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Als je rond en in ons dorp loopt of fietst, dan zie je op sommige plaatsen een bankje staan. Meestal op een plaats
waar wat te zien is, op een pleintje of op een kruispunt. En
natuurlijk op mooie uitkijkpunten waar de schoonheid van
onze omgeving prima tot zijn recht komt. Je kunt meestal
aan het bankje zien of er veel op gezeten word. Als er
mos op groeit en groen uitgeslagen is, dan zijn er weinig
mensen die er op gaan zitten. Maar bij veel bankjes is het
groen niet of nauwelijks zichtbaar, en zie je bij regelmaat
dat er dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Vlak voor ons huis staat ook een bank en daar zit bij mooie
dagen altijd wel iemand even op om te genieten van het
uitzicht. Iemand uit de buurt, die even een ommetje maakt
en even vijf minuten gaat zitten. Of twee fietsers, die afstappen en tussen de middag een boterham eten en wat
drinken op het bankje. Even schaften, en dan weer verder fietsen. Laatst kwamen er vijf jongens aan gelopen,
die zich verzamelden bij het bankje. Het bankje was eigenlijk te klein voor zo’n groot gezelschap. Maar met wat
improvisatie lukten het toch om plaats te nemen, een van
de jongens ging op de rugleuning zitten, waardoor er net
genoeg ruimte was om te zitten. Ik kon niet zien wie het
waren, of beter gezegd, ik herkende ze niet. Het was al
behoorlijk schemerig aan het worden terwijl ze daar zaten.
Kijkend en pratend naar de zonsondergang die purperrood
verdween in het westen. Hun silhouetten staken scherp af
tegen de horizon. Eén van de jongens zat met een mobieltje in zijn hand, en de andere keken over zijn schouder
mee. Plotseling stonden ze op en verdwenen uit het zicht.
Ik mijmerde in mijn gedachten nog na over die groep jongens die schijnbaar niet uit ons dorp kwamen. Waren het
misschien asielzoekers of vluchtelingen? En wat doen ze
hier op dat bankje? Een nieuwe hangplek voor jongeren?
Daar waren ze eigenlijk al te oud voor. Ik heb ze niet kunnen plaatsen, het bleef een raadsel voor mij.
De volgende morgen was het prachtig weer en op het
bankje zat een oude man in een vale regenjas, met naast
hem een rollator. De zon scheen achter op zijn dunne haar
en een gouden glans weerkaatste van zijn hoofd. Ook
deze man kon ik niet thuisbrengen. Hij was volgens mij
geen Bakhúster? Weer mijmerde ik over deze merkwaardige gebeurtenis. Ben ik nu zo kleinburgerlijk, dat ik in
iedere vreemdeling een probleem zie? Of komt het omdat
we hier in ons dorp zo’n saamhorigheid hebben, dat we
denken alles van elkaar te weten. Want als de klok van
de kerk begint te luiden, dan weet men binnen een uur in
heel het dorp wie er gestorven is, met naam en toedracht.
Ja, het meeleven en voelen met het verdriet van mensen
uit onze gemeenschap is groot. Vooral als het om onze
eigen gemeenschap gaat en je de mensen die gestorven
zijn goed kent. Rouwen en trouwen zijn woorden die veel
op elkaar lijken, maar in wezen een totaal andere betekenis hebben. Bij de Wyldemerk staat een bankje waarop
een plaatje zit, met de tekst; Ter herinnering aan Joop van
Duuren, – Wil – Frank – Rob. Ook al ken ik de man niet,
toch is hij voor mij geen onbekende meer. Als ik daar op
zit, dan zie ik in mijn gedachte Joop van Duuren zitten.
Een mens die stil zit te genieten van de late herfstzon en
kijkt hoe de laatste bladeren van de bomen vallen.
De Eachtaister
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Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs
wenst iedereen ﬁjne feestdagen
en een voorspoedig 2017

Fanôf 1 oktober moatte we bûten iepeningstiden fan
ús húsartspraktiken foar alle kwalen en ûngelokjes nei
Snits. Oarsom ek: as jo bûten iepeningstiden in dokter
tús nedich hawwe, moat dy fanút Snits nei jo ta ride.
De dokters út ‘e Súdwesthoeke hiene har begjin dit jier
lang om let oansluten by de organisaasje ‘Dokterswacht’.
Ûnder ien betinkst: der soe yn Koudum in dokterspost
iepen wêze foar consulten bûten normale tiden. Sa
hoechden wy net hielendal nei Snits. Fan út Koudum riedt
der ek in spoed-dokter visites. Lekker tichtby dus.
Spitichernôch wisten de tillefoanisten fan Dokterswacht
earst net dat dy ekstra dokterspost der wie. Se lieten eltsenien fanút de Súdwesthoeke nei Snits ta ride. Doe’t se,
nei in heal jier, dat àl wisten, wie it lot fan ‘e dokterspost
Koudum al besegele: der wie te min fraach nei west. Dat
1 oktober gie it dêr ticht. Yntusken waarden yn Snits de
wachttiden noch langer dan dat se oars al wiene.
Op ‘ e Hichte december 2016

Doarpsbelangen en húsartsen binne drok dwaande om
dochs wat húsartsesoarch wer dizze kant út te krijen.
Yntusken kinne wy allegearre dêr oan meihelpe. Hoe?
No, troch flink op ús strepen te stean:
- freegje om de dokterspost yn Koudum, ek al is dy der
no net.
- tsjinje in klacht yn as jo yn Snits lang wachtsje moatte
(dat is eins altyd sa) en stel jo dêr by foar dat jo oars flot
en tichtby yn Koudum holpen wiene
De húsartsen hawwe graach dat jo it sels melde by Dokterswacht, want as sy dat dogge dan tinke de minsken
fan Dokterswacht: “dêr hast dy dokters út ‘e Súdwesthoeke wer te seuren”.
As der mear ûntwikkelingen binne oer de dokterswacht
yn ‘e Súdwesthoeke dan litte we dat witte.
Yntusken winskje we jimme allegearre in tige sûn 2017
ta!
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Byzantijns Mannenkoor Friesland
Schitterend optreden in de St. Odulphuskerk
Lvovsky. Ook het Agni Parthene werd gezongen – een
gevoelig Grieks lied wat vertelde over de vreugde van de
maagd Maria ‘die hoger is dan de hemelen, zuiverder dan
de zon en heiliger dan de menigte’ en Nje ridai, nje ridai
Menje Mati van Iwanow – waarin zij zingen ‘Ween niet om
mij Moeder bij het zien van uw Zoon in het graf’ - wat mij
kippenvel gaf.
Het was mooi om te zien hoe geconcentreerd de zangers
waren op de energieke dirigente, Nana Tchikhinashvili.
De solo van een van de zangers samen met de dirigente
zelf was adembenemend verrassend en werd met een
enthousiast applaus beloond, waarna de dirigente zich
vaker liet verleiden tot het meezingen met het koor.

Het Byzantijns Mannenkoor Friesland is op
16 september 2004 opgericht in Drachten en staat
vanaf april 2007 onder directie van de uit Georgië afkomstige Nana Tchikhinashvili. Het koor organiseert
haar eigen concerten, concerteert op uitnodiging en
verleent haar medewerking aan diverse evenementen zo ook het Benefietconcert in de St. Odulphuskerk te Bakhuizen wat op 30 oktober 2016 plaatsvond ten behoeve van de renovatie van het Russisch
Orthodoxe Klooster te Hemelum. De priester van het

Klooster, vader Jewsewy, gaf na de pauze een toelichting
over de benodigde renovatie waar m.n. een steviger dak
nodig is om veilig binnen te kunnen verblijven.
Het optreden van het Byzantijns Mannenkoor Friesland
in de St. Odulphuskerk in Bakhuizen bleek een bijzondere combinatie. De diversiteit aan mannenstemmen met
hun Russische, Georgische en Griekse liederen wisten
de akoestiek van de prachtig gerenoveerde St. Odulphuskerk goed te gebruiken om het publiek kennis te laten
maken met de rijke zangtraditie van de Oosters orthodoxe kerken.

Ook het vioolspel van
de jonge, veelbelovende violiste, Ani Natroshvili – de dochter van
Nana
Tchikhinashvili
was prachtig.
Zij speelde 2 werken
van Johann Sebastian
Bach. Ani Natroshvili is
op 6-jarige leeftijd begonnen met het spelen van viool en
is op haar 14e overgestapt op altviool.
Tot haar 17e heeft Ani gespeeld in het Haydn Jeugd Strijkorkest en heeft zij een tweetal jaren master-classes in
het buitenland gevolgd. Sinds 2013 is zij studente aan het
Conservatorium in Groningen waar zij altviool als hoofdvak heeft gekozen.
De toegift van het Byzantijns Mannenkoor Friesland was
het Ave Maria in het Russisch waarbij Nana Tchikhinashvili wederom meezong met het koor. Een schitterende
versie van een mooi lied om zo’n luisterrijke avond als
deze mee te beëindigen.

De vreemde talen en de anders in het gehoor liggende
harmonieën werden minder vreemd en anders doordat
uit de vertaling in het programmaboekje bleek dat het
voornamelijk religieuze liederen waren zoals het Otse
Nasj – het wereldberoemde ‘Onze Vader’, Mravalzjamier
– een zegewens waarin de luisteraar nog vele goede
jaren werd toegezongen en het Cherubijnenlied van
4
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Kinderbakworkshop bij Spar Flapper Bakhuizen

Wat een geweldige
middag hebben we vrijdag
28 oktober gehad, maar liefst
60 kinderen kwamen cupcakejes en
pepernoten bakken bij de SPAR.
Om 15.00 stonden de kinderen in de
startblokken om te beginnen. Onder leiding
van het Spar-personeel werd eerst het deeg
gemaakt voor de cupcake’s en vervolgens
afgebakken. Na een beker limonade en een stuk
cake werden de kruidnootjes gerold, terwijl deze
werden afgebakken in de oven hebben de kinderen
de cupcake’s creatief versierd.
Hennie Blomsma van ‘Blomsma Fotografie’ was
aanwezig en heeft mooie foto’s gemaakt, een
groepsfoto kon natuurlijk niet ontbreken en deze
is prachtig geworden.
Rond de klok van 17.00 waren de kruidnootjes
gebakken en mochten de kinderen deze en de
cupcake’s opeten of mee naar huis nemen.
Het geheel was in handen van Jannie
Mous en Alette Zwart en was zeer
goed georganiseerd door de dames!

Op ‘ e Hichte december 2016
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Diensttijd 1966
vervolg heenreis Suriname;
We zijn nu een week onderweg. Het weer is prachtig
mooi. Al een beetje aan dek liggen zonnen.
Ik had nooit gedacht dat de Atlantische Oceaan zo rustig
kon zijn, een kalme ‘wiegende’ deining bij strakke zee.
Vanavond allemaal scholen dolfijnen speels om ‘t schip
heen. Ze kunnen 1 ½ meter lang worden en springen
soms half boven water. Zaterdagavond ‘uit’ geweest. We
hadden film op ’t achterdek (viel tegen), maar de sfeer
er omheen, heldere maan met een rode lichtkrans, dat
maakte alles goed.
Help elke dag de wasbaas, heb je toch een beetje
afleiding en hij heeft altijd leuke verhalen.
Zitten nu halverwege Barbados, hebben slechts één
schip ver aan de horizon gezien.’t Weer is nog steeds
prima. Soms lijkt ’t je geweldig met z’n kompas 5000 km.
te varen en met zo’n 27 km/uur op Barbados uit te komen.
Zondag hele scholen vliegende vissen gezien.
’s Avonds helemaal voorop ’t schip lekker te kletsen met
’n maatje, ’n heldere hemel met duizenden sterren en ‘n
lekker zeebriesje, met een groep jongens die zingen met
gitaarbegeleiding maakt ’t ‘vacantiegevoel’ compleet.
Half 10 stonden de bussen in de haven van Barbados
voor ons klaar (allemaal rekening Rijk). Het deed mij een
beetje denken aan Gaasterland op een mooie zomerse
dag.
De eerste indruk, weer de grote ongelijkheid onder
de bevolking, veel mensen wonen in een soort
‘hondenhokken’ en de blanke Engelsen in heel grote
villa’s.
Een schitterend land met suikerrietplantages en
palmbomen aan ’t strand, ± zo groot als de provincie
Utrecht.

De Oceaanpost van 9-2-’66 (die we elke dag krijgen)
vermeldt “De provincie Friesland zit zonder stroom”, de
hoogspanningskabels hadden het door ’t gewicht van de
ijzel begeven.
Half zes ’s morgens werd ik wakker, we lagen voor anker
te wachten op onze loods, die ons op de Surinamerivier
moest begeleiden, ‘n drabbig breed water door groen
omzoomd.
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Elf uur lagen we in de haven tegen de kade. Eerst
de plunjezakken verladen en daarna met een paar
dienstbussen naar ’t Prins Bernhard Kampement
gebracht.
Het 1e wat opvalt dat er zoveel verschillende rassen
wonen, Creolen, Javanen, Hindoestanen, Chinezen,
Indianen.
Na eerst goed ‘rijst’ te hebben gegeten kregen we 25,fSur. voorschot op de maandwedde van 90,- fSur.
Het kapmes à 2,70 wordt er gelijk weer op ingehouden.
De temp ± 30º C, lekker in ’t kampement zwembad
gezwommen en daarna ‘n ‘welverdiend’ biertje in ’t PMT.
Om ± 11 uur kroop ik voor ’t eerst onder de klamboe en
heb heerlijk geslapen, ’t gaf ’t gevoel dat ik dit op de een
of andere manier eerder had meegemaakt.
Om ’n beetje in de Kerstsfeer (komende tijd) te komen
heb ik een dia opgezocht van Paramaribo Kerstmis 1966
PBK. Dit is de enigste dag van ’t jaar dat je prakkie niet in
één keer op je ‘plate’ wordt gekwakt, maar met z’n allen
aan gezellig gedekte tafels met kaarsjes zit te eten.

@ Anne Molenaar
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Beestenboel in Bakhuizen?
De Mariahof is een onderdeel van stichting Reik. Hier wonen volwassenen met een WLZ-indicatie, elk in hun eigen
appartement. De bewoners ontvangen begeleiding en/
of behandeling met als doel het ontwikkelen van zelfredzaamheid. De Mariahof biedt dagbesteding op locatie.
Dagbesteding bestaat uit diverse activiteiten o.a. inpak
werkzaamheden voor Gamma en Karwei, hout kloven
en verkoop van haardhout, flessen schilderen, een kook
groep en tuinonderhoud. De bewoners en de begeleiders
zijn verder enthousiast bezig met het realiseren van een
kleinschalige kinderboerderij.
De ca. 1300m2 tuin achter de Mariahof is al grotendeels
afgezet met mooie hekken en hun eerste eigen geitenbok, Auke, heeft er zijn thuis al gevonden.
Naast Auke hebben zij de wens om in het voorjaar 2017
lammeren, dwerggeitjes, kippen, konijnen, cavia’s en andere dieren aan te schaffen.
Ook hebben ze ieder jaar pony’s te leen van manege
Heamar in Koudum.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs voor
een praatje.
Kor Donkerbroek (06-57658219)
Mariahof’
J.Nagelhoutlaan 21
Bakhuizen.

Op vrijdagavond 7 oktober kwam Edward Flapper van de
SPAR uit Bakhuizen in sporthal De Gearte langs om 7
nieuwe kratten met spiksplinter nieuwe bidons af te leveren.
De SPAR is al shirtsponsor van het 3e dames team van
BEO, maar nu heeft dus ook elk volleybalteam een nieuw
kratje met bidons van de SPAR.
Ontzettend bedankt! Sportfederatie BEO.

Op ‘ e Hichte december 2016
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Jaarwisseling 2016-2017

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.

• Gevolgen verbranden van auto- en trekkerbanden.

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.

• In de nieuwe APV is carbid schieten verboden! De • Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer,
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.

• 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.

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.

• 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 bran
den 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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Carbidschieten op 31 december
Carbidschieten op 31 december
Zoals iedereen weet is carbidschieten in onze gemeente verboden maar wordt, onder voorwaarden, voor
oudejaarsdag een uitzondering gemaakt. De voorwaarden zijn dat carbidschieters tijdig doorgeven op welke
locaties men carbid wil gaan schieten. Verder mag er
alleen op 31 december van 10.00 uur tot 17.00 uur met
carbid geschoten worden. Dan kan er voor die locaties
toestemming worden verleend. De gemeente wil tradities
in ere houden maar ook overlast en schade voorkomen.
De gemeente zal dit jaar actief handhaven.

Melden locaties carbidschieten en
handhaven
Van de gemeente hebben we begrepen dat er afgelopen
jaar met carbid werd geschoten op locaties die niet waren
gemeld en gegund. Dat heeft er toe geleid dat er klachten kwamen en dat er soms schade is ontstaan. Dit moeten we niet willen en daarom het dringende verzoek de
carbidschiet locaties tijdig bij de gemeente te melden.
Wordt carbidschieten geconstateerd op locaties die niet
aangemeld en gegund zijn dan heeft dat consequenties.

Een mooie club aan een mooie laan!!!
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Daarom het dringende verzoek aan de carbidschieters
om de door hen gewenste locatie door te geven aan de
gemeente. Dat kan door het invullen van een formulier
wat op de gemeentelijke site staat (www.defryskemarren.nl). De opgegeven locatie wordt beoordeeld en in de
meeste gevallen akkoord bevonden. In dat geval wordt
aan betrokkene dan een bericht verstuurd dat de burgemeester het op die locatie toestaat.

Gemeentelijke locatie de Burde
Helemaal achter op de Burde heeft de gemeente nog een
stuk grond liggen. In het verleden is het ook wel eens als
cross terrein gebruikt. Als voor die locatie een melding
wordt gedaan om te carbidschieten zal de gemeente daar
weinig moeite mee hebben. Dus daarom een oproep aan
alle carbidschieters: meld tijdig aan de gemeente op welke locatie jullie met carbid willen gaan schieten. Dit kan
via de website van de gemeente tot 10 december!
Voorkomen is beter dan genezen en laat oudejaarsdag
een feest zijn en blijven!

Vrijdag’s worden de lijnen bij de VV weer helder gemaakt.
Bennie v.d. Meer (foto), Andries de Vries en Bonny
Sikkes verzorgen dit, en zoals op de foto is te zien
gebeurt dit heel serieus.
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Te Plak in Mirns
Wel eens van Mirns gehoord, nou nee, wel van Balk,
Oude en Nijemirdum, Sondel en Rijs, maar Mirns nooit
van gehoord.
Rijs daar was ik wel eens geweest, mijn buurmeisje Ada
werkte daar in het kindertehuis “Mooi Gaasterland.”
Op een mooie zondag mocht ik met buurman en buurvrouw in de blauwe Ford Taunus mee naar Rijs. Op de
achterbank met nog 5 kinderen in onze zondagse kleren,want toen had je nog echt zondagse kleren,waarschijnlijk een door moeder zelf genaaid jurkje een gebreid
vestje van Oma en zwarte lakschoentjes met witte sokjes. Buurvrouw in een bloemetjes jurk ,een permanentje
in het haar en buurman in zijn zondagse pak een sigaretje in zijn mond. Je kunt het je nu niet meer voorstellen,
maar er werd gewoon gerookt in de auto.
Zo gingen we dus vanuit de Noordoostpolder naar Rijs,
het zal eind jaren 60 zijn geweest.
Bij ”Mooi Gaasterland” aangekomen zag ik dat enorme
gebouw, zo statig, dit soort gebouwen had je bij ons in de
Polder niet, daar was alles nog zo nieuw, bovendien had
iedereen bij ons aan de weg hetzelfde huis.
Hier in Rijs stonden allemaal verschillende huizen, de
een nog bijzonderder dan de ander, in ieder geval maakte het grote indruk.

de. We zijn meteen lid geworden van de buurtvereniging
in Mirns en op de eerste bijeenkomst de traditionele
nieuwjaarsborrel, leerden we meteen meer dan het halve
dorp kennen. Jong en Oud, Friezen en niet Friezen, een
gemêleerd gezelschap zeg maar.
Ook was ik altijd veel in de tuin bezig en menigeen stopte
om een praatje te maken , “ Goeie hawwe jim it hjier wot
nei it sin “ werd er geroepen vanaf de weg en zo leerde
ik in korte tijd heel veel nieuwe mede Mirnsers en ook
Bakhústers kennen.
We wonen in een prachtig gebied en zien dan ook vele
wandelaars en fietsers langs ons huis voorbijkomen.
Onlangs las ik een artikel in de LC dat de provincie Friesland uitgeroepen was tot mooiste provincie van Nederland en dat Gaasterland daarvan de mooiste streek is
en binnen die streek de driehoek Bakhuizen, Rijs, Mirns
weer het allermooiste stukje is.
Nou de enige conclusie die we hieruit kunnen trekken is,
dat wij met zijn allen in het mooiste stukje van Nederland
wonen.
BOFFEN WIJ EVEN
Lida

Natuurlijk hebben we ook gewandeld in het ”Rijsterbos”,
wat een hoge, grote, dikke bomen stonden hier , dat had
je bij ons in de Polder niet, daar waren de bomen nog
dunne sprietjes en een echt bos hadden we ook al niet.
We keken onze ogen uit en we liepen door die brede laan
met zijn allen helemaal naar zee. Voor ons was het de
zee, het ”IJsselmeer “ bij Mirnser Klif.
Dat kleine meisje met haar zondagse jurkje kon toen niet
vermoeden dat ze 45 jaar later vlakbij het Mirnser Klif zou
komen te wonen.
Sondel daar was ik ook wel geweest, in de 6de klas gingen we op de fiets naar recreatiepark Sondel en sliepen
daar in bunkers , een bijzondere ervaring.
Jaren later kwamen we ook geregeld naar Gaasterland
om de Teatertún in Rijs te bezoeken alwaar regelmatig
muziekoptredens etc. plaatsvonden, echt een schitterende locatie een heerlijke relaxte gemoedelijke sfeer,daar
hadden we graag een autoritje voor over vanuit de Polder.
Als we dan weer naar huis reden zeiden we wel eens tegen elkaar je zou hier maar wonen, dan bof je toch maar.
Nou en toen was het zover in 2012 kwam ons ter ore dat
er een huis in Mirns te koop stond, dit was onze kans om
naar het mooie Gaasterland te verhuizen en zo geschied10
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1000-ogen in

BAKHUIZEN, MIRNS en RIJS
De wijkagenten van Bakhuizen, Mirns en Rijs hebben een wens...
1000-ogen in de gemeente Fryske Marren
Binnenkort is er een voorlichtingsavond voor de inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs
over een WhatsApp groep. Dit op initiatief van politie en in overleg met Dorpsbelang
BMR.
Wat houd een WhatsApp groep in:
• De bewoners informeren bij verdachte situaties eerst via de gebruikelijke weg de
politie door 112 te bellen en daarna via de WhatsApp elkaar. Ze reageren op de
melding en zorgen voor extra ogen in het dorp.
Het opzetten van een WhatsApp groep wordt door de politie graag ondersteund. Onze
wens is om 1000-ogen in de gemeente te hebben. Doet u ook mee?
We willen samen graag 1000-ogen die:
• de politie bellen bij verdachte situaties;
• de buurt informeren en samen alert zijn bij verdachte situaties;
• vreemden in de wijk aanspreken en daardoor voorbereidingshandelingen
verstoren;
• bij meldingen van verdachte situaties uitkijken naar de mogelijke daders;
• signalementen opschrijven, kentekens noteren en dit doorgeven aan de politie;
• bijdragen aan een veiligere buurt.
Aanmelden
Geef u op tijdens de WhatsApp groep voorlichtingsavond op 14 december 2016 om
20.00 uur in de Gearte en wordt één van die 1000-ogen. Door dit te doen draagt u actief
bij aan een veiligere wijk.
Tijdens deze bijeenkomst volgt nadere uitleg. Na die bijeenkomst gaan we starten met
de WhatsApp groep BMR.

Op ‘ e Hichte december 2016
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Rapportoverhandiging ‘Better Bakhuzen’
Op donderdag 10 november heeft de overhandiging plaatsgevonden van het rapport ‘Better Bakhuzen’ aan de heren,
Johannes van der Pal wethouder namens de FNP Fryske Marren, Jan Huisman, directeur van Wonen Zuidwest
Friesland en Wim van Gorkum, Koördinator Gebiedsagenda Súdwesthoeke, als plaatsvervanger van Sander de
Rouwe gedeputeerde Provinciale Staten.
Wink Blomsma, voorzitter Dorpsbelangen, heette ons allen welkom en zette uiteen wat het project ‘Better Bakhuzen’
inhoudt. Het doel is om van Bakhuizen een mooi, aantrekkelijk en leefbaar dorp te maken gericht op de toekomst.
Project ‘Better Bakhuzen’, gestart in april 2015, heeft ideeën verzameld, bijeenkomsten gehouden en projectgroepen
gevormd.
Bij deze bijeenkomsten was de belangstelling vanuit het dorp groot, wat wel aangeeft dat men Bakhuizen een warm
hart toedraagt.
Na de inleiding van Wink Blomsma werd het filmpje over Bakhuizen vertoond, gemaakt door Partoer Friesland. Het
laat o.a. zien hoe mooi Bakhuizen is, maar ook waar de uitdagingen liggen.
Vervolgens sprak Cor van Dijk van projectgroep
Centrum over hun bevindingen om het Centrum
aantrekkelijker te maken en sprak Tryntsje
Stienstra namens projectgroep Entrees, Routes,
Groen.
Beiden hebben deze middag door middel van hun
presentatie de aanwezigen een duidelijk beeld
gegeven van de ideeën om Bakhuizen op de kaart
te zetten.
Vervolgens werd overgegaan tot de uitreiking
van het door Partoer opgestelde rapport ‘Better
Bakhuzen’ .
De heren van der Pal, Huisman en van Gorkum
kregen een mooi pakket overhandigd met
daarin een CD-Rom ‘Better Bakhuzen’, het
Geschiedenisboek Om it Heech hinne en een exemplaar van de Op `e Hichte.
Wethouder van de Pal sprak zijn waardering uit over dit initiatief, de Bakhúster weet het beste wat er in zijn dorp leeft.
Gemeente kan hier van leren en wat hier in Bakhuizen bedacht is kunnen ze op andere plekken ook gebruiken.
Jan Huisman spreekt over realisatie woningverbetering. Er is in Bakhuizen een grote sociale saamhorigheid en om dit
naar buiten toe uit te stralen is het van belang om een goede naam te verkrijgen en te behouden.
Wim van Gorkum spreekt ook zijn waardering uit en vind Bakhuizen een voorbeeld voor andere dorpen. Zijn uitspraak
“Houdt het vuurtje brandend, houdt de gang erin, dit moet goed komen in samenwerking met de Gemeente, Provincie
en Woningbouw, Energie zit in het dorp, de basis is goed”.
Wim van Gorkum sluit af met de woorden “we geane mei
elkoar troch “.
Voorzitter Wink Blomsma bedankt de sprekers.
Vanuit de zaal worden er nog wat vragen gesteld met name
over de woning voorzieningen.
Er ontstond hierover een levendig gesprek met Jan Huisman
van Wonen Zuidwest Friesland.
Na afloop van de bijeenkomst kon een ieder onder het genot
van een drankje nog even napraten.

12
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BakhústerHeechsjongers
Wij,
zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden, om ons koor te komen versterken.
Wij zijn vooral op zoek naar dames, maar ook heren zijn van harte welkom.
Ons repertoire bestaat uit folksongs, shanty’s en balades. Dit in de talen Nederlands, Frysk, Duits en Engels.
Ons koor bestaat momenteel uit plusminus 30 leden, waarvan 16 dames en
14 heren.
We worden begeleid door 2 accordeonisten en een gitarist.
Dinsdagsavond repeteren we van 20.00 tot 21.30 uur. We treden 6 á 7 keer op per
seizoen.
Schroom niet en meld je aan.
Een enthousiast lid

Op ‘ e Hichte december 2016
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Kerstconcert de Snippefangers en Vocal Roses

Kerstconcert De Snippefangers en Vocal Roses

Zondagmiddag 18 december
verzorgt Blaaskapel De Snippefangers een kerstconcert
samen met de zanggroep Vocal Roses uit Oudemirdum.
Tijdens het concert zal er Böhmische blaasmuziek worden gespeeld, afgewisseld met instrumentale en vocale
kerstmuziek.
Vocal Roses bestaat uit 3 dames die popmuziek meerstemmig op hun eigen muzikale wijze zullen vertolken.
Naast de eigen optredens zullen De Snippefangers en Vocal Roses ook gezamenlijk optreden.
Een optreden om niet te missen en om alvast in de kerststemming te komen.

Aanvang: 15.30 uur
Plaats: MFC De Gearte in Bakhuizen

Yn de wike fan 10 oan ‘t en mei 15 oktober binne wy
yn Murns by de doarren lâns west. En wy ha in moai
bedrag fan
€ 99,52 by elkoar skarrele. Dankewol Murnsers!
fr.gr. Conny en Jantsje

14
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Toanielferiening St. Martinus spilet;
“Gjin bern ha wolle, mar wol krije”
13 januari 2012
Op sneon 4 en sneon 11 febrewaris sille wy in dolkomyske klucht fan Bernd Gombold foar it ljocht bringe.
“Gjin bêrn ha wolle, mar wol krije”. (Een baby om te stelen) yn in fryske oersetting fan Gurbe Dijkstra.
De frou fan de boargemaster hat wiken nei in kuuroarde west, mar wat is der mei har bard? Nei har thuskomst
wurdt it mar in frjemde boel op it oars sa rêstige gemeentehûs. It is in kommen en gean fan ferskate persoanen.
Swalker Koert komt nei moannen wer ris lâns. Hy hat in goede bân mei de gastfrije siketaresse Afke, mar oft hy ferskynt
bart der altiten wol wat frjemds. De mem fan de boargemaster hat it net sa op him stean en sjocht him it leafst sa gau
mogelik ferdwinen. Sy hat it mar wakker drok mei de karriere fan har soan Titus, dy’t boargemaster is fan in doarp yn
Fryslan.
Gemeentearbeider Berend is ien fan de âlde stimpel, hy hat bygelyks al wat oan syn biezemstok hingjen, mar wat?.
De plysje komt fertellen dat der foar it earst in earnstige misdied yn de gemeente plak hat fûn. De boargemaster hat it
mar dreech mei al dizze swierrichheden, hy komt net mear oan syn wurk ta.
En ek is der noch frou Wapstra, siz mar ‘Frou Typstra’.
Oan de ein fan it stik komme wy stadichoan te witten hoe’t alles yn elkoar stekt…
‘Gjin bern ha wolle, mar wol ien krije” is bysunder stik, wer fan alles bart. Op 4 en 11 febrewaris te sjen yn de Gearte.

Ieder voorjaar komen de leden van het LMK bij u aan de deur.
Ieder jaar verkopen zij heel veel zakken met appels.
Het is een traditie geworden. De meeste mensen zijn enthousiast.
De kwaliteit van de appels is ieder jaar goed. ( ieder jaar verkopen wij Elstars).
De actie start het komende jaar
op zaterdag 4 februari 2017 en de actie wordt afgerond op vrijdag 10 februari 2017.
Zet u de datum alvast in uw agenda.
Wij wensen u allen een gezellige december maand toe.
Het is nog erg vroeg maar de tijd gaat heel erg snel.
Namens Jappie Muizelaar en Johannes Rijpma een gezond 2017.
Gezond .Eet iedere dag een appel.

			
Op 14 december aanvang 15.00 uur is de Midwintermiddag in de Domper te Bakhuizen. Deze wordt gezamenlijk door
de KBO en de Caritas georganiseerd.
Vorig jaar was dhr Hedman Bijlsma uitgenodigd om op deze middag een presentatie te gaan houden over het schaatsenrijden. Wegens ziekte van dhr Bijlsma is dit een jaar uitgesteld.
Hedman Bijlsma zal een powerpointpresentatie gaan houden met als thema:

Onder NUL.
Ongeveer een uur lang dwaalt hij dmv verhalen en plaatjes kris kras door het heden en verleden van het schaatsenrijden. En zoals gebruikelijk sluiten we af met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Parochianen van 60 jaar en ouder en de KBO leden krijgen een uitnodiging thuis.
Mocht u geen parochiaan/KBOlid zijn en toch graag deze middag bij willen wonen dan kunt u contact opnemen met
het KBO bestuur : Mw Brandenburg-Vogelzang : tel 0514 581258.
Op ‘ e Hichte december 2016

15

Sinterklaas 2016
Als deze krant ter perse gaat is Sinterklaas met zijn Pieten alweer vertrokken naar Spanje, maar wat was zijn onthaal
in Bakhuizen spannend.
Het is zaterdag 12 november; Sinterklaas met zijn Pieten heeft besloten om 2 uur aan te komen in de haven van
Bakhuizen.
Alle kinderhartjes klopten sneller en sommige klommen zelfs op de hekken om maar een glimp op te vangen van de
goede Sint.Maarrrrrrrr….., wat is dit nu??
Geen boot in de haven, maar om de hoek bij De Steke naar de Lange Baan komt ineens een heuse Jeep met
Sinterklaas, fier rechtopstaand op het laadvlak ondanks zijn hoge leeftijd.
De zwarte Pieten dansten en liepen rondom de Jeep.Waar was de boot????
Sinterklaas en de Pieten hadden de boot afgemeerd bij de Galamadammen.
Sinterklaas vond dat de Pieten veel te weinig beweging hebben en veel te weinig sporten.Lopen vanaf de
Galamadammen is goed voor de Pieten, aldus Sinterklaas.Na vele handjes geschud te hebben en de Pieten de
pepernoten uitdeelde, ging het in optocht naar de Gearte.Voor de kleintjes was er feest in de grote zaal en voor de
wat grotere kinderen disco in de kleine zaal.
De kindjes genoten van de Acrobatische toeren die werden uitgehaald door de hoofdpiet.
Wat een feest. En daarna met spanning wachten op de cadeautjes!
Sinterklaas en alle Pieten, we wensen jullie een goede reis naar Spanje en tot volgend jaar.

16
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Gidsen Bakhuizen

Krasactie
Zo rond de herfstvakantie zijn de meiden weer bij familie en vrienden langsgegaan voor onze kras aktie om steungelden op te halen voor de club. Deze is ook dit jaar weer goed ontvangen door iedereen. De meiden waren zeer
enthousiast op weg gegaan met de krasboekjes waar dit jaar ook een extra loterij aan was verbonden. Er waren
leuke prijzen bij de middenstand uit Bakhuizen gekocht om een blijk van waardering terug te geven voor diegenen die
de club een warm hart toedragen. Iedereen daarvoor bedankt!
Al veel prijzen zijn uitgedeeld maar we hebben nog 2 staan!!! De nummers:

681 en 429.

Er ligt nog een leuke prijs voor diegene klaar. U kunt zich melden bij Annie Mous (582349).

11 november was de dag dat
wij u gingen verblijden met wat
St.maartenzang aan de deuren.
Heeft U onze mooie lampions
gezien?

Op ‘ e Hichte december 2016
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Gidsen Bakhuizen
Sinterklaasfeest gidsen
Maandag 28 november werd er weer een leuk feest op de
gidsenzolder gehouden om sinterklaas zijn verjaardag te
vieren. In groepjes gingen we richting het schelpenpaadje
achter de simmen om in het ‘pietendonker’de verdwaalde
pieten te zoeken. Gelukkig hadden we een leuk versierd
potje met een lichtje erin mee. Want het was toch eng!!
Maar we vonden 2 lieve pieten die met ons meegingen
naar de gidsen zolder. Ook moesten we letters zoeken en
hier een woord van maken. En bij thuiskomst kregen we 6
foto’s van de gidsen leiding in jongere jaren voor ons om te
raden wie het waren. Hier werd fel over gediscussieerd en
was toch nog niet zo gemakkelijk als het leek.

Door Rianne en Anouk werd er voor de pieten nog een leuk
dansje gedaan wat heel goed was ingestudeerd. Leuk.

Uilkje was deze avond wel een beetje teleurgesteld omdat sinterklaas niet de jongenspieten had gestuurd maar 2
meisjespieten. Uilkje is altijd ‘verliefd op een zwarte piet’…

hier zingt ze altijd al weken vooraf over in de hoop dat hij
weer komt. Helaas… volgend jaar beter!

Na nog even met de pieten te hebben gekletst kregen we
nog een leuk kadootje en hebben de pieten ons bijna allemaal thuisgebracht. Sinterklaas belde al op of ze soms
niet waren verdwaald want ze kwamen maar niet thuis.
Toen bleek dat ze bij de familie van Isa, Lotte en Milou
op theevisite waren gegaan. De pieten moesten bij thuiskomst gelijk op bed!

Bedankt pieten en sinterklaas voor de leuke kadootjes! Tot
volgend jaar…
Groetjes van de gidsen

Kerstfeest
Maandag 19 december is het weer tijd voor wat gezelligheid tijdens ons kerstfeest.
We gaan altijd iets moois maken voor kerst en lekker met z’n allen genieten
van een heerlijke kersttafel vol met overheerlijke broodjes en lekkers. Onder het
genot van sfeer en een muzikale noot gaan we dan vredig de kerstvakantie in en
zien we elkaar weer in het nieuwe jaar!
Voor een ieder alvast een voorspoedig eind van 2016 en de beste wensen voor
2017!
Namens alle Gidsen en leiding.
18
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Van melancholische vioolklanken tot varende voorstellingen
Grytz & Grize geane it skip yn! Op een intrigerende
affiche zie ik 4 vrolijke muzikanten staan op de oever
bij het water. Ik heb meteen kaartjes besteld.
Vandaag is het zaterdag 12 november en vanavond
ga ik naar de voorstelling, het theaterschip van Gjalt
de Jong ligt aangemeerd in Stavoren. Maar voordat
ik die kant op ga, fiets ik laat op de ochtend richting Rijs, alwaar ik een gesprek ga voeren met violist
Vincent van Dam.
Hij heeft op dat moment de première in Balk al meegemaakt plus een voorstelling in Oudega W.
Hoe ging het?
De première in Balk was erg spannend. We hebben lang
aan het programma gewerkt; de muziek, de verhaallijn,
hoe het er allemaal uit moet zien, enzovoorts. Het is heel
leuk om dan voor de eerste keer de reactie van het publiek te krijgen.
De reacties overtroffen onze verwachtingen. Mensen
waren ontroerd, vonden de muziek prachtig, het programma mooi en afwisselend.

en Douwe en ook met Carel, de cellist. Douwe schrijft
zelf Friese nummers, ons samenspel gaf de muziek extra verdieping. Zo ontstond het plan bij Douwe en Grytsje
om met ons dit programma te maken.
Ergens voelt het wel als de eerste keer, omdat ik mezelf
laat zien in de Friese media. Dat maakt het spannend.
Een jaar geleden ben je in Rijs komen wonen. Waarom?
Hier komen wonen was een sprong in het diepe. Ik zocht
rust en wijds uitzicht en ik heb het gevonden, ik woon op
een prachtige plek. Ook ontmoet ik hier veel vriendelijke
mensen en ik word hartelijk ontvangen.
Ik ben geboren in Sint Nicolaasga, opgegroeid in Emmeloord en via Nijmegen terecht gekomen in Amsterdam. Ik
verwachtte daar zo’n 10 jaar te zullen wonen, dat werden
er 32. Vorig jaar dacht ik, als ik nu niet buiten ga wonen,
dan doe ik ‘t nooit. Het werd Rijs, vanwege dit huis en
omdat ik Gaasterland mooi vind.
Ik ben hier eigenlijk opnieuw begonnen.
Al snel kwam ik Douwe en Grytsje tegen, ze wonen ook
bijna om de hoek, en speelde ik een keertje met ze mee.
Ik ben ontzettend blij dat ik hen zo snel heb ontmoet.
Dat vind ik altijd zo mooi om te zien, muzikanten vinden elkaar zo snel
Omdat je samen kan spelen, dat is het fijne van muziek
maken. Het is een kunstvorm die staat voor interactie.
Met elkaar muziek maken is leuker dan alleen, meestal.
Het klikte muzikaal direct tussen ons en vooral in hun
eigen repertoire kan ik als violist wat toevoegen. Het is
fijn dat ze mijn inbreng waarderen.

Wat moet ik me voorstellen bij ‘it skip’?
Het is een binnenvrachtschip omgebouwd tot theaterschip, dus een theaterzaaltje met nog een aparte barruimte.
Wist men jullie te vinden?
Jazeker, volle bak! 90 mensen.
Er is veel energie gestoken in de promotie, zo waren
we te zien op Omrop Fryslân en in veel Friese kranten.
Enthousiast publiek heeft zijn ervaring weer gedeeld op
facebook, dus zo ging het snel. In Oudega W heeft de
plaatselijke pizzeria een actie op touw gezet, lekkere
(on-Italiaanse) stamppot gemaakt in combinatie met ons
optreden op de boot. Wij kregen daar zelf een maaltijd
aangeboden.
Leuk is het, spelen op de boot en elke keer in een ander
stadje of dorp liggen.. een rondtrekkende voorstelling.
En na afloop met elkaar en het publiek nog wat drinken
op de boot is ook erg gezellig.
Was dit jouw eerste optreden in Friesland?
Nee, ik heb al een paar keer meegespeeld met Grytsje
20

Wat gaat het snel in de muziekwereld!
Jazeker, ik heb bijvoorbeeld ingespeeld op een nummer
van de nieuwe CD van Eddy Mulder en ik ben gevraagd
door Fokke Miedema en Hein Jaap Hilarides.
Ik merk dat de muzikale scène in Friesland uit korte lijnen
bestaat, voor je het weet is er contact gelegd.
Hoe ziet je muzikale verleden er uit Vincent?
Door de jaren heen heb ik in allerlei bands en formaties
gespeeld. Dat varieerde van folk tot pop.
Daarnaast heb ik aan vele losse projecten meegewerkt.
In Amsterdam speel ik nog steeds in Panville, een trio
met accordeonist Toni Smith en contrabassist Harm
Wijntjes. We spelen een mix van balkan- , klezmer- en
zigeunermuziek. Verder ben ik violist in de Nederlandstalige band Damp.
Je bent violist en nu wil ik natuurlijk weten waarom
Als kind van 9 jaar ben ik begonnen met viool. Mijn moeder en zus speelden piano, mijn broer klarinet. Viool was
mijn eigen keuze. Thuis werd er veel klassieke muziek
gedraaid en de klank van de viool sprak mij op jonge
leeftijd al aan.
In mijn puberteit had ik vaak geen zin om te oefenen,
mijn moeder stond erop dagelijks even samen te spelen,
Op ‘ e Hichte december 2016

na schooltijd. Toen ik daar een probleem van maakte,
werd het zelfs vóór schooltijd. Nu ben ik haar dankbaar,
het is goed dat ik altijd ben blijven spelen.
Ik heb gespeeld in het Regionaal Jeugdorkest en later
in het Sweelinck Orkest, van de Universiteit van Amsterdam.
Rond mijn 21e wilde ik wel eens wat anders dan klassiek.
Ik had behoefte aan experimenteren, wilde van die bladmuziek af.
Dat kostte nog wel de nodige moeite om daar een eigen
weg in te vinden. In het begin was het erg moeilijk om
opeens zonder bladmuziek te spelen. Dat was geheel
nieuw voor mij. Via een bevriende gitarist kwam ik in
aanraking met Ierse muziek. Ook ging ik elektrische viool spelen in een popband. Later ontdekte ik de Klezmer
-en balkanmuziek. Mijn hart ligt denk ik voornamelijk bij
deze muziek.

lijk. En het is leuk elke keer weer nieuwe nummers uit te
zoeken en in te studeren.
Met Panville hebben we door de jaren heen een uitgebreid repertoire opgebouwd. We geven onze eigen invulling aan veelal traditionele nummers. Ik heb denk ik mijn
eigen manier van spelen ontwikkeld. Ik ben zeker geen
purist. In Amsterdam heb ik een tijdje les gehad van Nello Mirando, een grote naam in de zigeunermuziek. Van
hem heb ik geleerd om te spelen vanuit je hart. Daar gaat
‘t uiteindelijk om.
Klinkt als een liefdesverhouding, jij en je viool.
Een liefdesverhouding gaat misschien wat ver, maar ik
zou niet zonder de viool kunnen inderdaad.
Ik ben altijd blijven spelen en vind het leuk om op te treden.
Ik hoop dat ik mijn muzikale activiteiten hier in Friesland
kan uitbreiden.
In Amsterdam gaf ik les aan enkele volwassenen en dat
zou ik hier ook wel weer willen doen. Iemand die al viool
speelt en weer eens les wil, of iemand die ermee wil beginnen, ik vind het inspirerend.
Ik geef geen vioolles aan kinderen want daarvoor ben
ik niet opgeleid maar vind het wel leuk om op scholen
kinderen te laten kennismaken met de viool. In een paar
lessen kunnen ze dan uitvinden of dit instrument misschien iets voor hun is. In Haarlem heb ik dit met veel
plezier enkele keren gedaan.
Daarnaast doe ik graag studiowerk en sta ik open voor
nieuwe muzikale ontmoetingen.
Hoe kan men je bereiken Vincent?
Mijn mailadres is: vincentvdam@gmail.com

Wat raakt je in dit genre?
In bijvoorbeeld de Hongaarse zigeunermuziek heeft de
viool een prominente rol. Melancholische vioolklanken
spreken tot mijn verbeelding, daar houd ik van. Klezmer
vindt zijn oorsprong ook in de Balkan. Veel klezmernummers staan in mineur. Het ontroert me, het verdriet in die
muziek. En tegelijkertijd is deze muziek toch ook vaak
weer vrolijk en opzwepend. Hierdoor is er veel variatie
aanwezig en blijft het elke keer spannend invulling te geven aan nummers.
Hoe vaak oefen je?
Ik studeer eigenlijk wel dagelijks. Alleen al voor het bijhouden van de techniek en de intonatie is dit noodzakeOp ‘ e Hichte december 2016

Inmiddels ben ik naar de voorstelling geweest, op
het prachtige theaterschip van Gjalt. Entree is de
bar, we kregen een lekker bakje koffie of thee bij binnenkomst. Het zaaltje zag er knus uit en ik was blij
verrast dat we op heuse pluche theaterstoelen plaats
konden nemen. De voorstelling begon mooi, met een
leeg podium, de muzikanten kwamen één voor één
op. Wat mij opviel was de vanzelfsprekendheid waarmee ze op het podium stonden, de bewegingen soepel, de vrolijke uitstraling. Ze hebben het overduidelijk goed met elkaar en dat werkt aanstekelijk.
De muziek was prachtig, teksten ontroerend en tussendoor genoeg luchtige, zelfs komische momenten.
De persoonlijke verhalen van Douwe, Grytsje,
Vincent en Carel waren stuk voor stuk interessant.
Kortom, ik heb mij geen moment verveeld en voor
ik het wist stonden we na afloop samen een biertje
te drinken. Deze voorstelling zou mijns inziens door
heel Friesland en omgeving te zien moeten zijn!
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Wintertijd . . .
De winter is voor mij een periode van bewustwording – een tijd
waarin onze ervaringen en veranderingen hun plek vinden in
ons leven, als mens, als gezin en als deel van de samenleving.
Onze aandacht is meer naar binnen gericht, we evalueren wat
er in het afgelopen jaar is gebeurd, wat onze verwachtingen zijn
en ontwikkelen nieuwe plannen, ideeën en projecten voor het
jaar dat komen gaat.
Winter is een tijd van Sint Maarten – waarin gezongen wordt
met elkaar, er lekkers wordt uitgedeeld en lampionnen voor
prachtige versiering zorgen door de donkere straten en aan
onze deur. We krijgen bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet,
delen cadeautjes met elkaar, drinken warme chocolademelk en
eten ongegeneerd pepernoten, banketstaaf en speculaas.
We zijn meer thuis, lezen vaker een boek en mijmeren over
ons leven, onze verwachtingen, teleurstellingen en dromen. We
halen de gezelligheid naar binnen, eten erwtensoep, rookworst
en boerenkool, steken kaarsjes aan en genieten van het
haardvuur – alleen of met elkaar.
We zoeken naar de allermooiste kerstboom, we versieren ons
huis of gaan op vakantie en sluiten het oude jaar af met vuurwerk,
champagne en oliebollen. Een nieuw jaar is in aantocht, een
jaar waarin alles kan en waarover nog niets zeker is – als een
blanco pagina – waarin de belofte compleet is en onze mogelijkheden onbegrensd.
Winter is ook een seizoen waarin de kans bestaat op sneeuw en ijs, waarin we schaatsen, skiën, slee rijden
en misschien toch wel weer een Elfstedentocht meemaken maar de winter is ook een tijd voor bezinning, voor
verwondering en zoeken we wat vaker de stilte op - zowel in onszelf als om ons heen.
En ook de natuur houdt zich rustig en stil – bezint zich net als wij – op wat komen gaat. En als er al iets gebeurt dan
is dat onder de grond, voor ons niet zichtbaar – maar wel aanwezig, wachtend op de warmte en het licht van de lente
om te ontwaken en ons te bekoren met zijn magie...
Agnes P.
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Lekkere recepten voor een heerlijk kerstdiner
(recepten voor 4 personen)
De mooiste periode van het jaar is al weer begonnen. De dagen worden korter, de
temperaturen dalen, de sneeuw komt eraan. Lekker piano muziekje aan, kaarsjes
branden. Kortom de gezelligheid in de huiskamer is aanwezig, daarbij is het bereiden
van een heerlijke diner niet weg te denken, met elkaar onder het genot van een goed
glas wijn, het diner bereiden. De redactie heeft mij gevraagd om een suggestie voor
het kerstdiner te geven.
Bij het bedenken van het diner ben ik uitgegaan dat alle ingrediënten verkrijgbaar zijn
bij Spar Flapper in Bakhuizen. De wijnsuggesties hebben we inmiddels kunnen proeven tijdens de wijnproeverij. Het
menu kunt u proeven tijdens de jaarlijks terugkomende proeverij avond voor de kerstdagen in de Spar.
Mocht u vragen hebben of misschien wel hulp tijdens het diner, kunt u mij altijd bellen.
Tevens ben ik natuurlijk altijd beschikbaar als u een catering bedrijf zoekt. Ik verzorg al uw wensen betreffende het
organiseren van uw feestje of event. Zowel bij u thuis als een totaal event op uw werk.
Vriendelijke groeten en hele fijne feestdagen toegewenst,
Matthijs de Korver
Aligoté Catering & Events
06-83161102

Vitello tonato

Bereiding:

Ingredienten:
•
12 mooie plakken fricandeau
•
1 blikje john west tonijn op olie
•
Mayonaise (liefst zelf gemaakt)
•
Zongedroogde tomaatjes
•
Gesneden zwarte olijfjes
•
Pijnboompitje
•
Fijn gesneden rode ui
•
Lollo rosso sla
•
Fijn gehakte peterselie
•
Peper, zout, citroensap

Verdeel 3 plakken fricandeau per bord. Plaats in het midden de stukje lollo rosso sla als een mooie bloem.
Voeg mayonaise peper, zout en citroensap aan de tonijn
en meng dit goed met een vork door elkaar.
Verdeel dit mengsel in kleine bolletjes over de fricandeau
heen.
Verdeel de zongedroogde tomaatje, pijnboom pitjes, olijfjes, uitjes ook over de fricandeau.
Maak het plaatje af met verse peper uit de molen.
Gegrilde Hollandse Biefstuk met een saus van Blue Stilton

Wijnsuggestie:
Great Expectation, Sauvignon Blanc 2015, Zuid-Afrika

Mayonaise

Bereiding:

Ingredienten:
•
Rauw ei
•
Witte wijn azijn
•
2 teentjes knoflook
•
Grove mosterd
•
Milde olijfolie
•
Z/P

Doe het ei, azijn, knoflook en de grove mosterd in een
hoge maatbeker. Gebruik een staafmixer om alles goed
door elkaar te mixen. Voeg in een dun straaltje heel langzaam de olijfolie toe ter wel de staafmixer in de vloeistof
heen en weer beweegt. Voeg net zolang olie toe tot de
mayonaise op juiste dikke is. Voeg Z/P toe naar smaak.

Witlof soepje

Bereiding:

Ingrediënten:
•
Witlof
•
Kippenbouillon
•
Room
•
Eventueel rosé garnaaltjes,
of wat dun gesneden ham plakjes

Snij de witlof in blokjes en bak deze in de olijfolie. Als
de witlof gaar is doe deze dan in de keukenmachine of
blender en maal de witlof zo fijn mogelijk, voeg room en
kippenbouillon toe naar smaak. Warm de soep op en
voeg Z/P naar smaak toe. Serveer het soepje als tussengerechtje in een cappuccino kopje. Eventueel kun je
wat rosé garnaaltjes of wat kleine plakjes ham onder in
het kopje leggen. Garneer af met wat gehakte peterselie.
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Recepten Kerstdiner
Gegrilde Hollandse Biefstuk met een saus
van Blue Stilton
Ingredienten:
•
Biefstukje ongeveer 180 gr pp
•
Blue stilton
•
Slagroom
•
Courgette
•
Aubergine
•
Punt paprika
•
Kastanje champignon
•
Verse knoflook
•
Rode wijn
•
Roseval aardappel
•
Zeezout
•
Olijfolie
•
Italiaanse kruiden
•
Zout en peper
Wijnsuggestie:
Les Aigles d’Anthonic,
Merlot uit de Medoc, 2013
Frankrijk,

Wentelteefjes van krenten kaneel slof
met appeltaartijs
Ingredienten:
•
Krenten kaneelslof
•
Melk
•
Eieren
•
Suiker
•
Kaneel
•
Roomboter
•
Slagroom
•
Vers fruit
•
Appeltaartijs

Bereiding:
Strooi verse peper over de biefstuk, geen zout. Bak de
biefstukjes bruin in voorverwarmde olijfolie. Snij de courgette, aubergine, punt paprika en champignons in kleine
blokjes zoals ratatouille de witte kern niet gebruiken, is
heel veel volume en heeft weinig smaak.
Pers 2 teentjes knoflook en fruit deze in een koekenpan
met warme olijfolie, voeg de ratatouille toe en bak deze
bijtgaar, blus af met scheutje rode wijn en voeg peper en
zout op smaak toe.
Snij de blue stilton in kleine blokjes en doe deze in en
melk pannetje, voeg klein beetje slagroom toe en verwarm dit al roerende heel langzaam totdat de kaas en de
room helemaal gesmolten zijn en het een saus is.
Schep de ratatouille midden op een bord, leg hier de biefstuk op en schenk de saus op het bord langs de ingrediënten.
Was de rosevalaardappel, deze hoeft niet geschild te
worden. Snij de rosevalaardappel in 4 of 6 blokjes beetje
afhankelijk van de grote. Zet een pan op met voldoende
water, laat deze aan de kook komen en voeg vervolgens
de aardappels toe, kook deze 4 minuten. Giet de aardappels af en zet even op kleine vuurtje terug om overtollig
vocht te laten verdampen. Verdeel de blokjes aardappel
in een ovenschaal en besprenkel met lekker wat olijfolie,
voeg zeezout toe, knoflook, Italiaanse kruiden etc. Zet dit
in oven van 180 graden 20 tot 30 minuten, af en toe even
in prikken om te kijken of de aardappels gaar zijn.
Serveren zelf producten die wenselijk zijn, bijvoorbeeld
stoofpeertjes, spruitjes, aardappelpuree van zoete aardappel etc.
Bereiding:
Klop in een platte schaal de melk, eieren, suiker en kaneel
goed door elkaar. Leg de gesneden stukjes kaneelslof in
deze vloeistof. Verhit op half vuur een klont roomboter
in de koekenpan. Laat de boter niet verbranden. Bak de
plakjes kaneelslof in de pan tot een mooie bruine wentelteefje. Serveer 2 wentelteefjes per gast, presenteer op
groot rond bord met appeltaartijs, slagroom en room fruit.

Donderdagavond, 24 november was weer de, inmiddels jaarlijkse, wijnproeverij.
Ditmaal in het dorpshuis “Begine” in Hemelum.
De organisatie was in handen van Edward Flapper (Spar) en Matthijs de Korver (Aligoté Catering).
Prachtige wijnen kwamen langs zoals de Great Expectation, Sauvignon Blanc 2015, Zuid-Afrika en de Les Aigles
d’Anthonic, Merlot uit de Medoc, 2013 Frankrijk. Deze wijnen heeft Matthijs de Korver ook als wijnsuggestie bij het
kerstdiner gebruikt.
Afsluitend kon een ieder nog de verrukkelijke Port noval uit Portugal proeven.
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Corrie Boersma – Konst en it getal 27

Corrie woe as lyts famke al kapster wurde. Se hie genôch
froulju om har hinne om op te oefenjen mei de skjirre en
mei krulspjilden: in mem, trije suskes, in nicht. Dus doe’t
har âlden, troch harren petroaljehandel, hearden fan in
plakje foar in learling kapster yn Warkum, wiene se gau
beret.
Dat dêr gong Corrie op har fjirtiende mei de bus nei Warkum. Se stie op pepier as ‘hulp yn ‘e húshâlding’, want se
mocht net earder as mei 15 jier ‘learling-kapster’ hjitte.
Se moast dingen dwaan as helpe mei it opwarmjen fan ‘e
tangen foar Tiède-permanent.
Se gong ien dei yn ‘e wike nei Ljouwert, nei de kappers-oplieding; leren-werken, soene we no sizze.
Nei twa jier gong se fjirder foar ‘aankomend kapster’ en
doe noch twa jier as ‘vakbekwaam kapster’. Mei dat lêste
diploma mocht se ek in eigen saak begjinne.
Se wie yntusken oerstapt nei kapper Sinnema yn Koudum. En mei har tredde diploma runde se mei Gerry Wagenaar (letter Bergsma -Wagenaar) in kapperssaak yn
Balk. Hja hiene in moaie tiid en binne beide yn dy tiid
ek trouwd. Corrie ferhuze mei har Jaap nei de A. Rampionstrjitte nûmer 27.
Dêrnei hat Corrie noch yn ‘e Jouwer, de Lemmer en yn
Boalsert wurke. Se ried dêr dan yn har griene keverke
hinne.
Yn it begjin wie der dus it Tiède-permanent dêr’t mei warme tangen de krullen yn it hier fêstlein waarden. De tangen waarden opwaarme boppen in spiritusbrander. As
se te kâld wiene hâlde de krul net en as se te hyt wiene
skroeide it hier!
Der wiene earst ek noch in protte froulju dy’t it hier ‘omheech ‘ hiene. Dat moast mei krullers en mei opkjimmen
keunstich boppen- en achterop de holle fêstsetten wurde,
sadat it in hiele wike sitten bleau. Nei ien wike waard it
bywurke en nei de twadde wike waard it wosken en hielendal opnij dien.
Doe, no 40 jier ferlyn, kaam de kapperssaak fan Weijers
(der foar fan Klaas Bleeker) oan ‘e Sint Odulphusstrjitte
nûmer 27 te keap. Dêr hoechden Corrie en Jaap net sa
lang oer te stinnen. Wat wol wat swier foel: Jaap syn mercedes moats ferkocht om it betelje te kinnen.
Mar wat ha se sparre om der letter wer ien keapje te kinnen!
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Jaap wie nei in ûngelok ôfkeurd fanwege syn rêch en siet
yn ‘e WAO. Sadwaande wie er altyd tús en koe er Corrie
oan alle kanten bystean. Dat hy die de fertsjintwurdigers,
de kofje of thee foar de klanten en it iten foar Corrie. Èn,
wat ek tige wichtich wie: as de klanten wat muoite hiene
om op ‘e saak te kommen, dan helle Jaap harren wol op.
Mei de mercedes, fansels!
Dat joech ekstra sjeu oan it kappersbesyk. En as in klant
oanjoech dat se al in tiidsje net de sé sjoen hie, dan riedt
Jaap efkes lâns it koepeltsje. Of se stoppen by Hennies
frituur foar in ijsco. Of se rieden efkes troch de bûkeleane
nei Âldemardum, omdat dy sa moai is yn ‘e maaitiid.
Doe’t Jaap syn sûnens achterútgong hat Corrie der bewust foar keazen om troch te gean mei de saak. Dat wie
soms wol swier, want dan moast se jûns nei it wurk noch
nei him ta, mar oan ‘e oare kant hat it kontakt mei de
klanten har der yn die tiid ek trochskuord. Ek neidat Jaap
acht jier lyn ferstoar.
Dat fynt se ek in hiel moaie kant fan har fak en har eigen
saak: it sociale kontakt. Want oarsom wurket dat ek sa:
as in klant wat meimakke hie soarge se der foar dat sa’n
ôfspraak rûnom kofjetiid wie. “It liket soms wol wat op ‘It
Trefpunt’”. In protte minsken kin se natuerlik al hiel lang.
Sa diele jo troch de jierren hinne lief en leed.

Yn har tiid binne de kapsels hieltyd losser wurden; it stiif
opkjimde hier fan eartiids feroare yn permanentsjes, lang
los hier, boblijn, koart en mei oeral frije plukjes. De lêste
jierren is it foaral kleurje en knippe. En ek it kleurjen is
feroare: dat wie eartiids folle agressiever foar it hier. En
natuerlik ek foar de kapster har hannen.
Ek oare dingen feroaren op it kappersflak: der komme
eins gjin fertsjintwurdigers mear. Corrie bestelt, as moderne sakefrou, har dingen op it internet. En soms rydt se
nei de kappersgruthandel yn Ljouwert.
It hat Corrie net útmakke wat se dwaan moast: al wie it
mar byknippe fan in pony, as de klant dêrnei dêr bliid mei
de doar útstapte, hie Corrie foldwaning fan har wurk. En
dêr giet it fansels om.
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40 jier Kapsalon Corrie yn Bakhuzen: dat betsjut dat se
dy iepene doe’t se 27 jier wie. “Ja, dat kloppet, dat wie op
27 septimber 1976”.
Se sjocht der net tsjinop om mei pensioen te gean. It is
krekt de leeftyd dat se dat neffens ús regear moat: 67 jier.
Se hat wol it gefoel dat se har trouwe klanten wat yn ‘e
steek lit, mar dy pebearret se sa goed mooglik ûnder te
bringen by de beide oare kapsters dy’t yn Bakhuzen sitte.
Se hat al in tiid lang stadich wei ôfbouwd. Hieltyd in deidiel mear ticht, sadat se der al wat oan wenne koe.
Nei 27 desimber is it dan safier. Dan kin se genietsje fan
har frije tiid en har hobby: fytse mei har susters en sweager. Mei de elektryske fytsen fleane se no al oeral hinne
en dan kinne se der ek op in tongersdei of freed op út, as
it dan moai waar is.
Sûnt dat Jaap net mear foar har iten kôkje koe, kriget
Corrie tafeltje-dekje fan café Domper.
Mar no sil se yn it nije jier ek foar harsels iten kôkje. Liket
dat har net muolik ta? “Nee, ik ha fansels al de húshâldskoalle dien en derby steane der tsjintwurdich sokke leuke
resepten op internet”.
Dus 24 desimber is de lêste dei dat je noch troch Corrie
knipt wurde kinne en dêrnei sille we har foaral op ‘e fyts
treffe.
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Better Bakhuzen
Rapport ‘Better Bakhuzen’ officieel overhandigt aan Provincie
Donderdag 10 november jl. namen Wim van Gorkum namens gedeputeerde De Rouwe, wethouder Van der
Pal en directeur Huisman van Wonen Zuidwest Friesland het rapport ‘Better Bakhuzen’ in ontvangst. Het
betreft het integrale plan met vier onderliggende projecten, die van belang zijn voor de verbetering van de
leefbaarheid en vitaliteit van Bakhuizen. Projecten, die gezamenlijk in twee verschillende fasen met en door
dorpsgenoten zijn bedacht en inmiddels voortvarend worden opgepakt. De overhandiging van het rapport
gaf het Coördinatieteam Better Bakhuzen de gelegenheid om het programma verder toe te lichten. Maar ook
om met elkaar in gesprek te gaan over uitdagingen waar men in de uitvoering op dit moment tegen aanloopt.
Helaas was gedeputeerde De Rouwe op het laatste moment verhinderd , echter de honneurs werden goed waargenomen door de heer Wim van Gorkum van Streekwurk. De bijeenkomst gaf Wink Blomsma als voorzitter van het Coördinatieteam Better Bakhuzen de gelegenheid om meer te vertellen over de achtergrond van Better Bakhuzen, het
proces dat samen met dorpsgenoten is doorlopen en uiteraard de gekozen projecten. Van dit traject staat inmiddels
een mooi filmpje op youtube, te zien via https://www.youtube.com/watch?v=2LQw9u-9-hQ .
Ook werden twee van de vier onderliggende projecten toegelicht. Cor van Dijk stond uitgebreid stil bij de eerste uitgewerkte ideeën van het project ‘Geef het dorp een centrum’. Tryntsje Stienstra nam de toelichting op ‘Entrees, routes
en groen’ voor haar rekening. Hierdoor konden we de aanwezigen laten zien dat we als Bakhústers voortvarend aan
de slag zijn gegaan met alle ideeën die in de eerste twee fasen zijn bedacht. Inmiddels wordt er namelijk hard gewerkt
om al die ideeën om te zetten naar concrete plannen. Na de presentaties zijn de aanwezigen in gesprek gegaan over
de uitdagingen waar de betrokkenen in de projecten tegen aanlopen.
De aanwezigen kijken terug op een zeer goede bijeenkomst met een officieel moment voor de uitreiking van het
rapport. De reacties van Van Gorkum, Van der Pal en Huisman waren enthousiast en ook werd uitgesproken dat we
op hulp kunnen rekenen. Hulp die hard nodig zal zijn om plannen nog verder te brengen en uiteindelijk uit te kunnen
voeren.
Want ja, Bakhuzen is nú een fijn dorp om in te wonen, werken en te recreëren en dat willen we graag zo houden.
Bakhústers zetten zich daarom graag in om het dorp verder te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. En
daarvoor is het programma ‘Better Bakhuzen’ gestart; allemaal om toe te werken naar een duurzaam en vitaal dorp
waarin het voor jong en oud prettig leven is én blijft! Maar dat kunnen we niet alleen; hulp van Provincie en Gemeente
zijn daarbij zeker nodig.

v.l.n.r. Van Gorkum (Provincie Fryslân/Streekwurk), Van der Pal (Gemeente Fryske Marren), Huisman (Wonen Zuidwest Friesland) en Blomsma (voorzitter Coördinatieteam Better Bakhuzen)
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Better Bakhuzen
Opwaardering bedrijventerrein ‘De Burde’
Eén van de projectgroepen binnen Better Bakhuzen houdt zich bezig met onder andere het opwaarderen van
het bedrijventerrein. De Ondernemersvereniging werkt hierin nauw samen met de Gemeente. Inmiddels is er
hard gewerkt om het bedrijventerrein te verfraaien door flink onderhoud te plegen en op te ruimen, zodat het
terrein aantrekkelijker wordt voor ook nieuwe bedrijven want er zijn nog kavels te koop.
Projectgroep ‘De Burde en andere bedrijvigheid’ richt zich op het verfraaien van het bedrijventerrein, maar kijkt bijvoorbeeld ook naar de ontsluiting van het terrein en veilige aanrijroutes. Het bedrijventerrein is een belangrijk speerpunt, want er zijn veel bedrijven gevestigd die op hun beurt weer zorgen voor goede werkgelegenheid in ons dorp.
Maar er zijn ook nog kavels beschikbaar en u begrijpt dat een net en fraai bedrijventerrein aantrekkelijker is voor nieuwe bedrijven. Een zogenaamde ‘quick win’ zit daarom bij plegen van onderhoud, opruimen en dergelijke. Inmiddels
is de entree van het terrein al flink aangepakt doordat de firma Boltjes het pand en het groen goed onderhanden heeft
genomen. Ook de muur van de oude loods wordt nog aangepakt.
Maar andere bedrijven zijn ook flink aan de slag gegaan en zo ziet
het terrein er stap voor stap netter en verzorgder uit.
Inmiddels vordert de nieuwbouw van MHBC (voormalig Mallinckkrodt) gestaag en staat er straks aan de rechterkant van de entree
een mooi nieuw pand. Als Bakhuizen mogen we erg blij zijn dat
dit bedrijf ervoor heeft gekozen om op ons bedrijventerrein deze
nieuwbouw te realiseren. Een aanwinst voor het dorp en de gemeenschap!
Bij een mooi bedrijventerrein hoort natuurlijk ook een goede plattegrond. Bij de Skuniadyk stond al een hele poos een plattegrond
die niet alleen gedateerd was, maar ook gewoon oud en versleten.
Inmiddels heeft de Gemeente daar een mooi nieuw bord geplaatst zodat alle bedrijven voor bezoekers goed te vinden
zijn. Daarnaast ziet de entree van het dorp er ook meteen netter uit.

Projectgroep ‘Geef het dorp een centrum’ in gesprek
Deze projectgroep bekijkt hoe we Bakhuizen meer een centrum kunnen geven. Het pleintje bij de Spar is
daar een onderdeel in. Inmiddels is met de dorpsgenoten met aangrenzende winkels, bedrijven en woningen
gesproken.
De projectgroep heeft onlangs gesproken met de dorpsgenoten die winkels, bedrijven en/of woningen hebben aan
het pleintje bij de Spar. Tijdens deze individuele gesprekken zijn de eerste ideeën van de projectgroep toegelicht en is
men hierover met elkaar in gesprek gegaan. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in de verdere
planvorming.

Onderzoek bij verenigingen loopt
De projectgroep ‘Sociaal en economische leefbaarheid’ heeft onlangs een onderzoek bij verenigingen uitgezet om een goed beeld te krijgen van zaken waar verenigingen op dit moment tegen aanlopen en met welke
uitdagingen zij te maken hebben.
Bakhuizen kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven en veel saamhorigheid. Verenigingen zijn uiteraard zeer
belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Echter, wijzelf, de maatschappij en de wereld om ons heen verandert en
dat heeft een groot effect op alle verenigingen die actief zijn.
Het onderzoek onder de verenigingen moet meer duidelijk maken waar een ieder specifiek tegen aanloopt om vervolgens deze input te gebruiken bij verdere planvorming. Want de projectgroep is het er zeer over eens dat verenigingen
belangrijk zijn voor de leefbaarheid in het dorp. Verenigingen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld en ingeleverd, worden vriendelijk verzocht dit alsnog te doen zodat er een goed totaalbeeld gevormd kan worden.
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Gearte n i js
Flinke stappen met nieuwe verlichting

In de vorige Gearte nijs meldden we al dat onze aanvraag voor subsidie voor vervanging van de verlichting in de
sporthal is gehonoreerd. Met het toegezegde subsidiebedrag is 80% van de kostprijs gedekt. Inmiddels is de ledverlichting voor de sporthal besteld en de planning is dat we in de kerstvakantie de huidige verlichting zullen vervangen.
Als alles volgens plan verloopt, kunnen alle gebruikers dus na de kerstvakantie onder de nieuwe verlichting in actie
komen. Wie weet heeft dit ook nog een positieve invloed op de sportieve prestaties!
Voor de plaatsing van de verlichting wordt overigens nog een beroep gedaan op vrijwilligers, zodat we de totale
kosten in de hand kunnen houden. Wie wil helpen of meer informatie wil, mag zich melden bij Robert Terpstra op 06
53139186! Uiteraard wordt de verlichting onder professionele begeleiding aangebracht en er zijn meerdere klussen
te doen, dus voor elk wat wils.
Inmiddels heeft het bestuur ook besloten om de verlichting in de grote zaal aan te pakken. De verlichting is daar al wat
langer een probleem namelijk. Met name de muziekverenigingen hebben er last van, want noten en teksten zijn bij
de huidige verlichting niet goed te lezen. Als bestuur willen we natuurlijk niet dat slechte verlichting resulteert in ‘valse
noten’, dus reden genoeg om ook hier stappen te maken nu dit financieel ook mogelijk is.
De tl-buizen in de Modevakschool zijn inmiddels vervangen door nieuwe, zodat ook hier gewerkt kan worden bij beter
licht. Daarnaast is er een traplift geplaatst; hierdoor kunnen nu ook minder-validen creatief aan de slag met stof. De
Modevakschool heeft zelf voor de financiering gezorgd waar het bestuur hen heel dankbaar voor is. De lift is namelijk
volledig gefinancierd door Stichting Jonkvrouwe J.E.J.Bas Backer.

Nieuwe asbakken al ontdekt?

Wellicht heeft u ze al gezien óf wellicht nog niet… Bij de hoofdingang en bij de blokhut zijn inmiddels nieuwe asbakken
opgehangen, zodat peuken hierin gegooid kunnen worden en we de grond bij deze ingangen netjes en opgeruimd
houden. Langs deze weg een vriendelijk verzoek aan de dorpsgenoten die af en toe een sigaret opsteken bij de
Gearte… wilt u alstublieft de peuken in de asbak gooien? We vinden ze nog regelmatig op de grond namelijk. En, een
ander er vriendelijk op attenderen mag natuurlijk ook altijd! Zo houden we het samen netjes en schoon.

10 december 2016
Springwedstrijd gymnastiek - diverse verenigingen
i.s.m. BEO
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
17 december 2016
Krystkuier
Aanvang: 17.00 uur
18 december 2016
Kerstconcert Snippefangers
Aanvang: 15.30 uur
29 december 2016
Oliebollentoernooi volleybal BEO
26 december 2016
Krystpop Oars
M.m.v. ‘Black Roses’en ‘DJ Dennie’
Aanvang: 20.30 uur
Entree: € 8,00

3 januari en 7 februari 2017
Samen eten - Caritas
Aanvang: 12.00 uur
6 en 7 januari 2017
Swalkershús toernooi
7, 14, 21, 28 januari en 11 februari 2017
SWH pupillen voetbaltoernooi
Tijd: 9.00 – 13.00 uur
8 januari 2017
Familievolleybal toernooi BEO
4 en 11 februari 2017
Uitvoering toneelvereniging St. Martinus

Bestuur:

Voorzitter = vacant, René Glashouwer, Klaas Muizelaar, 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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Uitslag Nationale Zonnebloem

UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2016
Datum trekking: 24 oktober 2016

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2016.
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan Stichting
SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014.

PRIJSNR
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

LOTNR
0082005
0466420
0996993
0388578
0162628
0674349
1011526
1056342
0619110
0506115
0539735
0946230
0611800

PRIJSBEDRAG
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

PRIJSNR
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

LOTNR
0823745
0410033
0954076
0282470
0823328
0603305
0437359
0210016
0046441
1131326
0909501
0573868

PRIJSBEDRAG
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00
€
450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs
12879
€ 100,00
27e prijs
26431
€ 100,00
28e prijs
53437
€ 100,00
29e prijs
5671
€
50,00
30e prijs
1761
€
50,00
31e prijs
7593
€
50,00
32e prijs
901
€
15,00
33e prijs
765
€
15,00
34e prijs
402
€
15,00
* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
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Feestmiddag van de Zonnebloem
Feestmiddag van de Zonnebloem op woensdagmiddag 26 oktober in De Gearte.
Dit was niet zo maar een feestmiddag tussen alle bedrijven door, maar een onder de speciale regie van
Bakhuizen van de afdeling Bakhuizen/Hemelum/Koudum van de Zonnebloem georganiseerd feest
en een waarachtig feest werd het en was het. Natuurlijk waren er voorbesprekingen en voorbereidingen die culmineerden in een 18 personen tellende vrijwilligersinzet vanaf 10.00 uur ’s morgens met
allerlei keukenvoorbereidingen, maar ook
zaalindeling, stoelen, tafels, tafels dekken,
bloemetjes, cadeautjes, toneelvoorbereidingen, etc. etc. tot
de feestelijke opening van de feestelijke bijeenkomst door
Ukkie om 14.00 uur plaatsvond.
Griet Wiersma trad tot groot enthousiasme van de 120 aanwezigen zo’n 2 x 40 minuten op en het typetje “Japke Taksi”
werd een daverend succes, evenals haar “Frysk hynder”
en tot veler inzet en ontroering het massaal meegezongen
volkslied.
Het publiek genoot van dit alles volop, maar op haast
onnaspeurbare wijze zorgde de vrijwilligersinzet voor het
wel en wee van alle gasten, zij zorgden en genoten van
het genieten van anderen als een verpersoonlijking van de
Mater Amabilis van de Zonnebloemgedachte.
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Prinsonthulling
Op zaterdag 12 november was het dan zover! De prinsonthulling! Officieel is dit op de elfde van de elfde om
elf minuten over elf. Maar wij hadden als CV De Blauwe
Bok besloten om het ook dit jaar weer op een zaterdag
te doen en zo ook weer op een prachtige en gezellige
locatie in “Café De Domper”.
Om 21.00 uur was de aanvang en DJ Tropical bracht
ons gelijk in de goede stemming door de juiste muziek te
draaien. Het bier vloeide rijkelijk uit de tap en De Blauwe
Bokken waren er klaar voor!
Rond 22.00 uur werd een ieder welkom geheten en werd
een eerste optreden verzorgd door “Lady Gaga” met
“Pokerface”. Het topje van de ijsberg was eraf.
Het volgende optreden waren “De Alpenzusje” met
“Kontebonke”. Ze kregen de Raad van Elf van hun barkruk. Er zaten zeer verrassende stukken in! Als laatste
sloten de “Truckers” af met “Luf” met “Chalalalal…”. Vele
handen gingen met hen de lucht in. Prachtige optredens
dus…..maar stil kijkend naar de klok begon deze stiekem
door te tikken en de spanning nam toe. In ons midden
waren stiekem ook 2 Pieten aangeschoven. Zij zette de
boel even op zijn kop en de spanning nam even wat af
bij een ieder.

Rond 23.00 uur kwamen ineens Britt Dekker en Ymke
Wieringa ten tonele. Britt en Ymke presenteerde de Prinsonthulling op hun eigen hillarische manier. “De Kwis”!
Ymke had vragen uit het boek “Om it Heech hinne” bedacht en Britt ging deze vragen stellen aan mensen uit
het publiek. Bij elke vraag kon men een stukje foto van
de nieuwe Prins verdienen. Bij géén goed antwoord belandde het puzzel fotostukje in de prullenbak. Bij een
goed antwoord werd het stukje fotopuzzel opgeplakt door
Ymke en zo kwam de Prinsonthulling ineens héél dichtbij.
En toen ineens zag men het! De nieuwe prins was bekend…………. Ramon van Amersvoort!
Prins Pietorius den Urste deed afstand van scepter,
mantel en steek. En werd officieel opgenomen door 2
Senaatsleden (ex- prinsen) in de Senaat. Prins Pietorius
den Urste bedankte een ieder voor een geweldig en fantastisch jaar die hij mocht hebben en wenste de nieuwe
Prins heel veel succes en plezier toe. Hij gaf daarbij zijn
scepter over aan Prins Ramonus den Urste. En deze las
zijn proclamatie (11 regels ) voor. Waarin zijn lijfspreuk is:
“We zuipen tot we vallen, met carnaval gaan we knallen!”
De Prins ontving de vele felicitaties en samen met Prins
Ramonus den Urste gingen we het knalfeest in.
Rond middernacht werd het Draaiend Rad ingezet. De
Raad van Elf verkochten alle lootjes en het Rad ging
draaien…..De presentatie was in handen van “Hans van
der Togt”. Door sponsoring van onder anderen de Supermarkt “De Spar”, Slagerij “De Groot”, Bakkerij “Twijnstra”
en Café “De Domper” werden er prachtige prijzen gewonnen!
Het feest ging nog door tot in de late uurtjes.

“Kijk eens naar beneden….de wereld ligt aan je voeten”

Mijn naam is Ester van der Wal-de Boer. Sinds
2016 ben ik erkend en gediplomeerd pedicure. In
mijn praktijk te Hemelum bent u van harte welkom
voor het laten verzorgen en behandelen van veel
voorkomende voet- en teennagelproblemen.







Wanneer bezoekt u de pedicure?
Voor ontspanning en verzorging
Ter voorkoming van voetproblemen
Voor jong en oud
Teennagelreparatie
Pedicurepraktijk in Hemelum

Pedicurepraktijk Ester
Hegewei 22, 8584 VJ Hemelum
Voor informatie en het maken van
een afspraak, belt u: 06-21686551
foto: Henk de Vreeze
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Caritas
Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum. 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 gezellig praatje. Er zijn folders aanwezig
over zorg en welzijn . De vrijwilligers geven u graag advies en willen u helpen bij het vinden
van een antwoord op uw vragen.
De kerk is open om u de gelegenheid te bieden in alle rust te bidden
of een kaarsje aan te steken.

6 december 2016
3 januari 2017
7 februari 2017

Vind u het ongezellig om alleen een maaltijd te gebruiken???
Wij bieden U de gelegenheid om in de Gearte iedere 1e dinsdag van de wintermaanden met meerdere personen een
warme maaltijd+toetje te gebruiken:
De Gearte is open vanaf 12.00 uur. De maaltijd staat om 12.30 uur op tafel..Hiervoor wordt een eigen bijdrage
gevraagd van € 7,50. Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.
U kunt zich aanmelden als vaste bezoeker , maar ook een 1e keer proberen en daarna beslissen wat U wilt.
Opgave bij Hanneke Nieuwenhuis tel 0514 581220, voor de vaste bezoekers bij verhindering afmelden bij de
beheerder van de Gearte,
Sietske Terpstra: tel: 0613060479

LID WORDEN VAN DORPSBELANG !!!
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 krijg 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.
Als u uw e-mail adres invult krijgt u per mail de bevestiging van uw aanmelding en het lidnummer.

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.
De 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)

Wij stellen het op prijs dat in geval van verhuizing of overlijden deze informatie ook bij ons bekend wordt gemaakt. Dit om misverstanden te voorkomen bij het bezorgen van Op ‘e Hichte en om ervoor te zorgen dat ons
adressenbestand zo actueel mogelijk blijft en wij alle leden op de juiste manier kunnen bereiken.
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Kopij
voor de volgende Op ‘e Hichte
vóór 27 JANUARI 2017
sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl
of
Past. Coendershof 1,
8574 RA Bakhuizen
De volgende editie verschijnt rond
10 februari 2017
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.
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Redactie Op ‘e Hichte
Oplage 440 stuks

6x per jaar verschijnt de Dorpskrant Op ’e Hichte.
Een mooie gelegenheid om uw bedrijf,
product(en) en/of diensten onder de aandacht te brengen!!!
¼ A4
½ A4

€
€
€
€

15,-- per keer
75,-- per jaar (6x)
25,-- per keer
125,-- per jaar (6x)

Nu ook de mogelijkheid om uw advertentie
in kleur te plaatsen, vraag vrijblijvend offerte aan
Lever uw advertentie tijdig aan via
op.e.hichte@bakhuizen.nl
en hij verschijnt in de eerstvolgende Op ’e Hichte.

Lot Brandt
Rien Jansen
Lida Koeman
Jelly van der Meulen
Agnes Pels
Tryntsje Stienstra
Samenstelling en eindredactie:
Hennie Blomsma
Printwerk:
Drukkerij De Jong, Balk
Distributie:
Piet Bosma
Bezorging:
Janne en Lotte Bartels
Wink Blomsma
Bram Hoekstra
Klaas de Jong
Joop Melchers
Tiede Melchers
Vroni Postma
Gerlof Thibaudier

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.
Adverteren op de homepage is mogelijk tegen een aanlooptarief van
€ 50, - voor 1 jaar, te rekenen vanaf factuurdatum.
De website commissie, die over de inhoud van de website van
Bakhuizen, Mirns en Rijs gaat, behoud zich het recht voor om ongepaste banners te weigeren.
Wilt u een banner op onze homepage?
Neem contact op met:
dorpsbelangbmr@gmail.com of bboehle@ziggo.nl

Oud Papier
Op zaterdag 10 december 2016, 7 januari 2017 en 11 februari 2017
wordt het oud papier weer opgehaald.
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos.
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