlijks op 4 oktober. Met het vieren van deze dag wil
men mensen laten weten dat dieren rechten hebben en dat zij beschermd moeten worden.

Geschiedenis:
Franciscus van Assisi
De datum van dierendag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi (4 oktober).
Hij bekommerde zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen, maar ook
van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de dieren.
Eerste dierendag
Ilse Winter uit Brno in Tsjechië schreef in mei 1927 een brief aan Margaret Ford in Londen, waarin
ze voorstelde om één dag per jaar speciaal aan de dieren te denken. Ford was voorzitster van de
wereldvereniging van de dierenbescherming. Zij vond het een prachtig idee en de beide dames
kwamen overeen dat de feestdag, waarop de Katholieke Kerk Franciscus steeds herdenkt, een goede
datum voor zo'n dierendag zou zijn.
Tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van
dieren in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot
Werelddierendag. De eerste dierendag was op 4 oktober 1930. In Nederland
werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst in kranten over de
verhoudingen tussen mens en dier.
Op basisscholen wordt op 4 oktober ook aandacht besteed aan dierendag. Op
sommige scholen nemen kinderen een huisdier of knuffel mee naar school.
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór

5 oktober 2015

sturen naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl of Westerein 23, Harich
De volgende editie verschijnt rond 17 oktober 2015
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje
plaatsen?
Bel dan gerust Janette Everse 0514-681073

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
Op 1 september beginnen de yogalessen weer in De Begine, het dorpshuis van Hemelum (Buorren 27).
De lessen worden gegeven door Tille Paanakker op dinsdag van 19:15 - 20:45 uur en op vrijdag
van 9:00 - 10:30 uur. De najaarscursus duurt tot kerstmis en bestaat uit 15 lesweken.
Mogelijk heb je geen idee wat yoga is of misschien heb je al eens aan yoga gedaan en bepaalt dat je beeld
van yoga. Yoga is een bewegingskunst uit India die zich wereldwijd in allerlei vormen heeft verspreid.
Binnen de verschillende yoga-stijlen heeft elke docent een eigen manier van lesgeven, die het karakter van
een les bepaalt. Tille zegt hierover: "Het beoefenen van Yoga brengt mij tot mezelf en helpt mij onnodige
spanning en weerstand los te laten. Het geeft mij energie, het maakt mijn lichaam sterk en soepel. Dat
doet mij goed. In mijn yogalessen streef ik ernaar anderen te laten delen in deze ervaring." Yoga met Tille
biedt voldoende fysieke uitdaging maar laat je de ruimte om zelf de intensiteit van je oefening te bepalen.
Er zijn verschillende redenen om yoga te doen. Misschien spreekt iets van onderstaande typeringen je aan.
-Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet lenig voor te zijn
-Yoga kan stijfheid van gewrichten en spieren verminderen
-Yoga is een vorm van veelzijdige beweging, een goede aanvulling op intensieve sport
-Yoga kan je helpen om rust en evenwicht te vinden
Of je nu wel of niet bekend bent met yoga, de beste manier om uit te vinden wat Yoga met Tille voor jou kan betekenen is een
keer mee te doen. Je eerste les is gratis.
Aanmelden kan per telefoon of email: 06-55885264 / yogamettille@gmail.com. Ga voor meer informatie naar www.yogamettille.nl.

Kijk ook eens op Facebook:
‘Dierenpension Immermoed’
De leukste foto’s van de logeés verschijnen
op deze pagina!
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Presenteert:

Opera Faust
datum: zondag 13 september 2015
aanvang: 15.00 uur
entree: € 25,bestellen: www.GOopera.nl
Go Opera
Op zondagmiddag 13 september heeft de Teatertún in Rijs
een prachtige première: FAUST van GO! Opera. Het is een
unieke nieuwe productie waarin wereldberoemde
operafragmenten (die bijna iedereen zó mee kan zingen, of
in ieder geval neuriën…) op speelse wijze tot een volledig
nieuwe opera pastiche gesmeed.

Het verhaal begint als Mefisto -de duivel in hoogst
eigen persoon- bij God op bezoek komt en wordt uitgedaagd
tot een weddenschap met de ziel van Faust als inzet. Zijn
handlanger Fer Luce drijft met succes zijn vrouw Violetta
van hem weg en laat hem -vergeefs- vallen voor de
Boheemse charmes van de vurige Carmen… De zucht naar
roem, rijkdom & plastische chirurgie vormen de
ingrediënten voor een eigentijdse vertelling van Goethe’s
klassieke verhaal over thema’s die anno 2015 nog altijd
actueel blijken te zijn.

Faust van GO! Opera is de eerste grote productie op
initiatief van Stichting Amateurkoor waarin regionale
projectkoren en professionele musici samen een
unieke openlucht-productie maken. Het resultaat? Eén groot
muzikaal feest van herkenning en af en toe een
zwartkomische noot: Volksopera in optima forma!
Faust wordt tegelijkertijd in Friesland en in Naarden-Vesting
geproduceerd. De Friese uitvoering uitvoering is op
13 september om 15.00 uur in de Teatertún in Rijs.
De Gooise uitvoering heeft plaats op de historische
vestingwallen van Naarden (NH) wordt op zondag 27
september om 15.00 uur uitgevoerd.
Allemaal naar de Opera… Komt u ook?
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De WINNAAR van het BAKHÚSTER FEEST 2015 is:

- DRIE IN ÉÉN –
Tweede is geworden: - HEECHIEM –
Derde is geworden: - ’T HAVENKWARTIER –
Allemaal GEFELICITEERD…!!!
Hierbij de PUNTEN van de verschillende onderdelen van het feest.
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Oud Papier
Op zaterdag 12 september en zaterdag 10 oktober 2015
wordt het oud papier weer opgehaald. Het papier graag
goed bundelen of verpakken in een doos.

