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In Bakhúster ridder?
Wy fernamen dat Luut Osinga by ús út Bakhuzen in keninklike ûnderskieding krigen hie. Nei tweintich jier
brânweerman west te hawwen (ja, tweintich : it stie net goed yn’e Balkster)
Reden foar de Op’e Hichte om der op ôf mei reporter en fotograaf.
We waarden gastfrij ûntfongen mei kofje en tee en in allemachtigst moai fjoer (yn’e houtkachel). Luut syn
papegaai moast wat oan ús wenne.

Nee, net ridder Luut, al hie dat wol moai west, want in ‘stalen ros’ hat er al!
Krèkt net ridder, mar wol ‘lid fan de orde van Oranje Nassau’. As je der oer hearre tinke je miskyn:
“och..”,( Luut tenminste al) mar as je it dan yn it echt sjogge-en al hielendal as jo him krijje- dan krije je
der dochs ûntsach foar.
Je krije sa’n lintsje net sa mar, fansels. Neist ‘fertsjinsten’ moatte jo fan ‘onbesproken gedrag’ wêze. Sels
in bekeuring foar in stikken achterljochtje soe der al foar soargje kinne dat it feest net troch giet. Sa kin
Luut ek wol brânwachtminsken dy’t troch soks gjin lintsje krigen, wylst se him neffens him dûbel en dwars
fertsjinne hiene.
Tweintich jier ferlyn koe er foar de gemeent Gaasterlân-Sleat oan it wurk. Mar dêrfoar moast er ek yn de
gemeente sels wenje. Dat spiet Luut al: “Ik hie krekt yn
Himmelum myn earste hûs hielendal ynrjochte”. Hy hat it
dochs mar dien en is yn Bakhuzen kommen te wenjen .
Doe frege Piet Mous, dy’t doe commandant fan’e brânwacht yn Bakhuzen wie, of’t er dêr ek by woe. Doe’t Luut
as lyts jonkje oan ‘e Maren wenne hat er noait sein dat
er letter brânwacht wurde woe as er grut wie, dus “ik ha
der al oer neitinke moatten, mar ik ha it al dien, omdat ik
fyn dat soks ek gebeure moat”. It paste ek goed dat Luut
mei syn wurk altyd wol aardich yn’e buert is.
“Moatst fansels earst in opleiding folgje; it kin gefaarlik wurk wêze. De oplieding is foar de frijwillige brânwacht itselde as foar de berops. As je it diploma ‘Manschap’ hawwe kin je meidwaan”. Luut hat dêrnei
noch de diploma’s ‘Hoofd brandwacht’ en Chauffeur-pompediende’ helle.
“Je kinne der op út as team as der seis minsken binne, mar it komplete team bestiet út alve man.’
Doe’t Luut begûn hiene se in lyts hokje en in âld vw-buske mei in ‘MSA’, in Motor-Spuit-Aanhanger.
“Seachst wol dat de oare korpsen der wol wat fan tochten, mar we wiene der gjin spat minder om.
Koart dêrnei waard de tsjintwurdige brânwachtkazerne bouwd en dêr kaam ek in moderne brandweerauto yn.
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In Bakhúster ridder? (vervolg)
It is prachtich moai teamwurk.
It plak wurdt earst ferkend en dan seit de brandmeester wat der gebeure moat. Dat dogge je dan. Je kinne elkoar faak net sa goed sjen, dus dan moatte je der fan opoan kinne dat der dien wurdt wat ôfpraat is.
Je leare yn it tsjuster te ferkennen en te wurkjen mei buddy’s. En der moat regelmjittich oefene wurde.
En dan giet alles sa’t it heard. Sa bliuwe je skerp.
Yn in team komme de ferskillende kwaliteiten fan alle minsken goed fan pas: de iene wit hoe’t er it fee
oanpakke moat, de oare hoe’t electriciteits-ynstallaasjes yn elkoar stekke, in oar wêr’t yn konstruksjes
swakke plakken sitte en wer in oar hoe’t je it bêste in beam omhelje moatte.
Yntusken wie Luut syn opdrachtjouwer earst de gemeente, letter ús gemeente tegearre mei dy fan Nijefurd, de ‘IBGN’ en sûnt 2011 is it ‘Brandweer Fryslân’.
Is der noch mear feroare yn dy tyd?
“Ja, de opdracht foar de brânwacht is feroare. It blussen is net mear it haaddoel. It belangrykste is no: de
skea beperke en it rêdden fan minsken en bisten.
Dat kin betsjutte dat je soms in gebouw brâne litte as der gjin minsken yn binne as je dêrtroch de gebouwen der om hinne rêdde kinne.”
“Huzen en gebouwen binne tsjintwurdich better isolearre . Dat kin der foar soargje dat de brân hast
smoart troch soerstofgebrek. As’t fan sa’n romte in doar iepen dochst komt yn ien kear de soerstof der
yn, dan krijst in soarte fan ontploffing, in ‘flash over’. Dêr moatst rekkening mei hâlde.”
Der is no ek mear oandacht foar wat it mei de brânwacht as minsk docht as er wat slims meimakket. Dan
stiet er ien fan in B(edrijfs)O(opvang)T(eam)-team klear om it te bepraten. In goeie saak, fynt Luut, “Je
moatte soks net farsk mei nei hûs ta nimme”.
Mar de moaie ferhalen nimt er al graach mei: “Dy kear doe’t der ien belle oer ‘een paard in de heg’”, dat
hynder blykte mei in skonk yn de ‘eg’ (ploech) te sitten.
Of dy kear dat fanút ‘Mooi Gaasterland’ belle waard: “Er zit een vogel in de boom”. Nee, it wie gjin 1 april,
dan wiene se der net hinne gongen! Der siet in ka mei in wjuk en in poat yn ‘e tûken fan in beam fertize.
Dy ha se mei help fan grut materieel der út helle. Sa ha se foar de bern fan Mooi Gaasterland foar in
prachtich midei-programma fersoarge.
Of doe’t in âlde bewenner fan ‘Bos en Meerzicht’ foar de safolste kear mei de lift heakjen bleauwn wie.
Doe’t se manmachtich de lift wer op it goede plak sakje litten hiene; kuiere er rêstich, sûnder op of om te
sjen mei de rollater nei it tafeltsje yn’e ytseal en begong oan syn stikje bôlle.
Moaie ferhalen.
Hy kin it eltsenien oanriede: “Wurdst der wizer fan. Learst de kop der by te hâlden as it nedich is. As’t
oproppen wurdst, wurdt dyn tyd fergoede( oan dy of oan dyn baas, as it yn’e baas syn tyd is).”
Mar tweintich jier fynt Luut wol genôch. It is tyd foar ferjonging.
En dan kin Luut lekker fjoerke stoke op moandei to jûns, yn syn Janus-kachel.
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Groots Oud & Nieuw feest Bakhuizen
Samen aftellen naar het nieuwe jaar
BAKHUIZEN – Een feesttent, carbidschieten, een vreugdevuur, muziek en heel veel gezelligheid; Bakhuizen pakt uit
met oud & nieuw. Op het terrein van Joris Mous en de parkeerplaats van Nagelhout is iedereen uit het dorp welkom
om gezamenlijk af te tellen naar 2016. Een groep vrijwilligers is al weken bezig om plannen te maken en alles tot in
de puntjes te regelen. Bakhuizen gaat voor een jaarwisseling waar nog lang over gesproken wordt… omdat het zo
leuk was, voor iedereen!
Het feest begint 31 december al vroeg met carbidschieten. Een
traditie waarvoor in De Fryske Marren gelukkig ruimte blijft. Leuk om te doen, maar zeker ook om naar
te kijken. Vanaf 12 uur ’s middags gaat de feesttent open en is de bar bemand. Om tien uur ’s avonds is
DJ Dennie Kuipers van de partij voor de muziek. In een open container wordt met hout een vreugdevuur
gemaakt. Kortom, volop gezelligheid, de hele dag door.
Begin november zijn de voorbereidingen begonnen. Als eerste met een avond voor het dorp, waar ook
de gemeente bij aanwezig was. Er is gesproken over de ideeën voor een gezellige oud & nieuw viering.
Dat leverde een eerste opzet op voor een feest voor jong en oud. Tijdens een tweede bijeenkomst zijn de
plannen uitgewerkt en is een voorbereidingsgroep gevormd. Om (meer) jongeren erbij te betrekken, is een
aparte informatieavond in ’t Swalkershûs geweest. Ruim 25 jongeren waren van de partij om te horen wat
er allemaal te gebeuren staat. Zeven van hen stonden spontaan op om te helpen, de jeugd is enthousiast
over dit feest!
Bedrijven en verenigingen steunen het initiatief ook volop. Dorpsbelang en de ondernemersvereniging
springen bij als blijkt dat het feest verlies draait. Omdat zoveel jongeren actief zijn, sponsort JongFM
jongerenwerk De Fryske Marren het initiatief met €150,-. Ook café ’t Syltsje helpt mee. Het café sluit in
nieuwjaarsnacht de deur om 1.00 uur, zodat iedereen op één plek feest viert.
Bakhuizen staat bij de jaarwisseling extra in de spotlights omdat er de afgelopen jaren problemen waren
tijdens oud & nieuw. Hulpdiensten moesten meerdere keer uitrukken om in Bakhuizen problemen op te
lossen en overlast te bestrijden. Tijdens het eerste overleg met de vrijwilligers was de gemeente dan ook
duidelijk: het is vijf voor twaalf voor Bakhuizen. Bij herhaling is er de komende jaren geen ruimte meer om
feest te vieren.
Naast een uitnodiging aan alle inwoners om mee te komen feesten, doet de organisatie dus ook een
oproep aan iedereen: help mee om er een fantastisch evenement van te maken, met veel lol en zonder
problemen. Want vijf voor twaalf moet het moment zijn om samen gezellig af te tellen naar het nieuwe jaar,
niet om Bakhuizen verder in het nauw te brengen.
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ODE AN DIE FREUDE
Als kind vroeg ik mij af hoe zwaar de aarde wel moest zijn en of hij ook zwaarder werd van alle gewassen
die maar door groeiden. Van klein plantje tot een reus van een boom? Of zou het opwegen tegen verbranding van steenkool en houtkachel. Ik filosofeerde er behoorlijk op los en kwam er al snel achter dat de
wereld waarop wij leven een stofje in het oneindige heelal was, en waar wij, als mens alleen maar bewondering voor moeten hebben. En dat wij er bij de gratie Gods op mogen leven.
Maar al onze menselijke inspanningen om te overleven lijken lijnrecht te staan tegenover het behoud van
onze aarde en onze leefgemeenschappen. Deze maand december wordt er in Parijs door de wereldleiders een klimaattop gehouden. Na meerdere mislukkingen hoopt men een klimaatverdrag af te sluiten
om in 2030 een schonere wereld te hebben. Een van onze klimaatpioniers was Wubbo Ockels. Als eerste
Nederlander in de ruimte zag hij de aarde van een bovenaf, en besefte hoe kwetsbaar die planeet was.
Vooral door de snelle klimaat veranderingen. Hij heeft tot aan zijn tragische dood in 2014 alles in het werk
gesteld om de wereld te redden. Hij bleef geloven in een betere toekomst. Als we maar geloof houden in
het streven naar samenwerking en begrip...
En dan op vrijdagavond 13 november slaat in Parijs de waanzin toe. In het land van vrijheid, gelijkheid en
broederschap. Alle logica over begrip en over samenwerking is verder weg dan ooit. Heel ons streven naar
een betere wereld is weggevaagd. Wat over is zijn angst, woede en verdriet. Geen enkel normaal functionerend mens kan het in koele bloede vermoorden van mensen begrijpen. En zeker niet als men daarbij
roept: Allah is groot!! Iedere moslim die normaal zijn geloof beleidt moet zich toch beschaamd voelen bij
dit soort uitlatingen.
Waar blijft het ideaal van een verenigd europa als we overrompeld worden door stakkers van buiten de
eurolanden die het geweld en de waanzin in eigen land ontvluchten. Wat doen we met onze open democratische en liberale maatschappij waar voor iedereen plaats is ongeacht geloof of overtuiging. Hoe
moeizaam is de weg naar geluk voor ons mensen door de eeuwen heen. De Duitse dichter en historicus
Friedrich von Schiller schreef rond 1800 zijn gedicht “Ode an die Freude” (Lofdicht aan de vreugde). Dit
gedicht is vooral bekend geworden, omdat de componist Ludwig van Beethoven het gebruikt in de koorfinale van zijn negende Symfonie. In 1972 koos de Raad van Europa deze ode uit als volkslied voor de
Europese eenwording. Meer dan ooit tevoren is deze hymne, die oproept tot verdraagzaamheid en broederschap onder alle volkeren van toepassing in deze donker dagen. Vrij vertaald staat er in de Ode an die
Freude: “Vreugde, schone goddelijke vonk, Dochter van Elysium”. Wij betreden het hemelse heiligdom. En
U verbind met magische krachten, wat hier is verdeeld. Alle mensen zullen broeders worden in uw heilige
gevleugelde wereld.
Een verlichtend Kerstfeest en een vreugdevol Nieuwjaar.
De Eachtaister.

BOERINNEN VAN NU!!!
22 Jaar geleden is de Boerinnen club opgezet in de Zuid West Hoek (ZWH). Een aantal jonge boerinnen
die toen bij het Agrarisch Jongeren Friesland(AJF) zaten en hier te oud voor werden, hebben toen samen
met behulp van het AJF en de Jonge Boerinnen Bolsward De Boerinnen ZWH opgezet.
Waarom een Boerinnen Vereniging?
Het contact, gezelligheid, informatie ontvangen en het uitwisselen van ervaringen zijn belangrijk binnen
de Boerinnen Van Nu. Er worden elke maand, meestal de laatste woensdag van de maand, excursies,
discussieavonden, workshops en ludieke activiteiten georganiseerd. De onderwerpen die aan bod komen tijdens de verschillende avonden, helpen de Boerin een beeld te vormen van haar eigen agrarische
toekomst. Naast agrarische onderwerpen maken we ook wel eens uitzonderingen.
Hieronder volgt een overzicht van ons programma in 2016
•
Woensdag 27 januari 2016, 20.00 uur, Dorpshuis Nijemirdum
Stierkalfjes gaan weg, en dan?.....Een kalverhouder aan het woord.
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BOERINNEN VAN NU!!! (vervolg)
•
Woensdagavond 24 februari 2016, 20.00 uur, Dorpshuis Nijemirdum
Droogstand, luxe of noodzaak?.....Spreker Arnold Bosma van de Weidse blik.
•
Woensdagavond 30 maart 2016, 19.00 tot 22.00 uur, Steegenga Mode Balk
Ladies Night…..presentatie Etty Visser – de Groot
Opgave is van te voren wel vereist.
•
Woensdagavond 20 april 2016, 20.00 uur. Lyklamawei 6, Nijemirdum
Boerderij, Bingo, Borrel…….
(Slotavond: excursie familie Eppinga, Workshop Agrifirm en daarna borrel en bingo)
Ben jij ook Boerin en ben je nieuwsgierig geworden? Je bent altijd van harte welkom. Of neem gerust
contact op met een van de bestuursleden. Zij staan je graag te woord.
Het bestuur bestaat uit de volgende boerinnen:
Voorzitter: 		
Elisbet Dijkstra- Visser (Hemelum)		
Penningmeester:
Hennie Binnendijk (Oudega) 			
Bestuursleden:
Etty Visser – de Groot (Rijs)			
			
Hanneke Westra ( Oudemirdum)		
			
Corine Schep (Brekkenpolder)		

0514-581713
0514-604371
0514-603066
0514-581667
0514-560019

Tweede druk van
‘Om It Heech hinne’
Het boek over een geschiedenis van de dorpen
Bakhuizen, Mirns en Rijs in de 20e eeuw, Om It
Heech hinne, is een voltreffer gebleken. Binnen 6
weken na het verschijnen was de volledige oplage van de eerste druk uitverkocht. De vraag naar
het boek is nog zo groot, dat Histoarysk Wurkferbân Bakhuzen, Murns & Riis hebben besloten een
tweede druk uit te brengen.
Het boek met de DVD met 3 dorpsfilms is vanaf 15
december weer verkrijgbaar en kost € 17.50 excl
verzendkosten . Belangstellenden kunnen nu al
hun bestelling doen via http://www.boekenvrienden.nl of via www.omitheechhinne.nl. Het boek
wordt na de verschijningsdatum via de post toegestuurd of kan dan worden opgehaald bij M.F. de
Vreeze, T. de Boerstraat 17 in Bakhuizen.
Wilt u iemand verrassen? Bestel het boek dan via
www.boekenvrienden.nl en geef daar op waar het
bezorgd moet worden.
Namens Histoarysk Wurkferbân Bakhuzen ,Murns
& Riis
Pieter Postma
Op ‘ e Hichte december 2015
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Gearte n i js
Onderhoud in volle gang!
Het kan u als dorpsgenoten niet ontgaan zijn dat er nog steeds flink wordt geklust! En dat moet ook, want
alles moet nog voor 31 december aanstaande klaar zijn om nog aanspraak te kunnen maken op beschikbare subsidies.
Voor de mensen die regelmatig sporten in de Gearte is al een flinke verbetering zichtbaar. De kleedkamers
inclusief de toiletten zijn flink aangepakt. De zeer fleurige gietvloer in de kleedkamers valt natuurlijk meteen
op. De gekozen kleur was voor menigeen een gesprekje waard… echter, over smaak valt niet te twisten en
we moeten ook nog even wachten totdat het helemaal af is. Er volgt nog schilderwerk wat het totaalplaatje
compleet zal maken. In ieder geval is het een vloer die zeer praktisch is en goed schoon te houden.
In de foyer wordt druk gewerkt aan de toiletgroepen. Dit betekent dat niet alles te gebruiken is op dit moment en we een beetje moeten schipperen, maar als het straks klaar is kunnen we weer jaren vooruit.
Buitenom zijn de schilders aan de slag om de kozijnen een goede beurt te geven en tevens wordt meteen
dubbele beglazing geplaatst. Zo kunnen we de stookkosten ook weer wat meer in de hand houden.
Inmiddels is ook duidelijk dat er nog financiële ruimte is om het dak van de sporthal aan te pakken, zodat
de lekkage ook verholpen wordt. Dat is nog een mooie extra zo aan het eind van het jaar!

Nieuw in de Gearte – samen eten

Vind u het leuk om één keer per maand met anderen lekker te eten? Dat kan vanaf heden in de Gearte. De
Gearte verzorgt in samenwerking met Caritas elke eerste dinsdag van de maand een maaltijd. De eerstvolgende maaltijd wordt bereid op 5 januari 2016 – aanvang 12.30 uur. Daarna volgen nog twee, namelijk
op 2 februari en 1 maart 2016. Noteer de data alvast in uw agenda en iedereen is welkom! De kosten zijn
slechts € 7,50 voor een heerlijke maaltijd in goed gezelschap; consumpties zijn niet inbegrepen. Opgave
bij Caritas via Jitske Mous via telefoonnummer 0514 582739. U kunt zich opgeven als vaste bezoeker of
gewoon eerst even één keer proberen en daarna besluiten wat u verder wilt.
Caritas is overigens een onderdeel van de Sint Odulphusparochie en stuurt verschillende groepen aan,
namelijk:
• OnE: rouwverwerking
• Onderling contact: bezoek aan verpleeghuizen, langdurig zieken en aan eenzame mensen
• Ziekenbezoekgroep: bezoek ziekenhuis
• Trefpunt: 1 x per week een inloopochtend in de parochiezaal. Tevens gelegenheid om informatie te
krijgen over de WMO. 3 à 4 keer jaar een informatieochtend met o.a. Buurtzorg, Thuiszorg, valpreventie etcetera
• Breed overleg: 2 x per jaar contact met de gemeente over de WMO
• Kerstminima: mensen met een klein budget kunnen een extra bijdrage aanvragen met de kerst
(betaald door de kerk)
• Voedselbank
• Midwintermiddag: 1 x per jaar een gezellige middag met broodmaaltijd voor 60+ (eigen bijdrage van
€ 5,--)
• Samen Eten: 1e dinsdag van de maand in de Gearte tijdens de wintermaanden (eigen bijdrage van
€ 7,50)
• Breigroep: groep van +/- 15 personen breit kleding/dekens voor een uiteenlopende goede doelen.
Materiaal wordt betaald door Caritas.
• Individuele financiële hulp: iemand in financiële problemen kan een aanvraag indienen bij Caritas.
Voorwaarde is wel dat eerst de gemeente benaderd is.

Eerste coördinators hebben zich aangemeld!

In de vorige Gearte Nijs kon u nogmaals de dringende oproep lezen van het bestuur voor versterking in de
vorm van coördinators. Na diverse pogingen was de nodige versterking namelijk nog steeds niet gevonden. Echter… we zijn weer zo’n twee maanden verder en dan kan er toch een hoop gebeuren! Het bestuur
is super blij met het feit dat er zich inmiddels een paar mensen hebben gemeld die het bestuur willen helpen om de Gearte in ‘topconditie’ te brengen en te houden. Deze dorpsgenoten hebben aangegeven aan
de slag te willen met het tuinonderhoud, groot onderhoud en de buitenschoonmaak. Het bestuur plant zo
spoedig mogelijk een afspraak met deze mensen om één en ander door te spreken, zodat men precies
8
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Gearte n i js -

ve r volg

weet wat er van hen verwacht wordt en aan de slag kan.
Er worden nog twee enthousiastelingen gezocht voor de coördinatorsrol klein onderhoud en PR / sponsoring. Wilt u ook meehelpen ons dorpshuis in stand te houden? Neem dan even contact op met één van de
bestuursleden. Overigens, mocht u nieuwsgierig zijn naar de inhoud van een functie in het bestuur… leg
uw oor dan ook eens te luister bij de huidige bestuursleden! De Gearte is een levendig dorpshuis en huisvest enorm veel verenigingen. Dat moet natuurlijk blijven, maar het is ook een plek met nog meer potentie.
Een superleuke uitdaging om hieraan mee te werken, toch!?

Nog niet gevonden… de Activiteitencommissie

Als bestuur zoeken we ook nog mensen die het leuk vinden om af en toe een activiteit te organiseren
(ongeveer 1 à 2 keer per jaar). Dus… vindt u dat het tijd wordt voor iets anders in de Gearte… the floor is
yours! Denk bijvoorbeeld eens aan kindertheater, een lezing, een film, cabaret, een workshop of yogalessen in de spiegelzaal... overleg uw ideeën met het bestuur.

Barbezetting

Onze beheerster heeft op dit moment flink moeite met het rond krijgen van de barbezetting. Het groepje
vrijwilligers dat hiervoor beschikbaar is, is om verschillende redenen minder inzetbaar. Dit betekent dat u
soms wat langer op uw drankje moet wachten of dat de bar eerder dicht gaat omdat de betreffende vrijwilliger de volgende dag ook weer vroeg op moet voor werk, school of stage. Wij vragen uw begrip hiervoor.
En mocht u het leuk vinden om mee te helpen achter de bar, neem gerust contact op met onze beheerster
Sietske Terpstra.

AGENDA
19 december 2015
Kaboutervolleybal
Sportfederatie BEO van 10.00 – 11.00 uur
20 december 2015
Kerstconcert Euphonia
Aanvang: 15.30 uur
29 december 2015
Oliebollentoernooi door Sportfederatie BEO
26 december 2015
Krystpop Oars 3.0
M.m.v. ‘Black Roses’ in ’t Swalkershús en
‘Feest DJ Harry’ in Foyer
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 8,00
Legitimatie verplicht.
3 januari 2016
Familie volleybaltoernooi
Georganiseerd door Sportfederatie BEO
Aanmeldingen en informatie bij Sissy Sonsma
Bestuur:

Jirry Bruinsma (voorzitter),
René Glashouwer,
Julia Reekers,
Robert Terpstra,
Margriet & André van der Weij,
Liesbeth Wijnia.
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5 januari, 2 februari en 1 maart 2016
Caritas – samen eten
Aanvang: 12.30 uur
Kosten: € 7,50 (exclusief consumpties)
Aanmelden bij: Jitske Mous
(telefoonnummer: 0514 582739)
8 en 9 januari 2016
Swalkershús voetbaltoernooi
9, 16, 23, 30 januari en 13, 20 februari 2016
ZWH pupillen zaalvoetbaltoernooi vanaf 9.00 uur
23 januari 2016
Grandioze Bingo met prachtige prijzen
Aanvang: 20.00 uur
6 februari 2016
Carnavalmiddag voor de kinderen
13 en 20 februari 2016
Toneeluitvoering St. Martinus
Beheerder:

Sietske Terpstra
telefoonnummer: 06 – 13060479
email: beheerder@degearte.nl
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Passie voor fotografie
Als amateurfotograaf in Gaasterland had ik behoefte aan een fotoclub waar ik mijn passie voor de fotografie
met anderen kon delen. Een club waar je plezier met elkaar in het fotograferen hebt en waar je je kennis over
fotograferen verder ontwikkelt.
Ik trek er graag op uit om mooie foto’s te maken. Soms zijn die in een flits genomen, een andere keer lig ik uren
op mijn buik in een weiland om die bijzondere bloem te fotograferen, wachtend op net dat ene juiste licht. En
niets mooiers om daarna mijn foto’s in clubverband met andere hobbyfotografen te delen en tips en trucs van
ze te krijgen. Dat kan nu in de Gaasterlandse fotoclub.
Kom eens langs!
Vorig jaar hebben wij, een groep enthousiaste amateurfotografen, deze club opgericht. Het onderkomen van
onze club is het gastvrije De Gearte in Bakhuizen. Hier hangen ook onze foto’s. Ik zou zeggen, loop eens binnen
bij De Gearte …. bekijk ze eens! Of neem contact met ons op als je je wilt aansluiten bij onze fotoclub.
De Gaasterlandse fotoclub
Plezier in fotografie en steeds mooiere
foto’s maken, dat staat bij ons voorop.
We zijn amateurfotografen die meer willen halen uit hun hobby dan het maken
van vakantie- en familie kiekjes. Onze
club staat open voor beginnende tot
gevorderde amateurs en alles wat daar
tussen ligt.
Inmiddels hebben we het eerste jaar
achter ons liggen. Een heerlijk jaar vol
activiteiten waarin we al veel fotografiekennis tot ons hebben mogen nemen.
Iedere eerste donderdag van de maand
hebben we een clubbijeenkomst in De
Gearte waar we foto’s van elkaar bespreken. De thema’s van deze foto opdrachten leggen we ieder jaar met elkaar vast.
Daarnaast hebben we verschillende workshops. Het afgelopen jaar hebben we de bijvoorbeeld de workshops
portret en nachtfotografie gehad. Maar ook een basisworkshop als ‘leer je camera kennen’ komt regelmatig
terug.
Een paar keer per jaar hebben we ook een foto-excursie waarin we er gezamenlijk op uit trekken. Zo hebben we
onlangs een workshop natuurfotografie van de natuurfotograaf Jan Tijsma gehad waarna we daarna de natuur
introkken om foto’s te maken.
En binnenkort hebben we de foto-excursie straat -en stadsfotografie, waarin we de sfeer van de decembermaand op straat in een stad proberen vast te leggen.
Op Flickr hebben we ook een pagina waar je onze foto’s en ervaringen terug kunt vinden.
Laagdrempelig en informeel
Vanzelfsprekend is er tijdens de ontmoetingen ook altijd ruimte voor gezelligheid in een losse sfeer met de mede-hobbyisten. Bij ons staat leren van elkaar en doen voorop. Geen hoge contributiebedragen en geen strak
bestuur. We doen het met zijn allen en ieder lid kan een actieve rol spelen. Daarom willen we de club niet al te
groot maken en hebben we een leden stop bij 25 leden. Zo houden we een laagdrempelige club van actieve
leden.
En als je denkt dat je alleen maar lid kan worden van een fotoclub als je dure apparatuur hebt, dan heb je het
mis. Bij de Gaasterlandse fotoclub is iedereen met een fotocamera welkom. Want voor wie het nog niet weet…..
het maken van een prachtige foto ligt hoofdzakelijk bij de kennis, inzicht en compositie. Slechts voor een klein
deel bij de gebruikte apparatuur.
Mocht je bij het lezen van dit stukje interesse hebben gekregen om ook eens de sfeer van onze fotoclub te proeven en eventueel aan te sluiten, neem dan contact op. We hebben nog plaats voor enkele leden.
Contactgegevens: Coert Winkel, Oudemirdum, coert.winkel@planet.nl
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Zonnepanelen actie BMR
Beste Bakhústers.
De Werkgroep BMR Energie Initiatief (BEI) wil een nieuw collectief inkoop traject zonnepanelen starten.
Via de in april gehouden enquête hebben veel Bakhústers te kennen gegeven hiervoor misschien belangstelling te hebben.
De werkgroep BEI heeft de volgende stappen voor ogen:
1.
Inventarisatie van de belangstelling.
De mensen die hun mail adres/ telefoon nummer hebben opgegeven worden persoonlijk benaderd, de
anonieme invullers van de enquête kunnen hun belangstelling melden bij Hans Eiselin, telefoon 0514582293 of via j.eiselin@online.nl
2.
Het houden van een voorlichtingsbijeenkomst waar o.a. behandelt wordt:
a. Kosten van een installatie (generiek)
b. Te verwachten opbrengsten
c. Subsidie en financiering mogelijkheden
d. De technische kant van zonnepanelen
e. De voordelen/nadelen van collectief versus individueel
f. De keuze maken meedoen of niet
3.
Bij voldoende belangstelling een vervolg bijeenkomst waarin:
a. Afspraken worden gemaakt over uit te nodigen leveranciers
b. Hoe en door wie het offerte traject wordt doorlopen.
c. De beoordelingscriteria.
d. Besluiten tot geheel of gedeeltelijke individuele of collectieve aanbesteding
Denkt u dat u een geschikt dak heeft ……. doe dan mee, het kan vele € ’s schelen.
Op ‘ e Hichte december 2015
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Mededelingen Dorpsbelang BMR
AED onderhoud voorlopig verzekerd

In Bakhuizen ( De Gearte) en in Mirns (paviljoen
‘t Mirnser Klif) hangt een AED.

AED = Automatische Externe Defibrillator.
Ze worden gebruikt in levensbedreigende situaties.
B.v. als iemand een hartaanval of hartstilstand
krijgt om het hart weer op gang te brengen.
De gemeente De Fryske Marren stopt met het betalen van het onderhoud van AED’s als één van de
bezuinigingen en heeft de verantwoordelijkheid
hiervoor overgeheveld naar Dorpsbelang BMR.
Dorpsbelang BMR heeft een overeenkomst
afgesloten met het St. Antonius ziekenhuis die van
af nu het onderhoud voor haar rekening neemt.

Daarin is onder andere begrepen software updates, vervangen van de batterijen en vervangen
van de defibrillator pads.
De EHBO vereniging van Bakhuizen is verantwoordelijk voor het gebruik van de AED en zorgt er
voor dat voldoende mensen zijn opgeleid om het
apparaat te bedienen.
Een lijst met namen en telefoonnummers van EHBO’ers die je in geval van nood kunt bellen zit in
het kastje van de AED.
Voor meer informatie:
Peter Talma (secretaris EHBO vereniging)
p.tjalma1@kpnplanet.nl
Bram Boehlé (penningmeester Dorpsbelang BMR)
dorpsbelangbmr@gmail.com

Daarvoor betaald Dorpsbelang BMR een bedrag
van € 230 (ex BTW) voor een periode van 2 jaar.

Bezoek onze website:
www.bakhuizen.nl
voor het laatste nieuws
en nu ook op Facebook
www.facebook.com/Bakhuizen.Mirns.Rijs
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Better Bakhúzen , It sil heve!!
Bakhuizen weet van aanpakken. Op 30 november
ging het los in de Gearte in een brainstormsessie,
die van 3 uur s’ middags tot 9 uur s’ avonds duurde.
Bakken energie kwamen over de gesprekstafels
van 15 Bakhústers met 15 specialisten. De aanwezige Landschapsarchitecten werden bedolven
onder ideeën voor een Better Bakhúzen. Onder leiding van Canisius Smit van Provincie, Streekwurk
werd het een fijne en nuttige avond.
Waar gaat het ook weer om? Het wonen en werken in Bakhuizen is heel anders dan, pak weg, 35
jaar geleden. Hoe aantrekkelijk is Bakhuizen om je
hier te vestigen of hier te blijven? Bijvoorbeeld voor
jonge gezinnen met kinderen, een bedrijf of een
ZZP-er van buiten, of mensen die een mooie plek
voor de oude dag zoeken? Of voor oudere Bakhústers om hier te blijven? En hoe is het hier voor
recreanten?
De aantrekkelijkheid van Bakhuizen als
woon- en werkomgeving staat onder
druk.
Kijk om je heen. Ongemerkt sluipt de klad er in.
Huizen, pleintjes en plantsoenen zijn mogelijk aan
een “update” toe. Er wordt nu gedacht aan krimp.
Maar krimp zet voorzieningen onder druk, dat zet

de middenstand onder druk. Dat zet de leefbaarheid fysiek, sociaal en economisch onder druk. Als
je de nadelen van krimp niet wilt, moeten we aanpakken!!
Het zijn de inwoners die gaan bepalen
wat er moet gebeuren!
We zijn “een doe-dorp” zei Lieuwe Zijlstra en inderdaad dat is de basis voor onze toekomst. Fijn wonen en werken in een prachtige omgeving ! Maak
daar gebruik van, redeneer vanuit sterkte, zorg dat
ook buiten Bakhuizen zo naar ons gekeken wordt!
De projectleiders van Partoer gaan met de Landschapsarchitecten de ideeën verder uitwerken en
projectvoorstellen formuleren.
Daarna houden we een sessie, waarin wordt gekozen welke projecten we willen uitvoeren en waarbij
de projecten hun definitieve vorm krijgen. Er is natuurlijk ruimte voor eigen inbreng. Ook de prioriteit
wordt vastgesteld. Dat doen de Bakhústers zelf.
Bij die sessie verwachten we zoveel mogelijk Bakhústers.
Dat gaat in de laatste week van februari plaatsvinden. De datum hoor je zo spoedig mogelijk. Jij
komt toch ook?
Better Bakhúzen , It sil heve!!

DRINGEND GEZOCHT

SECRETARIS (M/V) BMR
BMR is dringend op zoek naar een secretaris
voor het bestuur van
Dorpsbelang Bakhuizen Mirns en Rijs.
Wil je graag betrokken zijn bij de in en outs
van de dorpen en heb je belangstelling voor
deze job, neem contact op met:
Wink Blomsma (voorzitter)
tel.: 06 549 867 18
of
Bram Boehlé (vice voorzitter)
tel.: 06 532 630 93

Op ‘ e Hichte december 2015
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Gedenkpaneel Amerikaanse vliegtuigbemanning Mirns
MIRNS – Het is tweeënzeventig jaar geleden dat een Amerikaanse B-24 Liberator neerstortte op de begraafplaats van Mirns. Op ‘Veterans Day’, 11 november 2015, is een informatiepaneel over de crash en
de bemanningsleden onthuld in aanwezigheid van de nabestaanden, Mr. John F. McDevitt, Colonel, U.S.
Air Force, Air Attache, en een zestigtal genodigden.
De Stichting Missing Airman Memorial Foundation (SMAMF) uit Leeuwarden heeft sinds 2007 historisch
onderzoek verricht naar de crash en heeft ter uitvoering van het project samenwerking gezocht met de
gemeente De Fryske Marren en Dorpsbelang Bakhuizen-Mirns-Rijs.
Tijdens de ontvangst in De Gearte heeft Anneke vd Starre-Luinenburg uit Oosterwolde
het gedicht voorgelezen van haar vader, geschreven in 1948 over de crash.
Fiif jier forlyn..
Murnzer klokhûs
It wie in treastleas oansjen, doe ’t yn ‘t lȇst fan ’43 in swiere fjouwer-motorige fleanmasine
forûngelokke op it tsjerkhof to Murns.
It klokhús, hwerfan de klok al earder it swijen oplein wie, en forskate grȇfstiennen wiene alhiel forsplintere.
Underdielen, stikken stien en balken leine rounom forspraet.
Ik ken in lyts mar fredich doarpke,
Sa ticht bij d’ âlde Sudersé.
Dȇr ’t hege beammen hoedend weitsje,
En rûzje oer ’t wijing-stille sté.
Dȇr ’t iens yn ljochte maitiidsdagen,
It leaflik jounlet gie yn ’t roun;
En ’t glânzjend goud oer ’t wetter speegle,
Op mannich blide simmerjoun.
De oarloch kaem oer ’t fredich doarpke,
Sa ticht bij d’ âlde Sudersé.
En nimmen hearde wer de jounsang
Fan ’t klokkeliet oer Murnzer ré,
Hwant ’t klokhús, fan syn hert birȏve,
Stie iensum op ‘e oard’ fan dea,
Dȇr ’t hege beammen drȏvich klagen
En skriemden oer it stille gea.
De oarloch kaem oer ’t fredich doarpke,
Sa ticht bij d’ âlde Sudersé.
En stoarmen stouden oer de baren,
Dy tsjûgen lûd fan ûnk en wé.
Mar ek in lûd fol swiere krȇften
Driuwt oan en fynt syn ein yn gloed;
Tosplint’re oer forwrongen grȇven
Mids kostber floeijend minskebloed.
Ik ken in lyts mar fredich doarpke,
Sa ticht bij d’ âlde Sudersé.
Dȇr ’t hege beammen hoedend weitsje,
En rûzje oer ’t wijing-stille sté….
Dȇr ’t nou de griene gerzen groeie,
Op ’t plak dȇr iens it klokhús stie….,
O, skadich byld út tsjustre tiden,
Dat wreed oer ’t Murnzer tsjerkhȏf gie.
Otte Siebrens
(Otte Luinenburg)
09-12-1948
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Gedenkpaneel Amerikaanse vliegtuigbemanning Mirns
Op de plaats van onthulling hebben Silke Bruinsma en Sanne Bosma uit groep 7 van basisschool “De
Toekomst” uit Bakhuizen het volgende gedicht voorgelezen waarna twee minuten stilte en de kranslegging volgde.
Gedicht van Wendeline Braaksma “Twee minuten”
Silke:
Twee minuten terug denken
herdenken
meeleven met de slachtoffers
op een plek
waar we geen oorlog willen kennen
Sanne:
Twee minuten terug denken
bedenken
Hoe het voor hen was
Silke:
Twee minuten stilte
om te laten zien
wat het voor ons betekent
dat wij
vrijheid kennen
Sanne:
Twee minuten stilte
op een plek
waar
vrijheid is
In het bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum is in samenwerking met de SMAMF een expositie
ingericht over de crash als aanvulling van de tentoonstelling “Verzet in Beeld Gaasterland in WOII”. Deze
expositie is nog tot de maart 2016 te zien.

Op ‘ e Hichte december 2015
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Prinsenbal
Wie wordt de nieuwe Prins?
Op zaterdag 14 november organiseerde CV De
Blauwe Bok het Prinsenbal in Café De Domper.
Om 21.00 uur waren de laatste voorbereidingen
nog in volle gang en kwamen de eerste bezoekers al binnen. Om 22.00 uur ging het feest los! De
stoelen en tafels waren inmiddels aan de kant gezet en er kwamen statafels voor in de plaats. Onderleiding van DJ Tropical gingen de voetjes al van
de vloer. De sfeer zat er goed in en de optredens
konden beginnen.
De “nieuwe”K3 kwam op en met het nummer
“Handjes Draaien”, zij hadden zo velen op hun
hand.

natiek om de titel: “ Prins Carnaval 2016”.
Om klokslag 11 minuten over 11 was het dan zover…..! De Prins is bekend! Pieter Bergsma is
Prins Carnaval 2016 van CV De Blauwe Bok. Zijn
Prinsennaam is: Pietorius den Urste.
Hij kreeg de Prinsencape om en de Prinsensteek
en vervolgens kreeg hij de scepter. Daarna las hij
zijn proclamatie (zijn 11 regels) voor.
En natuurlijk zijn lijfspreuk. Vele felicitaties nam hij
met vreugde in ontvangst.
De avond werd gevuld met fantastische optredens
van de “3 J’s”en “De Zware Jongens”. Het dak ging
eraf! Het draaiend rad werd ingezet om een mooie
opbrengst voor de CV De Blauwe Bok op te halen.
Dit werd een hilarisch hoogte punt, mede dankzij
een geweldige showmaster van één van de leden
van de Raad van Elf en aan het draaiend rad onze
nieuwe Prins. Er werden mooie prijzen gewonnen.
De sfeer bleef tot laat in de avond zeer gezellig en
vrolijk. En na vele polonaises te hebben gelopen,
sloot de CV De Blauwe Bok af met een prachtige
avond. En zo is er op deze manier weer nieuw leven ingeblazen om de Elfde van de Elfde (Prinsenbal, bekendmaking Prins) erin te houden.

Gevolgd daarop kwamen de “Gebroeders LU” ten
tonele en gaven een daverende show weg!
Ondertussen tikte de tijd stiekem door…….want
om precies 11 minuten over 11 zou de nieuwe
Prins voor 2016 bekend worden. Maar zover was
het nog niet. Prins Sibbelus den Urste 2.0 (Sybo
Sikkes) nam officieel afscheid en werd opgenomen
in de Senaat (ex Prins of Prinses).

Wist u dat…….
•
•
En daar was ineens “Jolanthe Kabouter van Casbergen”! Zij presenteerde het spelshow ”Onze
Prins is de Beste!” ( Mijn vader is de Beste.)
Vier genomineerde Prinsen (die door een Prinsencommissie worden uitgezocht.) werden door
2 prachtige assistentes uit het publiek gehaald en
naar voren gebracht. De Prinsen streden zeer fa16

•

CV De Blauwe Bok zaterdag 16 januari 2016
bij u aan de deur komt om overheerlijke bokkenpootjes te verkopen?
Zij van de opbrengst een mooi carnavalsprogramma voor u/ jij (oud en jong) kunnen maken?
Het Carnavalsweekend vrijdag 4 februari en
zaterdag 5 februari is?
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INFO BILJARTCLUB “HEECHHIEM”

In het najaar van 1977 is de Biljartclub “HEECHHIEM” opgericht voor senioren. Het eerste bestuur werd
samengesteld als volgt: Rein Molenaar [voorzitter] Martin Harteveld [penningmeester] Siemen Bouma
[Spelleider]
In de loop der jaren zijn er verschillende bestuursmutaties geweest, met na één jaar al een nieuwe voorzitter bij name Sjoerd Jellesma, en een nieuwe spelleider Harm de Blaauw. Er werd toen gespeeld in toenmalige Wit-Gele-Kruis gebouw aan de Wattaustraat.
In 2002 is het biljart overgeplaatst van het Kruisgebouw naar de Blokhut van de “DE GEARTE”.
Het 25 jarig bestaan werd gevierd op 27 november 2002. Na 25 jaar voorzitter te zijn geweest heeft Sjoerd
Jellesma bedankt als voorzitter. De nieuwe voorzitter werd toen Johannes Melchers. Herman ten Hove is
penningmeester geweest tot 2014 en de spelleider is nog steeds Folkert Terpstra. Tot 2015 zijn er maar
liefst 68 leden geweest, waarvan er nu nog 18 leden over zijn. Er is altijd een wachtlijst geweest want er
mogen niet meer dan 18 spelers meedoen aan de competitie. Sinds 2014 is er weer een nieuw bestuur
dat bestaat uit: Herman Melchers [voorzitter] Sjouke Reekers [penningmeester, en de zittende spelleider
Folkert Terpstra.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met H. Melchers tel: 582650 of S. Reekers tel: 582040.

Op ‘ e Hichte december 2015
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EVEN PUZZELEN
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VOOR DE KIDS
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Jaarwisseling 2015-2016 De Fryske Marren

Net als vorig jaar willen we Oudejaarsavond en de
jaarwisseling goed laten verlopen. Immers, het moet
een feest zijn voor iedereen. De gemeente De Fryske Marren heeft samen met de besturen van de
Dorps- en Plaatselijke Belangen, van de voormalige
gemeente GS, de jaarwisseling van vorig jaar geëvalueerd. Voor de komende jaarwisseling zijn de volgende afspraken gemaakt.
•

Vuurwerk afsteken mag van 31 december 18.00
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, info@defryskemarren.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.

•

•

•
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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 vreugde
vuren 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.
•

Gevolgen verbranden van auto- en trekker
banden. Het verbranden van autobanden is niet
gewenst! We zijn ons er niet van bewust maar
de rook zit vol met kankerverwekkende stoffen.
Bij de verbranding komen stoffen vrij zoals benzeen, benzapyreen en butadieen. Deze zijn zeer
schadelijk voor de gezondheid en voor het milieu.
Benzeen is zelfs een kankerverwekkende stof die
leukemie veroorzaakt. Brandende autobanden
bevatten giftige gassen. Bij de verbranding komen fijne stofdeeltjes vrij waaraan andere schadelijke stoffen kunnen kleven. Die kunnen zich
diep in de longen nestelen. We willen er toch niet
verantwoordelijk voor zijn als jonge kinderen die
om de branden staan, door het inademen later
leukemie krijgen.

•

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@defryskemarren.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.
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GIDSEN
Hallo Bakhuizen e.o. ,
Allereerst willen we jullie allemaal bedanken voor de ‘steun’ die we kregen met onze actie voor behoud van
de Gidsen! Er is een heel mooi bedrag opgehaald waar we het komende jaar weer mee vooruit kunnen.
Wat fijn was dat de kinderen er met plezier op uit gingen met de mooie boekjes van (s)teun. En U hebt de
gidsen met warmte ontvangen. Nogmaals BEDANKT!!!
Inmiddels hebben we weer mooie lampions geknutseld die u hebt kunnen bewonderen tijdens st maarten.
Het was weer een kleurig geheel en de tassen werden rijkelijk gevuld.
Wanneer jullie dit lezen is het al 5 december geweest en wij hopen dat de pieten de gidsenzolder niet
voorbij zullen lopen. Met misschien wel weer een aardigheidje voor al die lieve meisjes. En heel veel pepernoten!! Want er zullen vele optredens zijn deze avond en die mogen worden beloond piet!
En dan gaan we weer op naar kerstdagen en het nieuwe jaar. We zullen weer een gezellige kerstviering
houden met een kerstmaaltijd en er zal weer iets moois worden gemaakt. Een volgende keer laten we u
hier meer over weten.
Ook zijn wij in de lucht op facebook voor mooi plaatjes en activiteiten.
Alvast fijne feestdagen voor iedereen!!! En tot ziens in 2016!!!

Appelactie LEMSTER Mannenkoor
In het nieuwe jaar organiseert het LMK weer een grootse appelactie.
In de week van 1 t/m 5 februari vindt de actie weer plaats.
De opzet is dat we in ieder geval Bakhuizen, Mirns en Rijs bezoeken.
De mannen van het Lemster mannenkoor gaan er weer voor.
De kwaliteit van de appels staat natuurlijk weer voorop.
De voorgaande jaren verliep het venten niet vlekkeloos.
Meerdere mensen werden vergeten of overgeslagen.
Het moet beter in 2016.
Wij hopen dat u allen weer enthousiast gaat reageren.
De komende tijd zijn er leuke Kerstconcerten en in 2016 verlaat
Harm van der Meer het LMK.
Het koor blijft actief en wij wensen u allen fijne feestdagen .Daarna
lekkere appels eten.
Venters: o.a. Jappie Muizelaar en Johannes Rijpma.
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Toanielselskip Sint Martinus spilet...

It stik spilet sich ôf yn in moai apparteminten kompleks. Spitigernôch kinne de bewenners fan it kompleks net
altyd like goed mei mekoar oerwei. Altyd ha sy wol wat op elkoar oan te merken of gunne sy elkoar it ljocht yn’e
eagen net. Op in dei komt der in nije buorman op it aljemint. De hiele buert is yn rep en roer. Alle frijgeselle
froulju binne hiel nijsgjirrich nei him. Mar of’t sy in kâns meitsje?? As de nije buorman in sêre oan syn hûs bouwe
wol bart der wat wûnderbaarliks..... En dan begjint de gaos pas goed....!
Opfiering foar de bern fan gr. 5 -8:

Freed 12 febrewaris
19.30 oere
yntree: € 2,00

Opfieringen foar folwoeksenen:
Sneon 13 febrewaris
20.15 oere

Sneon 20 febrewaris
20.15 oere

Yntree: € 7,50 (jeugd o/m 16 jr. € 5,00)
Oant sjen yn MFC De Gearte!
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Nieuws van Stichting Bakhuster Feest

We kunnen met zijn allen terug zien op een geweldig feest in 2015.
Misschien denkt u, ik heb een uitslag gemist en dat klopt. Het feest
is geopend door de kinderen , die prachtig geschminkt waren of een
tattoo hadden en een ballon oplieten. Natuurlijk zijn er kaartjes terug
gestuurd en dit is de uitslag;
1 . Lisanne de Vries
2. Sjirk Bult
3. Jorrit de Ridder
Thijs Tjalsma
Jorn Bijlsma
Brecht Terpstra
Lorenzo Rossi
4. Tjitske Wijnia

De Eese 			
Sondel			
Ruigahuizen			
,,
,,			
,,
,,			
,,
,,			
,,
,,			
Kippenburg			

67 km
13 km
9 km
,,
,,
,,
,,
7.8km

Allemaal van Harte Gefeliciteerd.
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Op naar de kerst
Het 25 jarig jubileum van Wereldwinkel Gaasterlân
is gevierd met als hoogtepunt de Wereldmarkt in
de Treemter op 7 november. Hier hebben we laten
zien dat eerlijke handel in 25 jaar een grote vlucht
heeft genomen in onze omgeving. Ook zijn we heel
blij met de samenwerking met de CSG.
Vele weken hebben de leerlingen gewerkt aan projecten voor de Wereldmarkt.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
Nu bereiden we ons voor op de kerst.
Dit jaar geen kerstfair in de garage van Doede de
Vries maar een mooi aangeklede winkel waar onze
kerstgroepen en andere kerstdecoraties ook mooi tot hun recht komen. Het is zeker de moeite waard om
voor uw kerstaankopen bij de Wereldwinkel te komen kijken. Er is altijd wel iets voor u bij. En uiteindelijk
gaat het om een menswaardig bestaan voor de makers van al dit moois. Door een langdurige samenwerking en het krijgen van een eerlijke prijs voor hun producten krijgen zij en hun kinderen de kans een beter
leven op te bouwen.
Wereldwinkel Gaasterlân
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl
ook op facebook

De Kerstfabriek 20 december
19:00 uur te Hemelum
Wat is jouw allerliefste wens, wat zou je heel graag
willen hebben?
Komt het eten en drinken wel op tijd klaar voor het
grote Kerstdiner? Is je huis al netjes en in Kerststijl?
Hangt de Kerstkleding al klaar of moet je nog te
shoppen? Waar draait het nou echt om met Kerst?
Kom en ervaar het zelf. Ga met onze wandeling
mee in en
rondom Zeilschool “De Morra”. De fabriek draait op
vol vermogen,
waar ligt jouw uitdaging met kerst?
Op zondag 20 december een aantal dagen voor
Kerst 2015, wordt er in Hemelum een wandeling
gehouden met o.a. show, muziek, verhaal.
De start is bij dorpshuis “De Begine”, Buorren 27 te
Hemelum.
In en om de fantastische locatie Zeilfabriek “De
Morra“ waant u zich alvast in het Kerst gebeuren.
Er wordt geen entree gevraagd door de organisatie van De Kerstfabriek, maar een donatie voor de
onkosten is welkom, gezien er gedeeltelijk buiten
wordt gewandeld is warme kleding gewenst.
Opgave kan via mail: dekerstfabriek@gmail.com
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Dammen
ZWHD – WOUDSEND
Bakhuizen: Het zuidwesthoekteam heeft verdiend
gewonnen van de rivalen
van het eerste uur namelijk “Eensgezindheid”
Woudsend.
Voorheen speelden we nog met 10 tegen 10, daarna werd het 8 tegen 8 maar tegenwoordig
wordt er met zestallen gespeeld, dit door de geringe aanwas in de damsport net als bij vele
andere sportverenigingen het geval is!
Aan bord 1 speelden de nieuwe kampioen van de
gasten Siep Altena tegen Sjouke Reekers
van de thuisclub. Sjouke had een prachtige aanval
op de rechterflank opgezet en daar had
Siep geen goed antwoord op en kon achter de feiten aanlopen met als resultaat een nederlaag.
Maar vóór deze winst kon Jacob Folkertsma een
remise aanbod aannemen maar deze werd geweigerd
Met desastreuze gevolgen want hij liep later in een
eenvoudig damzetje met winst voor Nico v/d Werf.
Gert Baukema deed het beter door met een mooie
slagzet Max Faber met nul punten naar Woudsend
stuurde. Met de stand 4-2 leek het de goede kant
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op te gaan maar de sterke Gaele Stoker van de
bezoekers dacht daar anders over en speelde Johannes v/d Goot naar een nederlaag en de stand
was weer gelijk. Pieter Folmer had ook één van de
sterke speler getroffen maar weerde zich kranig
en kon steeds de aanvallen pareren en haalde een
verdiende remise. Met de stand 5-5 ging het er om
wie zal deze strijd winnen? Jan Peters van de
thuisploeg had in het eindspel nog een verrassing
in petto
en versloeg in een spectaculaire partij zijn opponent Joop Oosterbaan. De volledige uitslag:
ZWHD - Woudsend
S. Reekers - S. Altena
2-0
J. v/d Goot
- G. Stoker
0-2
J. Peters
- J. Oosterbaan 2-0
P. Folmer
- K. Lyklema
1-1
G. Baukema - M. Faber
2-0
J. Folkertsma - N. v/d Werf
0-2
Totaal uitslag				
7-5
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DOET U MEE ?
De feestdagen komen weer in beeld. Voor niet iedereen zijn dit feestdagen.
Voor mensen die door omstandigheden zijn uitgesloten om deze feestdagen te kunnen vieren, zet
de Voedselbank zich in.
Met het verstreken van voedselpakketten tracht de
Voedselbank ook voor deze mensen goede feestdagen mogelijk te maken.
Wilt U dit steunen, dan is Uw gift welkom op het
inzamelpunt van de Voedselbank in het MFC “de
Gearte”
Sinds december 2014 heeft de Voedselbank Zuidwest Friesland een inzamelpunt geopend in het
mfc. DE GEARTE in Bakhuizen.
Gedurende de openingstijden van het gebouw
kunnen goederen worden ingeleverd in de daarvoor geplaatste kratten.
De opzet van de voedselbank is; Het inzamelen
van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan aan personen die
onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
Voor wie is deze hulp bedoeld?
De voedselbank verstrekt hulp aan mensen die
minder dan een minimum inkomen hebben.
Een verzoek voor voedselhulp begint met het invullen van een aanvraagformulier te verkrijgen via de
thuiszorg of bij het WMO loket van de gemeente.
Aanvraag kan ook rechtstreeks per e-mail voedselbankzwf@gmail.com
De hulp is tijdelijk tot een maximum van drie jaar.
De privacy en anonimiteit van de aanvragers is
gewaarborgd, en deelneming is mogelijk ongeacht
geloof, nationaliteit of cultuur.
Na aanvraag gaat een screeners - team op huisbezoek en beoordeelt of een aanvraag toegekend
wordt.
De voedselbank Zuidwest Friesland is een vrijwilligers organisatie waarbij een groot aantal actieve
vrijwilligers betrokken zijn, welke voedselhulp verstekt aan ca 50 huishoudens.
Beschikt u over goederen die voor een voedselpakket geschikt zijn en u bent niet in gelegenheid
om deze bij het inzamelpunt af te leveren, bel dan
naar ons;
telefoonnummer 06-57 70 38 54 of mail naar
voedselbankzwf@gmail.com
Dan wordt het in overleg met u verzorgd.
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Wilt u op een of andere manier het werk van de
voedselbank steunen,alle soorten bijdragen zijn
welkom.
• Bijdragen kunnen zijn een financiële steun.
bankrekening NL05RABO01556.47.911
t.n.v. Voedselbank Zuidwest Friesland
• Schenken van overtollige voorraden levens
middelen.
• De voedselbank draagt hiermee bij dat producten worden gebruikt en niet worden vernietigd.
Schenking van particulieren.
• Inzamelingsacties.
• Zegelboekjes en andere geschikte spaaractie
goederen.
Suggesties voor goederen die geschikt zijn voor
een voedselpakket zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Koffie en thee
Wasmiddelen
Tandpasta
Shampoo
Lichaamsverzorgingartikelen
Hagelslag
Jam
Pindakaas
Pasta’s en rijst
Sausen en mixen voor pasta’s en rijst
Pannenkoek meel en bloem
Conserven in blik of glas
Soepen

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
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Kopij
voor de volgende Op ‘e Hichte

vóór 24 januari 2016
sturen naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl
of
Past. Coendershof 1,
8574 RA Bakhuizen

De volgende editie verschijnt rond
5 februari 2016
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje plaatsen?
Bel gerust Hennie Blomsma,
tel.: 0655307860
De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor, de ingezonden
stukken in te korten en houdt de inzender
verantwoordelijk voor de inhoud.

De redactie en
bezorgers
wensen u fijne
feestdagen
en een
voorspoedig 2016
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GOEDE VOORNEMENS VOOR HET NIEUWE JAAR???
MEER BEWEGEN?
Wacht niet tot 1 januari maar begin nu!!!
Meldt u aan als bezorger van de Op ‘ e Hichte krant voor de straten:
Bakwei, Tunkershof, Ageommeleane, Hr. Jacobstraat en de Gaestwei
De krant verschijnt 6 x per jaar.
Neem even contact op met Janette Everse tel.: 0514-681073

Adverteren op de homepage van Bakhuizen, Mirns en Rijs
Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs biedt adverteerders de mogelijkheid om een kleine banner te
plaatsen op hun website. Grootte van de banners is 260 x 140 pixels. Voorbeelden zijn op de website te
zien. Uw banner wordt gelinkt aan uw website zodat bezoekers direct worden doorgeleid. De inhoud van
uw banner wordt in overleg met u gemaakt en na uw goedkeuring gefactureerd.
Omdat dit het eerste jaar is dat adverteren op de homepage mogelijk wordt gemaakt is een aanloop tarief
vastgesteld van € 50, - voor 1 jaar te rekenen vanaf factuur datum. De website commissie die over de
inhoud van de website van Bakhuizen, Mirns en Rijs gaat zal beledigende of aanstoot gevende
banners weren.
Wilt u een banner op onze homepage?
Neem contact op met dorpsbelangbmr@gmail.com of bboehle@ziggo.nl

Oud Papier
Op zaterdag 12 december 2015, zaterdag 9 januari 2016 en
13 februari 2016 wordt het oud papier weer opgehaald. Het papier graag
goed bundelen of verpakken in een doos.
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