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IJSBREKER
Zoals ieder jaar komt de lente als een frisse,
soms natte, maar toch ook wel aangename
wind over ons land en langzaam stijgt de temperatuur. De schaatsen zijn al weer een paar
weken op de zolder beland en in het vet gezet.
Het ijs op het IJsselmeer en de Morra zijn ook al
weer lang verdwenen. En de meeste ganzen
zijn vertrokken naar het noorden.
Toen ik eind februari over het Morrapad langs
de Morra fietste, lag er nog flink wat ijs op het
water. Het geluid van de ganzen was constant
te horen, de eerste krokusjes kwamen al wel
voorzichtig door het gras naar boven en ook
de mollen waren ondergronds al bezig. Hier en
daar kwamen de eerste molshopen weer langs
het fietspad omhoog. De natuur ontwaakte uit
zijn starre koude hardheid van de winter.
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Terwijl ik daar zo fietste, hoorde ik ook nog een
ander geluid uit de richting van de Fluessen
komen. Even later kwam er een kleine ijsbreker
aanvaren tussen de boeien, om de vaargeul
voor de beroepsvaart weer ijsvrij te maken.
Het was een fascinerend schouwspel om deze
ploeterende boot door het ijs te zien gaan,
waarbij de ijsschotsen recht omhoog langs de
bood weggedrukt werden. Het krakend geluid
deed mij denken aan het uiteenspatten
van vuurwerk in de nieuwjaarsnacht. De ganzen die hij tegen kwam in de wakken vlogen
met duizenden tegelijk omhoog. Het geluid
van duizenden kwakende ganzen overstemde alles. Als ik mijn ogen nu dicht doe, dan zie
en hoor ik in gedachten nog die ijsbreker met
daarboven een wolk van duizenden opvliegende ganzen. Onwillekeurig dacht ik aan de
eerste regels in de oude bijbel:
IN DEN BEGINNE WAS ER CHAOS. DE AARDE
WAS WOEST EN LEDIG.
Zo’n mini chaos zien we nu soms ook om ons
heen. Niet alleen in de natuur, maar ook in ons
denken en doen. Op politiek en sociaal gebied
is het een geharrewar van eigenbelang een
hebzucht. Waarom is het toch altijd zo moeilijk
om samen te werken? Waarom verharden we
in onze standpunten en sluiten we bij voorbaat
mensen uit omdat ze anders omgaan met zeden en religie? Is het angst voor de toekomst?
Omdat we niet weten wat er gebeurt met onze
aarde als we zo doorgaan? Of is het de berichtgeving? Dat alles wat we horen en zien
toch maar nepnieuws is? Allemaal vragen die
bijdragen aan verharding en desinteresse. En
het maakt dat we in ons zelf keren en de wereld buiten sluiten. Proberen de chaos te ontwijken door in foetushouding te gaan liggen met
de handen voor de ogen. Chaos in je zelf kun
je alleen zelf oplossen. Door als een ijsbreker de
somberheid en de verharding uit je ziel te halen. En je gedachten weer als vrije vogels door
de lucht te laten vliegen. Dan komt de genegenheid en liefde voor je medemens vanzelf
weer te voorschijn en is de lente weer in je hart.

LID WORDEN VAN DORPSBELANG
Heeft u buren die nog niet lid zijn?
Laat ze dan onderstaande bon uitknippen en inleveren bij één van de bestuurdleden van BMR.
Als u uw e-mailadres invult krijgt u per mail de bevesting 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 € 8,(zegge acht euro) eenmaal per jaar van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Elk jaar wordt in de periode april/mei de contributie automatisch geïncasseerd.
De machtiging geldt tot wederopzegging.
Naam:				.......................................................................................................................................
Adres:				.......................................................................................................................................
Postcode en Woonplaats:

.......................................................................................................................................

Bank of Giro IBAN nummer:

.......................................................................................................................................

E-mailadres:			.......................................................................................................................................
Vast/mobiel telefoon nr:

.......................................................................................................................................

Handtekening:			.......................................................................................................................................
Het adres:
Dorpsbelangen BMR, Langebaan 9, 8574 RC Bakhuizen. Opsturen per e-mail: dorpsbelangbmr@gmail.com.
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.

De Eachtaister
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SURINAME
ANNE MOLENAAR
Anne Molenaar, 1966 wapenhersteller 2e
echelon en ‘meer’.

Zondag om 6 uur appèl. Dit werd afgenomen door de ‘luit’ van het 1e peloton. Dit begon met effe ‘moeilijk doen’,
dus diverse keren openen en sluiten
totdat het goed was. Daarna tenue-inspectie. Schoenen of de koppel moesten 100% gepoetst zijn. Twee jongens
kwamen er nog snel aanhollen met bezweet tenue. Dit kon dus niet. Een ‘vers’
tenue en een uur verder voor ons onder de koperen ploert was dit ook weer
klaar; dit een jaar lang zelfs. Ook zondags werd er van je verwacht dat je
met dit systeem meedeed. Vandaag
zijn sgt.majoor Sloof en sgt. Namyel uit
Paramaribo bij ons op de schietbaan
op bezoek geweest. Omdat ik defecte
wapens had ingeleverd waaraan niet
direct op de schietbaan een defect
geconstateerd kon worden, moesten
we voor reparatie naar de stad. Om 6
uur ’s morgens met de fouragewagen
(een 3 tonner) met mijn handeltje als
wapenhersteller naar Paramaribo: 5
karabijnen en 2 Bren’s (mitrailleurs), die
in de 2e wereldoorlog gebruikt waren.
Daar zijn we de hele morgen met z’n
drieën met een Bren bezig geweest. Er
zat speling op de kolf en op de stand P
(=enkel schot) schoot hij ook automatisch. Ik had het gevoel dat de zuiger
teveel gasverlies had. Hierin gingen de
vakmensen mee en hebben ze uiteindelijk een nieuwe cilinder gemonteerd.
Maar, ik schat dat deze reparatie ook
nogal uitliep doordat de stemming zeer
relaxt en gezellig was en er constant be-
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roepsmilitairen in- en uitliepen om aan de
conversatie mee te doen. Die ging niet
over wapens. Met de 3 tonner, waarmee
ik terug naar Zanderij moest, bleek het ook
niet pluis. De veel voorkomende kwaal:
een half uitgelopen kruiskoppeling. Dus
moest een andere wagen komen.

DE LINTZAAGMACHINE
Toen Bakhuizen rond 1925 werd aangesloten op het elektriciteitsnet werd er door
de gebroeders Lieuwe en Piet van der
Hoff , die een “Weinmakkerij” aan de T de
Boerstraat hadden, een lintzaagmachine
met elektromotor aangeschaft. Via riemen
en assen drijft de machine ook de boormachine en de draaibank aan. Volgens Piet
van der Hoff was dit de eerste elektrische
machine in Bakhuizen. Op het zware gietstuk van de lintzaag (gewicht 1 ton) is te
lezen ,dat deze gemaakt is in Liegnitz, een
stad in Silezië

Op 21 februari j.l. is de Lintzaagmachine
naar “Museum-Werkplaats-Houtstad-IJlst
gebracht. Ook het originele bord:

L. en P. vd Hoff
Aannemers-Timmerbedrijf
Electrische Wagenmakerij
krijgt een mooie plaats bij de machine.
De familie Mous heeft de Lintzaagmachine in bruikleen aan het museum
geschonken. Op deze manier blijft dit
stuk “Bakhuister Erfgoed “ goed bewaard.
Mocht u de lintzaagmachine nog eens
willen bekijken ga dan naar:
Museum-Werkplaats-Houtstad-IJlst ,
adres; Sneekerpad 14 ,8651 NE IJlst.
Het museum wordt voorjaar 2018 geopend.

Hetzelfde probleem zou ik nog een keer
meemaken met een heel gezellige beroepskorporaal. Ik reed met hem mee
vanaf Zanderij naar Paramaribo. Een Mercedes taxi was in een greppel (met water) naast de weg beland. De passagiers
moesten naar het vliegveld. En ik denk,
omdat er mooie dames in de taxi zaten,
dat de korporaal aanbood om de Mercedes uit de greppel te trekken. Dit lukte
uiteindelijk ook. Maar toen lagen wel de
kruiskoppelingen van onze 3 tonner eruit.
Zo, eerst maar wat drinken bij de dichtstbijzijnde Chinees en daarna Paramaribo
gebeld. Een paar uur later kwam de takelwagen, die de 3 tonner van voren optilde
en zo zijn we dan na een ‘hele lange dag’
ook weer ‘thuis’ gekomen.

Silezië was toen nog Duits, maar hoort
nu bij Polen en heet nu Legnica. Na de
jaren vijftig worden er geen bolderwagens meer gemaakt en is de machine
altijd gebruikt voor het maken van kozijnen ed. De Lintzaagmachine is tot 2016 in

gebruik geweest bij Bouwbedrijf Piet Mous.

OP ‘E HICHTE
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HISTOARYSK
WURKFERBÂN BMR

WRÂLD SKJINMAKDEI
Wrâld skjinmakdei = World Cleanup Day
Oprêdden helpt. Net allinnich goaie minsken net sa gauw wat fuort as der noch
neat leit. Troch it opromjen wurde hieltyd
mear minsken har bewust fan it ôffal-probleem.
Afroz Sha út India kocht in hûs by it strân
dêr’t er as bern altyd te swimmen gong.
Swimme koe dêr net mear. It wie in griis om
allinnich al nei dat strân te sjen. De rommel
lei der 80 cm heech

Foar it skjinmeitsjen, soms 80 cm heech.

Wa moast er dêrfoar oansprekke? Hy
skreauwn de gemeente, belle mei ynstânsjes, mar der gebeurde neat. It is ek anonime rommel. Op in dei is er doe mar begûn
mei opromjen. Mei syn buorman fan 84 jier.
Earst ferklearre eltsenien harren foar gek,
mar stadichwei krigen se mear help. Skoallen diene mei, toeristen, ambassadepersoniel en de gemeente holp mei it opheljen.
Elke sneon hellen se rommel op fan it strân.
Nei ûngefear 100 sneonen, mei hieltyd
mear minsken, ha se no it strân skjin.
It effect is net allinnich in skjinner strân, mar
dat minsken har bewust wurde wêr’t harren fuortsmiten pûdsjes, fleskes, rytsjes en
blikjes bedarje.
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Itselde strân. Nei 100 ‘opromsneonen’ is it sân

Yn 2008 wie der in man yn Estlân, dy’t alle
dagen mei ôfgrizen de fuortsmiten rommel
seach: fleskes, blikjes, pûdjses en allegear
oare rommel yn bermen, stêden en bosken.
Hy sette op Facebook dat it him sa moai like
as dat allegearre ris oprêdden waard. Dat
krige in protte likes, dus dat wie moai. Mar
wat noch moaier wie: Hy stelde op Facebook foar om dat op de tredde sneon fan
septimber te dwaan en op dy sneon hawwe 50.000 Esten, 4 % fan de befolking, mei
elkoar yn 5 oeren tiid it hiele lân oprêdden.
Yntusken binne we tsien jier fjirder. We witte
fan de ‘plastic –soep’ en we witte wêr’t dat
wei komt: by ús. Fanút Estlân, is ‘Lets Do It’
oprjuchten. Mei dy earste man is der in beweging op gang kommen om de wrâld op
te romjen. Want wat yn Estlân kin, soe toch
ek yn de rest fan de wrâld kinne moatte?
It idee is simpel: as, krekt as doe yn Estlân,
4 % fan de wrâldbefolking meihelpt kinne
we de hiele wrâld op ien sneon opromje.
Yn Nederlân wurdt spiternôch de World
Cleanup Day dit jier noch net lanlik organisearre, mar soene wy hjir yn Gaasterlân
der net in begjin mei meitsje kinne? Foar
Bakhuzen, Mirns en Riis is 4% fan de befolking ûngefear 52 minsken.
Sneon 15 septimber, set it fêst yn de
agenda.
Tryntsje Stienstra

OP ‘E HICHTE

Bovenstaande werkgroep is al jaren actief
bezig met het verzamelen van oude verhalen en oude foto’s. Regelmatig wordt
zo’n verhaal van vroeger in Op ‘e Hichte
geplaatst en foto’s op de facebookpagina. Te zijner tijd is alles terug te vinden op
de site www.geschiedenisgaasterland.nl,
bij het dorp Bakhuizen. De site is nog lang
niet klaar maar er wordt hard aan gewerkt.
Hoewel de voorraad verhalen en foto’s
nog gigantisch groot is hebben we toch
nog wat te vragen. We zoeken nu nog
naar oude schoolfoto’s van de beide voormalige scholen van Bakhuizen of van basisschool De Toekomst, maar dan bij deze
laatste van niet al te recente datum.
De schoolfotograaf kwam met grote regelmaat langs en maakte dan van elke klas
een klassenfoto. Maar er zijn vast ook foto’s
van allerlei schoolfeesten. Graag digitaal
(gescand) aanleveren per computer met
– als het kan – de namen erbij. Inleveren bij:
Jan de Boer: jan-ymie@hetnet.nl
Henk de Kroon: hadeka@home.nl
Piet van der Linden: pjvanderlinden@hetnet.nl
Bennie Ludema: bennieludema@home.nl
Herman Melchers: h.melchers@hetnet.nl
Baukje Miedema: baukjemiedema@home.nl
Jan van Zijverden: jan.marijke@online.nl

PEUTEROPVANG
DE PEUTERHOF
Elke maandag-, dinsdag-, donderdagen 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.

APRIL 2018

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.
Per 2018 worden alle peuterspeelzalen
gewijzigd in peuteropvang. Wij zijn al sinds
augustus 2016 peuteropvang en hebben
de wijziging dus al achter de rug. 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!

REUMA COLLECTE 2018
Beste collectanten reumafonds
Hierbij wil ik alle collectanten bedanken,
voor de inzet collecte Reumafonds 2018.
De opbrengst is € 653,95.
h.g. Mieke Otten
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DODENHERDENKING
BAKHUIZEN 2018
Even vrijaf voor de mantelzorger
Juist toen hij wilde zeggen:
‘maar iedereen verschaft zich toch
problemen, net niet te groot om overheen
te kijken naar een onbereikbaar,
beter leven’
vielen de minuten stilte.
Motoren werden afgezet
kerkklokken hielden op
en de vogels, zwermen spreeuwen
zoefden over het plein.
Wind schraapte de hoeken
markiezen flapperden, scharnieren
kraakten en piepten.
En in de lege lucht
knalden de vlaggen als zwepen.
Judith Herzberg (1968)
De geluiden beschrijft Judith Herzberg die
je heel indringend hoort in de twee minuten
stilte van de dodenherdenking. Geluiden,
die ineens een andere betekenis krijgen,
zoals die knallende vlaggen, die haar aan
zwepen doen denken. Zwepen uit een andere tijd… Stilte doet je luisteren en laat je
horen wat er eerst niet was. Is het dezelfde
merel, die we straks op het kerkhof, tijdens
onze twee minuten stilte zullen horen, als die
destijds floot op het Mirnser kerkhof toen de
Liberator naar beneden kwam? In stilte
gedenken we onze gevallen bevrijders en
alle andere slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en latere vredesmissies.
Programma
18.00 uur
Vlaggen halfstok
19.00 uur
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19.30 uur
		
		
		

Samenkomst in de St.Odulp
huskerk met orgelspel van 		
Wim Schuil en een inleiding
van Jurjen Heidema.

19.45 uur
		
		

Begeleid door klokgelui, stil		
le tocht naar de graven van
de vliegers, waarbij een
ronde om het kerkhof wordt
		gemaakt.
19.55 uur
Iedereen is verzameld rond
		
de graven. De kerkhofsvlag
		
gen worden halfstok		
		gehesen.
19.57 uur
Klok stil; Taptoe wordt gebla
		
zen als eresaluut aan de ge
		vallenen.
20.00 uur
		
		
		

Wilhelmus (eerste en zesde
couplet), vervolgens wordt
het Engels, Canadees en
Australisch volkslied ge-		
speeld m.m.v. Euphonia.

-

Aansluitend kranslegging en toe		
spraak namens het gemeentebe		
stuur.

-

Kinderen van basisschool de Toe		
komst leggen bloemen en lezen ei
gen gedichten.

-

Gelegenheid voor anderen voor 		
het leggen van bloemen.

-

Afsluitend woord namens 4 mei-co
mité.

Klokgeluid
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INTERVIEW
PRINS CARNAVAL

het eerst weer een matinee. Maar het klikte onderling goed. Het enthousiasme was
groot en dan is het leuk om te doen.

Even nog een berichtje over carnaval. Prins
Remconus den Urste is weer Remco Heidema en is weer aan het werk om de kost te
verdienen voor zijn vrouw en drie kinderen.
Het leek ons als redactie van Op ‘e Hichte
wel leuk om eens te horen hoe hij de de
carnaval heeft ervaren. Vooral omdat er
vanuit het dorp toch veel positieve reacties te horen waren over carnaval. Dus een
dezer dagen is de prins thuis geïnterviewd
door ons. Het was geen formeel interview
maar meer een keukentafelgesprek. Daarbij was de eerste vraag,

En hoe vond je de dienst in de kerk?
Ja, ik ben niet zo’n kerkganger dat ik iedere
zondag in de kerk zit, maar ik ben wel thuis
katholiek opgevoed. Carnaval is van huis
uit een katholiek feest. De kerkdienst hoort
bij de traditie en het was geweldig om te
zien hoe de dienst met pastoor Huiting als
voorganger verliep. Een dienst metveel
humor en vrolijkheid gecombineerd met
een serieuze boodschap. pastoor Huiting
als voorganger verliep. Een dienst met veel
humor en vrolijkheid gecombineerd met
een serieuze boodschap.

Hoe en waarom ben je prins geworden?
Hij glimlacht en spontaan begint hij te vertellen: “Als kind heb ik altijd erg genoten
van carnaval en ik wilde graag bijdragen
om deze traditie in ere te houden in Bakhuizen. Er zit momenteel een enthousiaste
ploeg jongeren achter die zich enorm inzet
en ik wilde graag helpen om er een mooi
feest van te maken voor jong en oud.”
Wat vonden je vrouw en kinderen ervan
dat je prins was ?
Mijn vrouw vond het prima en vindt het
een mooie traditie in Bakhuizen. En de kinderen vonden het prachtig. Ze hebben er
erg van genoten. Vooral op school en met
de kindercarnaval was het genieten met
al die andere kinderen.

Carnaval was dus leuk, maar druk en vermoeiend?
Natuurlijk is het een druk programma wat
je als prins ervaart , maar ik heb ook nieuwe en prettige ervaringen beleefd die mij
weer nieuwe vrienden en kennissen heeft
gegeven. Ik wil alle mensen die mij gesteund hebben van de carnavalsvereniging de Blauwe Bok langs deze weg heel
hartelijk bedanken. Ik had het voor geen
goud willen missen, die Beestenboel.
Bedankt en ALLAAAAF!!!!!

Dus het was en leuke ervaring?
Ja zeker, het bestuur en de mensen daarachter hebben veel werk verzet om alles
voor elkaar te krijgen. Want er komt heel
wat bij kijken om alles te organiseren. De
verkoop van de bokkenpoten huis aan
huis, de optocht, bezoek school, jeugd
carnaval in het Swalkershûs en dit jaar voor

APRIL 2018
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CARNAVAL 2018
Een Feestelijke Beestenboel in BokkedamHallo allemaal! Wat fijn dat je er bent……...
Dit jaar had Carnavals Vereniging “De
Blauwe Bok” een Beestachtig Programma
gemaakt. Prins Remconus den Urste (Remco Heidema), Jeugdprins Brendon den Urste (Brent van der Zee), de Raad van 11,
Hofdames en de Senaat hebben er samen
met de bewoners een Beestenboel van
gemaakt in Bokkedam.
Peuter bezoek
Prins Remconus bezocht samen met een
Senaatslid ( iemand die ooit ook Prins of
Prinses is geweest) de Peuterschool te Bakhuizen. Een grote koffer had de prins mee.
Wat zou daar inzitten? Een boekje en dierenknuffels. De prins las uit het boekje voor
over dieren en trakteerde daarna op een
dierensnoepje. Ze kregen ook allemaal
een dierenkleurplaat mee.
School bezoek
De Prins heeft met 3 Senaatsleden op basisschool De Toekomst bezocht. Nadat ze
eerst alle groepen, natuurlijk in polonaise,
uit hun klas gehaald hadden kon iedereen
zien hoe prachtig iedereen verkleed was.
Juffen en meesters zaten ook goed in hun
beestenrol. Het prinselijke gevolg heeft ook
meegedaan met de spelletjes die ochtend. En wat hebben ze genoten van de
optredens!
Jeugdcarnaval
Op Vrijdagavond barste het feest voor de
Jeugdprins Brendon den Urste los samen
met DJ Afro, groep 5 t/m 8 en de “Swalkers fan straks” waren hierbij aanwezig in
het Swalkershús. Prins Brendon las zijn Proclamatie voor (11 regels) en nam de raad
van 11 op in zijn hofhouding. Alaaf! Alaaf!
Het motto van de Jeugdprins is:”Lachen,
10

Beestenboel in café Domper
Om 9 ‘s avonds uur waren de Prins en zijn
gevolg ook in beestenpak en klaar om te
feesten. Op deze avond was de traditionele Joker (iemand die een blunder maakt
buiten de vereniging) voor Wil Domper:
omdat hij heeft aangekondigd dit jaar zijn
café te verkopen en met zijn werk te stoppen. Dit vinden wij natuurlijk ontzettend
jammer.

springen, hos! De Beer is los!”. Er werd gehost, geplaybackt een modeshow gehouden en spelletjes gedaan. Om half 10 werden de kinderen alweer opgehaald door
hun ouders. Even later ging het feest los
voor de “Swalkers fan nu”, Prins Remconus
den Urste en zijn gevolg maakten er een
mooi feest van. Alweer allemaal prachtig
verkleed!

tenzij anders vermeld zijn de foto’s in dit stuk
gemaakt door Blomsma Fotografie

School bezoek
Om half 2 vertokken de feestbeesten in
optocht met het korps Euphonia en de
majorettes naar de Skuniadyk waar Prins
Remconus den Urste en Jeugdprins Brendon den Urste samen met de loco burgemeester Frans Veltman plechtig het bord
Bokkedam onthulden. Er waren prachtige
karren gemaakt, een survivalkar, een met
een muizenplaag en iemand ging met de
kippen op stok. Ook was er beesten-skelter met heel veel knuffels. In de Gearte
overhandigde de loco burgemeester de
sleutels en daarmee de macht aan de
Prinsen. Vervolgens las de Jeugdprins zijn
proclamatie voor en toen kon het kinderfeest beginnen. DJ Dennie verzorgde de
muziek en daar werd flink op gedanst. Er
was een modeshow, spelletjes, voorlezen en eten en drinken. De Raad van 11
mocht dit jaar een rupsenrace houden.
De middag werd knallend afgesloten met
ballonnen. van de optredens!
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Bezoek jongste inwoner BMR
Op zaterdag 24 februari trotseerde Prins
Remconus den Urste en een deel van zijn
gevolg de kou en bezocht de inwoner van
Bokkedam die als eerste na 11 november
is geboren. Dit keer was op 29 november
2017 in Rijs Ize Maran Landman geboren.
Daarom kreeg zij van het hoge bezoek de
eretitel ‘ Eerstgeborene na de 11e van de
11e ‘ uitgereikt.

Ook de Bokkepeal uitgereikt: aan
Bert Ludema kreeg dit jaar de Bokkepeal
(iemand die een blunder maakt binnen de
vereniging)
De drie prijzen voor de mooiste verklede
beesten waren voor een bad-eend , een
groep Pinguins en twee Apen.
Carnavalsmis en Matinee
Om 10 uur was de carnavalsmis, opgeluisterd door De Bakhusterheech Sjongers in
de Sint Odulphuskerk. Pastor Huiting ging
ons voor en zong het lied …”Hallo allemaal! Wat fijn dat je er ben! En eindigde
met: “ Ik ben Pastor Huiting en wie ben jij?
Pastor Huiting was verkleed als Wolfgang
Amadeus Mozart.

Foto gemaakt door Etty Visser – de Groot.
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Hij vertelde: “Mozart was een talent, maar
had wel zijn jeugd gemist. Daarom zocht
hij dit later in gokken, feesten en drinken.
Zijn leven werd een beestenboel. Of eerder een beestenbende. Want als volwassene je jeugd op die manier inhalen, dat
lukt eigenlijk niet meer. Dat zie je goed in
de film Amadeus.” Na de viering was er
koffie. Om 13.00 begon het matinee in de
Gearte met spelletjes waaronder Bingo.
Degenen die valse Bingo hadden mochten de Rupsenloop doen. Lachen! De sfeer
zat er goed in met muziek van DJ Dennie.
Na het afsluitende Chinese buffet bedankte Remconus den Urste eenieder voor zijn
aanwezigheid en voor de prachtige dagen die hij gehad had. Hij bedankte speciaal nog zijn hofhouding en sloot af met de
woorden…………..en wie ben jij?
Alaaf, Alaaf, Alaaf!
CV “De Blauwe Bok” / Etty Visser – de Groot

DE AVOND4DAAGSE

Afstanden
De Avond4daagse kent 3 verschillende afstanden, namelijk 5, 10 en 15 kilometer per
avond. De meeste deelnemers kiezen voor
5 en 10 kilometer. Maar, de vier routes van
15 kilometer zijn ook zeker goed te doen
voor wat meer geoefende wandelaars.
Startplaats en tijden
De Avond4daagse start iedere avond bij
De Gearte. De deelnemers aan de 10 en
15 kilometer kunnen al om 17.30 uur starten. De deelnemers aan de 5 kilometer
starten om 18.00 uur.
Meedoen?
Het inschrijven van de leerlingen loopt zoals voorgaande jaren via school. De leerlingen worden hierover apart geïnformeerd.
Kinderen die niet in Bakhuizen op school
zitten en andere wandelliefhebbers kunnen zich op de 1e avond (maandag 29
mei) melden bij de inschrijfbalie in De Gearte. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per
persoon voor 4 avonden.

De Avond4daagse staat weer voor de deur
Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO
de Avond4daagse in Bakhuizen. Dit jaar
vindt de Avond4daagse plaats van 14 tot
en met 17 mei aanstaande. Ook weer van
de partij?

Na de geslaagde Nieuwjaarsduik op 1 januari was het alweer een poosje stil rond
de Bakhúster ijsbaan. Moesten we dan
toch op het alternatieve programma terugvallen…? Maar gelukkig... Toen we
vreesden dat het schaatsen op natuurijs er deze winter niet in zou zitten, kwam
plotseling de Siberische Beer in beweging
en bracht ons de koude dagen die we zo
hard nodig hadden.
Door de harde wind was het nog wel een
paar dagen spannend. Ging het wel wat
worden met het ijs of niet? Regelmatig waren we bij het ijs om te kijken en te meten;
op donderdag 1 maart was het eindelijk
zo ver. Het ijs was voldoende dik; de vlag
werd gehesen en we bazuinden rond dat
er geschaatst kon worden… en dat in de
voorjaarsvakantie; het kon niet beter! Ondanks de koude wind was er meteen een
mooie opkomst en volop ijspret. Voor de inwendige mens stonden we klaar met koek
& sopie, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Liters chocolademelk, snert & koffie
gingen er doorheen. Ook de koek en de
broodjes met worst gingen er goed in.
Om de ijspret nog completer te maken
organiseerden we vele activiteiten. Zo
introduceerden we op vrijdag het ‘disco-schaatsen’. Dit onder het genot van de
muziek van DJ Remco-M. De opkomst was
super en het was tot laat in de avond heel
gezellig.

Veel basisschool leerlingen doen ieder jaar
mee aan de Avond4daagse. Ook dit jaar
verwacht de organisatie weer honderden
leerlingen uit de omgeving, die tijdens de
Avond4daagse gezellig met elkaar op
pad gaan. De Avond4daagse is niet alleen
voor de jeugd, maar juist voor álle wandelliefhebbers. Bakhuizen leent zich door de
omgeving natuurlijk erg goed voor mooie
routes, dus hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
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VOLOP IJSPRET
IN BAKHUIZEN

Op zaterdag was het tijd voor het ‘serieuze’ werk en organiseerden we hardrijden
voor de jeugd van de basisschool. Gelukkig nam de wind iets af en kon er door de
vele deelnemers in de verschillende groepen flink gestreden om de felbegeerde
medailles.
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Zondag kondigde een warm zonnetje het
naderende einde van de vorstperiode
aan. Maar de baan was nog best bruikbaar en we hadden nog zoveel ideeën… We startten deze dag het programma met een schaatsclinic voor kinderen.
Deze werd gegeven door Bauke Hylkema
en Francisca Groen. Geweldig om te zien
hoe een grote groep kinderen van klein tot
groot geconcentreerd met de oefeningen
bezig was. Er is duidelijk veel talent bij de
jeugd!
Na de clinic hadden we een prikslee wedstrijd op het programma. Ook hier stonden
de kinderen weer vooraan om hun kunsten
te vertonen. De ene ging als een streep
naar de finish, terwijl de andere er de voorkeur aan gaf om onderweg nog even een
paar kunstige bochten te nemen... Voor
de snelsten waren er natuurlijk weer medailles te winnen.
Wilde je even niet schaatsen? Dan kon je
je ook nog vermaken op de curling baan.
In plaats curling stenen hadden wij een
hele serie verzwaarde fluitketels geregeld
waarmee gegleden kon worden. Vele
Bakhústers waagden zich even op het ijs
om deze op dit moment populaire sport uit
te proberen. Dit is zeker iets wat we in de
toekomst vaker willen gaan doen!
Er werd nog geschaatst tot het einde van
de middag. Toen de meesten moe gestreden waren en het ijs slechter werd hebben
we de baan gesloten. Voor ons als bestuur
tijd om na te praten en na te genieten.
Wat hebben we mooie dagen gehad!
Wij danken alle bezoekers voor hun belangstelling (want ja, daar doen we het
voor). Wij danken ook onze leden en donateurs die er voor zorgen dat wij de voorzieningen in stand kunnen houden.
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INTERVIEW
DENNIS LUDEMA

Wij kijken terug op geslaagde ijsdagen, en
zien al weer uit naar de volgende….
Het bestuur IJsclub Phoenix Bakhuizen

Wat is een Graphic Designer?

P.S. nog geen lid of van de ijsclub en wel
geïnteresseerd, stuur dan even een mail
naar:

Doe’t Hennie Blomsma oanjoech stopje te
wollen as einredaktrise fan de Op ‘e Hichte
tipte se ús dat Dennis Ludema it miskyn wol
dwaan woe. En gelokkich woe er dat.
In nij gesicht yn ‘e redaksje en wat wy,
de redaksje, dan wer ekstra moai fine:
in jong gesicht! Mar wa is Dennis en wat
is ‘Graphic Designer’? Dêr binne fêst
wol mear minsken nijgjirrich nei, tochten
wy. Dus: in interview mei ús nije foarmjouwer. Neidat we wat lêtste krante
-deadline -dingen trochpraten hawwe
begjinne we mei it echte interview.

ijsclub.phoenix.bakhuizen@gmail.com
Op de hoogte blijven, volg ons op
Facebook: IJsclub Phoenix

Sa kaam ik yn it gesprek mei in loopbaanbegeleider út op de oplieding ‘Media en
Vormgeving’, ek yn it Hearrenfean. Dêr
koest kieze út Grafisch dus, Audio-visueel, ICT of Fotografie. Nei sa’n oerstap – ik
moest ek hielendal wer op nij begjinne –
haw ik wol efkes twifele, mar nei in pear
moannen wist ik dat ik goed siet. En sa haw
ik ferline jier juni myn diploma helle.”

Bisto in echte Bakhúster?
“Ja, hiel echt. Ik bin as jiennichste fan ús
húshâlding berne yn Bakhuzen. 23 jier lyn.
Yn de Ageommeleane. Ik ha hjir op de basisskoalle sitten. Dêrnei twa jier nei Koudum
en doe nei Boalsert. Omdat ik gek fan sport
bin en dêr wie in ferfolg-ûnderwiis-rjochting
‘Sport-Dienstverlening en Veiligheid’. Dêrnei gong ik nei it Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) yn it Hearrenfean.
Mar dat is hiel wat oars as Grafisch Ontwerper?
“Hoe langer as ik op it CIOS siet, hoe meer
ik stage rinne moest en stage rinne op it
CIOS wie: lesjaan. Ik ûntdekte dat dat niks
foar my wie, dus doe bin ik nei 2,5 jier fan
rjochting feroare.”
Mar hoe komst dan by Grafisch Ontwerp
út?
“By it stagerinnen hie ik al ûntdekt dat by
it organisearjen fan sport-eveneminten ik it
hartstikke leuk fûn om dêr posters en flyers
foar te meitsjen. Ik mocht op de legere
skoalle ek al graach tekenje.
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En fûnst de stage hjirby wol leuk?
“Ja, harstikke leuk. Ik haw it foaral nei myn
sin hawn by it bedriuw ‘Textielstra’ yn Snits.
Dy dogge bedriuwsklean, hússtilen, mar
ek een soad wurk foar sportferieningen. Ek
de klean fan de fuotballers fan Bakhuzen
komme dêr wei. Ik bin dêr hiel goed begelieden. Myn oare stage-adres wy by it
Bolwurk yn Snits, mar omdat myn stagebegelieder dêr mar deeltiid wurke, haw ik ek
wat meirûn by Theater Sneek. Ik moast
dêrfoar dan posters, flyers, de moanneleadder mar ek de sociale media
byhâlde.”
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Hoe dochst eksamen yn sa’n fak?
“Krigest in grutte opdracht en dy moatst
kompleet útfiere. Dus net allinnich in ûntwerp, mar earst in stappenplan, mei in
offerte, dan it ûntwerp, mar dêrnei ek de
faktuur.”
Wat fynst it leukste fan dit fak?
“Eigenlik alles wol. It tekenjen, natuurlik,
mar ek it plan meitsje tegearre mei de
opdrachtjouwer. Wat ek hiel leuk is om te
dwaan, is as ien krekt begjint dy’t dan alles
noch betinke moat: fan logo en lettertype
oan’t marketing ta.
Ik fyn it ek wol leuk as ik soms ergens myn
eigen wurk oan ‘e kant fan de dyk sjoch.

“Ik haw fan myn CIOS-tiid myn fuotbal-trainers-pepieren oerhâlden, dus op dy manier
bliuw ik dan toch sportman. Ik bin jeugdcoördinator by RKVV Bakhuzen en ik train op
tiisdeis en tongersdeis de âldste jeugd.”
Doe wie de jûn om; tiid om op te hâlden. En
dat koe ek, want we binne no aardich Op
‘e Hichte wat ús drokbesette nije foarmjouwer oangiet.

GAASTERLANDSE
HEUVELEN WANDELTOCHT

WERKGROEP BEI
(BMR ENERGIE INITIATIEF)

Op zaterdag 30 juni 2018 wordt de 7e
Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht
georganiseerd.

Onderdeel van Dorpsbelang Bakhuizen,
Mirns en Rijs.

Twee nieuwe tochten zijn weer uitgezet.
Ons gebied leent zich dan ook uitstekend
voor een wandeltocht.
Langs de routes is er volop gelegenheid
voor een versnapering. Maar ook leuke
plekken om uit te rusten en te genieten
van de mooie omgeving. Ook zijn er verschillende posten EHBO aanwezig. En ook
de traditionele kraam voor koffie, thee
etc…. ontbreekt deze dag niet. Voor een
ieder die de tocht volbrengt is er een leuke
herinnering in de vorm van een medaille.

Bin der ek grafyske dingen dys’t net moai
fynst?
“Ik ha sa gjin foarbyld . Mar ik tink wol es fan
in bedriuw dy’t der neat oan docht, dat
dat der nochal ûnprofessioniel útsjocht.
Dat dat net goed foar de útstraling is.”

Men kan kiezen uit de afstanden 15 of 30
kilometer
De 30 km start vanaf 8.30 uur t/m 9.30 uur
En de 15 km start vanaf 9.00 uur t/m 10.30
uur.

En wat fynst wol moai?
“Dat sommige logo’s sa bekend binne, dat
de namme fan it bedriuw der net iens mear
by hoecht. Dat binne natuerlik wol grutte
bedriuwen, sa as Nike en Mc Donalds.”

Beide routes starten bij de kantine op het
sportcomplex van de voetbalvereniging
Bakhuizen.

No wit ik, as redaksjelid, datsto ergens wurkest, mar dat is net yn de grafyske sektor,
toch?
“Klopt, ik wurkje by Metaal 2000 yn Boalsert. Dêr doch ik produksjewurk.”

Kijk voor meer informatie op
www.wandeleningaasterland.nl

Mar dat soest wol oars wolle?
“Ja, natuerlik! Dit is gewoan wurk om jild
mei te fertsjinjen. Ik haw al myn eigen bedriuw, dat hyt dus Dennis Ludema Graphic
Designer, allinnich it opstarten dêrfan kostet tiid.”
En dan bist neist dat wurk, de doarpskrante-redaksje, de carnaval-feriening ek noch
aktyf yn de fuotbal?
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Leden: Wim, Gerrits, Ruud van den Berg,
Bram Boehlé.
Waar komen we vandaan:
De afgelopen jaren hebben we een aantal bijeenkomsten in ons dorp gehouden in
het kader van duurzaam BMR. Dit heeft geresulteerd dat een aantal bewoners zonnepanelen op hun dak hebben geïnstalleerd om zelf energie op te wekken en hun
energierekening aanzienlijk te laten dalen,
of zelfs nog terug te kunnen leveren. Ook
is er voorlichting gegeven over isolerende
maatregelingen, zoals dubbel glas en/of
isoleren van de woning. Op dat gebied
hebben BMR en Wonen Zuidwest Friesland
ook diverse maatregelen genomen om
hun woning energiezuiniger te maken.
Waar staan we nu:
We hebben samen met Buurkracht een
aantal gesprekken gevoerd om als project
in een 8 tal willekeurige woningen in Bakhuizen een energiescan uit te voeren Dit
door middel van een vraaggesprek met
de bewoners en een opgave van de Electra en het Gasverbruik van de afgelopen
jaren om te zien of de verbruiken binnen
de landelijke gemiddelde vallen. Tevens
zijn alle ruimtes doorlopen met een warmtecamera om te zien of er warmtelekken
in de woning aanwezig waren. De resultaten van de meting is met de bewoners
besproken en zal in een rapportje worden
vastgelegd en aan de bewoner worden
overhandigd. Ook zijn de resultaten samen
met Buurkracht besproken. De algehele
conclusie is dat de wooneigenaar al een
aantal dingen heeft gedaan, maar dat er
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nog het een en ander zou moeten gebeuren. Dit mede ingegeven in de energietransitie die er aan staat te komen. Veel huizen
in BMR die nog niet zijn onderzocht, kunnen
ook energetisch worden verbeterd.
Waar gaan we naar toe:
Nederland en Friesland zijn volop in beweging, in Friesland 2050 is een rapport gepresenteerd waarin de bouwstenen voor
een energieneutraal Friesland worden uitgelegd.
(www.frieseenergiestrategie.nl)
De Rijksoverheid is volop bezig de gaswinning te reduceren, alsmede de salderings
regeling zoals hij nu voor het opwekken
van zonne-energie bestaat tegen het licht
te houden, en voor de zomer van dit jaar
zal daarin een besluit worden genomen
hoe de regeling er uit komt te zien Voor
zonneweiden moet het beleidskader in de
Gemeente DFM nog worden vastgesteld.

om “van het GAS af “ te geraken. Nieuwe
innovaties zoals zonne-energieopslag en
hoog rendement warmtepomp systemen
zullen betaalbare oplossingen moeten
gaan bieden. Het verbranden van hout of
pellets als hoofdverwarming is op langere termijn onhoudbaar.om “van het GAS
af “ te geraken. Nieuwe innovaties zoals
zonne-energieopslag en hoog rendement
warmtepomp systemen zullen betaalbare oplossingen moeten gaan bieden. Het
verbranden van hout of pellets als hoofdverwarming is op langere termijn onhoudbaar.
Voelt u de uitdaging?
Doe dan met ons mee in de werkgroep
BEI, en meldt u aan bij:
B.Boehlé, R. van den Berg en W. Gerrits.
(0514-581325)

Wat gaan we doen:
De werkgroep BEI is bezig met het realiseren van een zonneweide en heeft een
concept plan hiervoor bij de Gemeente
DFM ingediend in November 2017. Ook is
er een onderzoek gestart om op De Gearte zonnepanelen te plaatsen zodat ook
hier de energierekening naar beneden
kan, samen met aanbevelingen uit het
EPA rapport.Als werkgroep BMR Energie
Initiatief blijven we ons inzetten voor het
duurzaam maken van de woningen, door
middel van voorlichting en adviezen.

die de Elfstedentocht aan het lopen waren
en toen dacht ik dat wil ik ook.” En zo is het
dus begonnen.

Onderweg naar Theo om een afspraak te
maken voor een interview, kwam ik Theo,
hoe kan het ook anders, al wandelend tegen in Bakhuizen. Hij had er alweer een
lange wandeling opzitten. Ik vertelde hem
waarover ik hem wilde spreken en Theo
nodigde mij meteen uit voor een kopje
koffie. Ik was nog nooit bij Theo op bezoek
geweest en alles in huis herinnert aan zijn
vele wandelingen. Prijzenkasten vol met
bekers en medailles, herinneringbordjes,
oorkondes: het huis staat er vol mee.

Heb je de Elfstedentocht ook gelopen?
“Jazeker, ik heb deze 25x gelopen. Hij is
200 km lang en wordt gelopen in 5 dagen.
In het begin, toen ik nog werkte nam ik 2
snipperdagen op.”

Theo zet koffie en zoekt pen en papier,
want dat had ik niet bij mij, ik kwam immers
om een afspraak te maken, maar Theo wilde meteen wel het gesprek aan gaan. En
zo zaten we dan gezellig aan een bakje
koffie en stak Theo van wal.
Theo heeft dus een gouden speld gekregen, omdat hij 40 jaar lid is van wandelsportvereniging de Friese Lange Afstands
Lopers, de FLAL. Hij staat op, pakt zijn wandelboekjes uit de kast: een schoenendoos
vol! En toont trots al de wandelingen die
hij in die 40 jaar gemaakt heeft bij de FLAL.
Van elke wandeling een korte beschrijving
en hoeveel km hij gelopen heeft. Theo
heeft alleen al bij de FLAL er 46.890 km op
zitten, dus ruim de wereld rond gewandeld.

Tot slot:
Verduurzamen van BMR is geen hobby
maar helaas een “moeten”. De verwachting is dat de energiekosten de komende
jaren fors zullen stijgen. Bovendien zal de
rekening van de CO2- reductie ook bij de
burger worden neergelegd. Voor nieuwbouwhuizen kan daar rekening mee worden gehouden, maar voor oudere woningen is er nog geen betaalbaar alternatief
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GOUDEN SPELD
VOOR THEO AGRICOLA
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Het bleef niet alleen bij de Elfstedentocht,
de Nijmeegse vierdaagse heeft Theo’s hart
ook gestolen.
Wat vindt je zo mooi aan de Nijmeegse 4
daagse?
“Dit vind ik het mooiste evenement, vooral
dat publiek langs de kant van de weg, die
je staan toe te juichen is geweldig mooi,
echt super genieten.” een brede glimlach
verschijnt op Theo’s gezicht, “Je ziet alles.
Je ziet de hemel. Je ziet de natuur, echt
genieten.”Je ziet alles, je ziet de hemel. Je
ziet de natuur, echt genieten”.
Hoe vaak heb je deze tocht al gelopen?
“Dit jaar wordt het de 40ste keer” en hij
pakt het inschrijfformulier om mij te tonen
dat dit echt zo is. Theo straalt.
De eerste jaren liep hij 50 km. Vanwege de
leeftijd wordt het met de jaren minder: 20x
50km, 4 x 40km, 10x 30km en dit jaar dus
voor de allerlaatste keer.

Dit zijn 12 tochten per jaar alleen in de wintermaanden. In de zomer zoekt Theo zelf
wandelingen uit. Daarvoor heeft hij een
wandelgids.

Theo raakt niet uitgepraat over zijn vele
wandeltochten en pakt het fotoboek er
maar eens bij en laat zien dat hij ook in China is geweest.

Hoe is deze passie voor wandelen zo
gekomen?
“Het is begonnen nadat ik een brommerongeluk heb gekregen in 1974. Ik zat toen
veel thuis en ik kwam wandelaars tegen

Theo hoe kom je zo in China tercht?
“De Noord Nederlandse Wandelbond bestond 100 jaar en via deze bond kon je naar
Beijing en dat leek mij wel wat. Bovendien
kende ik de oom en vader van Epke
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Theo hoopt nog heel lang te kunnen wandelen, hij wandelt dagelijks ongeveer 10
km in onze mooie omgeving. “Fietsen doe
ik ook graag. Je blijft er lekker fit bij.”
Het is heel gezellig bij Theo. Ik krijg nog een
bakje koffie en we praten nog wat over
andere zaken.
Theo wil je nog op de foto? Hij schiet overeind, pakt de Gouden Speld in de hand
en hij positioneert zich voor de prijzenkast,
breed lachend gáát Theo ervoor.
Zonderland en die gingen ook mee, want
Epke deed mee aan de Olympische Spelen. Zo ben ik ook in het Holland Heineken
huis geweest. Mooi man, echt fantastisch!”
Vond je China mooi?
“Ja prachtig, ik heb op de Chines Muur gelopen, zeer indrukwekkend” en hij laat mij
het bewijs zien. En ja hoor: Theo: breedlachend op de Chinese Muur, het bewijs is
geleverd

Het was onverwacht een boeiend bezoek
en we zullen Theo nog vaak in onze omgeving zien wandelen en fietsen.
Lida

Ben je buiten China nog wel eens in het
buitenland geweest?
“Ja in Japan. Ik las in een wandelboekje
dat er een vereniging in Japan 25 jaar bestond en die organiseerde een wandeltocht van 3x 50 km en dat leek mij wel wat.
Was wel wennen, ” vervolgd Theo,” want
ze rijden daar links. Normaal kijk je eerst
naar links en dan naar rechts en nu dus andersom en dat vond ik erg vreemd. Maar
na 1 dag was ik er wel aan gewend.”

Huisarts Nieuwsbrief
Een rubriek geschreven door de Huisartsen
Bakhuizen om nieuwe of belangrijke medische onderwerpen te belichten.
Er zijn veel medische onderwerpen die
besproken worden in diverse kranten, tijdschriften, radio en op TV. Soms is het lastig te weten wat het betekent voor u of
uw familie. Er zijn ook veel (alternatieve)
zorgaanbieders die u graag willen helpen,
meestal tegen betaling. Wat kunt u vertrouwen en wat niet? Daarin willen we u een
handje helpen. In deze rubriek willen we u
bijpraten over nieuwe of belangrijke medische onderwerpen. Heeft u een vraag of
onderwerp waar u graag wat meer van
wilt weten? Schrijft het dan op en breng
of stuur het naar ons praktijk: info@huisartsbakhuizen.nl. Uw vraag of onderwerp kan
dan hier worden besproken.
Het onderwerp van dit nummer is vermoeidheid, hoe dit te begrijpen en aan
te pakken. Dit onderwerp is ingewikkeld,
daarom kan hier niet alles opgeschreven
worden wat bekend is. Feit is dat de ene
vermoeidheid de andere niet is. Een gesprek op het spreekuur is dan nodig om
helderheid te krijgen. De eerste vraag is of
de vermoeidheid alleen het gevoel betreft
of dat ook het gedrag anders is. Met gedrag bedoelen we slapen, werken, invulling van vrije tijd maar ook het vermogen
om te denken (lezen en begrijpen van dingen) en het omgaan met anderen. Met
gevoel wordt bedoeld of je je ergens toe
kan zetten om plannen te maken, dingen
te bedenken of te doen. Een strikte scheiding maken tussen gevoel en gedrag is natuurlijk niet mogelijk, meestal is er een keer
mengvorm aanwezig waarbij de ene keer

Dit waren Theo”s buitenlandse avonturen.
Ben je nooit in Europa op vakantie
geweest?
“Nee hoor, Nederland is mooi genoeg , de
mensen vliegen maar naar het buitenland
en hebben Nederland nog nooit gezien.”

20

HUISARTSPRAKTIJK
BAKHUIZEN
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het gevoel het laat afweten en de andere
keer het gedrag. Belangrijk is om dit te
bespreken met iemand die je vertrouwt,
meestal zijn dat je naaste familie of goede vrienden. Op thuisarts.nl is “moeheid”
een onderwerp waar veel praktische tips
te vinden zijn om het eerst zelf beter te begrijpen.
Op het spreekuur proberen we klachten
van vermoeidheid te verhelderen. Het
slaappatroon is van belang maar ook
hoe het overdag gaat: spelen er ook problemen op het werk, thuis of bij familie of
vrienden. Misschien dat er ooit iets is gebeurd die nu verontrusting
wekt maar is nooit eerder onderkend. Sommige patiënten hebben snel last van neerslachtigheid of negatieve emoties. Spelen
slechte gewoontes of een verslaving een
rol? En hoe zijn de klachten ontstaan in de
loop van de tijd? Het gaat erom een zo
compleet mogelijke beeld te krijgen van
hoe uw huidige leven in elkaar steekt en
de emotionele reacties daarop.Ook onderzoeken we de lichamelijke factoren die
bij vermoeidheid betrokken zijn. Dit onderzoek wordt geleid door uw eigen klachten
en hoe u daarmee om gaat. Er wordt nagegaan hoe schildklier, hart, longen, lever,
beenmerg en nieren werken zowel door lichamelijk onderzoek, maar soms ook door
specialistisch onderzoek aan te vragen.
Een belangrijke rol speelt bloedonderzoek
waarbij naast de genoemde organen ook
de voedingstoestand worden gemeten.
De gehalten van vitamine D en B maar
ook mineralen zoals ijzer, zink, magnesium
en calcium (= kalk) worden nagegaan.
In een volgende rubriek gaan we nader op de voeding in. Zoals u ziet, kan
het soms een paar weken duren voordat
alle gegevens verzameld en op een rij zijn
gezet!. Als de klachten en lichamelijke factoren op een rij zijn, dan wordt samen een
plan gemaakt om de vermoeidheidsklachten aan te pakken.
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We beginnen altijd met een gesprek om
uit alle gegevens te bepalen wat het
zwaarst weegt en welke aanpak het
gemakkelijkst is. Als een orgaan onvoldoende werkt, wordt soms de hulp ingeroepen van een (orgaan) specialist. Dat
kan bestaan uit een advies vragen maar
ook een verwijzing omdat de specialist
een nader onderzoek moet doen om een
zekere diagnose te stellen. Soms worden
medicijnen voorgeschreven. Als er sprake
is van voedingstekorten kunnen die worden aangevuld. Als het dieet gebrekkig
is, kan een diëtist adviezen geven. Bij
geestelijke klachten kan onze gespecialiseerde verpleegkundige of een psycholoog helpen om uw vermoeidheid beter
te begrijpen en ermee omgaan. Soms
vinden we geen afwijking, of afwijkingen
die eenmaal verholpen de vermoeidheid
niet over laat gaan. Als de vermoeidheid
ook nog langer dan 6 maanden bestaat,
verergert na inspanningen en gepaard
gaat met wisselende (spier-)pijn klachten
dan spreken we van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS), Fibromyalgie
(FM) of Myalgische Encefalopathie (ME).
Deze drie namen wijzen op dezelfde, nog
niet opgehelderde ziekte. Bij CVS ligt de
nadruk meer op moeheid en bij FM/ME op
pijn. Bij een vermoeden van CVS/FM/ME
wordt altijd een specialist gevraagd om
de diagnose te bevestigen. Dat is nodig
omdat dit een chronische ziekte is met
grote gevolgen en waar de oorzaak en
behandeling in ontwikkeling zijn.
Meer informatie hierover is ook te vinden via thuisarts.nl ,maar ook op nkcv.
nl van het Nederlands Kennis Centrum
Vermoeidheid in Amsterdam en natuurlijk
ook de patiëntenorganisatie van ME/CVS,
mecvs.nl.
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MEISJES VOETBAL
R.K.V.V. BAKHUIZEN
Steeds meer meiden gaan op voetbal omdat meer clubs nu vrouwenvoetbal aanbieden.” Vroeger moesten meisjes die wilden voetballen met de jongens meedoen.
Maar nu vinden steeds meer verenigingen
het leuk om meisjesteams op te zetten en
mee te doen in de competitie. Daardoor
kunnen dus steeds meer meisjes lid worden van de KNVB.” Dat is dan de reden

dat Voetbalvereniging Bakhuizen ook
meisjes/dames voetbal wil gaan aanbieden. Doordat er meer clubs komen,
wordt de vrouwencompetitie steeds
groter en ook dat is aantrekkelijk voor
de meiden..”

Aanmelden
Veel vragen komen er de laatste tijd
binnen of het ook mogelijk is om meteen meisjes of damesteam te komen.
Natuurlijk is dit mogelijk. Er spelen ook al
wat meisjes bij onze v.v. maar als er meer
aanmeldingen komen kan er een team
komen.
Dit is dan voor het komend seizoen. Aanmelden kan nu al en heeft ook geen verplichting. Geef je op met vriendinnen en
maak een ander ook enthousiast.

J.Vogelzang:
A. de Vries:		

06-31368532
06-40851736
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KINDERKLEURBOEK
TREFPUNT

Maar ook wat de mogelijkheden zijn bij
een dieet bv: zoutarm/natriumbeperkt/
lactosevrij/eiwitrijk/gemalen voedsel.

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum in de parochiezaal achter de Sint
Odulphuskerk in Bakhuizen.

Wilt u hier meer van weten komt dan
langs op Trefpunt.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie voor U
klaar.

Het is iedere woensdagochtend van 10.00
uur tot 11.30 uur geopend.
U vindt hier een “luisterend oor” en gezellig
samen koffiedrinken met een 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.

Iedereen is welkom op Trefpunt, ook als u
niet lid bent van de R.K.Kerk.
Dus inwoners van Bakhuizen, Mirns, Rijs en
Hemelum: welkom!

Ook de kerk is open om u de gelegenheid
te bieden om in alle rust te bidden of een
kaarsje aan te steken.
Verse maaltijdservice
Op 25 april komt Edward Flapper van de
plaatselijke supermarkt op Trefpunt langs
om ons te informeren wat er zoal verkrijgbaar is op het gebied van de verse maaltijden in de Sparwinkel te Bakhuizen.

GEROMMEL YN IT RYSTERBOSK

Ûle fljucht gauw nei Das
Hy jowt de hoed
Sy set him op
En sjocht hartsjes
24
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Mûs klimt der op
Op de hoed
Hy wol…..
der noait mear ôf!
25

BUURTAVOND IN MIRNS
Vrijdagavond 9 maart kwamen ongeveer
30 Mirnsers naar de jaarlijkse buurtavond
en werden op de hoogte gebracht van
het reilen en zeilen in Mirns.
Wietske Albada opende de vergadering
en gaf mevr Brandenburg het woord.
Mevr Brandenburg heeft afgelopen 4 jaar
Mirns vertegenwoordigd bij dorpsbelang
BMR. Mevr Brandenburg 85 jaar geeft aan
hiermee te willen stoppen en verteld wat
er zoal speelt bij Dorpsbelang. Mevr Brandenburg benadrukt dat het belangrijk is
dat Mirns vertegenwoordigd wordt en
kandidaten kunnen zich aanmelden bij
het bestuur van Mirns. Mevr Brandenburg
kreeg uit handen van Martha een mooie
bos bloemen en werd bedankt voor haar
inzet. Vervolgens werden de notulen van
vorig jaar voorgelezen door Betty en werd
het financiel jaarverslag uitgedeeld. Tsjalke
Albada merkte op dat er geld uitgetrokken was voor panty’s en hij vroeg zich dan
ook af of alle vrouwen van Mirns van het
bestuur een stel panty’ hadden gekregen.
Hilariteit alom, de panty’s zijn niet besteed
aan de dames van Mirns,maar aan de
stropoppen.Deze stropoppen waren onderdeel van de straatversiering en hadden
veel bekijks,vooral van toeristen die ermee
op de foto gingen en zelfs een pop is mee
verhuisd naar Noord-Holland,vanwege de
overall. Vele Mirnsers hebben een bijdrage
geleverd aan het Bakhusterfeest en hebben het als heel gezellig ervaren ,dit schept
tevens een goed saamhorigheidsgevoel.
Antsje de Jager heeft heel lang Mirns vertegenwoordigd bij het Bakhusterfeest, zij
wordt bedankt voor haar inzet en krijgt een
bloemetje uitgereikt . Gelukkig gaat Jirry
Bruinsma haar taken overnemen,dit is heel
belangrijk,omdat ieder buurtvereniging
een afgevaardigde moet leveren,zodat
het Bakhusterfeest waar iedereen zoveel
plezier aan beleefd door kan gaan.
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Verder ,kwam aan de orde dat de Murnser buurtvereniging 40 jaar bestaat. We
gaan dit uiteraard vieren en wel op 22
september tijdens de burendag. Er bestaat een mogelijkheid om hiervoor een
bijdrage van €400,-te ontvangen, om
b.v. te besteden om Mirns op te leuken,dus als iemand een mooi creatief idee
heeft,meldt dit dan bij het bestuur. Verder
bestaat er een map met foto’s en notulen over Mirns,maar deze is zoek,wie o
wie weet waar deze map zich bevindt.
Tenslotte werden Betty en Wiebe bedankt
voor het beschikbaar stellen van de ruimte en werd Piet bedankt voor het ophalen
van de contributie. De jaarvergadering
werd afgesloten met koffie en koek en
vervolgens gaan we alternatief sjoelen.
We worden in groepjes verdeeld en

wordt elke 2 maanden gewisseld,zodat
ze gezellig nog eens bij elkaar op de
koffie kunnen gaan. Vele Murnsers bleven nog gezellig nazitten praten onder
genot van een hapje en drankje. Het
was een zeer geslaagde buurtavond.
Op naar ons 40 jarig jubileum.
Lida

HELP MD DE WERELD UIT
n Op ‘e Hichte van september 2017 hebben wij (Anke en Piet Postma) ruim 1 bladzijde geschreven over deze actie. En dat is
niet voor niets geweest! (MD is de afkorting
van Myotone Dystrofie; dat is een erfelijke
spierziekte). Wij hebben heel veel positieve en mee-levende reacties ontvangen
en het is niet bij woorden gebleven ……..
Er is heel veel plastic materiaal en metalen
doppen + blikjes ingezameld.
Bij deze willen wij iedereen, die hierin een
bijdrage heeft geleverd, van harte bedanken.
Maar er komen veranderingen/beperkingen
wat betreft het materiaal dat ingeleverd
kan worden. Dit is een landelijke richtlijn en
deze gaat half april in. Tot die datum kan
materiaal, dat niet meer op de nieuwe lijst
staat, nog ingeleverd worden!

leggen een sjoelparcour af,het wordt sjoelen o.a. met slagroomsoesjes,bierpullen en
speelgoedautootjes. De sjoelkampioene
werd mevr Wassenaar en het blauwe team
met Regina,Theo, Fokje, Maartje en Johannes werd als team beloond met een heuse
wisselbeker,omdat ze de meeste punten
hadden gescoord. Deze wisselbeker
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We blijven dus doorgaan met de actie,
maar we vinden het heel jammer dat er
beperkingen komen.
De redenen, waarom de soorten materiaal nogal ingekort zijn, zijn de volgende:
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1. De eisen/voorwaarden van het recyclingbedrijf zijn strenger geworden.
2. Het grote succes van de actie heeft tot
gevolg gehad dat de actie landelijk niet
meer te behappen is door de vrijwilligers.
Hieronder volgt de nieuwe lijst van materiaal
dat ingeleverd kan worden:

1. Plastic
Doppen van allerlei potten en flessen en
deksels van bijv. kleine/grote emmers en
van kleine/grote bakjes. Dus geen plastic
flessen, emmers, bakjes en potten meer!
2. Metaal
Kroonkurken van (bier-)flesjes. Metalen hulsen/doppen van (wijn-)flessen. Deksels van
glazen potten.
3. Aluminium
Aluminium bier- en frisdrankblikjes. Liefst
platgemaakt.
P.M. Plastic en metaal graag gescheiden en
schoon inleveren.

Ongeveer een jaar geleden werd deze actie de “doppen-actie” genoemd. Eigenlijk
zijn we weer terug bij die naam. Wij hopen
dat iedereen moedig doorgaat met verzamelen en zet het gewoon bij ons voor de
garagedeur. Ook willen wij het materiaal
ophalen; laat het ons dan even weten.
Voor vragen kunnen jullie ons altijd bellen.
Anke en Piet Postma
Murnserdyk 15
8573 WN Mirns
Tel. 0514-581879 Mobiel: 06-27144820
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Better Bakhuzen
Projectgroep SEL door als verschillende
projecten
Nu een groep dorpsgenoten volop bezig is
met de oprichting van Dorpshulp, een andere groep plannen uitgewerkt heeft op
het gebied van verduurzaming en werkgelegenheid opgepakt wordt door Dorpsbelang is besloten om de overkoepelende
projectgroep Sociaal Economische Leefbaarheid (SEL) op te heffen. Want, vergaderen om het vergaderen is natuurlijk niet
de bedoeling. Vanuit de projectgroep SEL
zijn inmiddels mooie concrete initiatieven
uitgewerkt en opgepakt. Dit zijn Dorpshulp
en het project Verduurzaming. Enthousiaste dorpsgenoten steken hier veel tijd en
energie in. Leden van de projectgroep SEL
hebben nu een actieve rol in deze projecten; het is daarom niet meer nodig om een
overkoepelende projectgroep in stand
te houden. Overigens, het deelproject
“houdbaarheid verenigingen” is gestopt
vanwege gebrek aan belangstelling vanuit de verenigingen.
Plan verduurzaming Bakhuizen ligt bij
gemeente
De dorpsgenoten die zich inzetten voor
verduurzaming van ons dorp hebben het
plan van de zonneweide uitgewerkt. Het
concept plan ligt nu bij de gemeente zodat het een fase verder gebracht kan worden.
Deze zogenaamde zonneweide is uiteraard niet bedoeld om lekker op een handdoekje te liggen zonnen… Nee, zeker niet!
Het is juist de bedoeling dat op deze zonneweide zonnepanelen worden geplaatst
zodat we hiermee wel 30% van de elektriciteitsbehoefte van Bakhuizen zelf kunnen
opwekken. Dat zou heel mooi zijn, want zo
dragen we als dorp ook bij aan een beter
milieu; voor onszelf en voor onze jeugd. De
zonneweide is gepland op het afgekeurde
trainingsveld van de voetbal. Het concept
plan ligt nu bij de gemeente zodat het kan
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worden getoetst aan het inmiddels ter visie liggende ontwerp beleidskader Sinnefjilden www.defryskemarren.nl/publicaties/
ter-inzage_42759/item/ontwerp-beleidskader-sinnefjilden_46285.html. Als dan
blijkt dat het plan vergunning-technisch en
financieel haalbaar lijkt gaan de initiatiefnemers in overleg met de omgeving.
Plannen nieuwe plein steeds concreter
Voor de projectgroep Centrum is het project met betrekking tot het nieuwe plein
een belangrijke prioriteit. In de begroting
van de gemeente is hiervoor immers €
149.000 gereserveerd en daar kunnen we
iets heel moois mee maken in onze dorpskern.
Tryntsje Stienstra en Ruud van den Berg,
kartrekkers van dit mooie project, hebben
een eerste gesprek gehad met Ceciel Oud
en Piet Loonstra van de gemeente. Ceciel
Oud is stedenbouwkundige, zij zal tekeningen maken. Piet Loonstra is beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening. In april worden de eerste tekeningen verwacht, zodat
we wat hebben om over te praten. De
planning is dat de plannen in 2018 helemaal gereed en akkoord zijn en dat we in
2019 over kunnen gaan tot uitvoering.
Uiteraard zorgen de Bakhústers ervoor dat
de aanwonenden en andere direct belanghebbenden in de beginfase al geïnformeerd en betrokken worden. Het is de
bedoeling dat we door eenieders inbreng
het meest mooie, uitnodigende en functionele plein krijgen wat mogelijk is. Het
nieuwe plein wordt ook besproken op de
volgende Byprate-oer-Better-Bakhuzen-bijeenkomst die gepland staat op 24 september aanstaande. Dus bent u geïnteresseerd, noteer deze datum dan alvast in uw
agenda.
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Better Bakhuzen
Aanpak Wytlânspaed klein stapje verder
De projectgroep ERG zet zich onder andere in voor de aanpak van het Wytlânspaed.
Dit mooie historische pad is namelijk dringend aan een opknapbeurt toe. Nadat
veel voorwerk is verricht en belanghebbenden zijn gesproken, is nu de gemeente
aan zet. De projectgroep ERG houdt uiteraard een vinger aan de pols. Door leden
van de projectgroep ERG zijn de wensen
voor de aanpak van het Wytlânspaed inmiddels besproken met de gemeente. De
gemeente heeft op haar beurt een bedrijf
gevraagd om de concrete mogelijkheden
voor het Wytlânspaed op een rijtje te zetten
en ook te voorzien van een kostenplaatje,
zodat goed beoordeeld kan worden wat
precies mogelijk en haalbaar is. De betrokken Bakhústers die zich hiermee bezig houden, zullen uiteraard hierover contact houden met de betreffende ambtenaar zodat
het pad hopelijk binnen een afzienbare tijd
aangepakt kan worden.
Aanpak Wytlânspaed klein stapje verder
De projectgroep ERG zet zich onder andere in voor de aanpak van het Wytlânspaed.
Dit mooie historische pad is namelijk dringend aan een opknapbeurt toe. Nadat
veel voorwerk is verricht en belanghebbenden zijn gesproken, is nu de gemeente
aan zet. De projectgroep ERG houdt uiteraard een vinger aan de pols. Door leden
van de projectgroep ERG zijn de wensen
voor de aanpak van het Wytlânspaed inmiddels besproken met de gemeente. De
gemeente heeft op haar beurt een bedrijf
gevraagd om de concrete mogelijkheden
voor het Wytlânspaed op een rijtje te zetten en ook te voorzien van een kostenplaa
tje, zodat goed beoordeeld kan worden
wat precies mogelijk en haalbaar is. De
betrokken Bakhústers die zich hiermee bezig houden, zullen uiteraard hierover contact houden met de betreffende ambtenaar zodat het pad hopelijk binnen een
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afzienbare tijd aangepakt kan worden.
Verfraaiing drie entrees dorp middels nieuwe bloembakken
Vanuit de gemeente is de mogelijkheid
geboden om aan de slag te gaan met
het verfraaien van de entrees van het
dorp door het plaatsen van bloembakken. Als projectgroep ERG willen we hier
heel graag gebruik van maken. Omdat
hiervoor ook inzet van dorpsgenoten nodig is, zijn meerdere buurtverenigingen benaderd. De insteek van de projectgroep
ERG is dat er bij alle drie entrees dezelfde
bloembakken geplaatst worden volgens
een mooi ontwerp. De gemeente heeft
hier een ‘potje’ voor; dorpsbelang pakt de
benodigde financiën op met de gemeente. Dorpsgenoten worden gevraagd om
het beetje onderhoud te regelen zoals water geven; onkruid wieden e.d. Niet alleen
de buurtverenigingen waar de entrees
binnen vallen zijn benaderd, maar ook de
buurtverenigingen die in de buurt van de
entrees zitten zodat we een grotere groep
dorpsgenoten enthousiastmeren en mobiliseren voor mooiere entrees.
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GEARTE NIJS
Agenda
7 april 2018
Kaboutervolleybal BEO
Tijd: 10.00 - 11.00 uur
Grandioze bingo
Aanvang: 20.00 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)

19 april 2018
Algemene ledenvergadering De Gearte
Aanvang: 20.00 uur
28 april 2018
After Kingsday T Swalkershûs Bakhuizen
Aanvang: 21.00 uur
14 t/m 17 mei 2018
Avond4daagse
Start 10 km en 15 km: 17.30 uur
Start 5 km: 18.00 uur
Inschrijving via school of op de
eerste avond bij de start
26 mei 2018
Grandioze bingo
Aanvang: 20.00 uur
28 juli 2018
Tuinfeest Bakhuizen 2018
Aanvang: 21.00 uur
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