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In ons laatste dorpsbelang vergadering hadden wij het ook
over de veiligheid in en om onze dorpen.
Uiteraard kwamen ook Breelerswei en Smitsleane ter
tafel. De beste oplossing daar zou uiteraard een fietspad
zijn, maar steeds als we dit bij de gemeente aankaarten,
blijkt dit geen prioriteit te hebben.
Toch moeten we ons samen wel zorgen maken, zeker nu
de donkere maanden aangebroken zijn.
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Als u of uw kinderen daar in het donker lopen of fietsen is
het verstandig bij het lopen een reflecterend hesje te dragen en fietsen voor goede verlichting te zorgen.
Auto’s zien u dan beter en zo voorkomen we samen mogelijke ongelukken.
Wij hopen dat u hier goede aandacht voor wilt hebben.
Namen dorpsbelang BMR,
Akke Brandenburg-Vogelzang
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Foar dizze kollekte binne wy 9 oantenmei 14 oktober
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Kunst
Een paar weken geleden ben ik met mijn vrouw naar Kunst
en Kitsch geweest. Dat werd georganiseerd in het Spoorweg Museum in Utrecht. In dat museum zijn mijn vrouw en
ik en de kleinkinderen al eens eerder geweest. Toen was
er speciaal een programma voor kinderen met spelletjes
en speurtochten. Het is een gezellig en leerzaam museum
met een nostalgische uitstraling van stoomlocomotieven
en coupés met houten treeplanken aan de buitenkant. Dus
was het voor mij best wel weer leuk om er naartoe te gaan.
Niet dat ik nou zo gek ben van Kunst en Kitsch, maar de
sfeer van het programma is toch een soort rommelmarkt
die op een georganiseerde manier wordt gepresenteerd.

lezen. Ik kreeg bijna medelijden. Toen was ik aan de beurt.
De tinnen schaal met jachttafereel was een kopie, was wel
meer dan honderd jaar oud, maar er waren er duizenden
van gemaakt. De waarde, het gewicht aan tin. Het bakeliet
luciferdoosje waar ook nog een scheur in zat was wel curieus volgens de expert. Het kreeg zijn aandacht, en werd
op plus minus dertig euro geschat. Ook mijn vrouw haar
zilver was niet veel meer waard dan vijftig euro. Dat was
dus kunst en kitsch en drie keer niks. Wij zijn daarna naar
mijn zoon gegaan. En samen lekker gaan eten in Utrecht.
De Kunst is om te genieten van het leven met of zonder
Kitsch.

Dus mijn vrouw had toegangskaarten gekocht en wat spulletjes bij elkaar verzameld uit ons pronkkastje. De tas met
spulletjes was haast niet meer te tillen. Er waren ook nog
wat antiquiteiten bij gekomen. Je weet maar nooit, misschien zit er toch nog iets waardevols tussen. Enfin, alles
in de auto, vrouw, tas. De krukken en de rolstoel achterin
en op naar Utrecht.
Daar aangekomen was het al behoorlijk druk. We kregen
koffie aan geboden en een kaartje met een nummer, 830
stond erop. In de vooroorlogse wachtkamer was plaats
voor plusminus tweehonderd mensen. En die zaten er
ook. Met wat gemanoeuvreer zaten we net binnen. Na enige tijd kwam er een man binnen en riep met luide stem;
nummer 700 t/m 750 mogen met mij meelopen. Dat was
voor ons nog drie kwartier wachten. Terwijl je daar zit ga
je automatisch rondkijken naar de mensen. Meer vrouwen
dan mannen. De meeste ouder dan vijftig jaar. De mannen
zaten wat onwennig rond te kijken terwijl de vrouwen snel
iemand gevonden hadden waar ze een praatje mee maakten. Het was een bonte verzameling van tassen, koffers en
schilderijen onder een laken.
Mensen met een steekkarretje, of een bolderkarretje volgestouwd. En zelfs iemand met een levensgroot zwaard.

De Eachtaister.

Aan de kleding van de mensen kon je zien of ze voor de
lol kwamen, of toch dachten iets waardevols te hebben.
Als ze gezellig elkaars spullen lieten zien en erom zaten te
lachen, was het gewoon de doorsnee burger in een spijkerbroek en truitje aan. Als ze steeds maar rondliepen en
keken wat een ander bij zich had, keurig in het pak gestoken, was het verarmde adel of een opkoper die aasde op
een buitenkansje. In het museum waren twaalf toontafels
met daar achter een expert. Je moest zelf even uitzoeken waar je moest zijn. Voor iedere tafel stond een lange
rij te wachten op zijn beurt. Mijn vrouw en ik verdeelden
de spullen en gingen in de betreffende rij staan. Voor mij
stond een man met vrouw en kind geaffecteerd te praten.
Hij een doosje met wapenschildjes in de hand, en zij een
tas onder haar arm.
En in de tas zat een kleed uit China, dat vroeger bij oma
over de piano lag. Maar de expert vertelden hen dat de
schildjes op een wandelstok hadden gezeten en bij elkaar
vijf euro waard waren. En het kleed kwam uit Spanje, waar
het vorige eeuw waarschijnlijk als souvenir gekocht was.
De waarde kon hij moeilijk zeggen, de expert trok zijn
schouders op en zei; wat de gek ervoor wil geven.
De desillusie was voor deze mensen op het gezicht af te
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Beste lezers van deze dorpskrant.
De cliëntenraad(CR) van de De Finke(Patyna) in Koudum vraagt uw aandacht voor het
volgende.
Momenteel heeft de CR te weinig mensen om
echt goed te kunnen functioneren. Dit functioneren bestaat uit de algemene belangen te behartigen van en voor de bewoners over de zorg
en de diensverlening.
Met het oog op de nieuwbouw zijn het spannende tijden voor de bewoners en dus bij uitstek een tijd voor de cliëntenraad om samen
met alle betrokkenen te werken aan goede zorg
en functionele gebouwen.
Aangezien er uit Bakhuizen en omstreken al
vele jaren meerdere bewoners in De Finke
vertoeven leek het ons van belang om ook uit
die dorpen, hopelijk, mensen te vinden die zich
in willen zetten in het algemeen belang van de
bewoners.
Heeft u belangstelling en/of vragen dan kunt u
zich wenden tot de voorzitter van de CR,
mevr. B. Wiersma te Koudum, voorzitter clièntenraad.
telnr. :0514-522059
Hopelijk tot ziens.
p.s. misschien kent u mensen die de dorpskrant niet lezen maar wel belangstelling zouden
hebben, wilt u dan a.u.b. hen op dit bericht attenderen?
Bij voorbaat dank.
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Anne Molenaar

Toneelvereniging St. Martinus

Renee uit Balk moest op het huis van een grootmajoor
passen die op vakantie op Curaçao was. Deze had persoonlijk de koelkast met bier gevuld.
Renee bleef hier ook slapen (airco).
We hadden net soldij gehad. Dat was ook wel nodig want
er was ‘kermis’.
Wat dat is weet ik niet in Suriname, maar in ieder geval
‘zuipen’ (sorry).

Toneelvereniging St. Martinus spilet op 17 en 24 febrewaris it bliere stik “himel op stelten”. It stik is skreaun troch
Carl Slotboom en ferfryske troch Abele Krist.

Daar op de ‘kermis’ zaten al 4 van mijn kamermaten waar
ik ook met Djoggo (literflessen) bier tussenin plofte en
schenken maar!! De geldpot voor meer bier werd continu aangevuld en de liters bier goten we door de keel. De
stemming was oergezellig. Guusje Hendriks, een kleine
Brabander had eigenlijk op zo’n moment de broek aan die
hem het best paste.
Geerdink de Kok, een blonde Tukker, was echt helemaal
uit zijn gewone doen.
Dat leverde dan ook de zotste taferelen op, kortom, zeer
lachwekkend. Het was een groot feest. Zo was het bijzonder vlot tegen 12 uur, appèl. Geerdink was nu zo ver heen,
dat hij niet in staat was de kazerne zelfstandig te vinden.
Hangend op mij, 90 kg., zijn we er samen op tijd gekomen.
Later kwam Smalz de kamer binnen zeilen. Hij was zo slap
als een lappenpop.
Toen hij op zijn bed ging liggen kreeg je het gedonder. Hij
begon hysterisch te doen en vreselijk te kreunen, ongeveer zoals een koe die aan het kalven is.
Daarna begon hij de boel onder te spugen, zijn bed, zichzelf, de vloer, kortom alles zat onder. Het plan werd geopperd om hem in de wasbak te gooien en maar dat was niet
zo makkelijk.
Uiteindelijk kregen we hem de wasbak in, hè, hè. Waarbij
we drie kranen volop opendraaiden. De bedoeling was dat
we hem schoonspoelden. Ja, want wij waren ook niet helemaal nuchter meer.
Terug op z’n bed ging het nog veel gekker. Hij begon op
een hele heftige manier met armen en benen te slaan en
met zijn hoofd tegen het bed te bonken.
Dit ging niet goed komen en we hebben de MGD erbij gehaald. Die brachten hem gelijk naar het hospitaal waar zijn
maag werd leeggepompt.
Drie dagen later kwam hij weer terug en besefte eigenlijk nog niet wat er allemaal gebeurd was. Wij hebben alle
viezigheid moeten opruimen. Hij zei: “Ik heb maar een liter
gehad.” Hij had nog steeds niet door dat een fles whisky
een andere uitwerking heeft dan een fles melk.

Twa suskes, Fenna en Brecht komme yn’e himel. Nei’t se
wat wend binne oan harren nije situaasje en kunde makke
ha mei Bertus, de elektrykman, beslûte se in stikmannich
ierdske gewoanten yn te fieren, mar wolle de oare himelbewenners dit allegear wol..?
De friestalige klucht “himel op stelten” is een luchtig stuk,
en speelt zich af in de hemel. Het is misschien even
schrikken, de Bakhuister toneelvereniging kennen wij van
blijspelen en kluchten die zich meestal afspelen in een
woonkamer of misschien in een dokterspraktijk. Maar St.
Martinus wil het publiek blijven verrassen, dit deed men
immers al eerder met het legendarische verhaal van ‘Sil de
Strandjutter’ en het pakkende ‘de simmer fan ‘45’.
Zo speelt de nieuwste voorstelling zich af in .. de hemel.
Dat klinkt misschien op voorhand aanstootgevend, maar
dit is zeker niet de bedoeling van de schrijver en al helemaal van St. Martinus. De klucht ‘himel op stelten’ is bovenal kluchtig en luchtig.
Ons advies is; laat u verrassen op 17 en 24 februari..

Zaterdag 30 juni 2018 organiseert de wandelcommissie van de S.V. Bakhuizen
alweer de 7e Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht.
DIT JAAR OOK OP DE AGENDA VAN LF2018.(culturele
Hoofdstad)
De wandelafstanden waaruit u kunt kiezen zijn:
15 kilometer (start 9.00 - 10.30 uur)
30 kilometer (start 8.30 - 9.30 uur)
Voor een ieder die de tocht volbrengt is er een leuke herinnering in de vorm van een medaille.
De routes starten bij de kantine van het sportcomplex
van de V.V. Bakhuizen aan de Johannes Nagelhoutlaan
24, en zijn geschikt voor het hele gezin.
Opgave bij de start of via de website: www.wandeleningaasterland.nl
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Bewegen is gezond! U loopt toch ook mee………..
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Trefpunt
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.

Kerst op Trefpunt met “ ALLERHANDE “.

Op 20 december 2017 krijgen we bezoek van 8 dames uit Koudum.
Zij vormen het koor “ALLERHANDE”. Met begeleiding van een trekzak zullen we deze ochtend in kerstsfeer doorbrengen. De koffie staat om 10.00 uur klaar.
Iedereen is van harte welkom.

Oude films/dia’s.

Op 03 januari 2018 gaan we het nieuwe jaar beginnen met oude films/dia’s.
Belangstelling?? U bent van harte welkom, vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

Samen Eten:
Tijdens de wintermaanden oktober 2017 t/m april 2018 is er op de 1e dinsdag van de maand gelegenheid om samen te eten in de Gearte.
Bijdrage maaltijd: € 7,50, eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.
De Gearte is open om 12.00 uur, aanvang maaltijd om 12.30 uur
Lijkt het u gezellig om met meerdere mensen de maaltijd te gebruiken???
Graag van te voren even opgeven zodat we weten hoeveel aardappelen er geschild moeten worden. Opgave bij:
Hanneke Nieuwenhuis van Caritas. Tel: 0514 581220.
02 januari 2018
06 februari 2018
06 maart 2018
03 april
2018

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE t.b.v. KWF
Inzameling van aluminium waxinelicht cupjes. De tijd van
gezellig een lichtje branden is weer aangebroken.
Massaal worden er waxinelichtjes gebruikt. Lever de opgebrande cupjes in en help mee om aan de 1.000 kilo te
komen.
Waxine cupjes inzamelingsactie is een spontane actie van
mij.
Er is echter wel reden om de inzamelingsactie op te zetten. Een paar weken geleden kregen wij een heel slecht
bericht te horen. De onmacht en het verdriet is immens
groot. Daardoor ben ik op het spontane idee gekomen de
aluminium cupjes van waxinelichtjes te gaan inzamelen.
In deze tijd van het jaar zijn er veel mensen die gezellig
een kaarsje branden. De aluminium cupjes verdwijnen bij
het rest afval. Terwijl deze goed kunnen worden gerecycled. Het kost 95% meer energie om nieuw aluminium te
maken. Het milieu heeft er dus ook profijt van.
Op ‘ e Hichte december 2017

Het doel is 1.000 kilo aan aluminium cupjes in te zamelen.
Dat zijn héél veel cupjes, wel minimaal 12.500 lege aluminium waxine cupjes. Dat lukt mij natuurlijk niet alleen.
Help mee om aan de 1.000 kilo cupjes te komen en verzamel de gebruikte waxine cupjes.
Inleverpunten SPAR Bakhuizen, Hamstra Oudemirdum,
SPAR Woudsend.
Maureen Wijbenga
Skuniadijk 25
8574 TR BAKHUIZEN
0514850881
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Herfst in Mirns
De zomer is alweer een poosje uit zicht,het is guur,regenachtig,de wind giert om het huis,de kachel brandt, het is
Herfst.
De dagen worder korter,het is vroeg donker,de mensen
zitten meer binnen
.
Dat merk je ook in Mirns,het is stiller op straat.
In de zomer is het een drukte van belang,veel fietsers en
wandelaars op de weg,ze komen allemaal om te genieten
van al het moois wat Gaasterland te bieden heeft.

opvliegen al die duizenden vogels,alhoewel ik mij realiseer dat niet iedereen blij is met deze tijdelijke gasten.

Kitesurfers bij het Mirnserklif zie je altijd wel als het waait,zelfs in de kou zie je de kleurige kites in de lucht zwieren,al zijn het er beduidend minder.
Maar de herfst is ook gewoon heel mooi,de kleurenpracht
van de eiken en beuken in het Rijsterbos en het mooie licht
in de herfst.

Lida

Als de zon dan ook schijnt ,is het vooral op zondag topdrukte op de Murnserleane,massaal loopt men van Rijs
naar het Mirnserklif om daar neer te strijken aan het IJsselmeer,prachtig toch.
Herfst in Mirns betekent ook de komst van brand en kolganzen,ze komen in zeer grote getale in oktober en vertrekken weer in maart. Het is een prachtig gezicht als ze
6

Verder is het rustig in Mirns en ziet men elkaar veel minder,maar !! dan is daar straks december en gaan we rap
het nieuwe jaar in en ontmoet bijna heel Mirns elkaar om
een nieuwjaarsgroet te brengen. En om te vernemen hoe
het iedereen vergaat en tja dan zitten we alweer in een
nieuw jaar en zullen we zien wat dat de Mirnsers weer
brengt.

ZWH Damteam goed gestart!
ZWH Damteam goed gestart!
Bakhuizen: Het zuid west hoek damteam dat zijn wedstrijden ook speelt in de “Gearte” begon in de Provinciale
Damcompetitie met een overwinning tegen Wolvega en
later werd Urk op een gelijkspel gehouden.
Zo kwam dit team gelijk aan de leiding in deze competitie.
Maar het zal zeker nog moeilijk worden zich daar te handhaven, want de moeilijkste wedstrijden volgen pas na de
Op‘ e Hichte december 2017

jaarwisseling.
Deze ronde had het team een vrije ronde en in december
wordt er niet gespeeld voor de Bondscompetitie. De gedetailleerde uitslagen zijn:

ZWHD – TOG WOLVEGA

1. I.Bruinsma
- K. Mondria
2. J. Peters
- U. Koopman
3. P. Folmer
- K.v.d. Kooy
4. S. Reekers
- A. Teeuw
5. J. Folkertsma - A. Bergsma
6. J. v.d. Goot
- J. Hennipman
7. 		
Totaal score
ZWHD - Urk aan zet
1. I. Bruinsma
- J.M.v.d. Reest
2. J. Peters
- T. Snoek
3. P. Folmer
- J. Romkes
4. S. Reekers
- J. Snijder
5. J. Folkertsm - A.H. Snijder
6. J. v.d. Goot - J.v.d. Reest
		
Totaal score

2
1
1
2
0
2
8

-

0
1
1
0
2
0
4

0
2
1
0
1
2
6

-

2
0
1
2
1
0
6

In de onderlinge competitie gaat het er ook spannend aan
toe.
De laatste uitslagen zijn als volgt:
J.v.d. Goot – P. Folmer 0-2,
I.Bruinsma – J. Peters 2-0,
P. Folmer – J. Folkertsma 2-0,
S. Reekers – J.v.d. Goot1-1. De stand is nu:
1. I. Bruinsma en
2. S. Reekers beiden 6 gespeeld en 9 punten.
3. P. Folmer 6 gespeeld en 8 punten.
4. Is J. Peters met 6 uit 6, en
5.J. Folkertsma en
6.J. v.d. Goot beiden 2 uit 6 wedstrijden.
Nieuwe leden kunnen zich altijd nog opgeven en aansluiten. Telefoon 582040

Prinsenbal

De eerste ronde moesten de jongens en de meisjes foto’s
uitbeelden. Hierbij wonnen de jongens. De tweede ronde
was er een battle dans. Hierbij wonnen de meisjes. En in
de derde ronde moesten er woorden worden gemaakt. De
deelnemers hadden elk een letter voor op het borst en een
letter op de rug. Hiermee kwamen ze gelijk te staan. De
vierde ronde en laatste
ronde was… Wie vanuit het publiek de naam
uit alle letters van de
nieuwe Prins of Prinses
kon maken. Zo werden
er 2 pogingen gedaan.
Totdat daar ineens de
onthulling was. Remco
Heidema! Brandweerman, sportman en boekhouder. Of te wel Prins
Remconus den Urste.
Na de proclamatie werd
er natuurlijk de polonaise ingezet. En als laatste werd er het draaiend
rad gedaan. De kado’s
werden
gesponsord
door Spar Flapper, Bianca’s Bakkerswinkel
en Bloembinderij Rienette. De opbrengst gaat naar CV
“De Blauwe Bok”.
De muziek werd verzorgd door DJ Dennie. En er werd dan
ook tot in de late uurtjes gehost en gefeest door jong en
oud! Top voor allen die er aanwezig waren. Mede dankzij
jullie was het een super geslaagde avond.
We wensen Prins Remconus den Urste heel veel succes
en plezier toe het komende jaar.
Alaaf, alaaf, alaaf!
Zaterdag 20 januari komen we weer bij u langs om Bokkenpootjes te verkopen. En vrijdag 9 februari t/m 11 februari is het carnaval.
CV De Blauwe Bok

Op zaterdag 18 november had CV “De Blauwe Bok” dit
jaar het Prinsenbal in ’t Syltsje te Bakhuizen. Tevens was
het een week later. Want officieel is de bekendmaking de
elfde van de elfde. De Carnavalsvereniging had een feestelijk aanvullend programma. Zo was er een fantastisch
playback optreden van de “Hofdames” en de “Raad van
11” zorgden voor een hilarische act. De stemming kwam
er daarmee goed in.
Toen kwam het afscheid van Prins Ramonus den Urste.
Hij leverde daarbij zijn scepter in. En werd daarna opgenomen in de Senaat ( een groep belangrijke mensen die ooit
ook Prins of Prinses zijn geweest).
En toen was het bijna 11 minuten over 11. Maar voordat de
onthulling kwam werden er eerst nog spelletjes gedaan.
“Chantal Janzen blijft slapen” bij “De grote meneer Kaktus
show” en in de show ging het over “De jongens tegen de
meisjes”. ‘k Weet Niet was Chantal Janzen haar assistent.
4 Jongens en 4 Meisjes werden uit het grote publiek gehaald en gingen de strijd aan.
Op ‘ e Hichte december 2017
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Acties voor het KWF
Er zijn verschillende acties voor het KWF in Bakhuizen/Mirns/RIjs geweest de afgelopen maanden. In Rijs hebben alle
ondernemers een winkelbusje geplaatst in de maanden september en oktober. Dit heeft het mooie bedrag van €220,12
opgebracht.
In Bakhuizen is bij de Spar een koffie- cadeau hoek ingericht. Een bakje koffie/cappucino/thee etc kost €1. Hiervan gaat
€0,50 cent naar het KWF.
In een maand tijd heeft dit al het mooie bedrag van €50 euro opgebracht.
Even lekker bijkomen, de krant lezen en sneupen in de cadeau hoek onder het genot van een bakje én ondertussen het
goede doel steunen!
U kunt vanaf 5 december bij de Spar ook de aluminium houders van waxinelichtjes inleveren. Naast de lege flessenautomaat staat een inzamelbox.
Dit is een initiatief van Beauty Care 4ever Maureen Wijbenga, zij heeft ook in Woudsend en in Oudemirdum een inzamelpunt bij de supermarkt.Afbeeldingsresultaat voor aluminiumwaxinelichtje houder
Super dat er op zoveel manieren geld ingezameld wordt voor het KWF.
Namens het bestuur, afdeling Gaasterlân-Sleat heel hartelijk dank!
Riemke Deinum ( voorzitter)
Marieke Gijzen (penningmeester)
Janke Noordzij (secretaresse)

Dorpsvitrine
Op een dag bloeide er iets moois in het centrum van
Bakhuizen. De Dorpsvitrine.
De winkel van Jantsje Damstra, van waaruit Jan Damstra
zijn fietswinkel runde, was sinds zijn overlijden leeg en stil.
Geen radio meer aan de buitenkant te horen, geen fietsen voor de deur. Geen Jan die, eerst in z’n bestelauto en
later op z’n elektrische fiets op tijd van huis naar werk en
van werk naar huis ging. Geen piepende deur die open en
dicht ging.
Dat deed de winkel geen goed.
De broer van Jan had Lot Brandt, de kunstenares die er
tegenover woont, al eens gevraagd of zij daar niet wat van
haar werk in kon laten zien.
Ze moest even aan het idee wennen, maar herinnerde
zich de gesprekken met Jan in haar atelier. De vader van
Jan (die ook Jan heette) maakte ook keramiek, daar had
hij goede jeugdherinneringen aan.
Dus op een dag heeft ze besloten dat ze het wel wilde.
Jantsje vond het een goed plan en heeft meegeholpen met
het leegmaken en schoonmaken van de winkel.
Suzanna Bekkema vond het ook een goed plan en wist dat
haar moeder in haar winkel nog allemaal grote platen had
staan waar ze wel van af wilde.
Frans van der Werf vond het ook een goed plan en heeft
van het beschikbare gerecycelde materiaal een vervallende winkel omgebouwd en geverfd tot een prachtig decor
met goede belichting voor de verwachte kunst.
Ik vind het ook een goed plan, want het is nu fijn om langs
te lopen en naar te kijken.
Lot noemt het ‘De Dorpsvitrine’. Er komen wisselende exposities. Ze wil er ook werk van anderen in laten zien; zo
hangt er nu naast haar werk ook een schilderij van Brecht.
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Het thema van nu is vogels. Daarbij past ook de aandacht
voor de vogelbescherming.
Kom Kijk Geniet
Tryntsje
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AANBOD AAN ALLE VERENIGINGEN DIE GEEN
KAMER VAN KOOPHANDEL
REGISTRATIE HEBBEN
Inleiding.
Heb je als vereniging geen kamer van koophandel registratie hebt kun je geen zakelijke bankrekening openen. Dat houdt in dat verenigingsgelden op een privérekening komen en dat heeft nadelen.
Zo kunnen privé en verenigingsgeld door elkaar gaan
lopen wat bij de jaarrekening en de verantwoording
daarover problemen kan geven. Een kascommissie
moet dan inzage krijgen in privérekeningen. Bovendien
kan het voor de belastingdienst onduidelijk zijn welke
bedragen behoren bij privé en welke bij de vereniging.
Als dat het geval is rekent de belastingdienst alles bij
privé en betaalt de penningmeester te veel belasting (of
krijgt minder terug).

Deze rekening blijft de verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging en heeft een eigen betaalpas met
internetbankieren. Dorpsbelang heeft geen inzage of
enig andere bemoeienis met de rekening. Alle kosten
verbonden aan deze rekening zijn voor de vereniging.
Aan het einde van het boekjaar wordt een kascontrole
door een extern bureau aangeboden. Afhankelijk van de
omvang van de administratie kan dit variëren met een
maximum van € 50,-

Aanmelden
Verenigingen die van dit aanbod gebruik willen maken
kunnen dat aangeven via

dorpsbelangbmr@gmail.com

Aanbod.

Dorpsbelang BMR biedt aan alle verenigingen zonder
KvK registratie aan om een rekening te openen onder
de hoofd rekening van Dorpsbelang BMR. Deze rekening is herkenbaar als:
Dorpsbelang Bakhuizen inzake …..(naam van de vereniging)

Namens het bestuur van Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns
en Rijs
De voorzitter en de penningmeester van Dorpsbelang
BMR
Wink Blomsma en Bram Boehlé

ZIJN DE VERENIGINGEN IN
BAKHUIZEN, MIRNS EN RIJS
TOE AAN EEN OMNI VERENIGING?
Wat is een Omni vereniging?

2.

In een Omnivereniging zijn onder één bestuur verschillende sporten en/of activiteiten ondergebracht.

3.

Meestal zijn deze sporten en/of activiteiten, ook wel afdelingen genoemd, zelfstandig. Alleen de bestuurlijke
taken zoals leden administratie, boekhouding, incasso
en statutaire verplichtingen worden door het bestuur uitgevoerd. De afdelingen houden zich dan alleen bezig
met de inhoudelijke kant van hun sport of activiteit.

Waarom een Omni vereniging?
Als je zoals in BMR zo’n 40 verenigingen hebt heb je
dus ook 40 voorzitters, 40 penningmeesters, 40 secretarissen en dus ook 40 bankrekeningen en 40 ledenadministraties nodig. Dat zijn dus minimaal 120 bestuursleden en 40 keer bank- en administratiekosten. Dat
vraagt enorm veel tijd van bestuursleden en geld.
Een Omnivereniging heeft een veel efficiëntere manier
van werken en bespaart ook nog geld.

Waarom een Omnivereniging in BMR?
1.

Heel veel verenigingen hebben moeite om
bestuursleden te vinden en vaak vist men in
dezelfde vijver.
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4.
5.

Besturen is een taak die niet iedereen ligt maar
kan, bij niet goed uitvoeren, tot ongelukken
leiden.
Door voor de juiste structuur te kiezen blijft
elke afdeling baas over zijn eigen sport of activiteit
en budget.
Alle afdelingen gezamenlijk zijn de baas van
het
bestuur van de Omni vereniging (zij
benoemen het bestuur)
Door vergrijzing verandert de aard en omvang
van het leden bestand.

Welke verenigingen willen hierover verder
praten?
Als er verenigingen zijn die zich herkennen in bovenstaande ontwikkelingen en uitdagingen kom dan naar
de bijeenkomst om hierover met elkaar van gedachten
te wisselen.
Meldt je dan aan voor de bijeenkomst op donderdag
25 januari in de Gearte om 19.30
via dorpsbelangbmr@gmail.com of
TEL.: 0514-850230
Bram Boehlé (team Sociaal Economische Leefbaarheid
SEL)
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Acties van Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs
Je kunt wel zeggen: BMR bruist! Tegelijkertijd lijkt ook de gemeente steeds meer activiteiten te delen met de inwoners
van de Fryske Marren. Veel werk aan de winkel dus voor ons allemaal. De belangrijkste onderwerpen van de laatste
tijd zijn:
Lokale democratie
Dit gaat vooral over de manier waarop de gemeente haar inwoners laat participeren in de ontwikkelingen, en ook
inspraak laat hebben. Voor de gemeente is het een uitdaging om burgerinitiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen.
Het bestuur van Dorpsbelang heeft op een tweetal bijeenkomsten in Joure onze visie neergelegd. Wij willen actieve
participatie door de gemeente in onze projecten en een budget om projecten op te zetten. Wordt vervolgd.
Speciaal over dit onderwerp is ook 3 november op een werkbezoek van de gemeenteraad gesproken.
Onder het verslag van Better Bakhuzen vind je hierover meer.
Wonen Zuidwest Friesland
Wonen Zuidwest Friesland wil minder woningen met tegelijk een betere kwaliteit. Het laatste ondersteunen we graag,
maar het eerste niet. Wij willen niet dat WZF krimp veroorzaakt. In een recent gesprek op het kantoor van WZF heeft
Dorpsbelang dit nog eens duidelijk bepleit. Ons verzoek aan WZF is hun beleid aan onze visie aan te passen.
Dorpskrant Op ‘e Hichte
De dorpskrant Op ‘e Hichte is en blijft voor de leden van Dorpsbelang BMR een heel belangrijk medium voor alle communicatie. Ben je nog geen lid? Elders in dit blad vind je een aanmeldingsformulier.
De vormgeving van de krant wordt per 1 januari 2018 door Hennie Blomsma overgedragen aan Dennis Ludema. We
zijn Hennie bijzonder dankbaar voor de enorme inspanning die ze verricht heeft om de kwaliteit van de krant en ook
de commerciële interesse in onze krant met veel expertise verder uit te bouwen. We wensen Dennis veel succes met
zijn nieuwe uitdaging.
Recreatie visie van De Fryske Marren
Zoals we met de meeste onderwerpen doen, hebben we uw aandacht gevraagd via de site en via Facebook. Inmiddels hebben we een reactie gestuurd, die ook is afgestemd met Riis Foarút en Camping De Wite Burch. Het motto is
Natuur en Actieve Recreatie.
Omgevingsvisie
Ook over deze ontwikkeling heeft het bestuur een tweetal bijeenkomsten bezocht. Het ging vooral om de normen en
waarden die we hanteren bij de ontwikkeling van een omgevingsvisie. Alle gemeenten en provincies moeten een omgevingsvisie schrijven en in 2019 komt er naar verwachting een nieuwe omgevingswet. Deze wet kan ook van belang
zijn voor de manier waarop burgerinitiatieven behandeld worden.
Vliegveld Lelystad
Er wordt nu in aansluiting op landelijke discussies toch opnieuw gekeken naar de organisatie van het vliegverkeer. We
hopen dat de vliegtuigen op grotere hoogte overkomen dan de geplande 1.800 meter.
TIP1: Over veel onderwerpen kun je informatie vinden op de site van De Fryske Marren en op www.bakhuizen.nl .
Als er direct belang is delen we ook items op de Facebook pagina van BMR.
TIP2: Onze nieuwsuitingen op Facebook kun je ook lezen via een button op www.bakhuizen.nl
Bestuur Dorpsbelang BMR, december 2018.
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DORPSHULP HEMELUM, BAKHUIZEN, MIRNS, en RIJS
ENTHOUSIAST IN DE OPSTARTFASE
De oprichtings-statuten zijn bij de notaris vastgelegd. Daarmee is Dorpshulp
formeel een feit.
We denken in maart 2018 de eerste Algemene Ledenvergadering te houden en
dan wordt officieel een bestuur benoemd. Naar aanleiding van enkele vragen:
Dorpshulp is een initiatief van inwoners van Hemelum, Bakhuizen, Mirns
en Rijs, maar ook mensen in de directe omgeving kunnen meedoen!
Dorpshulp is een Coöperatie, wat inhoudt dat de leden, net als bij een vereniging, bepalen wat er gebeurt. Zij benoemen het bestuur, stellen het financiële beleid vast en controleren dat. Iedereen kan lid worden: als je wilt helpen, als je
hulp wilt krijgen, of als je gewoon dit prachtige werk wilt steunen.
De belangrijkste acties waar we nu midden in zitten zijn:
•
•

Praten met iedereen die zich heeft opgegeven ( dat zijn er ruim 90!). Doel is het lidmaatschap definitief te maken,
en te overleggen over de activiteiten die we gaan opzetten. De prioriteiten die op de bijeenkomst van 4 juli zijn
bepaald zijn leidend. Inspraak dus! Maar ook de vraag wat wil jij doen?
Praten met organisaties waar we mee te maken krijgen, bijvoorbeeld Charitas en de Sociale Wijkteams, met als
doel elkaar te helpen en te versterken.

Nog een feestje: de financiering van de duofiets is in principe rond mede
dankzij een genereuze bijdrage van de Lions;

wordt aangeschaft!

dus die duofiets

Administratief is er heel wat te verhapstukken: systeem voor ledenadministratie, bankrekening openen, taakverdeling, om een paar dingen te noemen.
Wat internet betreft zijn de nieuwsbrieven tot nu toe op www.bakhuizen.nl
gezet, maar Dorpshulp wil een eigen website hebben. Er is al een proefversie in de lucht!

Oproep:
Als je dat nog niet gedaan hebt: geef je op als lid.
Doe mee en help je dorpsgenoten die dat nodig hebben. Een email aan de Erna Spier volstaat.
Email naar dorpshulpbmrh@gmail.com

HELE FIJNE
FEESTDAGEN!!!
DORPSBELANG BMR
REDACTIE
OP ‘E HICHTE

Op ‘ e Hichte december 2017
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GEZOCHT
Liefhebbers van een lekker stukje fietsen:
• mensen die dat niet (meer) zelfstandig kunnen, maar dat
wel graag weer eens zouden willen…
• mensen die zelfstandig kunnen fietsen en het gevoel van
“er lekker even met de fiets op uit” willen delen met
mensen die dat niet (meer) zelf kunnen…
• fietsliefhebbers die het leuk vinden om samen met iemand
uit de buurt af en toe eens een stukje te fietsen…
Vanaf het voorjaar van 2018 staat
de duofiets van Dorpshulp
Bakhuizen, Mirns, Rijs en
Hemelum, samen met een
geoefende begeleider uit de
buurt, klaar voor gebruik.
Wilt u er wel (weer) eens op uit
op de fiets en spreekt deze
manier van samen fietsen u
aan? Wij zijn op zoek naar
bestuurders en meetrappers
(vrijwilligers en gebruikers).
Tevens vragen wij een
tweede coördinator (graag
iemand uit Hemelum) die
mee wil helpen om het
duofietsproject te
begeleiden.
Bel of mail gerust voor
meer informatie!

Contactinformatie:
Bertus Mous (coördinator), tel: 0514 581706
Ilse Vessies-Meij, tel: 0514 852096
E-mail: dorpshulpbmrh@gmail.com
12
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Huisarts Nieuwsbrief
Een rubriek door de Huisartsen Bakhuizen om nieuwe of
belangrijke medische onderwerpen te belichten. Sinds vorige maand werkt Vera Neven, Praktijkondersteuner Jeugd
vanuit onze praktijk. Hier volgt een kort interview met haar.
Interview met Vera Neven op 9 november 2017,
werkzaam voor de huisartsen in Bakhuizen.
Wie ben je?
Ik ben Vera Neven, 24 jaar oud en ik woon in Groningen.
Daar heb ik mijn studie Orthopedagogiek afgerond. Ik ben
opgegroeid in Leeuwarden. Ik doe graag leuke dingen met
vrienden, ik loop hard en houd van schaatsen en richt mij
nu met name op mijn nieuwe baan.
Wanneer ben je in Zuidwest Friesland komen werken
en wat doe je?
Op 4 oktober 2017 ben ik begonnen als praktijkondersteuner jeugd voor één middag per twee weken voor de huisartsenpraktijk in Bakhuizen. Het is een nieuwe functie. Ik
ondersteun de huisartsen bij vragen over kinderen en hun
ouders. Die vragen kunnen gaan over zorgen die ouders
hebben over hun kinderen of vragen over de opvoeding.
Ook kunnen jongeren zelf naar het spreekuur komen.
Ik werk samen met andere instanties, zoals scholen, het
sociaal wijkteam en de jeugdarts.
Wat vind je zo leuk aan deze baan?

Mededeling vanuit de
huisartsenpraktijk
Dijkstra en Osinga in Bakhuizen
Er gaat een verhaal in Bakhuzen over dokter en mevrouw Dijkstra...
Beste mede Bakhusters,
Ons is ter ore gekomen dat er gedacht wordt dat wij
binnenkort met de praktijk in Bakhuizen gaan stoppen
en dat familie Dijkstra uit Bakhuizen gaan verhuizen.
Dat is NIET zo, de praktijk houdt NIET op en wij gaan
NIET verhuizen!
Wat we WEL van plan zijn is over enkele jaren de praktijk geheel aan dokter Osinga over te dragen en samen
met haar in Bakhuizen te zoeken naar ruimere behuizing. Ons plekje op de Pastoor Coendershôf is te klein
geworden om alle (toekomstige) functies te herbergen.
Daarom is het verstandig dat wij nu alvast rond kijken
zoals misschien sommige dorpsbewoners al hebben
gemerkt. Dokter en mevrouw Dijkstra zijn nog steeds
vol enthousiasme aan het werk in de praktijk en overwegen geheel NIET ons plezierige dorp te verlaten.

Ik vind het leuk om verschillende gezinnen te leren kennen.
Elke vraag is anders en betekent voor mij dat ik steeds op
zoek ga naar een passende oplossing die voor niemand
hetzelfde is.

Hopelijk wordt hiermee de nodige duidelijkheid geschapen!

Doe je nog iets anders naast deze baan in Bakhuizen?

Hil en Margriet Dijkstra
Janneke Osinga

Ik werk 2 dagen per week op een basisschool voor chronisch zieke kinderen. Daarnaast werk ik 2,5 dag in een
aantal andere huisartsenpraktijken, die in Lemmer,
Echtenerbrug en Wijckel, ook als praktijkondersteuner
jeugd.

Met vriendelijke groet,

Hoe zie je de komende jaren voor je?
Ik hoop dat ik nog veel ouders en kinderen mag helpen bij
hun vragen.
Bedankt voor het interview!
Graag gedaan!
van de huisartsenpraktijk Bakhuizen,
H.J. Dijkstra en J. Osinga

Wandeltocht
We zitten weer in de winterserie van 12 wandeltochten
in het noorden van Nederland. Er is ook weer een wandeltocht in Oudemirdum van 25, 40 en 60 km. Die tocht
wordt gelopen op 10 maart 2018. U bent van harte welkom.
Starttijd is voor de 40 km om 9.00 uur en voor de 25 km
9.15 uur.
Theo Agricola
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Majorettes van Euphonia
Zaterdag 7 november jl hebben we met de majorettes van
Euphonia meegedaan aan de Fryske Kampioenskippen in
Bolsward.
Tessa Boonstra en Ambra Rossi deden alle 2 een solo, ze
hebben al heel wat ervaring met wedstrijden, een aantal
jaren terug hebben ze ook meegedaan aan het NK in Almere, maar toch waren er nog zenuwen.
Onze jongste meiden deden ook mee, de zenuwen waren
volop aanwezig, maar desondanks hebben ze een perfecte show laten zien.
De jury vond dit ook want in hun klasse werden ze 1ste
oftewel FRYSK KAMPIOEN!!!
Tessa werd 2e en Ambra werd 3de
Op het voorjaarsconcert van Euphonia wat zal plaats vinden op zaterdag 17 maart 2017 kunt u allen deze show in
het echt komen bekijken.
We zijn trots op al onze majorettes!!

14
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Kerstdiner 2017
Voorgerecht:

Vitello Tonatto
Een heerlijk mooi gerecht, presentatie lijkt veel op carpaccio, maar het is weer eens wat anders. Normaal gebruik je hier dun gesneden kalfsvlees plakjes voor. Ik gebruik ook wel varkens fricandeau plakjes, die je ook op je
boterham kun gebruiken.
Ingrediënten:
• Dunnen plakjes kalfsvlees of varkens fricandeau
• Gemengde salade
• Zongedroogde tomaatjes
• Gesneden zwarte olijfjes
• Pijnboompitjes
• Mayonaise
• Tonijn in zonnebloemolie
• Zwarte peper uit een molentje

Bereiding:

Meng 4 grote scheppen mayonaise met de inhoud van
een klein blikje tonijn in zonnebloemolie door elkaar.
Leg de plakjes dun gesneden op een mooi hoofdgerecht
bord. Leg in het midden hierop wat gemende sla.
Snij de zongedroogde tomaatjes, olijfjes in wat kleinere
stukjes, leg deze op de plakjes vlees.
Bak de pijnboompitjes zonder olie in anti aanbak pan
heel langzaam tot ze licht bruin zijn, verdeel ze dan ook
over het gerecht.
Verdeel enkele kleine schepjes tonijnmayonaise over het
gerecht, maak af met peper uit de molen.

Hoofdgerecht:

Rollade met kruiden en knoflook
Ingrediënten:
• 1 kg varkensfiletrollade
• 1 bol knoflook
• Rozemarijn
• Tijm
• Olijfolie

Bereiding zie ook de Spar folder, daar komt
het recept vandaan:
Laat de rollade in een uur op kamertemperatuur komen.
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Prik met een puntig mes gelijkmatig inkepingen in de rollade van ca. 3 cm diep. Doe dit in de gaten van het netje,
zodat deze heel blijft. Snijd de rozemarijn en de tijm in
takjes van 4 cm. Vul de inkepingen met knoflook, rozemarijn en tijm. Steek eventueel overgebleven rozemarijn
en tijm tussen het netje en het vlees. Bestrooi de rollade
met peper en zout.
Verhit de olijfolie in een ovenvaste braadpan. Braad het
vlees in 4 minuten rondom bruin aan. Zet de pan zonder
deksel in het midden van de oven en braad de rollade
ca. 45 minuten. Bedruip de rollade regelmatig met eigen
braadvocht. Laat de rollade uit de oven 10 minuten rusten met de deksel op de pan. verwijder het netje en snij
de rollade in plakken.
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Bijgerechten:

Roseval krieltjes met schil
Ingrediënten:
• Rosevalkrieltjes
• Olijfolie
• Zeezout
• Italiaanse kruiden

Bereiding:

Snij de aardappeltjes door midden. Zet pan met ruim kokende water op. Kook de aardappeltjes ongeveer 7 minuten, ze hoeven juist niet gaar te zijn.
Giet de aardappeltjes af en laat ze heel ff droog koken in
de pan zodat het vocht weg is.
Verdeel de aardappeltjes over een ovenvaste schaal besprenkel deze met ruim olijfolie, zeezout en Italiaanse
kruiden. Zet deze bij de rollade, ongeveer 20 minuten in
de oven, zodat ze op het zelfde moment gereed zijn.

Sperzieboonpakketje met parmaham
Ingrediënten:
• Haricots verts (schoongemaakte Franse spercieboontjes)
• Parmaham

Bereiding:

Blancheer (water is laten koken) de boontjes tot ze bijt
gaar zijn. Omwikkel steeds 5 boontjes met 2 plakjes parmaham. Als je een grillpan hebt, is het leuk om de pakjes
een bruin streepje te geven.
Ook deze pakjes kunnen nog even ca. 5 minuten opgewarmd worden in de oven.

Blue stilton boter
Ingrediënten:
• 20 gr pijnboompitjes
• 100 gr blue stilton
• 100 gr zachte roomboter

Bereiding:

Klop de roomboter romig en roer de blue stilton en de
pijnboompitjes erdoor. Schep op een stuk vershoud folie
en rol strak op. Laat opstijven in de koelkast. Snij voor het
serveren van het diner mooie plakjes en dien deze bij het
hoofdgerecht op.

Nagerecht:

Trifle met aardbeien
Ingrediënten:
• 250 ml slagroom (bekertje)
• 50 g poedersuiker
• 250 ml mascarpone
• 4 el aardbeienjam (pot 450 g)
• 500 g aardbeien
• 100 g lange vingers
• 2 el sinaasappellikeur (slijter)
Op‘ e Hichte december 2017
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Bereiding:

Klop de slagroom met de suiker in een kom stijf. Meng
de mascarpone door de slagroom. Roer de aardbeienjam
los en schep het door het roommengsel. Niet gladroeren.
Was de aardbeien en maak ze schoon. Snijd de helft van
de aardbeien in plakjes en halveer de andere helft.
Leg de lange vingers op de bodem van de schaal en besprenkel ze licht met de sinaasappellikeur. Verdeel 1/3
van het roommengsel over de lange vingers. Verdeel de
aardbeiplakjes erover en de helft van het achtergebleven
roommengsel.
Garneer met halve aardbeien en bestrooi met poedersuiker. Zet tot gebruik in de koelkast.

Kerstvieringen in de
Sint Odulphuskerk
zondag 24 december
19.00 uur Kerstavondviering
		 voorganger pastor P. Huiting
		 m.m.v. het gelegenheidskoor
maandag 25 december 10.00 uur Kerstfamilieviering
		 voorganger pastor P. Huiting
		
m.m.v. het kinderkoor
Op 1e en 2e kerstdag is onze Sint Odulphuskerk ’s
middags van 16.00 - 17.00 uur open voor een bezoekje
aan de kerststal.

Ik wens u allemaal hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018.
Mocht u vragen hebben, kunt u mij altijd bellen.
Matthijs de Korver
Aligoté Catering
06-83161102

Grytz & Grize in skuorre Teatertún

Vanwege het succes van vorig jaar zullen Grytz & Grize samen met Vincent van Dam en Carel van Leeuwen
de Theatervoorstelling ‘Mei Grytz & Grize it skip yn’
nogmaals uitvoeren, tussen kerst en oud&nieuw, in de
skuorre van de Teatertún in Rijs.
Samen met violist Vincent van Dam en cellist Carel van
Leeuwen hebben zij een boeiend en gevarieerd programma samengesteld. De basis wordt gevormd door
de eigen Friese liedjes van het duo en een aantal Engelstalige covers. Daarnaast spelen zij verschillende
instrumentale nummers met Folk- en Balkan invloeden.
Inmiddels zijn er de nodige nieuwe nummers aan het
programma toegevoegd.
Donderdag 28 december – 20.15u
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Al een aantal jaren achter elkaar organiseren de beide
dorpen een Kerstwandeling.
Dit jaar is er gekozen voor een Film in de kerk. En dit
jaar is het weer in het dorp Hemelum.
De Nicolaaskerk is van binnen helemaal opgeknapt,
dus alle redenen om het hier te houden.
De film is in een nieuw jasje gestoken. Er wordt
gevlogd door Freya, een vlotte meid met roze haar
en een grijze hoed. Misschien hebben jullie haar al
gespot. Haar vlog kanaal heet Freya’s Piekmomenten
en ze gaat een paar dagen voor Kerst op pad om te
zien waar de mensen in de omgeving van Bakhuizen
en Hemelum mee bezig zijn met de voorbereidingen
van Kerst.
Freya krijgt een brief van de SamenKryst commissie.
Die vragen haar om hun te helpen om op zoek te gaan
naar de stal. Zal Freya dit doen?

Sociëteit Vereniging voor
gezelligheid Spelen
Kerst in de kerk, maar waar is de Kerststal?
Zitten, luisteren, kijken, zingen, vloggen……
Opgave gewenst: vol is vol
Mail: samenkryst@gmail.com
Of bel: 06-10354301

Beste mensen,
Hierbij nodigen wij jullie uit om onze kaart en biljartvereniging te komen versterken! Wij spelen op de
woensdagmiddag vanaf 13.00 tot 16.30 uur.
Dit vanaf begin oktober tot eind maart.
Om het lidmaatschap hoeft u het niet te laten, de kosten
zijn maar vijf euro per maand.
Onze club telt momenteel plus minus vijftien leden.
Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het bestuur.
B. Mous (voorzitter) telefoon 0514581706 of R. Molenaar (penningmeester) telefoon 0514581740 of mobiel
0617509715.
U BENT VAN HARTE WELKOM!!!!

Gerommel yn it Rysterbosk
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Kinderkleurboek

Swan socht frede
op it tempeltsje
Mar hy fynt Haske
mei blide warme earen

Haske sliept fredich
ûnder it tempeltsje
Mûs sjocht it ek
net bliid

5
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Gearte n i js
Nieuwe bestuursleden!

Het bestuur heeft versterking gevonden, namelijk Jan Boonstra en Harmen Bijlsma! Beide heren hebben aangegeven
graag plaats te nemen in het Gearte bestuur en draaien inmiddels vanaf het begin van dit seizoen mee. Hierdoor is de
bezetting van het bestuur weer op orde en brengen nieuwe mensen, nieuwe ideeën en inzichten mee wat zeer positief
is voor het functioneren van een bestuur. Jan en Harmen, welkom en heel fijn dat jullie je in willen zetten voor ons mooie
dorpshuis!

Julia afgetreden

Nu het bestuur op sterkte is, kon Julia Reekers met een gerust hart aftreden. Het bestuur wil Julia nogmaals hartelijk
danken voor al die jaren waarin zij zich belangeloos heeft ingezet voor de Gearte en altijd met veel enthousiasme haar
werkzaamheden oppakte. Super bedankt, Julia!

Nieuwe vrijwilliger

Daarnaast zijn we ook ontzettend blij met nog een nieuwe vrijwilliger, namelijk Bart Nieuwenhuis. Bart geniet inmiddels
volop van zijn pensioen en heeft daardoor meer tijd gekregen om zich voor andere zaken in te zetten. Voor de Gearte
zal hij kleine onderhoudsklussen en reparaties oppakken. Inmiddels is Bart al een paar maanden aan de slag en heeft
hij al de nodige klussen geklaard. Bart, ook welkom!

Feestje?

De Gearte wordt steeds meer gevraagd voor bedrijfs- en privéfeesten en andere gelegenheden. Onze beheerder Sietske Terpstra verzorgt dit met veel aandacht en krijgt vele enthousiaste reacties en complimenten voor het werk dat ze
levert. Ze bereidt heerlijke buffetten en zorgt dat uw feestje naar wens verloopt. Onze gasten zijn zeer tevreden over de
mogelijkheden, kwaliteit en service dus mocht u binnenkort een feestje willen organiseren; denk dan ook eens aan de
Gearte! We kunnen veel voor u betekenen! Neem gerust contact op met Sietske voor meer informatie.

Krystpop Oars

Kings of Diamonds! Ze stonden al op festivals waar acts als Kensington,
Douwe Bob, Miss Montreal en BLØF ook stonden en overal gaat het dak
eraf! Deze jonge honden, bedwongen door een geweldige frontvrouw komen uit Friesland, maar zijn klaar om heel Nederland plat te spelen. Op 26
december spelen ze in de Gearte tijdens Krystpop Oars!
De cover cliché’s, maar ook de nieuwe top40 hits, allemaal met een rock
sausje. Alles komt in een hoog tempo voorbij, waardoor het niet anders kan,
dan dat ook het dak van de Gearte eraf vliegt! Are you ready?! Wees erbij
op 26 december!
Aanvang: 20.30 uur // Entree: € 8,00 // Let op, legitimatie verplicht

Bestuur:

Voorzitter = vacant, Jan Boonstra, Harmen Bijlsma, René Glashouwer, Klaas Muizelaar, Robert Terpstra, Margriet
& André van der Weij, Liesbeth Wijnia.

Beheerder:

Sietske Terpstra (telefoonnummer: 06 – 13060479 / email: beheerder@degearte.nl)
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Agenda

19 december 2017
Kerst-samenzang door Bakhúster Heechsjongers
Aanvang: 20.00 uur / Entree: gratis
26 december 2017
Krystpop Oars met Kings of Diamonds
Aanvang: 20.30 uur / Entree: € 8,-- / Legitimatie verplicht

25 januari 2018
Cursus I.V.A.
Aanmelden via www.vrijwilligersacademiefryslan.nl
Aanvang: 19.30 uur
27 januari 2018
Grandioze bingo
Aanvang: 20.00 uur

28 december 2017
Oliebollentoernooi volleybal door BEO
Aanvang: 12.00 uur

3 en 10 februari 2018
ZWF pupillen zaalvoetbal
Aanvang: 9.00 uur

5 en 6 januari 2018
Swalkershústoernooi

10 februari 2018
Carnaval

6, 13, 20 en 27 januari 2018
ZWF pupillen zaalvoetbal
Aanvang: 9.00 uur

17 en 24 februari 2018
Toneeluitvoering St. Martinus

7 januari 2018
Familievolleybaltoernooi door BEO

Ingezonden stuk

medisch

Wij willen een ieder bedanken die aan ons gedacht hebben bij ons 45 jarig huwelijk in welke vorm dan ook.
Wij hadden dit 21 jaar terug niet gedacht, maar door
een harttransplantatie van Bram hebben we dit mogen
beleven.
Nogmaals hartelijk dank.
Bram en Lutske Hoekstra
Bakhuizen.

Ingezonden stuk
GEEN MEGASTAL IN HEMELUM-UW MENING TELT!
Is het in Bakhuizen bekend dat de varkenshouderij op
de Soal 4 een vergunning heeft aangevraagd om uit te
breiden van 5000 naar een megastal van bijna 9000
varkens?
De actiegroep Geen Megastal in Hemelum verzet zich
tegen deze buitensporige uitbreiding.
Hieronder vind u een paar bezwaren:
• De varkenshouderij veroorzaakt al 8 jaar te veel
stankoverlast, fijnstof- en ammoniakemissie
• Er is geen garantie voor minder geurhinder na uitbreiding.
• De varkenshouderij brengt gezondheidsrisico’s met
zich mee
Bezwaar maken (bij de gemeente Sudwest Fryslân)
kan nog tot en met 8 januari.
Wilt u meer weten? Stuur ons een email: geenmegastalinhemelum@gmail.com
Op ‘ e Hichte december 2017
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Feiten betreffende de huurhuizen en de plannen.
Twaalf huurhuizen aan de Gaestwei en de Heer Jacobstraat voldoen niet meer aan de wooneisen, dus de woningcorporatie WZF gaat daar wat aan doen.
Hieronder staan de plattegrondjes van de huidige situatie en achtereenvolgens 3 mogelijke plannen: A, B en C.
Plan D is de huurhuizen allemaal tegelijk verkopen aan een nog op te richten woningcoöperatie.
Plan E staat open voor iemand met een beter plan.
In februari 2018 moet er een keuze gemaakt zijn en in 2019 moet het plan worden uitgevoerd.
Der steane 12 hierhúskes oan de Gaestwei (27 o/m 33) en de Heer Jacobstrjitte(36 o/m 50).
Eigendom fan wenningbouwcorporaasje Wonen Zuidwest Friesland. Se binne bouwt yn 1971. Goedkeape bouw, net
isolearre, altyd al kâld en damp, al 46 jier lang.
Wonen Zuidwest Friesland sil der wat oan dwaan en der binne al in oantal mooglikheden.

Plattegrûntsjes fan de plannen:

Plan A: alle 12 opknappe

Plan B: 3 slope en 9 opknappe

Plan C: 8 slope, 4 opknappe,
2 nije hierwenten,2 nije keapwenten
22
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Meningen betreffende de huurhuizen en de plannen.
Informatie-avond voor de huurders van Wonen Zuidwest Friesland.

Op 22 november was er een voorlichtingsavond voor de huurders van Wonen Zuidwest Friesland (WZF) van de
Gaestwei en de Heer Jacobstraat. Hier presenteerde WZF de plannen die ze hebben met de 46 jaar oude huurwoningen, destijds gebouwd als ‘senioren-woningen’ .
De verschillende opties die ze voorstelden (staan in het kader ‘Feiten’, met plattegrondjes er bij) werden uitgelegd.
Ook werd het tijdspad aangegeven: in februari 2018 moet besloten worden welk plan het wordt en in 2019 moet
het worden uitgevoerd.
Omdat de strekking van de feiten duidelijk zijn, zal ik daarover niet verder uitweiden, maar me bepalen tot hoe een
aantal aanwezigen die informatie-avond beleefd hebben. Zelf was ik niet aanwezig; ik verwoord wat ik van een aantal
mensen heb gehoord.
Het was natuurlijk iedereen duidelijk dat, wat er ook gebeurd, de huren omhoog zullen gaan (hoewel de energie-rekening dan natuurlijk wel lager zal blijven) en dat er een tijd van ongemak aankomt met verbouwing, verhuizing en eventueel zelfs definitief vertrek.
Uit de reactie in de zaal was wel duidelijk dat men, ook de bewoners zelf, weinig heil zag in het opknappen van de
woningen aan de Heer Jacobstraat. Bewoners twijfelden aan het genoemde energielabel C of D; label E leek hen waarschijnlijker. Zesenveertig jaar optrekkend vocht doet een woning natuurlijk geen goed.
De woningen aan de Gaestwei voldoen beter, mogelijk zijn die wel label C of D
Aan de manier van presenteren proefde men dat het waarschijnlijk optie C wordt: daar werden allerlei (voor de zaal zo
gauw niet te volgen) argumenten en cijfers genoemd waarom het voor WZF een erg gunstige optie is.
WZF ‘weet’ dat de bevolking van Bakhuizen zal krimpen. Er werd ook daarvoor een groot aantal feiten genoemd. Dit
ging echter te snel, noemde een van de aanwezigen, om het als buitenstaander goed te kunnen begrijpen. Zo kon je
ook niet bepalen of je het er mee eens was of niet.
Naar aanleiding van vragen bleek dat WZF vindt dat het ‘neutrale informatie’ is als ze aspirant huurders waarschuwen
voor het willen wonen in Bakhuizen en dat ze dat zullen blijven doen.
Wat de vraag opwerpt: Aan wie ligt het dat er minder mensen af komen op huurhuizen in Bakhuizen?
En de tweede vraag: Tot hoe lang in de toekomst plakt WZF dit stigma op Bakhuizen?
WZF moest toegeven dat er de laatste tijd geen ‘incidenten’ waren geweest. Ook werd gesteld dat het raar is, dat als de
incidenten gebeuren door huurders van WZF dat ze dan de ‘schuld’ bij ‘Bakhuizen’ leggen.
Jan Huisman en Roelof Wielenga van WZF die de opties presenteerden stelden in het begin ‘U bent de bewoners, u
bent de belangrijkste partij’.
Eén van de door mij gesproken aanwezigen vond dat er in dat licht erg weinig ruimte was voor ideeën en antwoorden
op vragen van bewoners.
Anderen gaven aan dat er soms juist erg veel niet ter zake doende vragen werden gesteld.
Uiteindelijk zit iedereen er op zo’n avond voor zijn eigen belang. Er waren mensen die graag ergens anders willen
wonen en die hoopten op deze manier elders een voorrangspositie te krijgen. Anderen konden opgelucht adem halen,
omdat hun huis in ieder geval blijft staan. Maar bij twee van de mogelijke plannen verdwijnen er huurhuizen. Dat geeft
onzekerheid en bezorgdheid.
In februari 2018 komt er een tweede avond.

Beleid betreffende de huurhuizen en de plannen
Overleg dorpsbelangbestuur BMR met woningbouwcorporatie Wonen Zuidwest Friesland.
Vanwege de plannen met de huurhuizen aan de Gaestwei en de Heer Jacobstraat was er ook een gesprek met het
dorpsbelangbestuur Bakhuizen, Mirns en Rijs (BMR) en de woningbouwcorporatie (WZF). Dit was op 29 november.
Het was een uitgebreide discussie waarin bleek dat de meningen over een aantal zaken ver uit elkaar liggen.
Zelfs de feiten die beide partijen gebruiken zeggen niet hetzelfde.
WZF zegt dat het inwonersaantal van Bakhuizen krimpt. Als BMR zegt dat dat o.a. komt doordat WZF 8 huizen afbreekt
(3 jaar geleden aan de Rysterdyk) en het vervolgens zodanig verkoopt dat er twee voor terugkomen, geeft WZF hen
gelijk. BMR heeft recente cijfers die aangeven dat er geen krimp meer is.
Helaas kan geen van beiden in de toekomst kijken.
Het blijkt dat WZF inderdaad een grote voorkeur heeft voor optie C (zie kader ‘feiten’ met de plattegrondjes): 6 sociale
huurwoningen minder en in plaats daarvan 2 koopwoningen.
BMR wil dat er evenveel sociale huurwoningen in Bakhuizen blijven. Opdat het ook mensen die (nog) geen huis willen
Op ‘ e Hichte december 2017
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Beleid betreffende de huurhuizen en de plannen
kopen in Bakhuizen kunnen blijven of komen wonen.
Er kan natuurlijk ook op andere plekken in het dorp bijgebouwd worden.
In andere dorpen is in dergelijke gevallen gekozen voor verkoop van ‘afgeschreven’ huurwoningen. Ofwel aan individuen ofwel aan een daarvoor op te richten wooncoöperatie. Die mogelijkheid wil BMR ook nog open houden.
In dit gesprek kwam ook de ‘voorlichting’ die huurders van WZF over Bakhuizen krijgen ter sprake: Of ze wel zeker
weten dat ze naar Bakhuizen willen omdat het een moeilijk dorp is om in te wonen. BMR ontkent niet dat er incidenten
zijn geweest, maar denkt niet dat deze voorlichting objectief is. Daarbij: als WZF dit maar vaak genoeg zegt tegen aanstaande huurders lijkt het alsof ze hier een tweede manier hebben om gelijk te krijgen op het gebied van krimp.
Kortom de meningen van beide partijen zijn duidelijk. Ze zijn soms gebaseerd op van elkaar verschillende feiten en/of
cijfers.
WZF is een bedrijf dat naast de doelstelling van het beschikbaar stellen van sociale huurwoningen ook financieel goed
moet draaien. Ze maken daartoe keuzes op basis van hun eigen financiële gegevens, daar heeft een buitenstaander
geen (grote) invloed op.
BMR wil het beste voor Bakhuizen en vindt dat verplichte krimp (door middel van afbreken van woningen zonder die te
vervangen) daar niet bij past.
Daarom heeft BMR een beroep gedaan op WZF om hun beleid aan te passen aan de visie van BMR, dat wil zeggen,
wel kwaliteitsverbetering , maar geen krimp van het aantal woningen.

Sinterklaasfeest gidsen Bakhuizen
Maandag 4 december hadden we weer een leuk sinterklaasfeest op de zolder. De zwarte pieten hadden onze zolder als slaapplek uitgekozen en dat kwam mooi uit. Ze konden meedoen
aan de spellen die waren opgesteld rond de gearte. Volgens mij hadden ze lekker geslapen
op de zolder want ze renden wat af deze avond. Spellen als pepernoten gooien, pietengym,
sinterklaasje prikken, taaitaaihappen en zaklopen was een leuke bezigheid voor de meiden en
pieten deze avond.
Na afloop hadden de pieten voor iedereen nog een leuk kado en werd er volop gezongen. Het
was weer een groot succes..dank u wel sinterklaas dat u zulke leuke pieten bij ons achterliet.
Tot volgend jaar…
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Koffiecafé
Koffiecafé in Bakhuizen
Vanaf maandag 30 oktober is de Spar in bakhuizen een koffiecafé rijker.
We speelden al langer met het idee om in deze behoefte te voorzien,ik wilde echter geen standaard koffiehoekje met
een snel bakje koffie maar er een andere invulling aan geven aldus Edward Flapper van de Spar in Bakhuizen
Het idee erachter is tweeledig,enerzijds een sociale ontmoetingsplaats voor de lokale bevolking waar je een echt
lekker bakje koffie kunt drinken anderzijds het steunen van een goed doel.
Het KWF kankerfonds is ons goede doel,van iedere bak koffie wordt 50 cent gedoneerd, iedereen wordt vroeg of laat
geconfronteerd met deze ziekte, om blijvend onderzoek te kunnen doen is iedere donatie welkom.
Ons koffiecafé is dagelijks geopend van 8 tot 18 uur.
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Better Bakhuzen
Burgemeester en gemeenteraadsleden in gesprek met Better Bakhuzen

Op vrijdagmiddag 3 november jl. kwamen burgemeester Veenstra en vele gemeenteraadsleden naar de Gearte
om zich enerzijds te laten informeren over alle projecten binnen Better Bakhuzen en anderzijds in gesprek te
gaan over de kansen en uitdagingen die het traject Better Bakhuzen met zich mee brengt voor het dorp, maar
ook voor gemeente De Fryske Marren.
Wink Blomsma, voorzitter van dorpsbelang BMR, opende de bijeenkomst en
heette alle aanwezigen van harte welkom. Daarna legde Tryntsje Stienstra,
voorzitter COBB (Coördinatie-overleg Better Bakhuzen) uit hoe het traject
Better Bakhuzen tot stand is gekomen en wat we als dorp hiermee willen
bewerkstelligen en waarom. Vervolgens werden de verschillende projecten
toegelicht. Bram Boehlé nam het project Sociaal Economische Leefbaarheid
en onderliggende initiatieven voor zijn rekening; Wink Blomsma het project
Entrees, Routes en Groen met de bijbehorende plannen en Tryntsje vertelde
meer over Centrum.
Na deze presentaties en een heerlijke kop koffie met versnapering werd met
de burgemeester en raadsleden gesproken over de kansen en uitdagingen
die het traject Better Bakhuzen met zich meebrengt. De overheid vindt het zeer belangrijk dat plannen en initiatieven
vanuit de maatschappij zelf worden bedacht en ontwikkeld. Het woord ‘participatiesamenleving’ valt zowel landelijk als
regionaal vaak. Better Bakhuzen vindt ook dat wij als dorpsbewoners onze eigen leefomgeving en behoeftes het beste
kennen en ziet het project Better Bakhuzen als de vleesgeworden burgerparticipatie. Echter, waar begint dan zo’n ‘participatiesamenleving’ en waar houdt het op? Welke rol vervult de gemeente wel of niet en vanaf waar wordt daadwerkelijk
meegedacht, meegewerkt en gefinancierd? Het dorp kan het namelijk niet alleen, want ook veel speelt zich af in de
openbare ruimte. Dit werd een zeer interessante en open discussie die iedereen vele goede en mooie inzichten gaf.
We realiseren het ons niet altijd, maar weet dat we met Better Bakhuzen echt goed op weg zijn voor ons dorp en voorlopen op vele dorpen om ons heen. De aanwezige raadsleden bevestigden dit ook tijdens de bijeenkomst. We houden
ze regelmatig op de hoogte met een nieuwsbrief, maar een toelichting tijdens een samenzijn geeft natuurlijk een nog
beter beeld.
Dit betekent ook dat we samen met de gemeente op zoek moeten naar een daadkrachtige samenwerking zodat mooie
en goed doordachte initiatieven samen vlot verder worden gebracht. Als Better Bakhuzen hebben we zeker het idee dat
we hier samen met de gemeente nog verder over door zullen praten.
Tryntsje over de bijeenkomst: ‘Ik wie tige bliid dat de boargemaster en riedsleden nei Bakhuzen kamen om mear te
hearren oer Better Bakhuzen. As doarp pakke wy in hiel soad moaie ynisjativen op yn Better Bakhuzen, mar in goeie
gearwurking mei ús gemeente is hiel wichtich om de krekte stappen meitsje te kinnen. It is dan fijn as wy iepen yn gesprek kinne sadat wy mei elkoar de projecten yn Better Bakhuzen goed oppakke kinne.’

Oprichting DORPSHULP nu een feit

Nadat een compleet bestuur is gevormd en de statuten zijn goedgekeurd, is
DORPSHULP ingeschreven bij KvK en daarmee nu officieel opgericht. Een prachtig initiatief dat door actieve dorpsgenoten van de grond is getrokken en waarmee vele dorpsgenoten in Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum hun voordeel kunnen doen.
Het bestuur van DORPSHULP bestaat uit Bram Boehlé (voorzitter), Sietze de Boer
(penningmeester), Erna Spier (secretaris), Ina Gerrits (lid), Ilse Vessies (lid) en Wink Blomsma (lid). Dit bestuur maakt
onderdeel uit van het volledige team van 11 mensen dat DORPSHULP verder zal vormgeven.
Er is inmiddels een start gemaakt met het voeren van gesprekken met belangrijke partijen en organisaties die actief zijn
op vergelijkbaar gebied, zodat er in geen geval dubbel werk wordt gedaan en men actief kan doorverwijzen naar elkaar.
Uiteraard wordt er ook een gesprek gepland met de leden om verder om hulp vraag en hulpaanbod in kaart te brengen.
Inmiddels is duidelijk dat de aanschaf van de duofiets gaat lukken, want door een belangrijke financiële bijdrage van
de Lionsclub Balk Tusken Mar en Klif kan deze door DORPSHULP worden aangeschaft. Super, want nu kunnen vele
dorpsgenoten komende zomer samen fietsend genieten van onze prachtige omgeving!
Nu de oprichting van DORPSHULP een feit is en de organisatie zelf de communicatie oppakt richting haar leden en
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Better Bakhuzen
potentiële leden, zal dit de laatste keer zijn dat u vanuit Better Bakhuzen op de hoogte wordt gehouden.
Overigens, mocht u zich nog niet aangemeld hebben als lid… iedereen is welkom bij DORPSHULP. Wilt u alsnog lid
worden neem dan contact op met de secretaris via mailadres dorpshulpbmrh@gmail.com.

Op naar een duurzaam Bakhuizen

Binnen SEL worden ook een paar initiatieven opgepakt om toe te werken naar een duurzamer Bakhuizen. Dit
zijn de projecten ‘zonneweide’ en ‘Buurkracht’. De één richt zich op het opwekken van zonne-energie; het andere op energiebesparing.
Voor een zogenaamde ‘zonneweide’ worden de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van vele zonnepanelen op
het afgekeurde trainingsveld van de voetbal. Dit is nu een braakliggend terrein en daardoor wellicht geschikt als locatie
zodat we alternatieve energie kunnen opwekken voor meerdere huishoudens. Inmiddels is een aantal verkennende
gesprekken gevoerd en wordt gewerkt aan een business case. Daarnaast wordt uitgezocht en overlegd hoe het precies
zit met bestemmingen en vergunningen e.d.
Buurkracht is een maatschappelijk initiatief van netwerkbedrijf Enexis Groep en werkt samen met partners zoals Milieu
Centraal, provincies, HIER, Nudge, universiteiten, hogescholen en netwerkbedrijven. De medewerkers van deze groep
helpen om energie te besparen in dorpen en buurten. Vanuit SEL is contact gelegd en hebben we de beschikking gekregen over een warmtecamera waarmee eerst 10 geselecteerde woningen onder de loep worden genomen. Met deze
camera krijgt de bewoner goed zicht op waar in de woning winst te behalen is met betrekking tot energiebesparing zodat
je gericht aan de slag kan met energiebesparende maatregelen. Neem ook maar eens een kijkje op www.buurkracht.nl
en www.buurkracht.nl/buurten/bakhuizen.

Centrum verder met uitwerken plannen

Nu bekend is dat er voor één van onze plannen binnen het project Centrum € 146.000 opgenomen is in de begroting van 2018 van de Fryske Marren, zal het idee van een plein bij de kerk nader uitgewerkt worden in een
concreet plan van aanpak. Hiervoor is onlangs ook gesproken met twee ambtenaren van de gemeente, die een
bezoek brachten aan Bakhuizen.
Tryntsje Stienstra en Lieuwe Zijlstra spraken kort geleden af met twee ambtenaren van de gemeente om te overleggen
hoe het eerste plan over een mooi plein bij de kerk/ het Plantsoen in de tijd is veranderd. Het blijkt dat in het overleg met
deelnemers aan Better Bakhuzen en andere betrokkenen de plannen steeds mooier en beter worden. Het is van belang
de gemeente hiervan op de hoogte te houden.
Het mooie is ook dat dit kan met Better Bakhuzen. Ideeën en verbeteringen van het oorspronkelijke plan vanuit het dorp
zelf, worden serieus genomen. Zelfs als dat het uitwerken van het plein-plan wat ingewikkelder maakt. De insteek is, dat
als we het doen, we het ook goed moeten doen!
De projectgroep Centrum is natuurlijk super trots en blij dat we op deze manier echt aan de slag kunnen om ons dorp
daadwerkelijk meer een centrum te geven. Zodra één en ander nog wat concreter is uitgewerkt, zullen omwonenden en
overige dorpsgenoten uiteraard uitgebreider geïnformeerd worden.

Projectgroep ERG verder met de verschillende deelprojecten

De projectgroep Entrees, Routes en Groen heeft een vijftal deelprojecten geformuleerd waaraan gewerkt wordt. Inmiddels zijn er voor een paar deelprojecten weer wat stappen gezet.
Voor het Wytlânspaed heeft de groep de wens om dit weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Het accent heeft tot
nu toe gelegen op een zorgvuldige consultatie van aanwonenden en andere frequente gebruikers. Alle opmerkingen
en aanvullingen uit deze gesprekken zijn inmiddels opgenomen in plan hoe het Wytlânspaed naar ons idee opgeknapt
moet worden. De volgende stap is om dit plan met deskundigen van de gemeente te bespreken.
De projectgroep constateerde ook dat de bewegwijzering in het dorp niet voldoet voor met name toeristen en verkeer
van buiten het dorp. De projectgroep heeft inmiddels een goede inventarisatie van de huidige situatie gedaan en gaat
nu verder met een uitwerking van de gewenste situatie.

Jeugd in Bakhuizen ook betrekken

Het Coördinatieteam Better Bakhuzen (COBB) wil heel graag dat ook jonge inwoners van Bakhuizen betrokken zijn bij
Better Bakhuzen en de verschillende projecten. Samen met jeugdwerker Rob van der Holst is er daarom kort geleden
een gesprek geweest in het Swalkershûs met een viertal jonge Bakhústers.
De projecten van Better Bakhuzen zijn hierin uitgebreid toegelicht. Daarnaast is er met elkaar gesproken over de wens
dat ook jongeren een visie geven op de gewenste toekomst van Bakhuizen. Er is in ieder geval afgesproken dat zij alsnog de enquête over werken en wonen invullen, waarbij zo veel mogelijk jongeren betrokken zullen worden. Als COBB
hopen we dat er een structureel platform ontstaat voor input van jonge mensen in Bakhuizen.
Op ‘ e Hichte december 2017
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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.
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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
29

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
graag vóór 25 januari 2018
sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl
De volgende editie verschijnt rond
2 februari 2018

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
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 2018.
13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni,
14 juli, 11 augustus (zelf naar container brengen), 8 september,
13 oktober, 10 november, 8 december

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

En de opbrengst van het oud papier in
de maand september was 8,880 ton.
Opbrengst € 867,18

Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos.
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