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DORPSHULP BAKHUIZEN,
MIRNS, RIJS en HEMELUM
Geen schokkend nieuws deze keer. Dat
betekent niet dat we stilzitten, in tegendeel! Zoals jullie hebben kunnen zien krijgen we ook al aandacht van de pers,
o.a. in “Groot De Fryske Marren”. We zitten
nu midden in de fase van de opzet van
Dorpshulp. Er moet veel geregeld worden.
Zo is er inmiddels een leden registratie
systeem en een financieel systeem in
gebruik genomen.
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Bewonder even onze nieuwe eigen website op internet, neem een kijkje op:
www.dorpshulpbmrh.blogspot.nl.
En we hebben een eigen telefoonnummer: 06 514 445 56.
De meeste stakeholders zijn benaderd
om af te stemmen met het oog op een
vruchtbare samenwerking. Het gaat daarbij zowel om instellingen (zorg, welzijn en
overheid) als om individuele vrijwilligers
en professionals. Het benaderen van alle
potentiele leden is inmiddels gestart en zal
doorgaan tot begin maart.
Het supportteam bereidt de ALV (Algemene Leden Vergadering) voor. Die zal plaatsvinden op 21 maart 2018. Zet dat vast in de
agenda. Dan worden belangrijke besluiten
genomen , bijvoorbeeld over bestuur, contributie , statuten en begroting.
Spontane actie

PEUTEROPVANG
DE PEUTERHOF
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!

Van kapper Joke kreeg Dorpshulp een
spontane bijdrage van €60 uit de fooien
pot voor de duofiets!! Samen met de genereuze bijdrage van de Lions is de aanschaf van de duofiets zeker gesteld.
Heb je al (hulp) vragen of opmerkingen
over Dorpshulp? Schroom dan niet ons te
emailen of te bellen.
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
secretaris, Erna Spier volstaat. Email naar
dorpshulpbmrh@gmail.com
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JOGG
Jongeren Op Gezond Gewicht in Balk en
omgeving
De wereld waarin kinderen van nu
opgroeien, is een zee van verleidingen.
Online voetballen is veel leuker dan op
straat, ‘water’ en ‘drinken’ zijn tegenwoordig twee totaal verschillende dingen. Kortom: kinderen groeien op in een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig
bewegen. Het gevolg? Gemiddeld één
op de zeven Friese jongeren is te zwaar
en bijna de helft van de volwassen heeft
overgewicht. Als we niets doen dan stijgt
dit aantal alleen nog maar verder, ook in
De Fryske Marren. Overgewicht kan aan
verschillende factoren liggen: ongezonde
voeding, teveel suikerhoudende drankjes
of te weinig beweging

APPELAKTIE LMK
Wat kunt u doen?

Traditionele jaarlijkse appelaktie

Ook u kunt helpen om jongeren te stimuleren op gezond gewicht te komen en te
blijven! Dat kan door zelf het goede voorbeeld te geven en de omgeving voor de
jongeren zo gezond mogelijk te maken.

Het Lemster Mannenkoor houdt al meer
dan 25 jaar haar traditionele jaarlijkse Appelaktie. Dit jaar lopen de leden in de periode van 3 tm 10 februari. In
Bakhuizen,Rijs,Mirns, Oudemirdum,
Nijemirdum en Sondel is dat ieder jaar weer
een succes en worden vele zakjes heerlijke
Elstar-appelen verkocht voor de altijd vaste prijs van €3,50.

Heeft u ideeën voor uw dorp of stad en/ of
wilt u meehelpen om het overgewicht te
verminderen. Neem dan contact op met
de JOGG-regisseur van gemeente De Fryske Marren.

Ter afsluiting van het seizoen en als dank
van het koor was er dit jaar in de St
Odulphuskerk in Bakhuizen een gratis
concert. De kerk was meer dan vol! De
voor velen bekende lopers hopen dat ook
dit jaar vele kopers willen genieten van de
kwaliteitsappels en daarmee het enthousiaste koor willen ondersteunen.

JOGG -regisseur De Fryske Marren:
Melis van der Meer
T: 06-44301583
E: mvandermeer@miks-welzijn.nl

Zoveel werk verzet je niet alleen
Met de aanpak Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) streven we ernaar dat
jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving. GGD Fryslân, het welzijnswerk,
de beweegcoaches, het onderwijs en verschillende professionals zetten zich reeds
in.
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BILJARTERS
HEECHHIEM BAKHUIZEN
Op 18 december 2017 hebben deze biljarters het 40 jarig bestaan gevierd in De
Gearte. Om 14.00 uur s’middags begon
het feest met een leuk biljartspel, en de
winnaars kregen een klein presentje. Bij
de thee werden we getrakteerd door de
plaatselijke supermarkt. Nadat we gezellig
een biertje en borreltje hadden gedronken
zijn we met elkaar gaan eten en dat viel er
heel goed in. De kok en de bediening werden danook hartelijk bedant voor het lekkere buffet. Het Heechhiem werd in 1977
opgericht.

6

R.K.V.V. BAKHUIZEN
FLESSENACTIE
De eerste bestuursleden waren Rein Molenaar (voorzitter) Martin Harteveld (penningmeester) en spelleider Siemon Bouma.
De bestuursfunctie waren vaak vacant
ook al vanwege de hoge leeftijden. Je kon
toen al lid worden als je 55 jaar was, maar
de meesten net als nu dik boven de 80 jaar
en sommige al 90 jaar, en die zijn nog altijd
fanatiek in het spel. We hopen allen dat
deze club nog jaren mag blijven bestaan
al wordt het soms wel moelijk door de financiën en de locatie.

OP ‘E HICHTE

Geslaagde flessenactie
De gehele jeugdafdeling van R.K.V.V. Bakhuizen is onlangs onder koude en natte
weersomstandigheden op pad gegaan
om lege flessen en kratten te verzamelen
in Bakhuizen-Hemelum-Mirns en Rijs.
Dit ten bate van het jeugdkamp dat

FEBRUARI 2018

dit jaar weer in mei word gehouden.Het
werd een daverend succes want er werd
voor ruim 500 euro aan statiegeld op gehaald.Een mooi resultaat dat ruim werd
overtroffen t.o.v. 2 jaar geleden.
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DE EACHTAISTER
Gewoon
Het nieuwe jaar is al weer een maand oud
en het nieuwe is er al weer af. We zijn al
weer gewend aan het jaartal 2018. We leven weer gewoon verder met onze dagelijkse gebruiken en beslommeringen. Dat
is ook waar de regering zijn regeerplan op
heeft afgesteld. De gewone burger helpen
naar een betere toekomst. Maar dat is niet
zo eenvoudig als dat het klinkt. Gewoon,
wat is dat? En wat is de gewone burger?
In het woordenboek staat voor het woord;
(gewoon) – algemeen aangenomen gebruik - volgens oude gewoonte – een aanwensel – de macht der gewoonte. Wel
erg veel voor zo’n gewoon woord. Daarbij
leven we in een wereld die zo snel veranderd, dat het wel moeilijk wordt om een
gewone burger te zijn. Voor we aan iets
nieuws gewend zijn is het al oud en ongewoon. Vooral voor de ouderen onder ons
is de snelheid van verandering niet meer
bij te houden. Ik denk dat er bij veel ouderen heimwee is naar de tijd waar het leven
nog begrijpelijk was voor hen. Wat vroeger
normaal was is nu nostalgie. De melkboer,
de bakker en de groenteboer kwamen
nog aan de deur. Het contact tussen de
mensen was directer en men betaalde
nog met guldens. dan was het vanzelfsprekend te helpen. Nu, in deze tijd is het leven
van alle dag minder eenvoudig.

8

We hebben wel betere huizen, T.V. en
centrale verwarming, we kunnen geld uit
de muur halen en we gaan verder op vakantie dan vroeger. Maar voelen we ons
ook gelukkiger dan vroeger? De jongeren weten niet beter. Die zijn opgegroeid
met de luxe van computers op school en
hun eigen mobieltje in hun broekzak. Maar
de mensen boven de zestig komen in de
knel in deze snelle veranderlijke wereld.
Ze voelen zich soms ongemakkelijk bij de
automatisering van betalingen of bestellingen en het aanmelden van bezoeken bij
instanties van gemeente en ziekenhuizen.
Als ze de T.V. aanzetten dan zien ze de
veranderingen en verval van de natuur en
milieu. Ze zien Paul Watson met zijn schip
de Sea Sheapherd achter Japanse walvisvaarders aanvaren om de laatste wasvissen te redden. Ze zien de schade van de
aardbevingen aan de huizen in Groningen
door de gasboringen, maar kunnen dat
dan moeilijk plaatsen met een C.V. ketel in
de bijkeuken. En bij ieder journaal op T.V. is
er wel weer en nieuwe ramp te zien.
Het groeit ze boven het hoofd uit. Orde,
rust en zekerheid is ver te zoeken. En toch
is juist deze groep de normale burgers, die
hun hele leven hebben gewerkt, die kinderen groot gebracht hebben en de gemeenschap waarin ze leven ontwikkelden
tot een dorp.
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Bijvoorbeeld zoals Bakhuizen, een klein
dorp onopvallend en verscholen in het
glooiende landschap. Ondanks alle stress
die iedere dag op ons af komt is het goed
om rond te kijken in ons eigen dorpje, waar
de jonge moeders met kinderwagens over
straat gaan. En waar Beppe op de jeugd
past, omdat Mem nog moet werken, of
ziek is. Beppe die de mooiste tijd van haar
leven beleefd door haar kleinkinderen. Ik
wens iedereen , maar vooral de Beppes
een gelukkig nieuwjaar.
De Eachtaister

HENNIE BEDANKT
Hennie wij hebben niet zo lang samen in
de redactie gezeten, maar lang genoeg
om te zien dat je het altijd tip top voor
elkaar had. Je wist altijd weer een hele
mooie Op e Hichte samen te stellen. Bedankt hier voor.
Lida
Beste Hennie, je hebt onze Op ‘e Hichte
naar een hoger niveau getild qua uitvoering en ontwerp.
Jouw opmerkzaamheid, betrokkenheid en
gewetensvolle inbreng zal ik missen. Bedankt,
Lot

JOUKJE
SONSMA-KONST
Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij
een kaartje heeft gestuurd of een bezoekje heeft gebracht tijdens mijn verblijf in
Sneek en Bolsward.
Joukje Sonsma-Konst

Dankjewel Hennie! Voor je prachtige foto’s, je enorme inzet, je oog voor schoonheid, de hoekjes die je voor me vrijhield,
de aanpassingen op het laatste moment,
kortom voor al je prachtige propvolle Op
‘e Hichte’s.
Tryntsje

Je zei niet meer dan nodig was, en je
sprak altijd rustig en zacht. Maar je
daden waren groot, je eindredactie
Op ‘e Hichte een pracht. Bedankt voor
je inzet Hennie!
Rien
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HISTOARYSK
WURKFERBÂN BMR
Verzet in WO II in Gaasterland
Op zaterdag 9 april 1944, de dag voor Pasen, is Luitenant R.H. Dettre op weg met
een Lightningvliegtuig van de 20ste Fighter
Group uit de Engelse plaats Kingscliffe. Het
is voor deze Amerikaan zijn eerste operationele vlucht. Het zit hem bij zijn eerste optreden niet mee want aan de oostkant van
het IJsselmeer schiet zijn vliegtuig, zonder
aanleiding met draaiende motoren recht
naar beneden en verdwijnt in het wolkendek.
A.A.C (Tinus) Mous

De inwoners van Hindeloopen zien de wild
jankende machine recht naar beneden
suizen en in het IJsselmeer verdwijnen, op
een plek die precies buiten de zeedijk van
Hindeloopen en Molkwerum ligt.
Een pakket uit het vliegtuig, naar later blijkt
een rubberboot, komt aan de zuidkant
van Hindeloopen neer, evenals een inzittende die met een parachute naar beneden komt. Zij zien de parachutist hinkend
de spoorlijn oversteken en in het riet verdwijnen. De inmiddels gealarmeerde Duitsers gaan daar zoeken maar vinden niets.
Verzetsmensen vinden de parachutist echter wel.
Zij weten de goede schuilplaatsen in de
omliggende landerijen te vinden en dan
vooral de gaten waar ooit turf gestoken
is. In zo’n turfgat brengen ze anderhalf uur
met de parachutist door totdat de kust
weer veilig is. Gedurende deze tijd wordt
er niet alleen informatie uitgewisseld maar
ook enkele sigaretten gerookt en een dik
plak chocolade gedeeld. Enkele illegale
werkers halen Dettre uit de schuilplaats en
verzorgen hem zo goed mogelijk zodat hij
niet in handen van de vijand komt.
Het wordt ’s avonds nog heel spannend
in Hindeloopen omdat de Duitsers de piloot niet kunnen vinden en een vrije grote
groep verhaal komt halen bij burgemeester Stallinga.
De echtgenote van de burgemeester is
van Duitse afkomst en door haar overredingskracht wordt de dreiging van huiszoekingen, arrestaties en represaillemaatregelen afgewend.
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van huiszoekingen, arrestaties en represaillemaatregelen afgewend.
Luitenant Dettre wordt ondergebracht bij
wijkverpleegster Trijntje Scheringa in Koudum. Een maand later haalt pilotenhelper
A.A.C. Mous (Tinus) uit Bakhuizen de piloot
op en neemt hem twee dagen in zijn huis.
Dan gaan Mous en Dettre samen op de
fiets naar het Overijsselse Vollenhove. Hier
woont de heer M. Kingma en deze zorgt
voor verder transport naar Engeland. Een
maand later herhaalt hij deze tocht nog
eens, nu met een Joods-Amerikaanse piloot die al zeven maanden ondergedoken
zit bij Fr. de Boer in Workum.
Ook deze piloot komt veilig aan in Vollenhove. Mous heeft nu drie piloten op weg
geholpen naar Engeland.
Maar hij doet veel meer in zijn verzet tegen
de Duitse overheersing.
Blijkens een vragenformulier met
persoonlijke toelichting in het archief
van de “Vereniging Friesland 1940-1945” levert hij vanaf mei 1943 veel munitie, brandbommen, buitenlands geld, een compleet
Duits uniform, een rubberboot en uit vliegtuigen afkomstige kleding, schoenen enz.
in bij de provinciale verzetsleider Krijn van
der Helm.
Mous werkte met de schuilnamen Tinus en
met Haringsma. Hij stuurt veel illegaal verkregen levensmiddelen, zoals koren, boter,
kaas en veel aardappelen naar Amsterdam.
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Daar is een commissie in het leven geroepen die alle kerkelijke richtingen vertegenwoordigt en het voedsel distribueert. Mous
krijgt het voedsel aangereikt van de provinciaal KP-leider Piet Kramer.
Volgens zijn eigen verklaring heeft Mous
ongeveer 40 onderduikers en 6 Joden uit
Bussum en Den Haag onderdak verleend
en verzorgd. Zijn inschatting was dat hij f.
350,00
afgedragen heeft aan de illegale pers.
Verder heeft hij 6 valse persoonsbewijzen
afgegeven, 5 persoonsbewijzen laten wijzigen, 600 bonkaarten afgegeven en ongeveer 20 ,,Ausweise”
Als bekend wordt dat de Duitsers de naam
van A.A.C. Mous op de lijst van verdachten hebben gezet duikt hij onder bij Andries Bosma in Bakhuizen. Tijdens de oorlog
heeft Mous contact met Krijn van der Helm
en H. Kingma uit Leeuwarden, M. Kingma
uit Vollenhove; M. Kok uit Amsterdam, Fonger Mous en Johannes Bult uit Bakhuizen.
Mous is ook de samensteller van de dreigbrief die aan de boeren in de Bakhuister
omgeving gestuurd werd. Hierin werd gewezen op het verstrekken van eten aan
hongerende mensen. De letterlijke tekst
hiervan luidt:
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Maar veel groter nog is het aantal boeren,
dat deze oorlog beschouwt als de kans
van hun leven om er financieel geheel boven op te komen.Zij zijn de gewetenlozen,
die geen christenplicht kennen en niet weten wat vaderlandsliefde is, voor hen telt
slechts de geldtas. Zij durven schandelijke
prijzen te vragen voor de meest dringende levensbehoeften en liever zien zij hun
medemens omkomen, dan dat zij hun de
helpende hand bieden door tegen een redelijke prijs hun waren af te staan.

vlnr onderduiker NN, Jetze, Agatha, ouders Dieuwke en Kees, Tinus Mous. zittend Cor, Fokje, Jan Damstra
Foto: F Huitema-Mous

Boeren van Nederland
Reeds meer dan 4 jaar is het oorlog. Reeds
vier jaar staat de wereld in brand en reeds
drie en een half jaar is Nederland ,, Bezet
Gebied”. Wat dat betekent kan niemand
u beter vertellen dan de arbeider, die zijn
brood in de stad verdient en daar met zijn
gezin leeft, de arbeider en met hem vele
anderen, die verplicht zijn van hun, zeer
schraal toebedeelde, rantsoen te leven.

Vele Nederlanders hebben in de afgelopen vier jaar getracht dat rantsoen wat
aan te vullen, door te trachten bij een
boer wat rogge, tarwe, melk, boter of andere producten bij te kopen. En werkelijk,
er zijn gelukkig in bepaalde streken van ons
land, boeren die tonen te beschikken over
voldoende vaderlandsliefde en naastenliefde en die helpen waar zij kunnen, door
tegen een redelijke prijs het gevraagde te
geven.

Nu gaan wij een vierde winter van kommer en ellende tegemoet en wij vragen
ons met zorg af: ,, Wat zullen onze boeren
doen?” Daarom dit schrijven met het vriendelijke, doch dringende verzoek aan alle
goedwillende boeren om voort te gaan
op den door hun ingeslagen weg en ook
deze winter weer veel en als het even kan
nog meer te helpen dan andere jaren. En
aan die boeren, welke tot nu toe de noodzakelijkheid van het helpen hunner medemensen niet inzagen, een zeer dringend
verzoek, om nu de nood steeds hoger en
hoger stijgt, hun schuren open te stellen
voor degenen die bij hun zullen aankloppen. Deelt mede van uw voorraden en
zorgt ervoor dat ge grote voorraden hebt
en geef dat af tegen betaling van een redelijke prijs, maar maak géén woekerwinsten. Tenslotte nog aan de boeren, welke
zich ten koste van hun medemensen wensen te verrijken een zeer ernstige waarschuwing.
Wanneer gij niet bereid zijt op menslievende wijze mede te werken, weet dan dat de
vergelding voor de deur staat. Uw naam
staat op de lijst en de afrekening komt vlug
en even zeker als deze brief, die u heden
ontvangt. Gij begrijpt ons, wij behoeven
hieraan niets meer toe te voegen.”

Met dank aan de schrijver is dit verhaal
overgenomen uit het 1350 pagina’s tellende manuscript “Dagen en nachten van
zorgen, pijn en smart. Gaasterland in de
2e wereldoorlog”, samengesteld en geschreven door Jan Geert Vogelzang.Vogelzang, voorzitter van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân, heeft na jarenlang
onderzoek zijn Magnum Opus afgerond.
Het werk bestaat uit: Deel I Slachtoffers op
herinneringstekens; Deel II Gebeurtenissen
en Personen; Deel III De oorlog van dag tot
dag. In het komende jaar zullen de delen
worden gepubliceerd op het internet.

NIEUWJAARSBORREL
MURNS
Nieuwjaarsborrel
Vrijdagavond 5 januari was het weer zover
en pakten vele Murnsers de fiets of de auto
om naar de Nieuwjaarsborrel te gaan. Het
was druk in het paviljoen bij het Mirnser Klif.
Naast het uitwisselen van de nieuwjaarswensen was er genoeg stof om te praten.
Na de donkere en vooral natte maanden
was het gezellig om elkaar weer eens te
spreken.
Ook de jonge Murnsers waren van de partij
en die vermaakten zich opperbest. In het
donker verstoppertje spelen is natuurlijk super spannend en was een groot succes.
De organisatie had weer voor een lekker
hapje en drankje gezorgd en zo hadden
de Murnsers het heel gezellig met elkaar.
Een goed begin van het nieuwe jaar.
Waarin nog vele buurtactiviteiten zullen
volgen,want 2018 is voor buurtvereniging
Murns een heus jubileumjaar. Jawel de
buurtvereniging beleefd haar 40 jarig jubileum en daar wordt dit jaar dan ook extra
aandacht aan besteedt.
Lida Koeman
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SAMEN KRYST
Dit jaar vierden de beide dorpen Bakhuizen en Hemelum weer samen Kerst op zaterdagavond 16 december 2017. Dit jaar
was het geen wandeling maar een film of
eigenlijk een vlog in de vernieuwde Nicolaaskerk te Hemelum. Waar ging het over?
Freya’s Piekmomenten
Een week voor Kerst ging Freya, de meid
met het roze haar, een vlog maken over
de voorbereidingen van Kerst in Hemelum en omgeving. Toen kreeg ze een brief
van de Kerstcommissie Samen Kryst en die
vertelden haar dat de Kerststal zoek was.
Ze vroegen Freya of zij hen wilde helpen
de Kerststal te vinden. Freya nam de opdracht aan en nam dit ook weer mee in
haar vlogs. Tevens kreeg ze er ook steeds
een rebus bij. Samen met de kinderen in
de kerk loste Dorien Spek de rebussen op.
En gaf Freya in de volgende vlog het antwoord. Afwisselend werd er ook gezongen. En …….wat denken jullie? Vond Freya
de Kerststal? Tuurlijk! Waar? Achter de kerk!
Dorien Spek en Symona Wildschut filmden
Freya die werd gespeeld door Etty Visser –
de Groot. En daarna werden de vlogs in
elkaar gezet door Symona.
Het script is geschreven door Dorien. Wat
hebben we veel gelachen met de opnamens. En wat was het fijn dat een ieder zomaar spontaan meewerkte om de vlogs te
maken.
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Jong en oud hebben er aan meegewerkt.
En wat zag de kerk er mooi uit! Samen hebben we er weer iets moois van weten te
maken. En trots dat 2 dorpen zo Samen
Kryst vieren
Via deze weg willen we een ieder
hartelijk bedanken voor hun enthousiaste
inzet op welke manier dan ook.

Freya den Urste

WITKALKEN IS
ZÓÓ TWINTIGSTE EEUW
Wytkalk bestiet net mear
As je eartiids tsjin in wytkalkte muorre oan
sitten gongen, dan hiene je in wite rêch.
Droech wyt poeier, wat je der sa wer ôf
sleinen. De muorren moasten elts jier op
‘e nij kalke, want sa maklik gong dat der
ôf. Dêrom wol gjin minsk dat mear op syn
muorre. Modern spul hâld folle better, dus
echte wytkalk wurdt net mear brûkt. Wat
krije minsken dus no op nijjiersmoarn op ruten, muorren en auto’s? Latex. En miskyn
oare soarten fan kalkferve - mar ek dêr sit
spul trochhinne, sadat it der net sa maklik
ôf giet. Dit is dus net ‘wat wy froeger sels ek
altyd dienen’, want froeger wie der noch
gjin latex of kalkferve mei in snufke siliconen der troch.
Ludieke aksjes binne leuk. Mar aksjes binne allinnich mar ludiek as minsken der gjin
skea fan hawwe. Gjin angst, gjin pine, gjin
dingen stikken, gjin ûnkosten. Ludieke aksjes dêr moat je best slim foar wêze. As je
lol hawwe troch oare minsken pine, angst
of skea besoargje is der neat ludieks oan,
dat is pesterij. In swaktebod. Foar de net al
te snoaden, dy’t har net ynlibje kinne yn in
oar. Dat kìn troch de drank komme, mar
wês dan letter, nuchter, net te skiterich om
ta te jaan dat je fout wienen.
In ludieke aksje of in goeie grap foar de
twadde kear, dat is ek in swaktebod. De
ploech dy’t foar it earst de ruten bekalke
mei ‘ZN’, fyftich jier lyn (of wie it hûndert fyftich?)
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dy wiene origineel. Mar om dat no noch
hieltyd wer te herheljen… Fersin wat oars
jeugd! Dat is de keunst. Fersin wat sadat
Bakhuzen yn’e krante komt mei in ludieke
aksje. As jimme dát kinne sûnder dat der
minsken angst, skea of pine fan hawwe,
dan is it hiele doarp grutsk op jim. En neffens my moat dat maklik kinne, want mei it
Bakhúster feest komme der altyd de meast
fantastyske optochtweinen út jim hânnen.
Ik winskje ús allegearre in kreatyf en feilich
nij jier.
Samenvatting
Witte verf van tegenwoordig is niet geschikt om voor de grap ergens op te smeren in tegenstelling tot ouderwetse witkalk.
Tevens zijn grappig bedoelde acties niet
meer grappig zodra mensen angst, schade of onkosten hebben. En soms ontspoort
een grap wel eens, maar wees dan, weer
nuchter, mans genoeg om je verontschuldigingen aan te bieden en de schade te
dragen. Met het Bakhuister feest verrast de
jeugd ons altijd weer met de meest fantastische praalwagens. Dus een nieuwjaarsgrap bedenken zonder dat mensen zich
onveilig voelen of schade oplopen moet
voor hen een eitje zijn.
Tryntsje Stienstra
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DE CARRIÉRE-SWITCH VAN
GEESKE HOMMA-VISSER
Belangrijknieuws
Belangrijk nieuws: onze dorpsgenoot Geeske Homma - Visser stelt zich verkiesbaar als
gemeenteraadslid voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.
We hoorden dit nog net op tijd om een interview met haar in deze Op ‘e Hichte te
kunnen plaatsen. Geeske is een geboren
en getogen Bakhúster, wiens vader, Meint
Visser, destijds ook bij het CDA zat. Velen
weten nog dat er vroeger bij hen altijd zo’n
groene poster achter het raam hing in verkiezingstijd. Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen kwam vorig jaar een CDA-delegatie langs bij Het Trefpunt, en met hen
raakte ze in gesprek. Het ging over hoe
de kerk bepaalde overheidstaken op zich
nam. Van het een kwam het ander. Geeske: “It foarsitterskip fan de lokaasjerie fan
tsjerke rûn ôf en myn termyn by de SBF siet
der op, ik hâld wol fan fergaderjen, dus
doe’t ik der ris oer neitocht, tocht ik : ‘ja,
dat kin wol’.” Ze durfde het aan omdat er
vanuit het CDA een goede begeleiding
is voor kandidaatsraadsleden. Er zijn cursussen over de taak van raadsleden, de
CDA-filososfie, voorzitterschap, debatteren, en onderhandelen. Geeske vindt het
belangrijk om de afstand tussen het gemeentehuis in Joure en Bakhuizen te overbruggen: ”Sa kin Bakhuzen better kontakt
hâlde mei de gemeente en de gemeente
mei de Bakhústers’.
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Wat haar van het CDA zo aanspreekt is de
instelling dat burgers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, dat solidariteit
erg belangrijk is in de samenleving, het idee
van ‘goed rentmeesterschap’: “dat we de
wrâld goed achterlitte foar de generaasjes
nei ús, mar ek dat we op koartere termyn
hjir yn ús gemeente goed wenjen en wurkjen bliuwe kinne.”

Of ze bij de feestcommissie nog iets geleerd
heeft wat ze kan gebruiken als gemeenteraadslid? “Jaseker! Wat in ferskriklikke bureaucratie it wie om in fergunning foar ús
doarpsfeest te regeljen. Krekt as kamen
der wit hoe folle minsken wit wêr wei. Dat
is ek wat dêr’t it CDA him foar ynsette wol:
minder regeltsjes.” Dus wat moeten we
doen op 21 maart?
Geeske: “Ik stean nûmer 9 op de list. It CDA
hat no acht riedsleden. Dus at minsken
wolle dat ik der yn kom, moatte se yn elts
gefal op it CDA stimme. Of op my, mei in
foarkar-stem.”

TONEELVERENIGING
ST. MARTINUS
Himel op stelten
Toneelvereniging St. Martinus speelt dit
jaar een bijzonder toneelstuk. Een kluchtig
blijspel, zo zou je ‘Himel op stelten’ kunnen omschrijven. De hemel; we zijn er nog
nooit geweest, in ieder geval de meesten
van ons niet. Hoe het in de hemel is? Daarover bestaat een bepaalde verwachting,
een fantasie of misschien wel een droom.
Successchrijver Carl Slotboom heeft er een
toneelstuk over geschreven, een kluchtig verhaal met een knipoog.. Abele Krist
heeft hier een Friese bewerking van
gemaakt.
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In ‘Himel op stelten’ komen de twee zusjes
Fenna en Brecht, eigenlijk per ongeluk in
de hemel terecht. Daar treffen ze zuster
Pauwlinia, die hun hartelijk verwelkomt en
hun als nieuwe bewoners wil inschrijven.
Ze worden toevertrouwd aan leerling-engel Bonifatius, hij zal in het voorportaal de
cursusleider zijn.
Want je komt niet zomaar in de hemel,
daar gaan echt nog wel een paar workshops aan vooraf. En wat is er gebeurd
met elektricien Bertus, want hij staat ook
zomaar bij zuster Pauwlinia op de stoep.
Zuster Valeria en zuster Fenucia lopen ook
maar in en uit, wat is eigenlijk hun rol in de
hemel..
Toneelspel ‘Himel op stelten’ is een bijzondere voorstelling. Dit kluchtige blijspel is
beslist niet kwetsend of spottend bedoeld.
Integendeel! Het is juist humorvol, ontspannen en met verrassende anekdotes
doorspekt. De afloop is ook nog eens zeer
onverwacht.
Op 17 en 24 februari speelt toneelvereniging St. Martinus met veel plezier ‘Himel
op stelten’ in de Gearte.
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CARNAVAL 2018
Vrijdag 9 t/m zondag 11 februari

Beestenboel

Kindercarnaval De Gearte

Is het weer zover en is het alweer Carnaval.
In deze bovengenoemde datums zal Bakhuizen worden omgedoopt tot Bokkedam
en zullen De Blauwe Bokken weer voor een
geweldig mooi feest zorgen voor jong en
oud! Dus…. “foar elk wat wils”.

Het thema dit jaar is “BEESTENBOEL”.
Prins Remconus den Urste ( Remco van der
Heide) en Jeugdprins Brendon den Urste (
Brent van der Zee) zwaaien in het Carnavalsweekend “dierachtig” de scepter.

Om 12:30 uur vertrekt de optocht richting
Skuniadyk, waar Prins Remconus den Urste
en Jeugdprins Brendon den Urste, samen
met de Burgermeester of Loco Burgermeester (beide willen heel graag komen,
maar wie gaat het worden? Dit is voor ons
ook nog een verrassing.)Het bord Bokkedam onthullen. Daarna wordt er in de Gearte de Proclamatie voorgelezen door de
Jeugdprins.

Voordat ik verder vertel over aankomend
carnaval en het programma wil ik eerst
nog even iets zeggen over de Bokkenpoten Actie.
Wat was het dit jaar voortreffelijk!
Deze keer was het op zaterdag 20 januari.
De Blauwe Bokken kwamen weer bij jullie
aan de deur om de overheerlijke bokkenpootjes te verkopen. Wat hebben jullie ons
allen super gesteund. Onze hartelijk dank
daarvoor. Mede door jullie bijdrage kan
CV “De Blauwe Bok”voor jullie dan ook
weer een prachtig beestachtig carnavals
programma kunnen samen stellen.

Bezoek aan de Peuterschool en de
Basisschool
Vrijdagochtend en donderdagochtend
brengt Prins Remconus den Urste een bezoek aan de peuterschool. Daarbij gaat
hij een verhaaltje voorlezen samen met ex
Prinses Freya den Urste.

En krijgen de Prinsen uit handen van de
Burgermeester de sleutels (Sleuteloverdracht) van Bokkedam. De medailles worden uitgedeeld en daarna gaat het feest
voor de kinderen beginnen. De ouders
kunnen plaats nemen in de foyer van de
Gearte. Op deze middag zullen er spelletjes worden gedaan en worden er prijzen
uitgereikt.

Op vrijdagochtend is de Carnavals Vereniging de hele ochtend op basisschool
De Toekomst aanwezig. Samen met een
kleine delegatie komt de Prins opschool.
Daarbij helpt hij bij de spelletjes en zit hij in
de jury. De meesters en juffers maken zelf
altijd het programma voor die ochtend.
En het wordt vast een gezellige beestenboel. (De Prins en ex Prinses knijpen er dan
wel even tussenuit om naar de Peuter te
gaan.)
Jeugdcarnaval T Swalkershus
Hier staat het feest voor de Jeugdprins Brendon den Urtste centraal. Hij opent door zijn
proclamatie voor te lezen. Daarna neemt
hij groep 8 officieel op in zijn hofhouding.
Hierbij helpt adjudant Rebecca Bult hem.
De Jeugdprins deelt de medailles uit.
Daarna is het feest! Er wordt geplaybackt,
gehost, frikadellen gegeten en…….wie
wint dit jaar het spel “De jongens tegen de
meisjes”? Een “bere” goede DJ genaamd
Afro draait deze avond.
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INTERVIEW MET DE OUDERS
VAN IRIS VAN DER MEER
Wie Zuid-Amerika bezoekt, wordt
verliefd
Stoere dochters, ik kan erover meepraten. Die van mij, Sophia, vertrok op haar
20e solo richting Nieuw Zeeland, nu 10 jaar
geleden. Ik zie haar nog staan in de rij op
Schiphol, rugzak om, beetje zenuwachtig
en blij tegelijk. Tot ik haar niet meer kon
zien zwaaide ik, mijn hart zwaar; ik zei tegen haar vriendinnen: Oh, dit is nog erger
dan de bevalling! Zij keken mij ietwat meewarig aan. Iris, dochter van Bennie en Irmgard, vertrok naar Zuid-Amerika. Met veel
plezier en bewondering lees ik haar reisblog en op aanraden van buurman René
komt haar foto op de voorpagina. Ondertussen wil ik wel eens weten hoe het met
haar ouders gaat. Ik schuif gezellig aan bij
ze en we praten over van alles en nog wat.
(Om aan te geven wie wat zegt, noem ik
Bennie ‘B’ en Irmgard ‘I’, makkelijker kan
niet).

Gemengde gevoelens?
B: Ja, natuurlijk.
I: Dat komt ook omdat de meesten mensen zeggen; Oh, wat gaat ze daar nou
doen?! En dan was er de ontvoering van
Derek Bolt, vlak voor haar vertrek. Maar
Iris gaat toch! Het heeft totaal geen zin je
er druk om te maken, je kan hoog of laag
springen..
Was Iris altijd al zo avontuurlijk?
I: Nee, het begon eigenlijk na haar stage
in Zambia.
B: Voor haar studie Sport & Gezondheid
ging zij 5 maanden stage lopen in Zambia.
Vanuit daar is ze een maand door Thailand
gaan trekken.

Wanneer is Iris naar Colombia
vertrokken?
I: 27 juni vorig jaar zwaaiden Bennie, Fardau, Ina en ik haar uit op Schiphol

Waarom koos Iris voor Zuid-Amerika?

Hoe voelde dat?

B: Door haar ervaringen in Zambia en Thailand was haar reislust opgewekt. Ze dacht;
nu ben ik hier, ik krijg zin om een grote
wereldreis te maken. Het bleek dat haar
opleiding eigenlijk niet bij haar paste, ze
is begonnen aan een nieuwe opleiding:
Toerisme. Als eerste kwamen Australië en
Nieuw Zeeland boven borrelen, maar daar
is ze op teruggekomen, iedereen gaat al
die kant op tegenwoordig.

I: Niet zo leuk.. ’t idee.. komt alles wel goed,
ze is alleen..
B: Hoe zal het aflopen? Ze gaat eigenlijk
naar een bekend maar ook onbekend
land.
De verhalen die we tot dan toe hoorden
waren niet allemaal best, nare
berichten uit Colombia, drugsland.
Gevaarlijke bestemming.
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Soort van massatoerisme en daar houdt Iris
niet van. Ze is in de boeken over Zuid-Amerika gedoken, heeft er een hele studie van
gemaakt.
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Wat vonden jullie van haar keuze?
B: Ik heb geprobeerd het haar uit ’t hoofd
te praten.
I: Als zij dat graag wil, moet ze ’t doen. Gevaar is overal. Ze moet haar hart volgen.
En wie houdt haar tegen op 25-jarige leeftijd?
B: Je kan het altijd proberen, haar op andere gedachten te brengen..
I: Wanneer Iris wat in haar hoofd heeft,
praat je dat er meestal met geen mogelijkheid uit. En bovendien, zij geniet ervan.

We ontvangen elke dag wel een appje
van Iris, soms met foto van een lekker bord
eten, of van een Zuid-Amerikaanse kat.
Eenmaal per week bellen we.
I: En dan is het net of ze bij de buren in de
tuin staat.
Welke landen heeft Iris tot nu toe be
zocht?
B: Ze begon in Colombia, toen Peru, Chili,
Bolivia, Argentinië en nu reist ze door Brazilië.

Hoe bereid je je voor op zo’n lange
reis?

I: Dat overal waar Iris komt, de mensen
vriendelijk en gastvrij zijn. En wat ze allemaal ziet, echt onvoorstelbaar.
B: Wij horen en zien de verhalen, ik vind het
mooi dat ze interesse heeft in het land en
de bewoners zelf. Zij wil gaan waar géén
hordes toeristen komen, de ruige natuur
beleven.
Welke ontberingen heeft Iris doorstaan?
B: In Bolivia heeft zij de Huayna Potosi beklommen, een berg van 6088 meter hoog.
Van tevoren werd zij nog gewaarschuwd
dat het gevaarlijk zou zijn, dit gaf haar eerder meer dan minder zin in de klim.
I: Het is ook gevaarlijk om zo hoog te gaan,
je hersenen krijgen minder zuurstof, je moet
om de paar passen pauzeren om lucht te
happen. Je kan er ziek van worden en er
zijn mensen die het niet overleven.

B: Iris heeft anderhalf jaar hard gewerkt
voor deze reis.
I: Strijken, strijken, strijken in Bolsward
B: Pizza, pizza, pizza in Stavoren
Wat voor een indruk maakt haar reis tot
nu toe op jullie?
B: Boven verwachting! De vooroordelen
zijn tot nu toe overbodig geweest.
Het valt mee, ze ontmoet vriendelijke en
behulpzame mensen.
I: Supermensen, zo gastvrij! En alle nationaliteiten komt ze tegen, veel medereizigers
uit Europa ook.

Hoe uitte zich dat bij Iris?
B: Ze heeft ertegenaan gezeten, ademnood. Niet verder kunnen. Ze ging boven
haar kunnen zeg maar.
I: Iris is Iris niet wanneer ze op zou geven. Ze
zal die top halen.
Verderop in de reis is ze een tocht gaan
maken van 3 dagen, hiervoor had ze een
tent gehuurd voor in het basiskamp. Die
zet je op en vandaar uit vertrek je met gids
voor een volgende etappe.

Dus jullie zijn er nu wat geruster op?
B: Voor een groot gedeelte wel
I: Het ene moment is het andere niet,
soms denk je wel eens: Poeh!
B: Omdat de communicatiemiddelen zo
goed zijn, is de gemoedsrust ook beter.
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Wat maakt het meeste indruk op jullie tot
nu toe?

Ze heeft haar spullen bij elkaar geraapt
en is met de bus vertrokken naar een volgende bestemming, zonder de trip af te
maken. Maar onderweg ging het kriebelen, ze had het opgegeven vond ze. Dus
is ze weer helemaal teruggegaan en heeft
toch dezelfde trip gemaakt, weer tent gehuurd, etc. Deze keer is het wel geslaagd.
Herkennen jullie iets van jezelf hierin?
I: Als ik iets wil, dan moet ’t lukken. Want
wie is er baas zeg ik dan tegen mezelf.
B: De koppigheid iets te bereiken herken
ik. En je moet met heel sterke argumenten
komen wil je mij van mijn standpunten afbrengen.
I: Het hoeft ook niet altijd duur en luxe te
zijn, je kunt ook van de kleine dingen genieten. Wanneer wij Iris zien genieten, dan
genieten wij ook.
B: Hartstikke mooi voor Iris, dit was haar bedoeling en het meeste is prachtig.
Hoelang blijft ze nog weg?
B: 2 maanden nog. Nu Brazilië en in februari wil ze naar het carnaval in Rio de Janeiro.
I: Iris heeft onderweg verhalen over Mexico
gehoord en wil daar ook nog rondreizen.
Ze heeft mensen van allerlei nationaliteiten
ontmoet, veel vrienden gemaakt en die
komen zo allemaal in Bakhuizen logeren,
haha.
Wanneer je Iris haar reis wilt volgen,
ga naar: irisvandermeer.reislogger.nl

Ze werden overvallen door een storm, toen
ze terugkwam in het basiskamp was haar
tent stuk gewaaid en alles nat.
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KINDERKLEURBOEK
DONATEURSCONCERT
EUPHONIA
Zaterdag 17 maart 2018
Op zaterdagavond 17 maart 2018 is het
weer zover: ons jaarlijkse donateursconcert! Dit jaar staat het concert in het teken van ‘De sectie beslist!’ Een avond
gevuld met zeer gevarieerde muziek gespeeld door de fanfare en natuurlijk met
optredens van onze majorettes. Ook zullen
we stilstaan bij ons 120-jarig bestaan! De
avond begint om 19.30u in MFC De Gearte. We hopen jullie allemaal te zien!

Eind februari/begin maart komen onze
leden weer bij u langs met de donateurskaarten. Bent u nog geen donateur, maar
wilt u dit wel worden? Neem dan contact
op met:
Geeske Homma-Visser, 0514-850755

GEROMMEL YN IT RYSTERBOSK

Ûle is al by de mar
Huh?
In wetterpaddestoel?
Op in..?
24
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Pggggj! Gean fuort!
Bin ik ek moai?
Ik sjoch neat!
en..PAK! docht Ûle
25

CONTAINER ETIQUETTE
In de Sint Odulphusstraat is eind vorig jaar
iemand erg akelig gevallen door een container. Hij was al geleegd, maar stond er in
het donker nog.
Het betekende voor haar botbreuken
met een verblijf in ziekenhuis en revalidatie-centrum tot gevolg. Pijn en narigheid.
En dat met de feestdagen.
Laten we ons best doen deze obstakels zo
kort mogelijk langs de weg te zetten. Zet ze
er pas ’s ochtends neer. Als je jouw container weer ophaalt en je weet dat je buurvrouw altijd laat thuis is op donderdag of
je buurman wat vergeetachtig is: zet hun
containers vast even op hun erf.
Zo kunnen we samen voorkomen dat dit
weer gebeurd.

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 voor 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.
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Samen eten
Tijdens de wintermaanden oktober 2017
t/m april 2018 is er weer 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???
Op 06 februari 2018 is de eerstvolgende
maaltijd. Misschien vindt U het wel zo gezellig dat u daarna vaker komt te eten.
Wel graag van te voren even opgeven
zodat we weten hoeveel aardappelen er
geschild moeten worden. Opgave bij:

Op 21 februari om 18.00 uur een Sobere
Maaltijd in de Parochiezaal
Een Sobere Maaltijd in de 40 dagentijd op
weg naar Pasen. Een moment van bezinning en soberheid. Maar ook van ontmoeting met elkaar, want is een maaltijd daar
niet bij uitstek de juiste gelegenheid voor?
Hierbij nodigen wij U dan ook uit om gezamenlijk de Sobere Maaltijd van soep en
brood te gebruiken.
Tijdens de maaltijd zal Pastor Huiting een
beeldpresentatie verzorgen.
Op 14 maart om 19.30 uur Thema-avond in
de Parochiezaal

Hanneke Nieuwenhuis van Caritas.
Tel: 0514 581220.

Op 09 februari a.s. vertrekken er 13 personen uit de Heilige.Christoffel-parochie naar
Kenia.

Bijeenkomsten Vastenperiode

Het is de bedoeling dat ze de projecten
gaan bezoeken en met eigen ogen zien
wat er gedaan is met de opbrengst van
vorig jaar, maar ook wat nog meer nodig
is.

Het WISH-project: het ondersteunen van
het buitenschoolse-opvang project van de
Learn Foundation in Kenia.
Ieder jaar tijdens de Vastenperioden wordt
er door de locatie Heilige.Odulphus in Bakhuizen 2 thema-avonden georganiseerd.
Deze avonden staan in het teken van
het project Vastenactie WISH Kenia. Deze
avonden zijn voor iedereen die hiervoor
belangstelling heeft toegankelijk.
Locatie: Parochiezaal achter de kerk.
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Evenement

GAASTERLANDSE HEUVELEN
WANDELTOCHT
Wandelen in Gaasterland

Zaterdag 30 juni 2018 in Bakhuizen

Van Bakhuizen gaat Geeske Homma-Visser met deze reis mee, dit was voor ons
dan ook aanleiding om haar te vragen
of zij op de Thema-avond iets wil vertellen
over haar reis. Hierbij willen we U uitnodigen om via Geeske haar verhaal en foto’s een indruk te krijgen van Kenia en het
WISH-project.
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Better Bakhuzen
BETTER BAKHUZEN OP
PAED NEI DE PROVINSJE

PROJECTGROEP ERG
VORDERT GESTAAG

Freed 12 jannewaris

De projectgroep Entrees, Routes en Groen
(ERG) heeft verschillende deelprojecten
waaraan gewerkt wordt. Er wordt door de
groep dorpsbewoners gestaag doorgewerkt om uiteindelijk plannen tot uitvoer te
brengen.Voor het Wytlânspaed is de opzetfase inmiddels gereed en is ook al overleg geweest met de gemeente. Het pad
begint er erg armzalig uit te zien en dat is
natuurlijk heel jammer voor zo’n prachtig
oud verbindingspad. Tijd voor actie, naar
ons idee! De gemeente is nu eerst aan zet
en zal de mogelijkheden onderzoeken.
Uiteraard houdt de projectgroep actief
een vinger aan de pols.Voor de bewegwijzering in ons dorp is de gewenste situatie
verder uitgewerkt. De volgende stap is dat
hiervoor een projectbeschrijving gemaakt
moet worden, zodat ook hierover overleg
kan plaats vinden met de gemeente en we
hopelijk uiteindelijk tot uitvoering kunnen
overgaan.Vanuit de gemeente is richting
ons de mogelijkheid geopperd om aan de
slag te gaan met het upgraden van de entrees van het dorp door het plaatsen van
bloembakken. Piet Mous is een tijdje geleden aangehaakt bij de project- groep ERG
en pakt dit op. Er ligt een plan van aanpak en nu zullen de betreffende buurtverenigingen benaderd worden. Met hen zal
bekeken wordenwat voor soort bloembakken de voorkeur heeft en of men bereid is
om het onderhoud te doen.

Op freed 12 jannewaris stapten fjouwer
Bakhústers yn’e auto op wei nei Ljouwert
foar in petear mei Sander de Rouwe, deputearre fan’e provinsje Fryslân. It waard
in iepen, nijsgjirrich en noflik petear wêryn
Better Bakhuzen fansels sintraal stie.
Sander de Rouwe is deputearre en hat
finânsjes, ekonomyske saken, ûnderwiis,
kennis en innovaasje yn syn portefeuille.
Dêrnjonken falt Bakhuzen yn ‘syn’ regio; hy
soe dêrom alris earder nei Bakhuzen komme, mar dat slagge doe net.
No wie der rom tiid om útwreide stil te
stean by alle projekten en inisjatyven fan
Better Bakhuzen. Bedriuwichheid yn ús
doarpen hat natuerlik ús oandacht binnen
de projektgroepen De Burde en Sosjaal Ekonomyske Leefberens (SEL). De Rouwe hat
hjir ek spesjale oandacht foar en fynt it tige
wichtig dat bedriuwen harren goed ûntwikkelje kinne yn Fryslân.

F.l.n.r. Sander de Rouwe (deputearre provinsje Fryslân), Ruud
van den Berg (Bakhúster), Wim van Gorkum (Streekwurk), Wink
Blomsma (Bakhúster), Bram Boehlé (Bakhúster), Tryntsje Stienstra
(Bakhúster), Klaas Knobbe (doarpenkoördinator Fryske Marren)
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Kortom, er zijn weer wat mooie stappen
gezet. Wilt u ook meehelpen om deze
mooie projecten verder te helpen?
Meld u dan aan bij Wink Blomsma, Pastoor Coendershof 1 of via:
wblomsma074@gmail.com

OP ‘E HICHTE

Better Bakhuzen
GEARTE NIJS
Agenda

10 maart 2018

6 februari 2018

Stempelpost Gaasterland
wandeltocht
Vanaf 9.00 uur

Samen Eten Caritas
Aanvang: 12.30 uur
10 februari 2018
ZWF pupillen zaalvoetbal
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
10 februari 2018
Kindercarnaval voor peuters t/m groep 8
Aanvang: 14.00 uur Entree: € 1,00
11 februari 2018
Carnavalsmatinee met spelletjes,
bingo en Chinees buffet
Aanvang: 13.00 uur
17 en 24 februari 2018
Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang: 20.15 uur
3 maart 2018
Springwedstrijden jeugdleden gymnastiekverenigingen BEO, Evenwichtsbalk, Oeverzwaluwen, NOK, Thor, Salto, Creil en De
Wâlde
Tijd: 9.00 – 12.00 uur
6 maart 2018

Grandioze bingo
Aanvang: 20.00 uur
17 maart 2018
Voorjaarsconcert Euphonia
voor donateurs
Aanvang: 19.30 uur
21 maart 2018
Stembureau gemeenteraadsverkiezingen Fryske Marren
Tijd: 7.30 – 21.00 uur
26 maart 2018
Algemene ledenvergadering
dorpsbelang Bakhuizen, Mirns, Rijs
Aanvang: 19.30 uur
Bestuur
Voorzitter vacant, Jan Boonstra, Harmen
Bijlsma, René Glashouwer, Klaas Muizelaar, Robert Terpstra, Margriet & André van
der Weij, Liesbeth Wijnia.
Beheerder:
Sietske Terpstra (0613060479)
email: beheerder@degearte.nl)

Samen Eten Caritas
Aanvang: 12.30 uur
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