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Iedereen heeft wel eens pijn in zijn leven. Sterker nog,
je komt op deze wereld en moet meteen al aan de slag
met ademen als je uit je (coma) wordt gehaald. Je wordt
losgemaakt uit de veilige omgeving in de baarmoeder
waar het vertrouwd was.
De warme liefde van je moeder die je koesterde en
voeding gaf wordt ruw verstoord door de natuurlijk weg
van geboren worden.
De schrik van het eerste levenslicht en de geluiden zijn
dan ook wel zo overweldigend dat je het uitschreeuwt bij
de eerste ademsnak. Dat is dan je eerste levensles die
je leert op deze wereld. Als je iets wilt bereiken of ergens
niet mee eens bent, dan moet je dat aangeven aan je
leefomgeving.
Later leer je al snel dat je daar zelf moeite voor moet
doen. Dus niet alleen maar schreeuwen maar ook luisteren en zelf handelen is vereist. De handen uit de mouwen en aan de slag.
Met vallen en opstaan het leven ervaren. Het is mooi als
dat zonder pijn en moeite zou verlopen. Maar geen enkel
mens ontkomt aan tegenslagen.
Het leven is steeds weer een aaneenschakeling van
keuzes maken en beslissingen nemen. Door samen te
leven ontkomt men niet aan regels en wetten. En als je
eenmaal volwassen bent mag je zelfs meebeslissen hoe
ons landje bestuurd wordt…..
Maar ons kleine landje zit vast aan Europa, en kan niet
zo maar beslissen over regelgeving en afspraken. Dat
brengt weer nieuwe problemen met zich mee. De keuze
van eigen belang en delen met andere is weer in alle
hevigheid aanwezig. En weer moet je kiezen.
Je zou er kiespijn van krijgen. Je krijgt toch een gevoel
van onvrede en lichtelijk ongemak in je hart.
Je vraagt je af waarom anderen niet jouw keuze hebben
genomen. Maar ja we leven in een democratisch land
waar iedereen zijn stem mag geven aan zijn eigen gevoelens. Ook al doet mij dat soms pijn aan het hart, toch
heb ik daar wel vrede mee.
Want juist door die pijn waardeer je de gelukkige momenten in het leven meer. Verdriet en pijn lijken altijd
te lang te duren. Terwijl euforisch geluk maar van korte
duur is. Het echt genieten van het leven is meestal een
stil moment in ons bestaan en speelt zich meer in ons
innerlijk af. Waardoor pijn en verdriet even op de achtergrond verdwijnen.
Eachtaister .

foto: Natascha Hiensch
Voorjaar;
Wij gaan de wijde wereld in - in het Rijsterbos
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Anne Molenaar; Diensttijd 1966.
10 maart 1966, Paramaribo.
De trouwdag van prinses Beatrix en Claus von Amsberg.
Ik zit 7 maanden in dienst, inclusief de bijna 5 maanden in
Holland dus.
Vanochtend eerst een kleine parade met 21 saluutschoten. De vlag wordt gehesen en het Wilhelmus gespeeld.
Als dat in Bakhuizen gebeurde en politie van der Meer
stond hierbij in de houding begreep je er niets van.
Nu je hier in ‘t buitenland bent blijkt het toch zeer betekenisvol te wezen.
Gelijk hierop wordt er een toespraak gehouden die ook
behoorlijk binnenkomt. Plotseling ben je veel meer Nederlands geworden (emotioneel) dan je ooit had kunnen
bedenken.
Door deze trouwdag zou er een groot feest gehouden worden op het Gouvernementshuis, het meest prestigieuze
gebouw in heel Suriname. Ik heb hier ook meerdere malen wacht moeten lopen (staan dus) en het viel niet altijd

mee. Als je bijvoorbeeld, altijd met twee man tegelijk, met
scherp in ’t magazijn van mijn karabijn, dat bracht wel een
bepaalde spanning , verantwoordelijkheid mee. Je stond ±
20 mtr. uit elkaar en met het gezicht recht vooruit, moest
je uit je ooghoeken kijkend elkaar activeren om een aantal
passen naar elkaar toe en weer terug op je plaats te gaan.
Dat kon betekenen dat alleen dat al, + 40º het zweet bij je
rug neer, in je legerkistjes liep en je op deze manier natte
voeten kreeg.

noeg” waren om de bediening van de notabelen in Paramaribo te verzorgen.

Vervolgens moesten we een zwarte broek/schoenen en
een hagelwit gesteven jasje, met alle versierselen erop die
je maar kon bedenken, passen. Mijn taak was met een
groot blad met sigaren en sigaretten voorzichtig tussen de
gasten door te lopen.
Bij velen verdwenen wat extra sigaren in de binnenzak van
hun jasje …. ja, ja !
En dan de wat oudere dames, ik ben tenslotte 19. Deze
liepen te flaneren in een soort gekleurde bruidsjurken, zoiets als de kleine meisjes in de kerk bij speciale gelegenheden. Maar, het heeft waarschijnlijk ook nog te maken
met de oude koloniale tijd.
Voor de liefhebbers die graag lezen heb ik een paar interessante boekjes te lezen.
1. Hoe duur was de suiker, van Synthia Mc Leod,
verfilmd. Dit boek gaat over de plantagegeschiedenis.
2. De vrije negerin Elisabeth, van Synthia Mc Leod;
verfilmd. Dit boek gaat over de eerste vrije negerin
in Suriname.
3. Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surina
mers, van Karin Sitalsing. Hollandse kolonisten
werden ‘boeroes’ genoemd. Van de 400 die zich in
1845 in Suriname vestigden was de helft een half
jaar later overleden. Bijna niet te begrijpen dat dit
maar 170 jaar terug was en ook bijna niemand nog
lezen en schrijven kon.

Een dag voor de feestelijkheden werden we als groep van
12 man bij de vrouw van de Gouverneur ontboden voor
een soort keuring of we in ieder geval “representatief geOp ‘ e Hichte april 2017
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Delegatie CDA op bezoek in Bakhuizen
Delegatie CDA op bezoek in Bakhuizen
Maandag 6 maart was er een delegatie van het CDA op
bezoek in ’t Trefpunt, Esther Hanemeijer en Harry van
der Molen.
Durk Haarsma, bestuurslid CDA van de afdeling De Fryske Marren, heette iedereen welkom. de vaste bezoekers
van ’t Trefpunt, dorpsbewoners en de delegatie van het
CDA. Het doel van deze ochtend was om de leefbaarheid
van het platteland onder de aandacht te brengen.
Daarvoor had Durk Haarsma (CDA) een aantal sprekers
uitgenodigd die zich inzetten voor de leefbaarheid van het
dorp. Tjitske Mous van ’t Trefpunt kreeg als eerste het
woord en stelde alle vaste bezoekers van ’t Trefpunt persoonlijk voor.
Speciale aandacht was er voor de 90 jarige mevr. Coenders , bezoekster van het eerste uur en elke woensdagochtend bij de koffie ochtend aanwezig.

kerk open voor wie daar behoefte aan heeft om in alle rust
een kaars aan te steken of even te bidden.
In oktober 2012 is het Trefpunt officieel van start gegaan,
er worden thema ochtenden georganiseerd , zodat informatie voor onze bezoekers dichterbij wordt gehaald.
Zo zijn er ochtenden geweest met : Thuiszorg, Ouderenadviseur, Valpreventie, Praktijkondersteuner, De Fryske
Marren Vitaal, Buurtzorg, Zorgcoöperatie.
Maar ook oude foto’s komen geregeld op tafel en zo nu
een dan een oude film.
De deur staat werkelijk voor iedereen open, zo kwam er
eens een Belg binnenwandelen en vroeg of ie een bakje
koffie ergens kon drinken hier in Bakhuizen.
Nou zei Tjitske dat kan hier wel, vervolgens kwam de Belg
even later weer terug met in zijn kielzog nog 35 Belgen
een hele bus vol met toeristen die hier in Bakhuizen was
neergestreken.
Mooi toch, er werd een extra pot koffie gezet en zo werd
het een gezellige ochtend.
Het Trefpunt heeft een open houding en is bestemd voor
allerlei mensen, zowel onze bezoekers als onze vrijwilligers bezoeken het Trefpunt met veel plezier.
Door in juni 2012 in de Caritas mee te gaan draaien hebben we een breder contact gekregen met diverse werkgroepen van Caritas.
Na dit mooie verhaal van Tjitske over het Trefpunt nam
Hanneke Nieuwenhuis van Caritas het woord.

Tjitske verteld hoe het allemaal is begonnen bij een lezing
van Leo Feijen over het boek “het wonder van St Maartensdijk” over de leegloop en sluiting v.d. kerken. Maar wat
me is bij gebleven verteld Tjitske is dat je niet teveel moet
achterom kijken en zeuren over wat is geweest maar proberen er een positieve draai aan de gang van zaken te
geven. Immers een club waar de mensen altijd zitten te
zeuren: daar wil je toch echt niet bij horen.
Toen Pastor Mulder me dan ook vroeg of de Diaconale
Leerweg iets voor mij was had ik zoiets van; dat moet ik
gaan doen dat is weer iets anders en zo geschiedde en
volgde Tjitske de 2 jarige opleiding.
Diaconie betekent: dienst aan mensen vanuit een gelovige
inspiratie door aandacht te wijden aan concrete noden en
behoeften van personen en groepen.
In het 2e jaar van de opleiding moest er een project in eigen parochie worden opgezet en samen met Rita Jacobs
is er besloten om ‘t Trefpunt op te richten.
Doelstelling is een laagdrempelige inloopochtend waar
iedereen welkom is ongeacht achtergrond. Maar ook de
4

Hanneke vertelde hoe Caritas de “zeven werken van
Barmhartigheid” naar het dagelijks leven heeft vertaald.
De hongerigen te eten geven
De dorstigen te drinken geven
De vreemdelingen herbergen
De naakten kleden
De zieken bezoeken
De gevangenen bezoeken
De doden begraven
Hanneke legt uit wat dit in de praktijk inhoudt hier in Bakhuizen; b.v. medewerking aan de voedselbank of Samen
Eten elke 1e dinsdag van de maand in de Gearte.
Gratis koffie schenken in het Trefpunt. Nieuwe inwoners of
statushouders uitnodigen voor een praatje/kopje koffie in
het Trefpunt.
Er is een breigroep die breit voor een goed doel. Er wordt
kleding ingezameld voor een AZC, maar er werden ook
warme sokken gebreid voor Pastor Huiting voor zijn reis
naar Rusland.
Er is een ziekenbezoekgroep die de zieken in het ziekenhuis of thuis een bezoekje/bloemetje brengt.
Gevangenen bezoeken daar hebben we geen invulling
Op‘ e Hichte april 2017

voor vertelde Hanneke. De reden?? Misschien is Bakhuizen wel een heel braaf dorp.
Tenslotte het zevende werk van de barmhartigheid is doden begraven, hiervoor is een rouwverwerkingsgroep opgericht, ”Omzien naar Elkaar” die parochianen die een
partner hebben verloren bezoeken. Ook werkt deze groep
mee om de Allerzielenviering mee te organiseren.
Dit is in grote lijnen wat wij zoal doen besluit Hanneke en
oogst ook lof vanuit de zaal.
Allemaal mooie initiatieven die ons dorp leefbaar maken
en houden en dit allemaal uitgevoerd door vele vrijwilligers.
Hierna volgt een korte pauze en vervolgens neemt Bram
Boehlé het woord over het project “Better Bakhuzen”.

Better Bakhuzen gaat over de leefbaarheid in de dorpen.
Het project Better Bakhuzen werkt samen met Wonen
Zuidwest Friesland, Dorpsbelang Bakhuizen, Gemeente
de Fryske Marren, Streekwurk, Partoer en Misk.
Bram houdt een power point presentatie over Bakhuizen,
welke voorzieningen , verenigingen, woningen, werkgelegenheid is er aanwezig , hoe ziet de bevolkingssamenstelling eruit, wat is de uitstraling van ons dorp.
Met deze thema’s zijn er verschillende werkgroepen aan
de slag gegaan.

aan alle inwoners van deze dorpen gevraagd worden of ze
bereidt zijn om vrijwilliger te worden om diensten te verlenen. Een haalbaarheidsonderzoek dus.
Van de zorgcoöperatie kun je lid worden, het principe is
Leden helpen Leden.
Een prachtig initiatief vonden ook de aanwezige CDA politici, andere Gemeenten zouden hier ook mee aan de slag
kunnen, zou het een idee zijn om andere gemeenten kennis te laten maken met dit project? Veel lof dus voor dit
project, mocht dit lukken zou dit heel goed zijn voor de
lange termijn volgens Durk Haarsma (CDA).
Bram Boehlé merkt nog wel op dat er genoeg vrijwilligers
moeten worden geworven, maar hierin voorziet hij geen
probleem. Er moet genoeg draagvlak zijn anders kan dit
niet werken, je hebt immers bestuurders, leden en vrijwilligers nodig.
Ook Esther Hanemeijer (CDA) reageerde enthousiast op
de vele initiatieven die er in dit dorp ondernomen worden.
Wat belangrijk is, is het participeren, niet aan de kant staan.
Een Gemeente kan meedenken, ondersteunen, maar initiatieven moeten van de bevolking komen. Het blijkt nog
wel moeilijk om jongeren mee te laten participeren, druk
met hobby’s, school, studies. Er zal ook gekeken moeten
worden naar de woonbehoefte van de jeugd, want je wilt
natuurlijk de jongeren voor het dorp behouden. Er werden
vervolgens allerlei ideeën uitgewisseld om het dorp leefbaar te houden.
Durk Haarsma (CDA): voorzieningen zoals een supermarkt en een school zijn heel belangrijk, Durk Haarsma
(CDA) maakt zich wel zorgen om de scholen in Friesland,
vooral als zou blijken als de politiek de norm van het aantal
leerlingen omhoog zou stellen. Gelukkig zitten we hier in
Bakhuizen met 80 leerlingen wel goed, de norm is nu 48.

Better Bakhuzen streeft naar een duurzame samenleving,
verbetering woningaanbod, werkgelegenheid en een goed
verblijfklimaat.
Woningbouw benadrukt Bram is heel belangrijk, woningen
moeten afgestemd zijn op de behoefte.
Een ander project waar Bram bij betrokken is , is de zorgcoöperatie.
Doelen van de zorgcoöperatie:
• ouderen in staat stellen zolang mogelijk in het dorp te
laten wonen
• gezinnen en mantelzorgers ondersteunen
• mensen wegwijs maken in het oerwoud van regelingen
• zorg dichter bij de mensen brengen
• om niet verzekerbare zorg te bieden. B.v. duofiets,
klusjes doen
• naar elkaar omzien te bevorderen

Een bron van zorg is ook de spoedeisende hulp in ziekenhuizen, het CDA verzet zich tegen opheffing van de
spoedeisende hulp, dit haalt ook de andere functies van
een ziekenhuis onderuit. Het is voor de leefbaarheid belangrijk dat de streekziekenhuizen zoals Sneek, Drachten
en Heerenveen blijven bestaan. Esther Hanemeijer brengt
nog aan de orde dat het belangrijk is om bij de verkiezingen op een Fries te stemmen, zodat de belangen van
Friesland in Den Haag gehoord worden. (Als U dit leest
zijn de verkiezingen inmiddels achter de rug.)

Kortom naar elkaar omzien bevorderen.
Er is een werkgroep actief die de haalbaarheid van een
zorgcoöperatie voor BMR en Hemelum onderzoekt. Er zal

Lida
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Het was een informatieve ochtend en de delegatie van het
CDA heeft kunnen vernemen dat er in Bakhuizen vele initiatieven worden ondernomen om de Leefbaarheid van het
dorp in stand te houden. Iedereen wordt bedankt voor zijn
bijdrage en aanwezigheid en we sluiten af met een heerlijk
broodje.
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Collecteren voor ons brein
Een paar maanden geleden werd er bij mij aan de deur
geklopt, een vriendelijke ogende vrouw stond mij te woord.
Of ik misschien vrijwilliger wilde worden voor de Hersenstichting?
Om eerlijk te zijn was mijn eerste impuls ‘nee’ te zeggen.
Maar zij vertelde er snel bij dat het enkel ging om een plek
waar de collectebussen geteld konden worden. Verder
was alles al geregeld. Ze kon even het pamflet niet vinden waarop mijn werkzaamheden voor de Hersenstichting
uitgelegd werden. Dat kon ik wel op internet vinden, zo
vertelde zij vriendelijk.

Inmiddels dacht ik; ach, ik wil heus wel meehelpen met tellen en kan daar mijn keukentafel voor beschikbaar stellen.
Verder ben ik een grote fan van hersenen, wonderlijk wat
je er allemaal mee kan!
Helaas zijn er een heleboel zaken die mis kunnen gaan
met ons brein, waarom zou ik me daar niet voor inzetten?
Eenmaal lid van de club, bleken mijn werkzaamheden

groter dan voorgespiegeld. Zo moest ik de wijken voor de
collectanten uitzetten, de bussen ontvangen, ronddelen,
contact leggen met de collectanten, enzovoorts.
Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de opbrengst, het
verzegelen van de collectebussen, het samen met de collectant openknippen en tellen, tellijsten maken en dubbel
ondertekenen. De opbrengst moest ik storten met vermelding van onze postcode ..en vooral niet vergeten die code
hoor, zei de coördinator.
Het vloog me een beetje aan, maar tegelijk dacht ik, wie A
zegt… EN de Hersenstichting blijkt enorm veel goed werk
te verrichten las ik op de site! Dus ook weer trots dat de
collectanten en ik daaraan meewerken.

Eén van de collectanten van de lijst bleek niet meer in Bakhuizen te wonen. Op korte termijn een ander vinden werd
‘m niet, dus ik ging zelf met de bus rond. Iets waarvan ik
nooit gedacht had dat ik het kon. Want jeetje, wat is dat
een pittige klus zeg!
Respect voor al diegenen die dat jaar in jaar uit doen!
Wat mij opviel is dat er uitsluitend vrouwen rondlopen met
de bus. Terwijl ik altijd gedacht heb dat mannen ook hersenen hebben. Hoe komt het dat vrouwen dit op zich nemen
en mannen niet? Ik heb geen idee. Misschien vanwege het
nederige karakter van de tocht langs de deuren om geld?
Want nederig kan het zijn.
Hoe mensen reageren bij de deur wanneer je er met een
collectebus staat. Van je aankijken, niets zeggen en de
deur weer dicht trekken tot niet eens open doen, terwijl ze
je zien staan. En dan kom je ook argwaan tegen: wat ga je
doen met dat geld, er wordt alleen maar misbruik van gemaakt, gestolen! Ach wat, hier heb je een euro, doe ermee
wat je wilt…
Of deze snauwerige opmerking: ik ga niet betalen voor de
Porsche van de directeur!! Pardon, de Hersenstichting is
een transparante stichting waarbij alles conform de wet
regeling gaat, na te lezen op www.hersenstichting.nl. Toch
maakt zo’n boze opmerking dat je je eventjes heel lullig
voelt, met je bus in je hand. Je daar weer overheen zetten en je realiseren dat je goed bezig bent, kost een paar
minuutjes.
Waarom moet er in een rijk land als Nederland nog langs
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de deur gecollecteerd worden? Omdat de huidige regering
simpelweg geen geld in deze onderzoeken stopt.
Het voorjaar staat weer
voor de deur! Voor velen
een mooie periode, maar
niet voor iedereen..
Bijvoorbeeld als u last heeft
van hooikoorts. Heeft u er al
eens aan gedacht om u te
laten tapen? Dit kan helpen
om uw hooikoortsklachten
te verminderen. Wij bieden deze speciale medical
taping methode aan.

Gelukkig zijn er meer aardige mensen in Bakhuizen,
anders was dit niet vol te houden hoor.
Je voelt je onmiddellijk beter wanneer iemand je met
respect te woord staat, zelfs wanneer ze niets willen
geven.
Want laten we niet vergeten, de collectant offert haar tijd
op voor het goede doel. En dit verdient sowieso respect.
We hebben met elkaar € 441,75 opgehaald dit jaar. Omdat
Edward van de Spar het collectegeld heeft aangenomen
en gestort, scheelt ons dat weer de kosten die een bank
hiervoor rekent.
De landelijke opbrengst bedraagt momenteel
€ 1.301.741,-Ik wil dit verhaal eindigen met de ontzettend Lieve Collectanten in het zonnetje te zetten, jullie zijn geweldig!
Bedankt voor de inzet, ik weet nu uit ervaring hoe het is en
ik bewonder jullie zeer.

Ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking heeft last
van hooikoortsklachten. Deze klachten beginnen vaak
in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en
planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij iemand die last heeft
van hooikoorts reageert het lichaam heel heftig. Het
afweermechanisme reageert sterk waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren hetgeen een
reeks van klachten veroorzaakt zoals een loopneus,
niezen, verstopte neus, branderige- of traanogen. Zelfs
vermoeidheid en koorts zijn vaak gehoorde problemen.
Het komt soms voor dat mensen het hele jaar door last
hebben van hooikoorts.
Binnen het Medical Taping Concept bestaat een tapetoepassing die de hooikoortsklachten sterk kan verminderen of zelfs ervoor kan zorgen dat iemand klachtenvrij
het seizoen doorkomt.
Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?
Net zoals door een bindweefselmassage invloed kan
worden uitgeoefend op segmentale relaties binnen het
lichaam, heeft een behandeling met tape ook effect op
de segmentale structuren met als voordeel dat tapen
een 24- uurs behandelmethode is.
Na één keer tapen is er sprake van een nawerking
gedurende een kortere of langere periode (meerdere
weken). Bij chronische klachten kan de tape opnieuw
gezet worden.
Benieuwd of het werkt? Voor meer informatie kun u
contact opnemen met :
fysio- en manuele therapie Gea Veltman 06-57999621
of 0514-604797

Lot
O ja, en laat ik nu in een vlaag van breinverbijstering mijn
oude postcode bij de storting vermeld hebben.
Gelukkig kon ik het rechtzetten, anders zou mijn ouwe
dorp er met de glorie vandoor gegaan zijn.
Op ‘ e Hichte april 2017
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Winterfeest Rijs
Zaterdag 11 februari was het dan zover, het winterfeest in
Rijs.
En………….winter was het, een wit landschap, een gure
oostenwind, maar dat weerhield de Rijsters niet om naar
’t Skuorke in de Teatertun van Bart en Wies te komen. Het
was daar heerlijk warm, de houtkachel brandde en het zag
er knus en gezellig uit. We werden onthaald met een lekker bakje koffie of thee en iedereen zocht een plekje aan
een van de tafels om met de buren een praatje aan te
knopen of misschien zelfs wel met nieuwe buren kennis te
maken. Na een half uurtje nam Okke Miedema het woord
en heette iedereen van harte welkom.
De organisatie in handen van Okke,Pauline, Eke, Gonnie
en Elizabeth hadden voor deze avond het duo Grytz en
Grize uitgenodigd die een popquiz v.d. Rijsters in elkaar
hadden gezet.

Nadat iedereen weer wat nieuwe energie had opgedaan
ging de quiz na een half uurtje weer verder.
De gemoederen liepen hoog op, iedereen was bloedfana-

tiek, iemand viel zelfs tweemaal van haar stoel van enthousiasme en er werd weer lekker meegezongen.
Kortom een geslaagd evenement, na afloop van de quiz
werd er nog even gespeeld waarbij Bart ook de gitaar ter
hand nam en meespeelde met Grytz en Grize.
Ondertussen waren er nog veel meer Rijsters bijgekomen
en was het volle bak in ’t Skuorke en vermaakte iedereen
zich uitstekend. We kregen nog heerlijke hapjes ook, kortom alle lof voor de organisatie die zo’n geweldig, mooi,
gezellig winterfeest hebben georganiseerd.

Grytsje nam het van Okke over en deelde in groepen in,
we hadden bij de entree een gekleurde kaart gekregen en
zo kon kleur bij kleur gaan zitten en ontstonden er 6 groepen.
De popquiz was zeer gevarieerd en live uitgevoerd, bij
fragmenten die gespeeld en herkend werden, werd er door
de Rijsters volop meegezongen, de stemming zat er goed
in en iedereen vermaakte zich opperbest. Na 3 vragenrondes werd er even gepauzeerd, zodat de jury alvast het een
en ander kon nakijken en wij een drankje konden halen bij
de bar. Er werden nog pogingen ondernomen om de jury
om te kopen om ze drankjes aan te bieden, maar hier bleken ze niet vatbaar voor.

Ik denk zo aan de reacties te horen dat menigeen er volgend jaar graag weer bij zal zijn.
Lida

Vrijdag 10 maart vond de jaarvergadering plaats van Mirns
in Hotel Gaasterland.
De opkomst was groot. Ongeveer 45 Mirnsers waren aanwezig en onder het genot van een kopje koffie of thee met
een plakje cake maakte iedereen van de gelegenheid gebruik om gezellig een praatje aan te knopen met een mede
Mirnser.

allen: wie weet waar het archief van Mirns is. Er zijn in het
verleden 3 boeken gemaakt met daarin foto’s en artikelen
die betrekking hebben op Mirns en die zijn dus zoek.
Er is al speurwerk verricht door Regina, maar helaas zonder resultaat. Dus bij deze een oproep.

Wietske Albada onze voorzitster opende om 20.30 de vergadering en was blij te vernemen dat we met zo velen hier
aanwezig waren. Wietske begon met een oproep aan ons

Verder kwam het Bakhuisterfeest aan de orde. Etty deed
een oproep om je kandidaat te stellen voor de verschillende activiteiten en tevens kun je je opgeven als vrijwilliger
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Jaarlijkse buurtavond Mirns
om b.v. de sporthal op te bouwen of op andere terreinen je
diensten beschikbaar te stellen. Er worden lijsten doorgegeven waarop je kunt intekenen.

1.
2.
3.

Vervolgens nam Betty het woord; er is al een idee voor een
kar voor de optocht en ze legde het een en ander hierover
uit, we gaan hier natuurlijk niet verder over uitweiden,want
dan is de verrassing weg.
Betty leest de notulen van vorig jaar voor, toen is b.v. dhr.
Eelke Lok uitgenodigd, journalist van Omrop Fryslan, Betty deed hier uitgebreid verslag van.

Het was een zeer geslaagde buurtavond, waarbij iedereen
het erg gezellig had.
Onder genot van een hapje en drankje bleven vele Mirnsers nog tot de late
uurtjes in Hotel Gaasterland. Voor zover ik
weet had niemand
een kamer geboekt
en ging iedereen
weer tevreden naar
huis.

Wat mij is bijgebleven zijn b.v. de uitspraken van Eelke
Lok, dat als je wilt dat Mirns in de picture komt er stront
aan de knikker moet zijn. Of deze: we zitten tegenwoordig
zoveel op Social Media b.v. Facebook, Twitter ,Google etc
. dat we meer weten over Hillary Clinton dan over onze
eigen vrouw. Tsja……dit geeft wel te denken.
Ook Regina die nadat Betty had gesproken het jaarverslag
voorlas noemde het indrukwekkende verhaal van Eelke
Lok die vorig jaar bij de jaarvergadering aanwezig was. Er
zijn natuurlijk meer activiteiten geweest in Mirns o.a puzzelfietstocht en de nieuwjaarsborrel.
Ook noemde Regina nog even de geboorten en de nieuwe
inwoners. Mirns is qua inwoners aantal weer gegroeid.
Natuurlijk werd het financiële jaarverslag ook nog even
doorgenomen, maar hier waren verder geen aanmerkingen over.
Wietske nam vervolgens weer het woord om nog een aantal mensen te bedanken. Zo kreeg Betty een bloemetje,
omdat Wiebe en Betty altijd hun locatie beschikbaar stellen en kreeg Piet Postma zijn bloemetje, omdat Piet altijd
de contributie ophaalt. Piet nam nog even het woord om
iedereen te bedanken dat ie altijd zo vriendelijk onthaald
wordt en altijd wel ergens kan aanschuiven aan de keukentafel.
De rondvraag tenslotte: er werd gevraagd hoe je bij de
Whattsapp Buurtpreventie kunt aansluiten. Regina legde
uit hoe dit in zijn werk gaat en zal zorgen dat iedereen hier
een mail over krijgt. Ook werd er nog een oproep gedaan
door Antsje of er interesse is om in de commissie te gaan
zitten voor de Bakhuisterfeesten. Het is een feestje om
een feestje te maken volgens Antsje, nou dat moet gaan
lukken toch?
Betty merkt op dat 11 november voor de kinderen zo’n geweldige Sint Maarten was, de tassen puilden uit van de
snoep. Iedereen bedankt voor de bijdrage.
Na de vergadering dronken we nog een bakje koffie en
deelde Martha ons in groepen om vervolgens naar de
bowlingbanen te gaan.
We waren met een heel stel en het werd een vrolijke boel.
Het viel voor sommigen nog niet mee om de bowlingbal op
de baan te houden, maar het mocht de pret niet drukken.
Allerlei technieken passeerden de revue en uiteindelijk na
10 rondes hadden we een uitslag.
Op ‘ e Hichte april 2017

Tjalke Albada
Meine Witteveen
Johannes Rypma

Lida

De Avond4daagse staat weer voor de deur
Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO de Avond4daagse in Bakhuizen. Dit jaar vindt de Avond4daagse
plaats van 29 mei tot en met 1 juni aanstaande. Ook weer
van de partij?
Veel basisschool leerlingen doen ieder jaar mee aan
de Avond4daagse. Ook dit jaar verwacht de organisatie
weer honderden leerlingen uit de omgeving, die tijdens
de Avond4daagse gezellig met elkaar op pad gaan.
Maar de Avond4daagse is niet alleen voor de jeugd,
maar juist voor álle wandelliefhebbers. Bakhuizen leent
zich door de omgeving natuurlijk erg goed voor mooie
routes, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Afstanden
De Avond4daagse kent 3 verschillende afstanden, namelijk 5, 10 en 15 kilometer per avond. De meeste deelnemers kiezen voor 5 en 10 kilometer. Maar, de vier routes
van 15 kilometer zijn ook zeker goed te doen voor wat
meer geoefende wandelaars.
Startplaats en tijden
De Avond4daagse start iedere avond bij De Gearte. De
deelnemers aan de 10 en 15 kilometer kunnen al om
17.30 uur starten. De deelnemers aan de 5 kilometer
starten om 18.00 uur.
Meedoen?
Het inschrijven van de leerlingen loopt zoals voorgaande jaren via school. De leerlingen worden hierover apart
geïnformeerd. Kinderen die niet in Bakhuizen op school
zitten en andere wandelliefhebbers kunnen zich op de 1e
avond (maandag 29 mei) melden bij de inschrijfbalie in
De Gearte. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon
voor 4 avonden.
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Stichting Bakhúster Feest
Het aftellen kan beginnen want over ruim 2 maanden is het alweer tijd voor het Bakhúster feest van 2017.
Het is dit jaar van 21 juni tot en met 25 juni en het thema is “Bedenk het zelf”. Dit onderwerp lijkt gemakkelijk maar dat
blijkt toch niet altijd zo te zijn. Ook de feestcommissie loopt hier tegen aan want de keuze is reuze.
De voorbereiding is wel al weer in volle gang. De leden hebben zich weer opgedeeld in groepjes om per dagdeel het
feest in te vullen. Er ontstaan ideeën die soms worden uitgewerkt en soms weer in de prullenbak verdwijnen. De invulling is de ene keer vertrouwd en een andere keer vernieuwend of verrassend. Het definitieve programma zult u kunnen
lezen in de volgende Op é Hichte.
Voor de optocht zijn inmiddels 13 wagens op gegeven. Het onderwerp van de wagen in de straat versiering terug laten
komen zal nog wel voor enig denkwerk in de buurten zorgen.
Maar gezien de resultaten van de vorige feesten zullen we weer versteld van elkaar staan.
Aan de optocht doen ook altijd veel vriendenploegen mee en dat vinden we geweldig. Mochten er nieuwe ploegen zijn
die erover denken nog een wagen te maken aarzel niet en geef het door aan Cor Witteveen 06 29533901.
We maken ons met elkaar op voor weer een geweldig spetterend feest en we wensen iedereen die op welke manier dan
ook meehelpt om het feest weer onvergetelijk te maken heel veel plezier en succes toe.
De feestcommissie

Elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend biedt stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat van 8.30
tot 11.30 uur peuteropvang aan in een vaste eigen ruimte in de Gearte, aan de St. Odulphusstraat 69 in Bakhuizen.
Dit is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling
van jonge kinderen; hier ontmoeten ze leeftijdsgenootjes. Samen leren ze zich te ontplooien onder begeleiding van
pedagogisch medewerkers . Zo ontwikkelen ze vooral hun motorische, sociaal- emotionele, zintuiglijke, creatieve en
cognitieve vaardigheden.
Sinds augustus 2016 is de peuterspeelzaal gewijzigd in “peuteropvang”.
Voor de peuters is er niks veranderd, de manier van werken door de pedagogisch medewerkers blijft hetzelfde. Voor
de ouders/verzorgers is de manier van betalen en aanmelden anders (nu alleen digitaal, niet meer mondeling). Zie
hiervoor onze website www.peuterspeelzalengaasterlansleat.nl, hier vindt u alle informatie en ook het digitale aanmeldformulier. Wist u dat u uw peuter al vanaf 1 jaar kunt aanmelden? Heeft u nog vragen, waarover u geen informatie
heeft kunnen vinden op de website, dan kunt u contact opnemen met Jitske Mulder ( 06-50894096).
Maar natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer een kijkje te nemen of een informatieboekje op te komen halen
bij peuteropvang De Peuterhof!
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Zeevruchten met verse pasta
Bereidingswijze (4 personen)
Ingrediënten:
• 1 Courgette
• 1 Aubergine
• 2 Punt paprika
• 1 bakje Kastanje champignon
• 1 Lente uitje
• Verse dille
• 2 teentjes Knoflook
• Kookroom
• Visfonds
• Witte wijn
• Z/P
• olijfolie
• 5 ons zeevruchten (fruits de mer) (ontdooit)

Snij de groenten in kleine blokjes, de witte kern verwijderen (zit weinig smaak en kleur aan).
Zet de groenten met de knoflook aan in olijfolie, voeg de
zeevruchten toe bak dit enige minuten en blus dan af met
witte droge wijn, voeg de kookroom en de visfonds toe
naar smaak. Laat geheel tegen de kook aan langzaam
indikken.
Vlak voor serveren verse dille en Z/P toevoegen.
Zet pan met ruim water en scheutje olijfolie op. Wanneer
het water kookt verse pasta in de pan. Kook dit in ongeveer
3 minuten gaar.
Presenteer in diep bord de pasta en daarboven de saus
met zeevruchten, garneer af met wat takjes dille.

DE UITSLAG VAN
STEMBUREAU 41
MFC De Gearte, Bakhuizen

UITSLAG
Tweede Kamerverkiezingen 2017
De Fryske Marren

VVD
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
PVV (Partij voor de Vrijheid)
SP (Socialistische Partij)
CDA
Democraten 66 (D66)
ChristenUnie
GROENLINKS
Staatkundig Gereformeerde Parij (SGP)
Partij voor de Dieren
50PLUS
OndernemersParij
VNL (VoorNederland)
DENK
NIEUWE WEGEN
Forum voor Democratie
De Burger Beweging
Vrijzinnige Parij
GeenPeil
Piratenpartij
Libertarische Partij (LP)
Lokaal in de Kamer

136
42
122
100
220
56
15
55
14
23
24
4
4
0
0
25
1
2
1
1
0
1

VVD
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
PVV (Partij voor de vrijheid)
SP (Socialistische Partij)
CDA
Democraten 66 (D66)
ChristenUnie
GROENLINKS
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Partij voor de Dieren
50PLUS
OndernemersPartij
VNL (VoorNederland)
DENK
NIEUWE WEGEN
Forum voor Democratie
De Burger Beweging
Vrijzinnige Partij
GeenPeil
Piratenpartij
Libertarische Partij (LP)
Lokaal in de Kamer

Aantal ongeldige stembiljetten in de stembus
Aantal blanco stembiljetten in de stembus
Totaal aantal stembiljetten in de stembus

0
2
848

Totaal (stemcijfer)
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7.265
2.333
3.636
3.055
7.443
3.164
1.037
2.205
360
755
958
61
122
53
80
612
33
15
24
71
4
23

33.309
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Yn petear mei Akke Brandenburg – Vogelzang
Doe’t de redaksje betocht om Akke Brandenburg te ynterviewen, wie it hast fanselssprekkend dat ik dat dwaan
soe. Want neist dat ik har dochter Afke koe, fanút myn stúdzjetiid yn Utrecht en om’t ik har tsjin kaam yn har rol as
beppe-oppas as myn dochter mei ien fan ‘e beppesizzers
boarte , blykte der noch in link te wêzen: har skoanmem
kaam fan Skylge, krekt as ik!

De lêste jierren kaam ik har wol ris tsjin yn it ‘fegader-circuit’, mar dit stik foar Op ‘e Hichte wie myn kâns om ris
wat mear oer har te witten te kommen. Dus dêr siet ik, mei
útsicht op sé, yn it sintsje te lústerjen nei en te skriuwen
oer it folle libben fan Akke Brandenburg.
Akke har mem, Antje de Vreeze, kaam út Bakhuzen en har
heit Fimme Vogelzang, kaam út in fiskersfemylje fan Laaksum. Se wennen mei seis bern yn Amsterdam, dêr’t har
heit plysje wie. Doe’t er in niersykte krige waard er ôfkeurd.
Se koene doe it libben yn Amsterdam net mear betelje en
syn broers, fiskers fan Laaksum, hawwe de húshâlding
mei boedel en al mei de fiskersboat oerfearn. Werom nei
it goedkeapere Bakhuzen. Se kamen te wenjen yn in wyt
hús, yn ‘e bocht fan ‘e Rysterdyk, dêr’t no Hans Konst syn
winkel stiet, tsjinoer de slachter. Dêr binne earst noch in
broerke en doe Akke berne.
Har heit knapte wer op en kocht in fiskersboat. Hy waard
ek fersekeringsman en yn ‘e wykeinen naam er wol ris
minsken mei te faren. Der wie dus net in soad jild en wol
acht bern. Dat Akke, om’t se in famke wie, mocht nei de
legere skoalle net fjirder leare; skande fan it jild: se soe
dochs mar trouwe. Dêr hat se slim spul om hawn mei har
heit.
Gelokkich hie pastoar Wartena yn ‘e gaten dat Akke fierder
woe. Hy hat heit Vogelzang bepraten. Dat Akke mocht nei
12

de (Roomske!) kleuterjufoplieding yn Ljouwert. Twa dagen
yn ‘e wike mei bus en trein nei Ljouwert, twa dagen by de
nonnen helpe op ‘e kleuterskoalle yn Bakhuzen en twa jûnen yn ‘e wike bijles, sadat se op MULO-nivo kaam.
Dy oplieding hat se mei glâns helle, mar dêrnei wie der
gjin wurk, want de nonnen , dy’t altyd al as kleuterjuf wurken, diene dat fergees, dus die gongen altyd foar. Se hie
yntusken, doe’t se sechtjien jier wie, op ‘e ‘houliksmerke’
- Pinkstermoandei yn it Rysterbosk- in tige aardige jonge,
Henk Brandenburg kennen leard. Hy mocht har wol tús
bringe, mar ferkearing dat koe natuerlik neat wurde: hy wie
ommers net Rooms.
Kleuterjuf waard it dus net, mar se koe yn it sikehûs yn
Snits yntern leare foar ferpleegster. Werken-leren, soene
we it no neamme. Dat diploma helle se ek. Mar se koe en
woe fierder. Se learde foar kraamferpleegster, yn Rotterdam; lekker fier fuort!
Akke helle har ‘ooievaartje’, de kraam-oantekening , yn
Rotterdam en doe bellen se fanút Snits dat dêr in opliedingsplak as operaasjekeamer-assistente frijkaam, as se
dêr ek sin oan hie…
Ja, dat hie se en sa hat se 5 jier yn Snits op de OK wurke.
Yntusken kaam se Henk, dy leuke man, wer tsjin. Se wie
yntusken 21 jier en dat hy net Rooms wie hôld harren no
net mear tsjin. Se krigen ferkearing. Hy wie séman, stjoerman op ‘e grutte faart. Hy hie op Skylge (!) op ‘e séfaartskoalle sitten.
Pastoar hat flink prate moatten om heit Vogelzang oer te
heljen mar yn 1960 wie it safier: se trouden! Yn ‘e kapel
fan it sikehûs en it wie in prachtfeest. Dêrnei hat se, as
earste troude ferpleegster, noch oardel jier yn Snits wurke
as nachthoofd.
Henk en har heit koene letter trouwens poerbêst, ek al is
Henk nea Rooms wurden.
Henk wie hiele skoften op sé, yn it begjin soms wol in jier
achterelkoar! Dus dan moast Akke har mar rêdde mei de
bern. Dat slagge har en se hie noch wol wat tiid oer foar it
bestjoer fan saken sa as de gesinssoarch en it maatskiplik
wurk.
Doe waard se frege foar op ‘e list fan de KVP foar de gemeenteried. En fan it ien kaam it oar: fan riedslid waard
se wethâlder, fan KVP feroare se yn CDA, se waard frege
foar de provînsjale steaten en hat dêr 4 jier lang foarsitter
west fan ‘e CDA-fraksje, dêrnei waard se deputearre. Se
hat belutsen west by oerliz yn Brussel oer ynfulling fan ‘e
Europeeske regio’s. Se hat 4 jier yn it lânlike CDA-bestjoer
sitten. Se fûn it machtich; om der by te wêzen en mei te
dwaan, dingen betinke en dy goed útfiere, meidwaan oan
it draaiende hâlden fan ‘e maatskippij. Se hat har ûnder
oaren ynsetten foar sportbeleid yn ‘e gemeente en hat rekreaasje en toerisme yn’e provînsje op ‘e kaart setten.
It wie, neffens my, ek wol aardich om altyd in bytsje bisûnder te wêzen, want doe wiene der hast noch gjin froulju yn
‘e polityk.
Op har 62e is se ophôlden mei it grutte wurk. Henk wie doe
mei pensioen en dus tús . Sa koene se tegearre genietsje
fan ‘e bern en bernsbern, harren moaie plakje op Mirns en
harren boat.
Op‘ e Hichte april 2017

Gidsen
HEITJE VOOR KARWEITJE
VRIJDAG 14 APRIL
Vrijdag 14 april houdt de gidsen van Bakhuizen e.o. weer
haar jaarlijkse heitje voor een karweitje. Wanneer ze bij u
langs komen om te vragen of u ook een klusje heeft kan u
dit belonen met een eigen bijdrage die goed besteed wordt
voor het kamp wat in mei weer plaats vind en het voortbestaan van de gidsen.
Se hiene earst in hûs bouwe litten yn Bakhuzen, op it hoekje fan ‘e Nagelhoutleane en de Bakwei. Dêr binne harren
trije dochters berne en dêr ha se tweintich jier wenne.
Doe fûnen se dit plak op Mirns mei útsicht oer sé. It wie
doetiids it offisjele útbreidingsplan fan Mirns!
Dêr ha se mei de húshâlding in prachtige tiid hawn, alle
romte om ‘e doar foar de bern en harren bisteboel. Njoggentjen jier ferlyn is spitegernôch Henk al ferstoarn. Doe
hat se der 10 jier allinich wenne. Dêrnei kamen Marijke
en har húshâlding by har te wenjen. Foar har sit der in nij,
ferbouwd stik oan it hûs fêst. Sa wenje se elts op harren
sels, mar se binne ticht by elkoar as it nedich is.

(Voor meer informatie over de gidsen kunt u terecht op de
website van bakhuizen.)
Wij zullen weer vol enthousiasme klusjes voor u doen als
tuinonderhoud, fiets poetsen, strijken, was opvouwen,
boodschappen doen etc…
Alvast bedankt voor uw medewerking!!!
De gidsenmeiden en leiding

Dat Wink, foarsitter fan it doarpsbelang, har trije jier ferlyn
frege om Mirns te fertsjintwurdigjen wie dus net sa frjemd.
Se hat har ûnderfining goed brûke kinnen, want se siet
noch net kâld yn it bestjoer of dêr wiene opiens de grutte
plannen om in asylsikersintrum te meitsjen fan Mooi Gaasterland. In protte ûnrêst, lânlik nijs, oerliz yn ‘e Jouwer. Alles moast út ‘e kast om it yn goede banen te lieden.
In oar, en út himsels al posityf, wapenfeit wie de plaquette by it tsjerkôf yn Mirns. Foar de soldaten dy’t dêr yn ‘e
twadde wrâldoarloch mei in fleantúch delstoarten binne.
Dat wie in moaie gebeurtenis, mei ynternasjonale offisjele
fertsjintwurdigers, mar it aldermoaiste noch: 2 bern fan ien
fan de manlju dy’t it oerlibbe hie.
Wat Akke sels ek in grut sukses fynt is it bankje wat op ‘e
krusing by ‘it Herntsje’ stiet. Delsetten fan mienskipsjild yn
goed oerliz mei de gemeente. “En der sitte altyd minsken
op!”
Se hat it doarpsbelang, krekt as alle oare bestjoersfunksjes, natuerlik dien om’t se it moai wurk fynt, mar ek om wat
goeds foar elkoar te krijen foar de mienskip.
Mei trochdat se dizze dingen dwaan koe fielt se har in
tefreden minsk. Mar har grutste gelok komt troch de moaie
oantinkens oan in goed houlik en har sûne bern en bernsbern.
We hiene in tige noflike middei, wylst ik traktearre waard
op de ‘libbens-aventoeren’ fan dizze Bakhúster.
Tryntsje Stienstra
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Foto expositie in de Gearte
Als je de Gearte binnen stapt, zie je de foto’s van Willie
Smink hangen. Willie Smink, fotografe en lid van de Gaasterlandse fotoclub exposeert deze maand in het multifunctionele centrum de Gearte aan de Sint Odulphusstraat in
Bakhuizen.
Om de drie maanden is er een nieuwe foto expositie in dit
centrum en tot en met april staat het werk van Willie Smink
centraal. Kenmerkend voor Willie is haar creatieve manier
van fotograferen en haar oog voor details. Vaak staat de
natuur centraal in haar foto’s, waarin kleuren en licht een
hoofdrol spelen. Willie weet van een eenvoudig element in
de natuur steeds weer een sfeervol en opvallend beeld te
maken. Door haar ga je ook anders naar de alledaagse dingen in je omgeving kijken en stap je niet meer over ze heen.
Willie betovert je met haar foto’s! En als je haar vraagt hoe
ze dat doet, kijkt ze je bijna verbaasd aan, zo vanzelfsprekend is anders kijken en creatief fotograferen voor haar geworden. De natuur in beelden vastleggen die de verbeelding
van de kijker prikkelen is haar tweede natuur geworden.
Ze fotografeert al 12 jaar. In 2012 deed ze een opleiding voor fotografie met als specialisatie creatieve fotografie in
landschap en natuur en dat vormde een omslag in haar werk als fotografe. Naast fotografe werkt zij ook op de Boerderij ‘Kleurrijk’ met mensen met een geestelijke en lichamelijke beperking. Met hen maakt ze op een creatieve wijze
schilderijen en gedichtenbundels. Daarnaast organiseert ze fotoreizen, waarin ze de deelnemers tijdens meerdaagse
reizen meeneemt om de natuur om hen heen te ontdekken en in sfeervolle beelden vast te leggen. Willie geeft ook
workshops fotografie.
Voor meer informatie over deze fotoreizen en haar workshops kun je haar website bezoeken: www.lekkerwegfotografie.
nl
De Gaasterlandse fotoclub is een club van enthousiaste hobby fotografen in Gaasterland. In twee zalen van de Gearte
hangen foto’s van onze leden. In de grote zaal hebben we om de drie maanden een nieuwe expositie van foto’s die door
één van onze leden gemaakt zijn.
Wil je meer informatie over de Gaasterlandse fotoclub of lid worden, mail dan met : Coert.winkel@planet.nl

It rommelt yn it Rysterbosk.
Wat soe der wêze?
Wachtsje mar. We sykje it út.
Wat hear ik dêr? Wat sjoch ik?
We ha der echte foto’s fan!
….mar de kleur is der út..
Yn elke Op ‘e Hichte komt der nijs út it bosk.
Mei in foto….sûnder kleur.
Knip it mar út en kleurje it moai op.
Sparje alle kleurplaten achter elkoar.
Dan hast oan it ein it hiele ferhaal!
Set him op!
Lot en Tryntsje
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Gerommel yn it Rysterbosk

It is winter.
It hat snijt.
De paddestuollemûtsen lykje wol nij!
Se binne wyt!

Wat in moaie mûtsen!
Ûle sliept, want it is ljocht.
Haske hat kâlde earen.
Hy sjocht wat….

1
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Gearte n i js
Flink aan de slag tijdens NL doet

Op 10 en 11 maart jl. organiseerde het Oranjefonds weer NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. En ook
de Gearte had een aanvraag ingediend en een financiële bijdrage gekregen om belangrijke klussen te kunnen klaren.
Een enthousiaste ploeg heeft er met zijn allen een mooie en gezellige klusdag van gemaakt waarin we vele werkzaamheden konden oppakken. Werkzaamheden die al lang op de planning stonden en we zonder deze geweldige hulp in
korte tijd niet hadden kunnen realiseren.
In de sporthal werd bijvoorbeeld isolatie aangebracht tussen de berging en het buitenpodium. Maar ook het plafond
boven de tribune van de sporthal werd aangepakt en alle deuren van de kleedkamers zijn ingekort waardoor de nieuwe
afzuiging beter zijn werk kan doen.
Het halletje bij de blokhut c.q. peuter is geïsoleerd; alle bergingen in het parochiehuis zijn opgeruimd. Ook werd er al wat
tuinwerk verricht. En last but not least… de berging onder het podium in de grote zaal is opgeruimd en schoongemaakt.
Super bedankt voor jullie enthousiaste inzet allemaal!

Assistent beheerder

In de vorige Gearte nijs heeft u wellicht de vacature voor assistent beheerder gezien. Als bestuur zijn we blij u te kunnen
informeren dat wij voor deze vacature een geschikte kandidaat hebben gevonden, namelijk: Jany van Amersvoort. Jany
werkte al achter de bar en is per 1 april begonnen in haar nieuwe functie.

Nieuw in de Gearte: judo!

Sinds kort hebben wij er een nieuwe gebruiker van de sporthal bij, namelijk Dries Poelstra met judolessen. De lessen
worden gegeven op vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur tot 15.20 uur. Ben je tussen 6 en 11 jaar en lijkt judo jou misschien
ook leuk? Kom gerust even een kijkje nemen en kennis maken! En mocht er meer belangstelling zijn vanuit andere
leeftijdsgroepen, dan wordt beoordeeld of uitbreiding van de lessen mogelijk is.

Algemene vergadering M.F.C. De Gearte

De algemene vergadering van M.F.C. de Gearte vindt plaats op 18 april aanstaande. Alle gebruikers en verenigingen
zullen hiervoor wederom een aparte uitnodiging voor ontvangen.

Wisselende exposities van Gaasterlandse fotoclub

Sinds kort is het ophangsysteem voor schilderijen uitgebreid tot in de foyer en kunnen we nog meer mooi werk laten
zien. Met de Gaasterlandse fotoclub is besproken dat de ruimte rond de bar wordt gebruikt voor wisselende exposities
van hun leden. Ieder lid krijgt hier de gelegenheid om gedurende 8 tot 12 weken eigen werk te exposeren. Dus mocht
u binnenkort in de Gearte komen, kom gerust even kijken!

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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1 april 2017 (geen grap ☺☺)
Friese band De Hûnekop met pittige show vol muziek, sterke verhalen en overdosis humor.
Zaal open: 21.00 uur
Voorverkoop: € 10,00
Aan de zaal: € 12,50
18 april 2017
Algemene ledenvergadering M.F.C. De Gearte
Aanvang: 20.00 uur

22 april 2017
BEO kaboutervolleybal
Van: 10.00 – 11.00 uur
29 mei t/m 1 juni 2017
Avond4daagse
Starttijd 10 en 15 km: 17.00 uur
Starttijd 5 km: 17.30 uur
22 t/m 25 juni 2017
Bakhúster Feest

Frysman naar record aantal deelnemers.
Na 2 edities is de Frysman al een begrip in Friesland. De eerste hele triathlon in Friesland. In 2014 is de Frysman
niet meer dan een idee dat resulteert in een gezellige try-out met bevriende triatleten van de organisatoren/triatleten
Tsjeard Hofstra en Marco Douma.
Al snel voegt Martine Brandsma zich bij dit duo, het duo wordt een trio!
De eerste editie zal een ieder die erbij was nooit vergeten. Na 23 uur uitstel worden de atleten en HeldenHelpers
behoorlijk door de weergoden op de proef gesteld.
Ook het wedstrijdterrein krijgt een metamorfose na de laatste bui met rukwinden tot 100 km/u. Na veel lering te hebben getrokken uit dit debuut is de tweede editie al een behoorlijke verbetering. Een tent die de beruchte Reaklif-stormen kan weerstaan is de meest in het oog springende progressie.
Ook de tweede editie van de Frysman wordt tijdens het lopen nog even op de proef gesteld door weersomstandigheden maar het begint erop te lijken dat de weergoden de strijd tegen de Frysmannen beginnen te verliezen. Atleten en
HeldenHelpers houden stand tegen het meteorologisch geweld. It Reaklif is op 8 juli 2017 wederom het strijdtoneel
van de Frysman. Deze derde editie belooft een speciale te worden.
Op het moment van schrijven hebben zich 130 atleten geregistreerd voor deze nu al heroïsche wedstrijd. Dat is een
verdubbeling van het aantal starters van de vorige editie.
De Frysman is een naam in de triathlonwereld, ook buiten onze provincie.
Zelfs buiten de landsgrenzen want er hebben zich naast een dozijn Belgen ook Duitse, Zweedse en Noorse atleten
ingeschreven. Uiteraard is het fundament voor de uitvoering van de Frysman de groep HeldenHelpers.
En daar kunnen er nog wel een paar bij.
Zo worden er nog verkeersregelaars gezocht, zij begeleiden de atleten tijdens hun fietsonderdeel tot uiterlijk 17:00
uur. Ook zijn er nog meer HeldenHelper taken waarvoor er vrijwilligers worden gezocht. Volgens vrijwilligers coördinator Marco is het verloop klein bij deze vaste kern. “Maar er zijn door de groei ieder jaar meer mensen nodig”
Mensen die een onderdeel willen zijn van de Frysman, maar deelnemen (nog) een brug te ver vinden kunnen meer
informatie over de taken van de HeldenHelpers vinden op www.frysman.nl/vrijwilligers-informatie.
De organisatie is te bereiken via info@frysman.nl
Met driedubbele sportgroet Stichting Frysman
Op ‘ e Hichte april 2017
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De kerk staat in brand: 17 november 1975
P.J. van der Linden, HWBMR
In de periode 1970 – 1975 vindt er een uitgebreide en tonnen kostende restauratie plaats van de Sint Odulphuskerk in
Bakhuizen. Ook toren en interieur worden gerenoveerd. Binnen krijgt onder andere het priesterkoor een andere vormgeving, waarbij preekstoel en enkele beelden verdwijnen. Van de preekstoel krijgen de vier evangelisten een plek aan
het front van de nieuwe altaartafel. Bij een laatste controle constateert monumentenwacht echter boktor in de gewelven.
Op 13 augustus 1975 besluit het kerkbestuur tot bestrijding over te gaan. De kosten zullen zo’n ƒ 5000,-- (€ 2270.-)
bedragen en zulke hoge uitgaven moeten een machtiging krijgen van de bisschop. Als deze in oktober binnen is kan tot
actie worden overgegaan.
Op maandag 17 november zal het werk worden uitgevoerd, waarbij –zoals later blijkt– een licht ontvlambaar
gas wordt gebruikt. Vlak na de middag gaat er boven op
de gewelven een looplamp kapot. Vermoedelijk is toen
overgeschakeld op één van de bouw-lampen die bovenin
de tongewelven hangen. Deze halogeenlampen worden
gloeiend heet. De resten van die lamp zijn later op de gewelven teruggevonden. Mogelijk is er kortsluiting ontstaan
of is een vonkje vrijgekomen. Wie zal het zeggen. In ieder
geval vindt er rond half twee een soort ontploffing plaats
en zet een steekvlam binnen de kortst mogelijke tijd het
houtwerk in lichterlaaie. Dan is er geen houden meer aan.
Water is er nu eenmaal niet daar bovenin.

Het vuur woedt onder de pannen en de rook trekt naar de
toren. Binnen de kortste keren komt de rook de galmgaten
uit. De toren werkt als een goed trekkende schoorsteen.
Mensen die het van veraf zien denken nog dat dit bij de
houtwormbestrijding hoort. Maar ze komen er snel achter dat dit niet het geval is. Wat er kort na de ontploffing
gebeurt en wie de brand gemeld heeft is niet meer na te
gaan. Er wordt in ieder geval groot alarm geslagen.

Melchers bij haar thuis een schakelaar omzetten voor de
melding bij de andere brandweerlieden thuis. Haar man
Johannes is net naar Mirns; via Folkert Melchers krijgt ze
hem te pakken.
Dan vliegt ze op de fiets naar de brandweer-garage om
daar de plaats van de brand op het mededelingenbord te
schrijven. Ieder lid van de brandweer komt zo snel mogelijk naar de garage en schiet in zijn pak. Tien minuten
later zijn ze dan bij de brandende kerk. Intussen heeft Annie Melchers ook de brandweer van Balk opgeroepen, die
op zijn beurt Koudum erbij roept. De commandant van de
Bakhúster brandweer, Harmen Visser, is in Oosterwolde
aan het werk. Ook hij wordt ook naar huis geroepen.
Als de slangen zijn uitgerold vanaf de putten in de Nagelhoutlaan en de Rampionstraat merken de brandweermensen, dat ze de brand maar nauwelijks kunnen bereiken.
Het vuur bevindt zich nog onder het dak en men kan niet
hoog genoeg spuiten. Er wordt later verteld dat ze slechts
tot aan de dakgoot kunnen spuiten, maar foto’s laten zien
dat ze tot halverwege het dak de boel kunnen nathouden.
Alle materiaal dat er is, wordt ingezet. Er is echter onvoldoende waterdruk. Om meer druk uit de spuitwagen te
krijgen wil de brandweer één kraan dichtdraaien, maar wat
er ook wordt geprobeerd, de kraan wil niet dicht.
De brandweer van Balk krijgt onderweg pech. Ze zijn met
auto met aanhanger op weg, maar in Rijs bij ‘de dikke stenen’ schiet de aanhanger los.
In Bakhuizen besluit Johannes Melchers met een masker
met perslucht met slang en al de toren in te klimmen. Via
de doorgang van de gewelven naar de toren probeert hij
van binnenuit het vuur te bestrijden. Maar hij staat daar
midden in de trek en kan niet zoveel uitrichten, omdat het
vuur te ver weg zit. Als de perslucht op is, moet hij deze
post weer verlaten.
Al gauw wordt ook de ladderwagen uit Sneek opgeroepen,
maar die is dan nog een half uur onderweg.
Het vuur is boven het priesterkoor ontstaan en vreet zich
een weg naar de toren. Onder de leien heeft het lang gebrand. Het duurt een klein halfuur voordat de vlammen
naar buiten slaan. Op foto’s die vanaf de Bakwei zijn gemaakt is goed te zien, dat eerst alleen de oostzijde in brand
staat en de rookontwikkeling rondom de toren enorm is.

De leden van de vrijwillige brandweer van Bakhuizen hebben net het middageten op en zijn weer naar hun werk.
Piepers zijn er in die tijd nog niet. Wel heeft iedereen
thuis een melder. Als het nummer 333 (het alarm-nummer
van de brandweer in die jaren) wordt gebeld, moet Annie
18

Intussen komen er steeds meer mensen af op dit fascinerende, maar verdrietige schouw-spel. Ook de burgemeester van Gaasterland, Hector Livius Sixma Baron van
Heemstra, is spoedig aanwezig, evenals zijn collega uit
Hemelumer Oldeferd.
Bereidwillige handen beginnen alles wat gedragen kan
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De kerk staat in brand: 17 november 1975
slag, want alles ligt al klaar. Vanuit de hoog boven de brand
uittorende ladder worden grote hoeveelheden water over
kerk en toren uitgestort. Dit is het behoud van de toren.
Rond vier uur in de middag wordt het sein ‘brand meester’
gegeven en kan het nablussen beginnen. De brandweer
blijft daarna de hele nacht nog wachtlopen.

worden naar buiten te slepen: kruiswegstaties (van 1880
!!), heiligenbeelden, bidstoelen, noem maar op. Iedereen
helpt, katholiek of niet. Zo kan het gebeuren dat de protestantse bakker met een heiligenbeeld loopt te sjouwen.
Voor die tijd toch uniek. Zelfs de bel wordt van de muur
gehaald. Ook het hoofdaltaar wil men redden, maar uiteindelijk laat men dat toch maar staan. En aan de banken
begint men al helemaal niet.
Als de vlammen uit het dak slaan en de rookontwikkeling
vanuit de toren enorm wordt, begint men het ergste te vrezen. Als de toren valt, is het gedaan met de kerk. Pastoor
Jan Coenders bezweert de brandweerlieden de toren te
behouden en belooft een feestje als dat zal lukken. Ook
maakt men zich zorgen over het tongewelf. Er komt nogal
wat op terecht. Op een film van Joseph Mous is te zien dat
van oost naar west één voor één de dakspanten omvallen.
En al die leien die loskomen. Alles komt op de tongewelven terecht. Als die het begeven ….

Binnen in het gebouw is het een grote waterzooi. Het
meeste kan wel weer worden schoongemaakt, maar het
orgel heeft enorm geleden door de klets water vanuit de
ladderwagen. En in het uurwerk in de toren zijn raderen en
assen kromgetrokken en lagers beschadigd. Schijnbaar
heeft het in de toren toch even gebrand en zit er binnen
en buiten behoorlijk wat roetaanslag.
De vraag is nu, wat nu te doen met de kerkdiensten. Dominee T.W. Dekker van Hemelum biedt op de dag van de
brand direct het gebruik van de Hervormde Kerk van Hemelum aan. De geplande huwelijksin-zegeningen kunnen
daar naartoe. Ook zullen er vieringen plaats vinden in de
kapellen van Warns, Mooi Gaasterland en de Mariahof.
Maar de eucharistievieringen zijn voorlopig in Hemelum,
op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 11.00 uur.
In de kerk moeten een groot aantal tijdelijke maatregelen
worden genomen zoals het afdekken van orgel en hoofdaltaar en alle banken in de zijbeuken opslaan. De troep
op de gewelven moet worden opgeruimd en daarbij moet
bekeken worden wat de staat van de gewelven is. Daarna wordt er een noodvoorziening van dakleer op aangebracht.

Omdat de burgemeester vreest dat de toren zal vallen
geeft hij opdracht de kleuterschool in de Mariahof, waar
net een feestje voor juf Sipkje wordt gehouden, te ontruimen. De ouders worden gebeld en gevraagd de kinderen
op te halen. Ook op de lagere school, die net een paar
maanden aan de Ageommeleane is gevestigd, heerst onrust. Kinderen die vlak bij de kerk wonen zijn bang, dat
de toren op hun huis zal vallen. Van lesgeven komt niets
meer terecht. Ook hier worden de ouders gebeld om de
kinderen op te halen.
Als het vuur bijna de toren heeft bereikt, arriveert, net op
tijd, de ladderwagen uit Sneek. Ze kunnen direct aan de
Op ‘ e Hichte april 2017
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De kerk staat in brand: 17 november 1975
Natuurlijk volgen er meteen besprekingen met de bouwinspecteur van het bisdom en met de vertegenwoordiger van de verzekeraar Donatus, om te zien hoe groot de
schade is en of de verzekering de schade dekt. Er wordt
verder gesproken met de aannemers Agricola, Konst, en
Postma. Het is de bedoeling dat deze drie aannemers gezamenlijk het herstel zullen uitvoeren. Aannemer Van der
Hoff ziet af van deelname. Ook wordt er een noodfonds
opgericht, waarop men giften kan storten ten behoeve van
de herbouw.
Ook gaat men op zoek naar een alternatief voor de eucharistievieringen in Hemelum. Omdat de Antoniusschool
net is verhuisd naar de Ageommeleane is het mogelijk iets
te doen met de oude gymzaal (nu Blokhut en Mode-vakschool). Vroeger was er een doorbraak tussen de gymzaal
en het naastliggende lokaal aan de Johannes Nagelhoutlaan. Dat lokaal is toen verhoogd en gebruikt als toneel.
Later is deze doorbraak weer dichtgemaakt en werd het
een lokaal voor 13- en 14-jarigen: het zogenaamde ‘landbouwlokaal’.

Nu wordt de muur weer open gemaakt, waarbij het lokaal
als priesterkoor wordt gebruikt en de gymzaal als schip
van de kerk. Een goede maar wat krappe oplossing. Met
kerstmis bijvoorbeeld, worden er vier á vijf missen gepland
en is er een kaartsysteem dat aangeeft welke tijd men
kan komen. De elektrisch bediende kerstklokken kunnen
alleen luiden als vrijwilligers bereid zijn aan de touwen te
hangen. Stroom is er immers niet.
De nadelen van een krappe ruimte spelen ook bij bijzondere vieringen zoals eerste communie, vormsel en begrafenissen en zomers krijgen de mensen het nogal warm als
ze met een grote groep in de kleine ruimte zitten.

nodigt de vier brandweercorpsen uit. Drie komen met de
brandweerauto, want ze kunnen zo worden opgepiept.
Op die avond worden nog meer waarderende woorden
gesproken en wordt de film van Joseph Mous gedraaid.
Ongetwijfeld is er eentje gedronken op het behoud van de
St. Odulphuskerk.

De drie aannemers onder leiding van uitvoerder Gerrit de
Vreeze kunnen op 17 april 1976 de dakspanten plaatsen.
Eind mei is de kerk weer onder de pannen, nee onder de
shingles. Er is bij de herbouw voor shingles gekozen omdat die lichter zijn dan leien en de kapconstructie daardoor
eenvoudiger en goedkoper kan. Dan kan het binnenwerk
beginnen met elektra, verwarming, ringleiding, geluidsinstallatie, schilderwerk, enzovoort. Bijzonder veel energie
gaat in het beschadigde orgel zitten, maar ook dit komt
voor elkaar.

Op 7 en 8 september 1976 kunnen de banken uit de noodkerk terug geplaatst worden en is de tonnen kostende herbouw gereed.
25 jaar jaar later is de volgende restauratie al weer nodig
en wordt de lichte kapconstructie versterkt en de shingles
vervangen door leien. Zijn we bij de herbouw te zuinig geweest of had het kwalitatief beter gekund?

De brandweermannen krijgen allemaal een schriftelijke
dankbetuiging van Pastoor Coenders met daarin termen
als ‘gemeenschapszin’ en ‘verbondenheid’. Typisch Bakhuizen. Wat betreft het beloofde feestje bij behoud van
de toren houdt Pastoor Coenders zich aan zijn woord en
20
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Huisarts Nieuwsbrief
Een rubriek geschreven door de
Huisartsen Bakhuizen om nieuwe of
belangrijke medische onderwerpen te belichten
Er zijn veel medische onderwerpen
die besproken worden in diverse
kranten, tijdschriften, radio en op
TV. Soms is het lastig te weten
wat het betekent voor u of uw familie. Er zijn ook veel (alternatieve)
zorgaanbieders die u graag willen
helpen, meestal tegen betaling. Wat kunt u vertrouwen en
wat niet? Daarin willen we u een handje helpen. In deze
rubriek willen we u bijpraten over nieuwe of belangrijke
medische onderwerpen. Heeft u een vraag of onderwerp
waar u graag wat meer van wilt weten? Schrijft het dan op
en breng of stuur het naar ons praktijk (info@huisartsbakhuizen.nl). Uw vraag of onderwerp kan dan hier worden besproken.
De onderwerpen van dit nummer zijn zonneallergie en
hooikoorts. Beide treden meestal op in het (vroege) voorjaar (vanaf midden maart) en duren tot het begin van de
zomer (tot midden juli). De winter is nu voorbij en enkele
patiënten hebben zich al gemeld met klachten. Beide allergieën lijken niet op elkaar, toch worden ze tegelijk besproken: hoe zit dat?
Dat heeft te maken met onze huid en slijmvliezen en de
kracht van de zon. De zon kruist de evenaar rond de 21e
van zowel maart als september. Officieel begint dan het
voorjaar (maart) en begint de herfst (september). Voor het
onderwerp van vandaag is alleen het voorjaar belangrijk
want dan wint de zon flink aan kracht. Bij hooikoorts reageren onze luchtwegen, ogen en huid, bij zonneallergie is
het vooral de huid die klachten geeft.
Zonneallergie
De zonnekracht wordt doorgegeven door verschillende typen stralen, de meest belangrijke zijn zichtbare licht, infrarode en ultraviolette licht. De beide laatste zijn onzichtbaar,
maar wel voelbaar, na een poos in de zon. Het ultraviolette licht maakt de huid uiteindelijk bruiner, door de uitgroei
van kleurcellen (melanocyten). In de winter zijn kleurcellen
klein omdat het ultraviolette licht ons niet bereikt. Dat komt
door een langere afstand door de lucht die het zonlicht in
de winter aflegt: de zon staat laag! Staat de zon hoger,

dan kan het ultraviolette licht ons weer bereiken. Naast
de kleurcellen in de huid zijn er mestcellen die een stofje
maken (histamine) die onze afweer helpt. Ultraviolette licht
irriteert de huid vooral in het vroege voorjaar, waardoor
de mestcellen histamine vrijlaten. Dan wordt de huid dik,
rood, warm en jeukt het. Maar dan alleen op de plekken
die blootstaan aan het zonlicht. Dus de handruggen tot
aan de uiteinde van de mouw, het voorhoofd, de wangen,
neus en kin. Overal waar kleding zit, blijft de huid rustig.
Zo is duidelijk dat de zon een rol speelt bij deze vorm van
allergie. De irritatie gaat vanzelf over na verloop van tijd
omdat de huid went aan het ultraviolette licht. Soms hebben mensen maar een enkele keer last omdat ze kort of
weinig in de vroege voorjaarszon komen of omdat ze zich
dik gekleed hebben.
Ondertussen is vooral de jeuk knap lastig. Jeuk kan verminderen door korte tijd medicijnen te gebruiken: “antihistaminica”. Dit zijn de bekende “hooikoorts” tabletten en zijn
verkrijgbaar bij de drogist of via de huisarts. Zo komen we
vanzelf uit bij het onderwerp hooikoorts!
Hooikoorts
Door de krachtiger zon, beginnen de bomen, struiken en
bloemen uit te lopen. Het eerste dat planten maken zijn
zaadjes (stuifmeel of pollen) en bloemen. Als eerste zorgen planten voor hun voortplanting, geholpen door de
wind en de hongerige insecten en vogels. Als er weinig
regen valt dan komt het stuifmeel in de lucht en wordt door
de wind meegenomen. Dit ademen wij in en normaal reageren onze luchtwegen of ogen daar niet of weinig op. Bij
mensen met hooikoorts of allergieën is dat heel anders:
hun slijmvliezen worden geïrriteerd, maken veel slijm aan
en raken soms dik, rood en ontstoken. Dit is net als bij de
huid bij een zonneallergie. Er zitten in de slijmvliezen ook
mestcellen met histamine erin. Nu worden de mestcellen
geïrriteerd door stuifmeel waardoor de slijmvliezen ontsteken. Ook hier onaangename klachten: jeuk, niezen, benauwdheid en veel slijm (neus) of tranen (oog). Als behandeling zijn antihistaminica effectief evenals het vermijden
van de pollen door binnen te blijven op dagen dat er veel
pollen in de lucht zijn. Op internet zijn pollen kalenders te
raadplegen, u kunt te rade gaan bij thuisarts.nl en zijn er
pollen-apps te downloaden om u te helpen.
Hatsjie!! Gezondheid!!
van de huisartsenpraktijk Bakhuizen,
H.J. Dijkstra en J. Osinga

YN IN LYTSE GRIENE TÛN !!!

fan: Jant Visser-Bakker

Yn in lytse griene tún - stiet in parrebeam. . . . .
mei in wytbisnijde krún - ‘t Is in wolk fan blommen
oer dy âlde kromme - brike parrebeam - !

Yn in lyste griene tún - hobbelt Hanneman
op syn happe, glânzgjend brún - lytse fuotten skreppe,
fier fuort hiel nei beppe - reizget Hanneman.

Yn in lytse griene tún - hobbelt in akster om . . . . .
swart en wyt in bûnt skarlún - dounset, ropt en tsjottert
fljocht wer fuort en skattert - oeral om!

Yn in lytse griene tún - skynt in wûnder ljocht
oer in wite blommekrún - oer in skelmske ropper,
oer in lytse skopper - skynt in maitiidsljocht.
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Better Bakhuzen
Even bijpraten over Better Bakhuzen op 1 mei a.s.
Weet u het nog? Vorig jaar 24 februari… toen het programma Better Bakhuzen werd afgetrapt in de Gearte. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is er veel gebeurd. Het is tijd
om bij te praten! Maandag 1 mei aanstaande organiseert de Coördinatiegroep Better Bakhuzen wederom een avond voor alle dorpsgenoten om u te informeren over de projecten.
De avond vindt plaats in De Gearte en start om 20.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst op 24 februari vorig jaar werd het programma Better Bakhuzen voor het
gehele dorp afgetrapt. Het doel, de uitdaging en de vier onderliggende projecten werden gepresenteerd. En alle aanwezigen konden de eerste suggesties verrijken met nog meer ideeën. En
dat werd volop gedaan!
Daarna zijn vele dorpsgenoten als kartrekkers of projectleden aan de slag gegaan met alle ideeën om deze verder uit te werken naar concretere plannen. Ook werd een Coördinatiegroep Better
Bakhuzen opgericht die maandelijks bijeen komt.
Bent u ook zo benieuwd naar de status van de projecten en wat er met uw ideeën is gedaan?
Kom dan naar de Gearte op 1 mei! Het wordt een avond waarop de projectteams de huidige
stand van de projecten zullen toelichten en we hierover kunnen bijpraten. Ook zullen eerste
schetsen worden gepresenteerd. En natuurlijk is er volop gelegenheid om de huidige plannen en
suggesties voor een nog better Bakhuzen te verrijken met meer ideeën.
De avond vindt plaats op 1 mei aanstaande in de Gearte. Om 19.45 uur staat de koffie klaar; we
starten om 20.00 uur met het programma. Noteer deze dag alvast in uw agenda en kom meedenken en –praten!

Bewonerspeiling zorgcoöperatie van start gegaan
Woensdag 22 maart jl. is gestart met de huis-aan-huis-peiling.
De projectgroep SEL (Sociaal Economische Leefbaarheid)
werkt hierin samen met studenten van NHL en Miks Welzijn
om zo met dorpsbewoners in gesprek te komen over de saamhorigheid in de buurt en de behoefte te peilen voor een zogenaamde zorgcoöperatie.
De overheid bezuinigt fors op de zorg en tegelijkertijd worden we met z’n allen steeds
ouder; de zorgvraag neemt toe. Ouderen,
willen of moeten zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen. Maar hoe moet dat wanneer
je afhankelijk bent van zorg? Een zorgcoöperatie kan een oplossing bieden.
Met de bewonerspeiling wil de projectgroep
een goed beeld krijgen van de bereidheid
voor onderlinge hulp en draagvlak voor een
zogenaamde zorgcoöperatie in Bakhuizen,
Mirns, Rijs en Hemelum. In totaal zullen de
komende tien weken een kleine duizend adressen bezocht worden. Bewoners zal gevraagd worden naar de saamhorigheid in hun straat cq. buurt en naar hun huidige activiteiten in het “omzien
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Better Bakhuzen
naar elkaar”. De eerste dag werden meteen zo’n honderd adressen bezocht en al vele goede
gesprekken gevoerd met dorpsbewoners.
Onderdeel van de aanpak is ook het organiseren van huiskamergesprekken; eenmalige bijeenkomsten met buurtgenoten waarbij dieper op de actuele thema’s wordt ingegaan. Voor de zomer
zal de bewonerspeiling afgerond zijn en kan de projectgroep de uitkomsten analyseren en vervolgstappen bepalen.

Projectgroep Centrum verder met conceptplan
Nadat het eerste conceptplan besproken is met de stedenbouwkundige en dorpencoördinator van de gemeente hebben de kartrekkers van de projectgroep overleg gehad met
leden van de projectgroep. Iedereen is enthousiast en wil het concept verder uitwerken!
Het aanzicht van het centrum verbeteren; een ‘zitje’ realiseren op het plein bij de winkels; waar
mogelijk levensloopbestendige woningen in het centrum; een opwaardering van het Plantsoen
tot dorpsplein; een complete makeover van de Gearte waarvan dorpshuis en de school samen
gebruik van maken. Wilde plannen, denkt u? Maar ze zijn wel goed doordacht; en nog steeds ligt
niets vast!
Eerst moeten we er nog als dorp naar kijken. Op 1 mei aanstaande. Intussen zijn er al wel onderdelen aangemeld bij de gemeente, om zodoende kans te maken op een plek in de gemeentelijke
begroting. Hiervoor zijn ook schetsen gemaakt, die we op 1 mei willen laten zien en bespreken.

Continue aandacht voor opwaardering De Burde
Wellicht komt u niet zo vaak op het bedrijventerrein en dat hoeft ook niet als u daar geen
boodschap heeft.
Echter, het is natuurlijk wel goed om te weten dat de ondernemers continue bezig zijn
met de opwaardering van het terrein om zodoende De Burde aantrekkelijk te maken én
houden voor de huidige ondernemers, werknemers en eventuele nieuwe.
Vele ondernemers zijn druk bezig geweest met hun terreinen en gebouwen om deze netjes te
maken en houden. Ook is het terrein inmiddels beveiligd door middel van meerdere camera’s op
verschillende punten. Binnenkort zullen vertegenwoordigers van de gemeente en bedrijvenvereniging weer een rondje maken om de huidige stand op te nemen, zodat bepaald kan worden
waar nog stappen gemaakt kunnen worden om het terrein verder te verfraaien.
Ook is men vanuit de ondernemersvereniging betrokken bij een werkgroep van de Provinsje
Fryslân die zich buigt over de bereikbaarheid en ontsluiting van ons gebied. De inrichting van de
N359 is hierin een belangrijk speerpunt. Daarnaast staat de Breelenswei op de agenda. Deze
weg is te smal om vrachtverkeer en overige grote en kleine weggebruikers veilig van en naar
Bakhuizen te laten rijden.
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Lemster Mannenkoor
Dinsdag 30 mei 2017
sluit het Lemster Mannenkoor zijn muzikaal jaar af.
Het is de gewoonte om het slotconcert steeds in een andere kerk en in een andere plaats te laten plaatsvinden.
Dit jaar is de keuze gevallen op de Sint Odulphuskerk te Bakhuizen.
Het concert begint om 19.30 uur
Wij rekenen op veel bezoekers.
De entree is vrij.
Na afloop is er een collecte.
Namens het Lemster Mannenkoor,
Jappie Muizelaar en Johannes Rijpma
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Prikbord
HIER
KAN UW
PRIKKERTJE
STAAN

Mooie massief-grenen
BUFFETKAST
Aanschafwaarde € 800,In goede staat!
Wij doen ‘m weg voor
€ 250,tel. Lot: 06-50290103

NU IN PRIJS VERLAAGT !!!!
Wilt u ook een prikkertje plaatsen???
Neem even contact op met
op.e.hichte@bakhuizen.nl
Wil je iets kwijt of heb je juist iets nodig?
Maak dan gebruik van de voordelige prikbord
advertenties in de Op ‘e Hichte!
Zowel zakelijk als particulier.
Formaat enkel prikkertje = ¹/16 A4.
Zodra wij jouw betaling binnen hebben, wordt je advertentie geplaatst.
(let wel even op de uiterste kopij datum per krant).
enkel prikkertje:		
1 x plaatsing €		3,6 x plaatsing €		15,-

Prijs:

dubbel prikkertje:
1 x plaatsing €		 6,6 x plaatsing €		30,-

WIST U DAT.....?
De Fryske Marren heeft een app ontwikkeld. Je vindt
daar van alles: Nieuws over ophaalroute van takken bijvoorbeeld, Gemeentelijke belastingen of informatie over
het Sociaal Wijkteam.
Maar dat niet alleen, je kunt heel eenvoudig met de mensen van de gemeente communiceren. Bijvoorbeeld als
je ergens iets ziet wat niet goed is zoals kapotte tegels
of een probleem met de groenvoorziening. Ook staan er
links naar berichten op de social media, zoals Twitter en
Facebook.
Een mooi toepassing is “het meldpunt”. Als je de app
op je tablet of smartphone hebt staan, kun je direct een
fotootje meesturen met de tekst, bij je klacht, vraag of
opmerking.
Dus.... Downloaden die app en maak er gebruik van!
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Moai Wurk
voor hekwerk op maat, poorten,
schoorsteenkappen en ander ijzerwerk
kunt U altijd terecht bij:
v/d Werf ’s “Moai Wurk”
Middenpaed 1 te Bakhuizen
vanderwerffrans@gmail.com
Tel: 06-50290103
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Mededelingen Dorpsbelang BMR
Op 27 maart was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Gearte. Net als vorig jaar werd het officiële gedeelte
bondig afgewerkt. Er waren buiten het bestuur 23 aanwezigen, waaronder drie gemeenteraadsleden, Dorpencoördinator Klaas Knobbe en Wethouder Frans Veltman.
Discussie was er over Glasvezel (DFM op glas) en de dokterswacht. Samen met andere Dorpsbelangen volgen wij
Koudum in hun actie om daar toch nog een dokterswacht te krijgen. Ook werd naar aanleiding van een krantenartikel
gevraagd naar mogelijke overlast van vliegtuigen die vanaf Lelystad gaan vliegen. De Gemeente is attent op de ontwikkelingen.
Formele puntjes: de benoeming van Ruud van de Berg tot secretaris en de herbenoeming van Bram Boehlé als Penningmeester werden goedgekeurd en het bestuur kreeg decharge voor het gevoerde financiële beleid.
Na een uur was er pauze en daarna volgde een drietal interessante presentaties.
Michel Hania presenteerde vanuit de organisatie Buurkracht over energie-initiatieven, die zij graag ondersteunen.
Klaas Knobbe presenteerde de mogelijkheden om subsidie te krijgen voor diverse burgerinitiatieven en Bram Boehlé
gaf een toelichting op het onderzoek van Better Bakhuzen (project SEL) naar de motieven en wensen van jongeren om
in Bakhuizen te blijven wonen of om zich daar te vestigen. Het onderzoek is inmiddels gestart.

Better Bakhuzen wordt vervolgd
in de bijeenkomst op 1 mei,
die voor iedereen toegankelijk is.

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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SUDOKU

Kopij

voor de volgende Op ‘e Hichte
vóór 28 mei 2017
sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl
of
Past. Coendershof 1,
8574 RA Bakhuizen
De volgende editie verschijnt rond 9 juni 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.

Op ‘ e Hichte april 2017

27

Redactie Op ‘e Hichte
Oplage 440 stuks
Lot Brandt
Rien Jansen
Lida Koeman
Tryntsje Stienstra

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)

Samenstelling en eindredactie:
Hennie Blomsma
Printwerk:
Drukkerij De Jong, Balk
Distributie:
Piet Bosma

Nu ook de mogelijkheid om uw advertentie
in kleur te plaatsen, vraag vrijblijvend offerte aan

Bezorging:
Lotte Bartels
Wink Blomsma
Ruud van de Berg
Klaas de Jong
Joop Melchers
Tiede Melchers
Vroni Postma
Gerlof Thibaudier

Lever uw advertentie tijdig aan via
op.e.hichte@bakhuizen.nl
en hij verschijnt in de eerstvolgende Op ’e Hichte.

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.

Wil je wat kwijt of heb je juist iets
nodig?
Maak dan gebruik van de voordelige prikbord-advertenties in de
Op ‘e Hichte!
Zowel zakelijk als particulier.
Formaat enkel prikkertje = ¹/16 A4.

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.

Zodra wij jouw betaling binnen
hebben, wordt je advertentie geplaatst.
(let wel even op de uiterste kopij
datum per krant).

Wilt u een banner op onze homepage?
Neem contact op met:
dorpsbelangbmr@gmail.com of bboehle@ziggo.nl

Prijs:
enkel prikkertje:
1 x plaatsing €
3,-6 x plaatsing € 15,-

Het oud papier wordt altijd de tweede zaterdag van de maand
door vrijwilligers opgehaald voor de school in Bakhuizen en voor
de kerk in Hemelum.
In de maand augustus wordt er geen oud papier opgehaald. Je
kunt het zelf naar de container brengen, die op het parkeerterrein
van de voetbalclub staat.
Hieronder staan de data voor 2017.
14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni,
8 juli, 12 augustus (zelf naar container brengen), 9 september,
14 oktober, 11 november, 9 december
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos.
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dubbel prikkertje:
1 x plaatsing €
6,6 x plaatsing € 30,-

De opbrengsten van het oud papier
in december waren € 564,39 en in
januari € 691,12.
Alle vrijwilligers weer bedankt voor
jullie inzet!
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