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11-STEDEN SOAP

Overigens wil ik er meteen bij vermelden dat
het idee om elf fonteinen te zetten in de betreffende steden best een goed idee is. Vooral om Friesland, en de hoofdstad Leeuwarden
als cultureel hoogtepunt, dit jaar op de kaart
te zetten is zo de aandacht van Nederland wel
getrokken. Maar de manier waarop het in
het nieuws kwam vond ik vreemd en niet
passen bij de Friese nuchtere en bedachtzame levensstijl. Hoe kan het toch dat goede
voornemens zo slecht gepresenteerd worden? Het vreemde was ook dat niet Omrop
Frylân het uitzond, maar de NOS. Een of andere Jaap Hoppeldepup, die het presenteerde, was steeds aanwezig als er iets niet
goed ging. En dat werd avond na avond uitgezonden en herhaald. Nou ben ik van huis
uit geen Fries, maar toch ben ik verknocht
aan dit schitterende stukje Nederland. Het
deed mij pijn om te zien hoe de Friese gemeenschappen negatief werden neergezet als norse ruziemakende onbenullen. De
grootste onvrede onder de Friese bevolking
was de inmenging van buitenaf, tenminste
dat idee kreeg ik. De mensen in de elf steden werden niet of nauwelijks betrokken bij
de plannen. Zij voelden zich buitengesloten
omdat anderen beslisten. Natuurlijk is de besluitvorming altijd een punt van discussie en
mogen er meningsverschillen zijn.

Friesland heeft zich deze zomer weer eens
goed op de kaart gezet. Terwijl de bekende GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN serie nog
niet was gestopt, kwam er een Friese variant voor in de plaats. We konden genieten
van een nieuwe soap die zich afspeelde in
dorpshuizen en kleine cafézaaltjes in de elf
steden van Friesland. Wat een vertoning was
dat zeg!! Friesland promoten!! Hoezo promoten?? Ik heb toch sterk de indruk dat de
elf steden deze zomer behoorlijk door het ijs
zijn gezakt. Op de symbolische datum elf mei
was het kletterdei en werden de fonteinen
aan gezet. Of eigenlijk maar tien, want Dokkum was nog niet klaar.
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Maar waarom zag je alleen maar de negatieve kanten? Ik zag weinig positieve
en opbouwende beelden. Terwijl toch het
eindresultaat best wel mooi tot zeer geslaagd is. Zelfs de alternatieve (middelvinger) van Workum is een ludiek protest en
niet storend te noemen. Nu maar hopen
dat de rest van Nederland wil komen kijken
om te zien hoe mooi het is in Friesland.
Of hebben we liever wat rust in deze roerige tijd? Want je weet zelden wat wel of
niet waar is. Nepnieuws is het sleutelwoord
om mensen op het verkeerde been te zetten. Meestal gaat het niet om de kern van
het nieuws, maar om de gebeurtenissen er
omheen. Alles wordt opgeblazen en aangedikt. Zelf een jeugdelftal wat vastzit in
een grot kan wereldnieuws worden. Het
is maar hoe je het brengt. Dat er mensen
vanuit Afrika op een rubberbootje verdrinken omdat ze vluchten voor oorlog en geweld is oud nieuws; dat verkoopt niet goed
in de publiciteit, dus laat die maar varen.
Nee, een elftal wat bijna verdrinkt is veel
spannender! Van de werkelijkheid een
soap maken is voor mij nepnieuws. En dat
is heel erg in tegenwoordig. Zelfs de president van het machtigste land op de
wereld speelt Pipo de Clown.

Het is gezellig in de bus met veel muziek
(en natuurlijk veel snoepen..). Aangekomen pakten we alle bagage uit en installeerden we de slaapplaatsen waarna het
thema bekend werd gemaakt van dit jaar:
‘muziek’.’s Middags nadat we alles op zijn
plek en de lunch achter de kiezen hadden,
zijn we het veld op gegaan en hebben we
leuke zomerspelletjes gedaan. Het was
heel warm, vandaar veel waterspelen.

De Eachtaister

GIDSENKAMP 2018
’S ochtends verzamelden wij bij de Gearte
rond 10 uur. Daar stonden dan alle kinderen met de bagage en hun ouders, pake’s,
beppe’s, buren en vrienden. Klaar om op
gidsenkamp te gaan. Voor de meesten al
bekend maar ook voor een paar de eerste keer, dat is natuurlijk wel spannend. We
gaan met de mooie gele bus van de fam.
Jaarsma. Op naar Appelscha!

SEPTEMBER 2018

Na wat drinken is de helft van de leiding
met de kinderen het bos in gegaan en de
andere helft bereidde het eten van die
avond voor. Bij terugkomst mochten de
kinderen nog even oefenen voor de bonte
avond van donderdag. Toen hebben we
’s avonds heerlijk gegeten; wraps met kipfilet of gehakt met daar van alles bij (sla,
champignons, komkommer, maïs, tomaatjes enz.) Nadat we alles weer opgeruimd
hadden waren we klaar voor de avond.
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Dit was een hele gezellige karaoke avond
en werd nog gezellig na gedanst onder
een hapje en een drankje. Toen was het
tijd om naar bed te gaan.
Na een heerlijke nacht slapen waren we
weer fris en fruitig voor de nieuwe dag.
Donderdagmorgen was het ’s ochtends
regenachtig. We gingen een Moederdag-cadeau maken, een mooie vlinder
versieren en met een gedicht of iets liefs in
woorden op een kaartje zetten. Daarna
weer oefenen voor de bonte avond.Toen
was het tijd voor broodjes hamburger,
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ger, heerlijk... ’s Middags werd het droog
en zijn wij met z’n allen naar de Bostoren
geweest. Onderweg moesten we stippen
volgen. De toren mochten we beklimmen,
heel hoog maar ontzettend leuk. Daarna
hebben we in Appelscha een ijsje gehaald
en zijn we de kamelenmarkt op geweest,
veel kabouters en lama’s hebben ze daar.
Lachwekkend!! En toen weer richting onze
kampeerboerderij Wouda. ’s Avonds hebben we een lopend buffet van de chinees
gehad. Nog snel even oefenen voor de
bonte avond, opmaken, kleding aanpassen en ja hoor, de bonte avond is

OP ‘E HICHTE

begonnen! De leiding begon de avond
met de vogeltjesdans en hadden mooie
kippenpakken aan (geweldig). Ontzettend leuk, hele mooie liedjes, dansjes enz.
laten zien. Wist u dat er veel talent in Bakhuizen rondloopt? (Misschien tijd voor een
kinder-bonte avond?...) Al met al een hele
geslaagde avond. Na de laatste nacht
hebben we na een stevige ontbijt alle koffers weer ingepakt. Dat viel niet altijd mee.
De meeste kinderen waren wel wat kwijt en
hadden dus wel hulp nodig van de leiding.
De ene helft leiding ging daarna met de
kinderen richting het pretpark Duine Zathe.
De andere helft maakte alles weer blinkend schoon en kwamen later die ochtend in het park. Ook deze dag ging ontzettend snel voorbij en er werd veel patat
en ijs gegeten. Ook hadden we deze dag
gelukkig weer ontzettend mooi weer! Rond
half 4 verzamelden we weer en op naar de
gele bus die ons weer thuis zou brengen.

wij hebben gehad. Ook bedanken we de
extra leiding die dit jaar mee is geweest:
Jantine, Magriet, Laura, Alette. Kim, Marjet en Jannie, die er nu mee stoppen: bedankt voor al die jaren! We hebben als leiding nog een lekkere barbecue gehad bij
Anna, dat hadden de drie nieuwe leidingdames georganiseerd: bedankt!
Tot volgend seizoen!
Namens de leiding: Ria vd Kooi, Sjoukje
de Vreeze, Annie Mous, Nahed,
Jolanda Visser, Josė Bergsma en
Anna Zwaag.

Na alle bagage weer ingeladen te hebben en een leuk muziekje erbij van de Heer
Jaarsma en zijn vrouw die deze rit reed, was
het zo maar weer zo ver dat we in Bakhuizen aankwamen. We hadden afgesproken
dat wij met z’n allen bij de Domper uit de
bus zouden gaan en dan zingend en dansend naar het Gearteplein zouden dansen.
Toen hebben we eerst een rondje Domper
gedaan, dat kon nog mooi even een keertje, want in juni houden Wil en Andriek er
mee op.Fam. Domper, bedankt voor al
die jaren dat wij van jullie café en lekkere
eten konden genieten! Alle ouders waren
ontroerd dat wij zo zingend en dansend
aan kwamen. De gele bus moest natuurlijk
weer leeggemaakt worden en zo namen
alle ouders hun kinderen weer mee naar
huis. Het was weer een geslaagd kamp!!
Bedankt! Wij willen de fam. Jaarsma ontzettend bedanken voor de goede reis die

SEPTEMBER 2018
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WANDELCOMMISSIE
GAASTERLANDSE
HEUVELEN WANDELTOCHT

BILJART EN KAART
SOCIËTEIT

Zoekt websitebeheerder

Woensdag 3 oktober‘s middags om half
twee start onze sociëteit weer met haar biljart en kaartmiddag. Iedere 65+er of ieder
die niet meer werkzaam is, kan zich bij onze
club aansluiten. We spelen op twee biljarts,
dus je speelt ook twee wedstrijden. Ook word
er deze middag geklaverjast.

Eens in de 2 jaar wordt de Gaasterlandseheuvelen -wandeltocht georganiseerd. Onderdeel van Voetbalvereniging Bakhuizen.
Steeds meer wandelaars uit heel het land
weten ons dorp te vinden. Mede door de
inzet van Gerben Hoekstra, die de website
beheerde. Na 7 wandeltochten met ons georganiseerd te hebben heeft Gerben Hoekstra aangegeven nu te willen stoppen. Erg
jammer maar we hebben begrip voor zijn
besluit. Wij zoeken nu een vrijwilliger die het
leuk vindt, en thuis is met de computer om dit
van hem over te nemen.

Beste leden en eventuele nieuwe leden.

Graag tot ziens op 3 oktober.
Inlichtingen of opgave kan bij het bestuur:
Voorzitter: B. Mous 0514-581706
Penningmeester: R. Molenaar 0514-581740

Inlichtingen bij:
Minke Molenaar tel. 581624
Bonny Sikkes tel. 581685 (06-30636114)
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JEU DE BOULES
IN BAKHUIZEN

CAFÉ DE DOMPER SLUIT
ZIJN DEUREN

Oproep! Oproep! Oproep!

Na 43 jaar café De Domper te hebben uitgebaat,hebben Will en Andrieke besloten
de deur dicht te doen.

Wij zijn van plan om in Bakhuizen een Jeu de
Boules club op te richten.
Wie heeft belangstelling voor deze leuke
sport, die kan worden beoefend door dames
en heren in de leeftijd 55+.
Contact adressen zijn:
Theo Mous: Bakwei 47 0514-603476
Sjouke Reekers: Havenstraat 2 0514-582040

Lieve mensen,
uit naam van mijn man en maatje Arie
Spier, overleden op 18 juli 2018 te
Bakhuizen wil ik alle mensen uit Bakhuizen
heel hartelijk bedanken voor de bezoekjes,
kaartjes, bloemen, aanwezigheid bij de uitvaart en andere blijken van belangstelling
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.
Wat vond hij en vind ik het fijn om deel van
het dorp Bakhuizen te mogen zijn
Erna Spier-Fockens

SEPTEMBER 2018

“We worden ouder, het werk gaat zwaarder” legt Will uit. Het is hard werken, je
moet er altijd zijn, vakanties zitten er niet in,
ja een keer in 1984 zijn we als gezin naar
Gran Canaria geweest,vaker niet. het betekent vervanging regelen of sluiten, dus
extra
kosten.
Vanuit Hoorn zijn ze in Bakhuizen terecht
gekomen, nadat ze hadden gehoord dat
daar een café leegstond, dat was in 1975.
Een half jaar gaven de Bakhusters, “die Hollanders,” daarna zouden ze het wel voor
gezien houden in die katholieke enclave.
Nou die zaten er dus flink naast en nu 43
jaar later namen ze op 4 juni afscheid van
de Bakhúster stamgasten en andere belangstellenden. Een van die stamgasten
van het allereerste uur heb ik opgezocht,
zij kwam met 4 vriendinnen op 15 jarige
leeftijd naar De Domper. Zij vonden het
O zo spannend om de kroeg binnen te
stappen, want tot op heden was dat het
domein van de mannen. Het beviel haar
blijkbaar wel, want 43 jaar was zij een
trouwe bezoekster.
De slotavond was super geslaagd,het
was als een reünie,vele vriendengroepen
bezochten De Domper weer en het feest
ging tot in de laatste uurtjes door. Het is
heel jammer dat de dorpskroeg er niet
meer is,de kroeg en kerk horen in het hart
van het dorp. Verder was het bij Will regels,
zijn regels en wat bij de bar gezegd wordt
blijft bij de bar. Klaverjassen, biljarten, de
vaste klanten missen dit wel.
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Ook werden er veel Thema feesten georganiseerd, b.v. Italiaanse avond en dan
kon Andrieke zich helemaal uitleven om
de zaak in Italiaanse sfeer te brengen.
Andrieke is heel creatief,dat is menig Bakhúster wel opgevallen,want buiten De
Domper is er een hoekje wat telkens weer
aangekleed wordt met een actueel thema. Andrieke heeft ook 38 jaar de Bakhúster versie van Tafeltje Dekje verzorgd,zeven dagen in de week,dat stopt nu ook.
De kroeg wordt door jong en oud bezocht
en wordt gemist door velen die er kwamen
biljarten,klaverjassenvoetbal kijken vooral
de wedstrijden van Heerenveen,of zomaar
om gezellig aan de toog te zitten.
Mijn stamgast verwoordde het al kerk en
kroeg horen in het hart van het dorp,De Domper een echte dorpskroeg, blijft
hopelijk toch voortbestaan.
Lida

BILJARTCLUB
ONS GENOEGEN

De drie spelers met de meest gewonnen
wedstrijdpunten worden de clubkampioenen. Als afsluiting van ieder seizoen hebben
ze, voor hun genoegen, een avondje “uit”
met vertier ergens in de buurt. Bijvoorbeeld
op de solex of bij de Pitch&Putt in Koudum,
dan weer eens boogschieten in Staveren.
Maar stand vast altijd een zeer geslaagden gezellige afsluiting. Ten tweede is er de
strijd met BC ‘t Heechhiem uit De Gearte/blokhut. Deze club bestaat, zoals u vast
nog weet, ook al 40 jaar. Jaarlijks, heel gezellig, maar wel een wedstrijd, om de winst.
Die strijd was dit jaar zeer spannend: in de
laatste wedstrijd werd pas duidelijk wie,
nipt, de beste was: ’t Heechhiem won de
bokaal met één gewonnen partij meer.
Ten derde is er de avondvullende strijd
met ‘De Slappe Keu’ uit Het Syltsje. Om de
beurt wordt deze gespeeld in het Syltsje of
in Domper. Dit jaar was De Slappe Keu riant de sterkste en kampioen. En dat in de
“thuisbasis” van Ons Genoegen, De Domper dus.

Kampioen van de Zuidwesthoek
Ongeveer zo lang als café Domper bestaat, bestaat ook de biljartclub ‘Ons Genoegen’. Een club met een gemiddelde
aantal van 16 spelende leden, waarvan
Will Domper er al die tijd één is geweest.
Zoals de naam al aangeeft, gaat het de
leden er om een genoeglijke avond te
hebben; gezelligheid met een drankje en
hapje, maar natuurlijk ook het bijbehorende competitie element. En de ze zijn niet
bang voor een beetje competitie! Ten
eerste hebben ze als leden onderling een
clubcompetitie. In de loop van het biljart seizoen, van september tot april, spelen ze allemaal twee keer tegen al hun
clubgenoten.
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Tot slot is er dan als vierde de Zuidwesthoek-competitie, waarbij er een keer uit
en een keer thuis wordt gespeeld tegen
vier ploegen. Die van Het Syltsje, van Op
Warns, van De Posthoorn (Staveren) en
van café Max (Staveren). Afgelopen seizoen was ook deze competitie tot in de
laatste wedstrijd nog niet beslist. Maar die
laatste allesbeslissende wedstrijd speelde
‘Ons Genoegen’ uit bij café Max de sterren van de hemel; gewonnen ruim met
6-14 en zodoende hebben ze de beker en
titel Kampioen van de Zuidwesthoek.
OP ‘E HICHTE

Maar….waar moet de beker staan? de
toekomst hangt mede af van de plek
waar hun thuisbiljart komt te staan. En
dat staat in café Domper…. De leden
hopen, net als zo veel mensen in Bakhuizen, dat er iemand komt die het café
gaat voortzetten. Want, dan hebben
ze naast een plek voor de beker, ook
weer vooruitzicht op veel gezamenlijk

HEMELUM
ZONDAGSSCHOOL
Ien yn Jezus
Hallo jongens en meisjes,
Vanaf 9 september start de Zondagsschool
in Hemelum weer. Iedere zondagochtend
ben je van harte welkom. Een keer geheel
vrijblijvend komen kijken, is ook erg leuk.
Je mag eerst met je ouders / grootouders /
verzorgers naar de Nicolaas kerk toe (9.30
uur), daarna ga je met de leiding naar de
Begine, maar je mag ook rechtstreeks naar
de Begine toe, daar is er leiding om 09.50
uur. We luisteren naar een mooi verhaal
uit de bijbel, gaan knutselen of we maken
een mooie kleurplaat.
Kom je ook? We zien naar je uit.
De leiding van de zondagsschool,
Annieke, Anneke, Willeke, Etty en Dorenda
Voor informatie kunt u bellen met:
Annieke 0622644394 of met
Anneke 0610743305

SEPTEMBER 2018
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HELP MD
DE WERELD UIT
De Doppenactie
In Op ‘e Hichte van september 2017 hebben wij (Anke en Piet Postma) over deze
actie geschreven. 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!
Omdat de eisen/voorwaarden van het recyclingbedrijf strenger zijn geworden willen
we nog een keer laten weten wat er ingeleverd kan worden.
Hieronder volgt de nieuwe lijst:
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!

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

GAASTERLANDSE
HEUVELEN WANDELTOCHT
2018
Bakhuizen. De 7de Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht, die zaterdag 30 juni
werd georganiseerd door de wandelafdeling van de V.V.Bakhuizen, heeft ondanks
het warme weer meer dan 500 wandelaars
getrokken. De deelnemers kwamen uit het
hele land. Vooraf werd de route nog door
2 mountainbikers verkend om alles uit te
sluiten.

1. Metaal
Kroonkurken van (bier-)flesjes.
Metalen hulsen/doppen van (wijn-)flessen.
Deksels van glazen potten.
1. Aluminium
Aluminium bier- en frisdrankblikjes.
Liefst platgemaakt.
P.M. Een belangrijke wens van ons is om
plastic en metaal gescheiden en schoon
in te leveren. Als het niet schoon is krijgen
we veel last van ongedierte (o.a. mieren).
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De mooie route voerde langs het IJsselmeer bij Mirns, door de bossen, de mooie
Wildemerk en de Morra. Er was een niet
meer weg te denken gezellige koffiekraam
onderweg en rustpunten, waar wat kon
worden genuttigd. 40 vrijwilligers van de
voetbalclub Bakhuizen waren deze dag
onmisbaar.

DE ACTIE VAN
BRECHT TERPSTRA
Ik ben Brecht Terpstra, ben 8 jaar en zit in
groep 6 bij juf Alie. Mijn vader is Marcel
Terpstra en mijn moeder is Suzanna Bekkema. Wij wonen aan het Pastoor Coendershof 8.
Op 6 oktober aanstaande ga ik samen
met mijn moeder in Rotterdam meedoen
aan de New York Mini Marathon van het
Diabetes Fonds.

Ik hou namelijk van rennen en kom graag
in actie voor het goede doel. Ik moet nog
even flink trainen voor de 4,2 kilometer die
ik ga hardlopen, maar ik heb er super veel
zin in.
De volgende wandeltocht, die altijd de
laatste week van juni en eens in de twee
jaar word georganiseerd, is 27 juni 2020.
SEPTEMBER 2018

11

Want, samen met alle deelnemers doe ik
mijn best om zo veel mogelijk geld in te
zamelen voor diabetesonderzoek. Help jij
ook mee om meer onderzoek mogelijk te
maken? Sponsor mij dan via:
www.newyorkminimarathon.nl/actie/
brecht-terpstra. Stap voor stap. Kilometer
voor kilometer. Samen brengen we de
genezing van diabetes dichterbij.
Super bedankt; ook namens alle mensen
met diabetes type 1 en 2!
Groetjes Brecht

WONINGEN MET ZORG
IN BAKHUIZEN
Er wordt gewerkt aan Woningen met Zorg
in Bakhuizen.
Sinds de start van Better Bakhuzen leeft de
wensom in Bakhuizen woningen met zorg
te creëren. Het gaat daarbij om appartementen voor mensen, die een zorgbehoefte hebben. Het is vooral bedoeld voor
mensen, die het thuis met thuiszorg alleen
niet meer redden. We proberen dat door
lage prijzen toegankelijk te houden voor
iedereen. Inmiddels is er een werkgroep
gevormd, die op 7 augustus voor de eerste maal bijeen is gekomen. De acties die
nu volgen bestaan vooral uit het voeren
van gesprekken met externe partijen, lees
organisaties die er geld in willen steken of
die de gevraagde zorg willen leveren, die
wat voor dit project kunnen betekenen.
Daarbij zal geleidelijk duidelijk worden, wat
de mogelijkheden zijn en op welke locatie.
Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur een email naar:
dorpshulpbmrh@gmail.com
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NIEUWS VAN STICHTING
BAKHÚSTER FEEST
Na ons bericht in de vorige ‘Op ‘e Hichte’ is
er veel overleg met de verschillende buurten geweest en we kunnen jullie meedelen
dat het bestuur helemaal op sterkte is! Alle
buurten hebben een bestuurslid en dat betekent dat we ook in 2019 een Bakhúster
Feest kunnen organiseren, en wel van
donderdag 13 t/m zondag 16 juni 2019. In
overleg met de buurtbesturen is besloten
om het feest met één dag in te korten.
We gaan in september overleggen over
het thema en de activiteiten. Heb je nog
leuke ideeën voor een thema of een activiteit, geef ze door aan de vertegenwoordiger van je buurt of aan je buurtbestuur!!
Het bestuur ziet er voor de komende
periode als volgt uit:
Voorzitter:
Jiry Bruinsma		

Mirns		

Secretaris:
Geeske Homma

Sint Odulphusstraat

Penningmeester:
Bertus Postma

Oan ‘e Feart

Hans & Siska Bosma
Tineke de Ridder
Marijke Deden
Andries Bosma
Bea Dijkstra
Marten de Vreeze
Gien van der Wal
Jantina de Boer

Bakwei/Túnkershof
Drie in Één
Heechhiem
Holle Hichte
Joh. Nagelhoutlaan
Rijsterdijk
T. de Boerstraat
De Toekomst

Op zaterdag 13 oktober organiseren we
de Bonte Avond. Een gezellige avond voor
en met alle buurten. Deze keer een avond
vol muziek met Grytz en Grize. Iedereen is
van harte welkom, om 20.30 uur in De
Gearte!!
OP ‘E HICHTE

BOERINNEN VAN NU

30-01		
Opgeruimd staat netjes! 		
		(Thea Rodenburg)

De “Boerinnen Van Nu” organiseert ongeveer 7 tot 8 keer per jaar een bijeenkomst.
Dit is meestal de laatste woensdag van de
maand. De bijeenkomsten worden gehouden in “Het Dorpshuis” te Nijemirdum en
starten om 20.00 uur. Natuurlijk gaan we
er ook wel opuit! We proberen altijd “up to
date” te blijven. Via onze facebookpagina: Boerinnen van nu, houden we jou, als
boerin op de hoogte van al onze avonden.

27-02		

Laat je verrassen!

30-03		
De bloemetjes buiten zetten
		
(Excursie Van Bentum, te 		
		Marknesse)

Het bestuur bestaande uit: Hanneke
Westra (Oudemirdum), Henny Binnendijk
(Oudega), Etty Visser- de Groot ( Rijs), Aukje de Jong (Molkwerum) en Grietje Venema (Elahuizen)hebben dit jaar ook weer
een mooi programma gemaakt.
Hieronder volgt de agenda. Wil je ook eens
komen kijken? Je bent van harte welkom!
Heb je vragen? Of anders? Dan kun je mailen naar: boerinnenvannu@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Etty Visser – de Groot (secretaris)
21-09		
		

Conny v/d Top (In samen		
werking met LTO en VVB)

31-10		

Edukans ( Jenny Mulder)

28-11		
Betervee met Betervee?
		(Wim Schieten)
12-12		
Christmas time
		(Flowerly, te St. Nicolaasga)

SEPTEMBER 2018
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BEO SEIZOENSSTART
Start seizoen 2018/2019
Om jong en oud, in en om Bakhuizen, kennis te laten maken met verschillende sporten, vindt u hieronder de trainingstijden per
sport. Iedereen mag gratis en vrijblijvend
2x deelnemen aan een les of training naar
keuze.

De meeste trainingen en lessen vinden
plaats in M.F.C. de Gearte te Bakhuizen.
(meestal via achteringang)
Kom gerust langs en neem meteen uw
sportieve outfit mee!
Zo maakt u kennis met enthousiaste leden
en trainers en wie weet bent u straks één
van onze nieuwe sporters.
Meer info over de verschillende sporten op
www.sportfederatiebeo.nl

Volleybal

Gymnastiek

Badminton
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SPEURTOCHT NAAR
MIJN OPA
Een maand of acht geleden begon ik aan
een zoektocht rond mijn familiegeschiedenis. In eerste instantie naar voormoeders.
Mijn oudste kleindochter Denise wordt in
november 21. En ik bedacht me dat je
eigenlijk zo weinig weet van de mensen
die er voor ons waren. Want ook ik wist
niet heel veel van mijn directe voorouders.
Grootouders waren allen overleden ten tijde van mijn geboorte (dacht ik). Het zou
mooi zijn dit eens wat nader uit te zoeken
en zodoende een kleine stamboom te
maken als cadeau voor Denise. Niemand
had mij gewaarschuwd dat zodra je in het
verleden duikt je haast niet meer boven
kan komen. Het krijgt je finaal te pakken.
Fascinerend hoe papieren namen transformeren in mensen van vlees en bloed
en verbazingwekkend wat je stapsgewijs
zoekende en vragende allemaal te weten
komt.
Zo blijken drie van mijn vier voormoeders
Friezinnen te zijn, zelfs een Helena Slag,
geboren in 1817 te IJlst, het stadje waar ik
sinds oktober 2017 woon, Neeltje Vliegop,
geboren op Terschelling en de laatste,
Grietje Koster geboren in Heerenveen,
waar ook mijn jongste zoon in 1973 werd
geboren. Hoe dichtbij kan het komen? Ik
heb van drie kanten Fries bloed, daarom
voelde ik me vanaf dag één tús in Fryslân.
(Ik woonde in 1973 al in Fryslân). Maar nu
naar de essentie van deze brief: Waren het
eerst enkel de voormoeders waar ik interesse in had, opeens werden het ook mijn
beide opa’s. De ene een socialist in hart en
nieren, strijdende voor havenarbeider, marine personeel en kansarme gezinnen, wethouder van sociale zaken en in de breedste zin van sociale zaken en in de breedste
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zin van het woord opkomend voor de gewone man en vrouw en daar ook ten onder in gegaan; de ander een boekhandelaar en kunstschilder die op oudere leeftijd
(58) plots de kuierlatten nam en zich op
vrijersvoeten begaf.

Opa Albertus, oma Gerritje en hun gezin.
De baby is mijn moeder Hendrika Johanna
Nijkamp.

Deze Albertus Nijkamp, geboren 11 november 1877 te Deventer, trok in januari
1936 de voordeur van de echtelijke woning achter zich dicht en verdween uit het
zicht. Later bleek hij samen met ene Anna
Catharina Grobben in Amsterdam verder
door het leven te kuieren. Opa Albertus
trouwde aldaar in 1947 met zijn Anna en
overleed in maart 1958, 80 jaar oud. Hij ligt/
lag begraven op de Nieuwe Ooster. Zijn
weduwe, diezelfde Anna, geboren in 1892
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te Almelo, zou op 86-jarige leeftijd nog uit
Amsterdam vertrekken naar Bakhuizen.

TREFPUNT

Zij ging daar wonen aan de Skuniadijk 19.
Bij haar dochter die dezelfde voornamen
en achternaam droeg als haar moeder.
Anna Catharina Grobben. Of deze dochter gehuwd was daarvan heb ik (nog )
geen idee. Saillant detail is dat de 86-jarige
Anna Catharina Nijkamp-Grobben over de
honderd werd. Zij is in 1992-1993-1994 overleden. Ik ben op zoek naar mensen die
haar hebben gekend, die haar dochter
hebben gekend, die wellicht weten hoe ik
uiteindelijk vind wie ik zoek. Namelijk Corrie of Connie Meijers, kleindochter van de
oude Anna Catharina Nijkamp-Grobben.
De reden is: ik zou graag willen weten hoe
het haar vader Augustinus Adrianus Fredericus Meijers, roepnaam Guus is vergaan in
zijn verdere leven. Hij is namelijk de zoon
van Anna Catharina Grobben, hij werd
geboren op 13 april 1925 te Amsterdam als
zoon van Adrianus Meijers en Anna Catharina Grobben. Ten tijde dat zij verderging
met mijn opa Albertus in of omstreeks 1936
moet hij ong. 10-11 jaar oud zijn geweest.
Hij kwam terecht op een kostschool.
Ook zoek ik naar verhalen en foto’s van Albertus en Anna. Het is allemaal lang geleden, ik veroordeel niet en heb geen enkel
oordeel over wie dan ook. Wie zonder zonde is ;-). Mensen zijn boeiend in al hun onvolkomenheid. Ik zoek naar ontbrekende
puzzelstukjes. Hoop dat iemand mij hierin
verder wil- en kan helpen.

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum in de parochiezaal achter de
kerk.Het is iedere woensdagochtend op
van 10.00u. tot 11.30u. open. 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. Ook is de kerk open om u de
gelegenheid te bieden om in alle rust te
bidden of een kaarsje aan te steken.

Warme groet,
Joke van den Engel, IJlst, tel. 0515769011

Samen eten
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Op de 1e dinsdag in oktober gaat het Samen Eten weer van start.
Locatie: De Gearte. Eigen bijdrage € 7,50
Meer inlichtingen:
Hanneke Nieuwenhuis tel: 0686671097

OP ‘E HICHTE

Ziekenzondag
Iedereen is van harte welkom!!
Ieder jaar organiseert Caritas een verkorte
viering voor Parochianen die elders in een
verpleeg/verzorgingshuis verblijven maar
ook thuiswonende parochianen die niet
zo goed mobiel meer zijn. Na afloop van
de viering is er gezamenlijk koffiedrinken in
de Parochiezaal. Wij versturen uitnodigingen maar mocht u geen uitnodiging krijgen en wilt u toch graag komen : WELKOM.
Hebt u vervoer nodig dan kan dit voor U
worden geregeld. Wij als Caritas zorgen ervoor dat er prettige stoelen voorin de kerk
staan zodat U in elk geval comfortabel
kunt zitten. Daarom is het wel fijn als wij
weten hoeveel personen hier gebruik van
willen maken. Zijn er nog vragen neem dan
gerust even contact op met Caritas.
Hanneke Nieuwenhuis : 0686671097
of Jitske Mous 0514 854899

Ziekenzondag
Locatie:		
Sint Odulphuskerk
Voorganger:		
Pastor Huiting
Koor:			HetGelegenheidskoor
Aanvang viering:
10.00 uur.

NIEUWSBRIEF
JAN MANKES
Nieuwe tentoonstelling:
Op het moment dat het Fries Museum in
het kader van de Culturele Hoofdstad
de graficus Maurits Cornelis Escher exposeert, brengt Homan-Hupkens in Prent en
Beeld in het Gaasterlandse Bakhuizen het
grafisch werk van een andere grote Fries:
Jan Mankes. Jan Mankes, die we natuurlijk
kennen van zijn bijna etherische stillevens,
mens- en dierportretten en landschappen,
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fijnzinnig in vele glacerende lagen geschilderd met de fijnste marterharen penselen,
heeft daarnaast ook verrassend sterke
prenten gemaakt. Het, in aantal, bescheiden grafisch oeuvre bestaat uit krachtige
zwart-wit houtsneden, tere etsen en een
enkele gravure en litho. Je komt hier dezelfde thema’s tegen als in zijn schilderkunst, al ligt de nadruk wat meer op dieren
en portretten, veelal van personen uit zijn
omgeving, vrouw, vader, moeder en zelfportretten.
De grafiek van Mankes is betrekkelijk zeldzaam (in de vakliteratuur spreekt men van
oplagen van 20 tot 50 exemplaren). In 1968
maakte William Kuik van de originele houtblokken en etsplaten nog een serie heel
goede afdrukken, door hem gesigneerd
en genummerd, in een oplage van 20 stuks.
Van deze serie heeft Homan-Hupkens in
Prent en Beeld uit een oude privécollectie
een flink aantal weten te bemachtigen en
mag hier, voor een bescheiden prijs, nieuwe eigenaars voor vinden.
De expositie Jan Mankes loopt van zondag
5 augustus t/m zondag 25 november 2018.
Daarnaast is er natuurlijk werk van onszelf
(bronzen beelden Sofie, etsen Reinder) te
zien.
Buiten de eigen galerie is ons werk de komende tijd ook te zien in:
Galerie del Campo, Wijster (29 juli - 9 september) met Ger de Rijk en Jan den Uyl.
Open stal, Olderberkoop (28 juli - 26 augustus) Reinder met vele anderen.
‘Verstild’- Tien kunstenaars zien het
Fochteloërveen, Centrum voor Prentkunst, Fochteloo (27 mei - 30 sept.)
Amelanderkaap, Ameland (1-30 nov.)
ACEC gebouw, Apeldoorn (15dec. – 13
jan. 1919)
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verenigingen met in totaal 2700 muzikanten uit heel Europa in actie tijdens de mars, show- en concertwedstrijden.

We hopen van harte u te mogen
begroeten,

Sofie Hupkens en Reinder Homan
Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Gaestwei 14, 8574 TM Bakhuizen
Geopend: iedere eerste zondag van de
maand van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Telefoon: 0514-581312 of
06-13020602

Op zaterdagmiddag 30 juni mocht Euphonia als allereerste korps aantreden bij de
Marsch- und Standspielbewertung. Met de
mars ‘Steady and Strong’ en het stilstaande
werk Spaanse werk ‘El gato cañí’ gaven zij
volgens de jury een prima visitekaartje af.
Het optreden was een prima start van het
muzikale weekend! Bij deze Marsch- und
Standspielbewertung wist Euphonia 80,38
punten te behalen en daarmee een gouden medaille in de wacht te slepen!
’s Avonds mochten de muzikanten van Euphonia nog een keer een extra optreden
geven. Bij dit speciale optreden zaten de
tribunes bomvol en gaf het enthousiaste
publiek Euphonia een staande ovatie.

EUPHONIA HAALT
GOLDMEDAILLE
Euphonia haalt goldmedaille in Duitsland
In het weekend van 29, 30 juni en 1 juli heeft
Muziekvereniging Euphonia meegedaan
aan de Rasteder Musiktage in Duitsland.
Tijdens dit weekend kwamen er 60 muziek18

In de week van 10 t/m 14 september komen de leden van Muziekvereniging Euphonia langs de deur voor onze jaarlijkse
koekactie!

OP ‘E HICHTE

GEBOORTE VAN EEN
OP ‘E HICHTE
Hoe de Op ‘e Hichte bij u in de bus komt.
(in de vorige editie stond dit verhaal in het Fries)

Voordat u deze krant op de deurmat vindt
is er heel wat werk verzet door een groot
aantal vrijwilligers. Het leek mij leuk dat
eens voor iedereen in beeld te brengen.
Eerst is er namelijk niets. Alleen een redactie. De redactie vergadert ongeveer 3
weken voor de deadline en bedenkt onderwerpen die er in moeten. Ze vragen
mensen om ergens iets over te schrijven,
ze schrijven zelf en ze doen interviews.
Natuurlijk zijn er veel mensen die al weten
dat als je wat instuurt naar ons mailadres
(op.e.hichte@bakhuizen.nl) dat dat dan bij
twee redactieleden aankomt. De redactie
stuurt voor de zekerheid alle verenigingen
een mail dat de deadline in zicht is.
De redactie (op volgorde van foto): Lot
Brandt, Tryntsje Stienstra, Lida Koeman,
Rien Jansen, Jitske Mous, Dennis Ludema
en Lisanne Homma

Dennis zet het zo in elkaar dat het er mooi
uitziet en het zo goed mogelijk past, met
ook de advertenties er bij in. Zo komt het
tot een keurige krant.
De redactie kijkt de proefversie na.
Dennis verbetert de laatste dingetjes en
mailt hem dan naar de Jong yn Balk.

Esther Visser neemt op de terugweg uit
haar werk de doos vol dorpskranten mee
uit Balk en brengt ze naar Piet Bosma.
Piet telt voor elke bezorger het goede
aantal Op ‘e Hichtes uit en brengt ze naar
hen toe. De bezorgers (op volgorde van
foto): Vroni Postma, Wink Blomsma, Lotte
Bartels, Gerlof Thibaudier, Ruud van den
Berg, Tiede Melchers, Klaas de Jong en
Joop Melchers bezorgen de kranten in
hun buurt.

Ze verzamelen alles, ‘leggen’ het op volgorde, zoeken de meest geschikte foto’s uit
en sturen het naar Dennis.

SEPTEMBER 2018
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Bram Boehlé, de penningmeester van dorpsbelang
BMR, houdt bij wie er lid zijn
en wie dus recht heeft op
een dorpskrant. Daarnaast
zorgt hij er voor dat de adverteerders een rekening
krijgen en hij betaalt de drukker. Ruud van
den Berg, die ook bezorger is, zorgt voor
nieuwe advertenties. Dankzij al deze mensen krijgt u als abonnee voor € 8,= per jaar
180 bladzijden dorpsnieuws en voor dat
geld bent u dan ook nog lid van het dorpsbelang!

WYTLÂNSPAED

We zijn altijd blij met kopij. We kunnen altijd
nieuwe redactieleden en bezorgers
gebruiken.

Sinds kort mag op ons prachtige Wytlanspaed niet meer zo hard gereden worden.

Contact: op.e.hichte@bakhuizen.nl

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.
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GEROMMEL YN IT RYSTERBOSK
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KINDERKLEURBOEK

Mûs waard raar fan de mûts
Hy sprong der ôf
Syn eagen draaie
Syn earen hâldt er ticht
SEPTEMBER 2018

Ûle praat wiis,
mar Das…wol net
Earen ticht, mûts op
Mûts ALTYD op!
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Better Bakhuzen
BAKHUZEN ÛNDER
IEN DAK?
Praat mei op 24 september!
Zoals we in de vorige dorpskrant konden
lezen is er een serieuze gedachtewisseling
opgestart om te onderzoeken of het idee
een nieuw gebouw te realiseren waarin
zowel dorpshuis, school en andere voorzieningen gehuisvest kunnen worden, wenselijk en haalbaar is.
Aanleiding hiervoor is dat we een aantal
ontwikkelingen zien waar we als dorp op in
moeten spelen zodat Bakhuizen ook in de
toekomst een plaats blijft waar we graag
willen en kunnen wonen.
De ontwikkelingen die we zien zijn:
•
Scholen gaan integrale kind centra
(combinatie van kinderopvang, peuterzaal, onderwijs en buitenschoolse opvang)
worden.
•
Huisvesting van basisschool De Toekomst zal komende tijd opnieuw bekeken
moeten worden. Economische levensduur
van het gebouw loopt af.
•
Energietransitie: we gaan af van de
fossiele brandstof. Over op zon-, wind en
aardwarmte en energie-neutrale gebouwen.
•
Overheid trekt zich steeds verder terug. Mensen moeten elkaar meer helpen in
plaats van zorg door de overheid. Oudere
bewoners blijven steeds langer zelfstandig
wonen maar hebben wel voorzieningen in
het dorp nodig om dit mogelijk te maken.

•
Steeds meer mensen beginnen voor
zichzelf en worden ZZP’er. Velen hebben
een bedrijfsruimte nodig en starten thuis
op een zolderkamer of garage. Vaak is
dat niet ideaal (men mist sociale contacten en kan niet optimaal klanten ontvangen) en verhuist men naar een ‘bedrijfsverzamelgebouw’ met kleine bedrijfsunits
waar gebruik kan worden gemaakt van
gemeenschappelijke voorzieningen en
gemeenschappelijke ruimten.
Inmiddels zijn er een 3 tal bijeenkomsten
geweest en hebben een aantal mensen
een verkennend bezoek gebracht aan
zo’n multifunctionele centrum in Rottevalle om dit te bekijken en te horen hoe men
daar een en ander voor elkaar heeft gekregen.
Het hele proces begint met het durven
dromen over de ideale situatie. Op 24
september wil de initiatiefgroep graag de
geïnteresseerde bewoners van Bakhuizen
e.o. bijpraten en proberen een ‘droomplaatje’ (wat we als bewoners als ideale
situatie zien) samen te stellen. Het gaat
er dan om dat we durven dromen en zoveel mogelijk ideeën over gebruik van een
nieuw gebouw bedenken.
Wanneer:
Waar: 		

24 september 19.30 uur
De Gearte.

(De overige onderwerpen waar
Better Bakhuzen mee bezig is worden op 2
oktober besproken.)

•
Subsidies voor dorpshuizen en verenigingen worden afgebouwd of verlaagd.
Voor dorpshuis en school zijn energie en
onderhoud nu grote kostenposten; een
energieneutraal en nieuw gebouw zou
een welkome kostenreductie opleveren.
24
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Better Bakhuzen
IT IS WER TIID OM BY TE
PRATEN OER BETTER
BAKHUZEN
Na ruim twee jaar Better Bakhuzen is er al
veel bereikt, maar er wordt ook nog steeds
hard gewerkt aan meerdere plannen. It is
tiid om wer by te praten! Dinsdag 2 oktober aanstaande organiseert de Coördinatiegroep Better Bakhuzen wederom een
avond voor alle dorpsgenoten om hen te
informeren over de projecten. De avond
vindt plaats in De Gearte en start om 20.00
uur.
In februari 2016 werd het programma Better Bakhuzen voor het gehele dorp afgetrapt. Het doel, de uitdaging en de vier
onderliggende projecten werden gepresenteerd.
En alle aanwezigen konden de eerste suggesties verrijken met nog meer ideeën.
Daarna zijn vele dorpsgenoten als kartrekkers of projectleden aan de slag gegaan
met alle ideeën om deze verder uit te
werken naar concretere plannen. We zijn
nu ruim twee jaar verder en hebben met
elkaar al veel bereikt. Denk bijvoorbeeld
aan de oprichting van Dorpshulp, budget
voor een nieuw plein bij het Plantsoen en
een concreet voorstel voor het verfraaien van de entrees van ons dorp. En nog
veel meer… Via de Op ‘e Hichte heeft
de Coördinatiegroep Better Bakhuzen u
regelmatig op de hoogte gehouden van
de vorderingen en uitdagingen van de
verschillende projecten. Maar, bent u ook
zo benieuwd naar de meest actuele status
van de projecten? Kom dan naar de
Gearte op 2 oktober! Het wordt een avond
waarop de projectteams de huidige stand
van de projecten zullen toelichten en
we hierover kunnen bijpraten. Ook zullen
schetsen van het nieuwe plein bij het Plant-
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volop gelegenheid om vragen te stellen
en de huidige plannen en suggesties voor
een nog better Bakhuzen te verrijken met
meer ideeën. De avond vindt plaats op
2 oktober aanstaande in de Gearte. Om
19.45 uur staat de koffie klaar; we starten
om 20.00 uur met het programma. Noteer
deze dag alvast in uw agenda en kom ook
meedenken en –praten!
Wanneer:
Waar: 		

2 oktober 19.45 uur
De Gearte.

NIEUW SYSTEEM MAAKT
MELDING DOEN OVER
OPENBARE RUIMTE ERG
GEMAKKELIJK (06-06-2018)
Vanaf woensdag 6 juni werken wij met
Fixi. Dit betekent dat het voor u eenvoudiger wordt om een melding te maken over
de openbare ruimte. Heeft u iets gezien
in de openbare ruimte dat kapot is? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal, prullenbak,
bankje of ligt er een losse stoeptegel?
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Geef het door via www.defryskemarren.
nl/melding of via De Fryske Marren app.
Als u een melding wilt doen komt u op de
Fixi-website terecht. Daar omschrijft u uw
melding en voegt u eventueel een foto
toe. U kunt met of zonder account een melding doen. Vult u uw e-mailadres in? Dan
houden we u van de hoogte van de voortgang van uw melding. We gebruiken uw
gegevens alleen voor de afhandeling, uw
gegevens worden dus niet openbaar gedeeld. Naast uw eigen melding kunt u ook
andere meldingen in de gemeente bekijken. Heeft iemand anders bijvoorbeeld al
gemeld dat het bankje in uw buurt kapot
is? Dan kunt u dat ook zien.

De Bolderwein. Ûntwerp foar doarpsblombak fan Piet Mous foar Better Bakhuzen-kommisje Entrées, Routes en Groen.

App De Fryske Marren
In onze app vindt u onder andere het laatste nieuws, uw persoonlijke afvalkalender
(plus notificaties) en onze actuele openingstijden. Ook kunt u via de app van
gemeente De Fryske Marren contact met
ons opnemen of een melding openbare
ruimte doen. De app is bedoeld voor uw
smartphone en beschikbaar in IOS (App
Store) en Android (Google Play). Beide
apps hebben dezelfde functionaliteit.

DE BOLDERWEIN
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