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EENZAAM
Het is weer voorbij die mooie zomer… Gerard
Cox zong het al dertig jaar geleden. Hij bejubelt daarin de heerlijke zwoele zomeravonden aan het strand en kijkt met heimwee terug op een onvergetelijke zomerperiode. Dat
er door klimaatveranderingen ook wel eens
te veel zon en veel te weinig regen is gevallen, maakt deze zomer toch wel minder mooi
en romantisch. Dat het oplopen van de temperatuur, al is het maar enkele graden meer,
zo’n invloed heeft op die enorme aardbol
is deze zomer wel duidelijk bewezen. Als we
daarbij ook nog de vreselijke natuurrampen
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elders in de wereld zien, bekruipt mij toch
een gevoel van onbehagen. Moeder aarde,
waaruit wij zijn ontstaan, is in de war. En als
moeders overstuur raken, dan raakt dat ook
de kinderen. Tsja, zo zit ik dan te mijmeren
op een donkere herfstavond, terwijl het flink
waait en regent buiten. Herfst is voor mij de
mooiste tijd, omdat de natuur nog eenmaal
alle registers open trekt en haar mooiste
kleed laat zien. Terwijl ik door het dakraam
naar buiten kijk zie ik over de daken in de
verte de bonte kleuren van de boomtoppen.
Donker groen, grijs en roodachtige vlekken
met daar tussendoor felle geelgroen kruinen.
En daarboven de grijsblauwe lucht waarin
grijzig witte wolken drijven, die aan de onderkant oranje en lila kleuren door de ondergaande zon. Uit de radio klinkt het Toccata
en Fuga van Bach. Het is een prachtig stuk
orgelmuziek waarbij Bach alle registers opentrekt en je meeneemt naar hogere sferen.
Je voelt het door je hele lichaam stromen.
Die combinatie van zien en horen geeft mij
een geluksgevoel van schoonheid en vrede, waardoor mijn dakraam verandert in
een levend schilderij. Plotseling besef ik dat
mijn gevoelens te vangen zijn in deze kleine wereld om mij heen. Door de indrukken
die ik binnenkrijg en voor mij zelf verwerk.
Veel eenzame mensen zitten met hetzelfde
gevoel. Ze kijken naar binnen in een grijze
massa. En als ze naar buiten kijken, hetzelfde. En als ze Gerard Cox horen zingen dat
het voorbij is, zeggen ze: “Zie je wel, drie keer
niks”. Iedereen heeft wel van die dagen dat
alles tegenzit. Toch wil ik die mensen vragen
om eens anders naar de alledaagse dingen
te kijken. Kijk niet steeds achterom maar zie
vooruit. Probeer eens iets nieuws. Maak eens
een praatje met de mensen in je omgeving
en laat zien dat je meeleeft met hun lief en
leed. Iedereen heeft zorgen en kent de eenzaamheid van het verwerken van verdriet en
ziektes. Samen delen maakt het leven van
ieder mens mooier: het verdrijft de eenzaamheid en geeft liefde terug.

De Eachteister
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ITE YN DE BEGINE

TILLLEFOANLIST

Buorren 27
8584 VC Hemelum
(iedere 3de dinsdag van de maand)
inloop vanaf 12:00 uur, eten om 12:30 uur

Gemeente De Fryske Marren
Sociaal Wijkteam
Dorpencoördinator
Huisartsenpraktijk Dijkstra/Osinga
Dokterswacht
Politie/Ambulance
Algemeen alarmnummer
Dorpshulp BMRH
Buurtzorg
Thuiszorg

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

20 november 2018
18 december 2018
15 januari 2019
19 februari 2019
19 maart 2019
16 april 2019

140514
140514
0513-23900
0514-581287
0900 1127112
0900 8844
112
06 51444556
06 53675488
0515-461871

Aanmelden uiterlijk vrijdag voor bovengenoemde data via telefoonnummer 0648627537

SAMEN ETEN

€ 7.50 p.p. consumpties voor eigen
rekening

Op de 1e dinsdag in oktober gaat het
Samen Eten in de Gearte weer van start.
De datums zijn als volgt:

DORPSHULP BMR
Op dinsdag 4 december a.s. om 14.00 uur
start er een initiatief vanuit de Dorphulp met
het organiseren van een gezellige middag in
de Gearte. Op deze middagen, op de 1e
dinsdag van de maand, waarbij iedereen
welkom is, kunnen mensen elkaar ontmoeten voor een gezellig samenzijn. We willen
wat activiteiten organiseren: iets creatiefs –
spelletjes – repair café – u kunt vragen stellen
over Dorpshulp en alles waar behoefte aan
is.
U bent allen van harte uitgenodigd!
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Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

06 november 2018
04 december 2018
08 januari 2019
05 februari 2019
05 maart 2019
02 april 2019
07 mei 2019

De Gearte is open vanaf 12.00 uur en de
maaltijd wordt geserveerd om 12.30 uur.
Eigen bijdrage € 7,50 .Hiervoor krijgt u een
warme maaltijd+toetje. Consumpties zijn
voor eigen rekening.
Mocht U ook willen mee-eten neem dan
contact op met de coördinator:
Hinke Haarsma-Postma, tel: 0514 581861,
mobiel: 0615442351
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RECTIFICATIE SBF
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 of een activiteit, geef ze dan door aan de vertegenwoordiger van je buurt of aan je buurtbestuur.
Het bestuur ziet er voor de komende
periode als volgt uit:
Voorzitter:
Jirry Bruinsma		

Mirns

Secretaris:
Geeske Homma

Sint Odulphusstraat

Penningmeester:
Bertus Postma

BLOKHUT/GIDSEN

Oan’e Feart

Blokhut:

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

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

Voor de dinsdagavond zijn we op zoek naar
vrijwilligers die een paar avonden willen meedraaien als leiding. Belangstelling?
Meld je aan op
Blokhut-bakhuizen@hotmail.com
Gidsen:
Stagiaires gezocht voor de maandagmiddag/avond. Het is leuk en waarderend
“werk”. Goed voor je maatschappelijke
stage en/of studiepunten. Belangstelling?
Neem contact op met
Annie Mous tel: 0514 582349
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WANDELCOMMISSIE
GAASTERLANDSE
HEUVELEN WANDELTOCHT
Zoekt websitebeheerder
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. Misschien ook van belang dat je niet in het bestuur hoeft plaats te
nemen. We horen graag van je.
Inlichtingen bij:
Minke Molenaar tel. 581624
Bonny Sikkes tel. 581685 (06-30636114)

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 vitamine
D en de plaats daarvan in onze stofwisseling
en voeding. De naam “vitamine D” is een
verzamelnaam, allerlei tussenvormen worden er ook mee bedoeld maar in Nederland
bedoeld men vooral vitamine-D3! Aan vitamine D (= vit-D verder) worden verschillende
eigenschappen toegeschreven, maar de
meest belangrijke rol is het helpen opnemen
van calcium (= kalk) uit de darm. Dat is van
belang voor stevige botten zowel op jonge
als op oude leeftijd. Eerst bespreken we hoe
vit-D uit de voeding wordt opgenomen en
hoe het in het lichaam verwerkt wordt. Daarna bespreken we welke andere rollen het
zou kunnen spelen in ons lichaam.
Om aan voldoende vit-D te komen moet het
eten voldoende vit-D bevatten. Vit-D komt
vooral voor in vette vis (makreel, haring,
meerval en wild gevangen zalm) en in eierdooiers. Zelden wordt vit-D in planten gevonden en dan vooral in bepaalde in het wild
groeiende, eetbare paddestoelen.

OKTOBER 2018

5

Vit-D (D2 = ergocalciferol en D3 = cholecalciferol) wordt opgenomen in de dunne darm
en opgeslagen in het vetweefsel. Verder zijn
achtereenvolgens de lever en de nier nodig
om deze opgenomen vit-D om te zetten naar
de actieve vorm (eerst naar calcidiol en dan
naar calcitriol). Calcitriol is de meest actieve
vorm van vit-D die het lichaam gebruikt voor
de stofwisseling.
De huid speelt een belangrijke rol bij het maken van vit-D. De huid kan het stofje 7-dehydrocholesterol (ontstaan uit gewone cholesterol) omzetten naar provitamine D3 onder
invloed van het UV-B licht. Provitamine D3
wordt dan spontaan en traag omgezet in
gewone D3, hetzelfde stofje dat via de darm
uit voeding wordt opgenomen. In de zomer
(van april tot/met september) is de dagelijkse hoeveelheid vit-D die de huid aanmaakt
in Nederland voldoende voor de dagelijks
behoefte aan vit-D (10-20 microgram). In de
winter maken we gebruik van de voorraad in
het vetweefsel en wat er uit de voeding komt
en dat kan soms te weinig zijn.
Kinderen van 0-4 jaar en zwangeren hebben
een grotere behoefte aan vit-D. Ouderen,
mensen die weinig buiten komen en mensen
met een donkere huidskleur maken te weinig vit-D aan in de huid en moeten dus zorgen voor extra vit-D toevoer via bv. vit-D te
slikken. Om het vit-D op peil te houden moet
het dieet de juiste samenstelling hebben en
moet de huid voldoende aan zonlicht worden blootgesteld. De “risico groepen” moeten zorgen voor extra inname via een vit-D
supplement. Alle 4 “organen” betrokken bij
de vit-D stofwisseling (dunne darm, huid, lever en nier) moeten gezond zijn om hun rol te
kunnen spelen bij het aanmaken, opnemen
of verwerken van vit-D in ons lichaam. Chronisch zieken hebben vaak ook behoefte aan
extra vit-D. Een leuk idee: een vit-D tekort kan
ook worden aangevuld door bijvoorbeeld
voor enkele weken naar een zonnig oord te
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gaan en dagelijks een halfuur in de zon te liggen. Dan wel in zwemkleding en zonder zonnecreme! Als we dat eens op doktersrecept
konden doen…. :-)
Naast de kalkstofwisseling is vit-D soms in
verband gebracht met andere aandoeningen. Genoemd zijn ziekten van het immuun
systeem, hart en bloedvat ziekten, ontstaan
van bepaalde kankervormen en stemmingsstoornissen. Dat betekent niet dat deze ziekten behandeld kunnen worden met vit-D
maar wel dat een lage vit-D gehalte gezien
wordt bij deze patiënten. Dat moet natuurlijk
wel worden aangevuld. Voor verdere vragen
kunt u op het spreekuur bij uw huisarts terecht
maar er is ook veel informatie te vinden via
thuisarts.nl en voedingscentrum.nl.
Een fijne herfst toegewenst!

LEDENVERGADERING
IJSCLUB PHOENIX
Op vrijdag 30 november as is in café ‘t Syltsje
om 20.00 uur de jaarlijkse ledenvergadering.

HERBESTRATING
Rond week 45 zal de bestrating van de Steke, de Langebaan en Beurtskipper worden
vervangen door definitieve bestrating. Dit zal
overlast geven voor de betreffende buurt en
mogelijk ook omliggende straten.
Afsluiting en volgorde van de werkzaamheden zijn nog niet bekend maar zullen ongetwijfeld door de Fa. Roelofs en/of de gemeente worden aangegeven.

OP ‘E HICHTE

HEB JE HET AL GEHOORD?
de

OKTOBER 2018
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40 KEER NIJMEEGSE
VIERDAAGSE
Theo Agricola liep van 17 t/m 21 juli voor
de 40ste keer de Nijmeegse Vierdaagse.
Het was een zeer warme editie,elke dag was
net 30 graden,maar Theo zegt er geen last
van te hebben gehad,gewoon rustig doorlopen en genoeg eten en vooral drinken.
Theo traint niet speciaal voor de vierdaagse,hij loopt zo wie zo heel veel.
Omdat Theo de 70 is gepasseerd
hoeft ie “maar” 30km te lopen,
Al 28 jaar heeft hij hetzelfde kosthuis en vandaar vertrekt ie met de bus naar de startplaats en begint zijn tocht om 7 uur. Theo
loopt in zijn eigen tempo en zo geniet hij van
de fantastische sfeer en alle gezelligheid.
Is er veel veranderd in die 40 jaar.
Jazeker, in het prille begin liepen er 12.000
mensen mee ,nu zijn dat er 47.000 en ze
komen vanuit de hele wereld naar Nijmegen toe maar liefst 70 verschillende nationaliteiten lopen ermee op dit grootste wandelevenement van de wereld.
Ook zijn er nu veel meer muziekkorpsen langs
de route en dat vindt Theo reuze gezellig.
En Theo werd je nog feestelijk ingehaald?
Nou,dat viel wat tegen,het was een grote teleurstelling,gelukkig stond zijn hospita er met een grote bos bloemen.
Verder kreeg Theo een speciale medaille
omgehangen,waar ie supertrots op is,de
oorkonde werd opgestuurd en die hangt nu
tussen alle andere oorkondes op een mooie
plek in zijn woonkamer. De Nijmeegse
Vierdaagse
loopt Theo
niet
meer,
maar hij blijft
her en der
tochten lopen en natuurlijk loopt
ie graag in
zijn geliefde
Gaasterland
8

PRINSENBAL 2018 EN
Prinsonthulling
Dit jaar zal het Prinsenbal 2018 op zaterdag
17 november plaatsvinden in ’t Syltsje.
Om 21.00 zijn de deuren open en draait er
gezellige muziek. Voordat de nieuwe Prins
of Prinses bekend wordt gemaakt……….
Dat is om 23.11 uur! Zullen er speciale optredens worden gedaan en zal tevens Prins
Remconus opgenomen worden in de Senaat, wat dit jaar niet vanzelf gaat. Na
de onthulling is er een draaiend rad met
prachtige prijzen. En kan er tot in de laatste
uurtjes worden doorgefeest.
Tuinfeest
En dan nog even een korte terugblik op
het Tuinfeest Bakhuizen. Dit was op zaterdag 28 juli met Crazy DJ Team, 2 Stroke Music en de fantastische band Flannery met
hun doedelzakken speelden ze de sterren
van de hemel. Het was weer een super
geslaagde avond en deze keer troffen we
het met het weer. De heerlijke gekoelde
dranken vloeiden daarom rijkelijk en de
lekkere hapjes van de BBQ werden volop
genuttigd. Een mooie samenwerking tussen MFC De Gearte en CV De Blauwe Bok.
Alaaf, alaaf, alaaf!
Carnavals Vereniging “De Blauwe Bok”

OP ‘E HICHTE

GEARTE NIJS
Start seizoen
Het seizoen is inmiddels voor de Gearte al
weer volop aan de gang. Er wordt weer heerlijk gesport, flink vergaderd en mooie muziek
gemaakt. Als bestuur hebben we er weer helemaal zin in en we doen samen ons uiterste
best om alles weer vlotjes te laten verlopen!
We hopen ook dit seizoen weer vele gasten
te verwelkomen in de Gearte en er voor alle
dorpsgenoten te kunnen zijn op de momenten die voor hen belangrijk zijn.
Alweer 40 jaar Gearte
Dit jaar bestaat de Gearte 40 jaar, een mooi
moment om hier even bij stil te staan. En ook
zeker iets wat we moeten vieren. Want, de
Gearte is voor jong en oud dus al vele jaren
een belangrijke ontmoetingsplaats. Een plek
waar we zeker trots op mogen zijn! En als we
als dorp onze schouders er onder blijven zetten dan zullen er zeker nog meer mooie jaren volgen. Op 16 november a.s. zullen we
stil staan bij deze mooie mijlpaal als ook de
verbouwde foyer officieel wordt geopend.
Opening verbouwde foyer en kleine zaal
Na vele jaren trouwe dienst vond het bestuur het tijd dat de foyer en kleine zaal weer
eens grondig zou worden aangepakt. Voor
de zomer zijn we al los gegaan met de verbouwing; dat is u vast en zeker niet ontgaan.
Natuurlijk moest er eerst veel gesloopt worden om de nieuwe ruimte te kunnen creëren,
maar voor de bouwvak was er ook al best
veel opgebouwd. Inmiddels zijn we zover dat
de laatste puntjes op de i gezet kunnen worden. Het is ook nog even wachten op het bestelde meubilair zoals tafels en stoelen, maar
dan zijn we klaar voor de officiële opening
van deze prachtige nieuwe ruimte. We willen
natuurlijk iedereen bedanken die mee geholpen heeft om toe te werken naar dit mooie
eindresultaat. Helemaal super, we kunnen nu
weer jaren vooruit!
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Speciale gelegenheden:
De vernieuwde foyer is ook zeer geschikt
voor speciale gelegenheden. Heeft u iets
te vieren, bijvoorbeeld een familie- of bedrijfsfeest? Weet dat onze beheerder Sietske
graag met veel aandacht de volledige catering voor u verzorgd. Bijvoorbeeld een heerlijk buffet of lekkere hapjes voor bij de borrel;
Sietske denkt graag met u mee! Neem gerust
contact op en informeer naar de vele mogelijkheden!
Biljarten:
In de foyer hebben we ook een mooie plek
kunnen vinden voor een biljart. Heeft u dus
zin om af en toe een potje te biljarten? Dit
kan dus vanaf november ook in de Gearte.
Horeca assortiment vernieuwd
De verbouwing was tevens een mooi moment om het huidige horeca aanbod even
onder de loep te nemen. Er is gekeken naar
het assortiment, maar ook naar de kwaliteit
van de producten. Dus heeft u zin in een lekker hapje voor bijvoorbeeld bij de borrel. Een
nootje, een lekker stukje kaas of droge worst
met mosterd of een goede bitterbal? Kijk gerust even op onze vernieuwde kaart.
Feestelijke opening foyer op vrijdag
16 november
Graag willen we natuurlijk alle dorpsgenoten
het mooie eindresultaat van de verbouwing
laten zien. We hebben hiervoor een feestelijke opening gepland op vrijdag 16 november
aanstaande om 20.00 uur. Onder het genot
van een hapje, drankje, gezellige live muziek
en een goed gesprek met andere dorpsgenoten, kunt u even rond kijken in de nieuwe
foyer. Wees welkom en kom even sfeer proeven in de vernieuwde Gearte!
Kinderbingo in herfstvakantie
Speciaal voor de kids van groep 3 tot en met
8… Kom in het laatste weekend van de herf
stvakantie samen met al je vrienden en vrien
9

dinnen naar de Gearte, want daar staat dan
alles klaar voor een super gave en gezellige
bingomiddag! We spelen maar liefst 5 rondjes.
Vergeet niet een pen of stift mee te nemen en
wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar
van één van de te gekke prijzen… BINGO!
Datum: 27 oktober // Aanvang: 14.00 uur // Voor:
kinderen van groep 3 -8 // Entree:
€ 5,00 inclusief limonade en chips

Informatieavond herinrichting Plantsoen
(door gemeente)
27 oktober 2018
Tijd: 10.00 - 11.00 uur

Leuke kinderbingo (voor kinderen uit groep 3 t/m 8)
Entree: € 5,00 uur inclusief limonade en chips
Aanvang: 14.00 uur
Aanvang: 20:00 uur

06 november 2018
Samen eten Caritas

16 november 2018
Feestelijke opening vernieuwde foyer / jubileum
Gearte		
Tijd: 20.00 uur
17 november 2018

18 november 2018

22 oktober 2018

Grandioze bingo

Nevobo competitiewedstrijd BEO heren
19.00 uur: BEO heren 1 – VC Bolsward

Intocht Sinterklaas

Agenda

Kabouter voleybal

10 november 2018

Aanvang: 12.00 uur

08 november 2018
Servicepunt gemeente De Fryske Marren
Van 9.00 tot 11.00 uur
08 november 2018

Jubileum concert Shantykoor
20 november 2018
Lezing ‘Gevolgen van 1e Wereldoorlog voor Friesland en de Friezen door Kees Bangma Aanvang:
14.00 uur
25 november 2018
Jubileum concert Euphonia
29 november 2018
Servicepunt gemeente De Fryske Marren
Tijd: 09.00 - 11.00 uur
30 november 2018
Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19.00 uur: 4 wedstrijden
01 december 2018

Servicepunt gemeente De Fryske Marren
Van 9.00 tot 11.00 uur

Nevobo competitiewedstrijden - BEO
19.00 uur: BEO heren 1 - Kwiek HS1

09 november 2018

04 december 2018

Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19.00 uur: 4 wedstrijden
09 november 2018
Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19.00 uur: 4 wedstrijden
09 november 2018
Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19.00 uur: 4 wedstrijden
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Samen eten Caritas

Aanvang: 12.00 uur

Gezellige middag door Dorpshulp BMHR
Aanvang: 14.00 uur
Bestuur
Voorzitter vacant, René Glashouwer, Klaas Muizelaar, Julia Reekers, Robert Terpstra, Margriet &
André van der Weij, Liesbeth Wijnia
Beheerder:
Sietske Terpstra (0613060479)
email: beheerder@degearte.nl)
OP ‘E HICHTE

ACTIE 4 KIDS
SCHOENENDOOSACTIE
Hallo kinderen, geïnteresseerden en
scholen,
Dit jaar doet de zondagsschool uit Hemelum weer mee met de schoenendoosactie. Het is de bedoeling om een jongen of
een meisje erg blij te maken met een mooi
versierde, goed gevulde schoenendoos.
Deze jongens en meisjes leven in moeilijke
omstandigheden. Dit jaar gaan de dozen
naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavie, Roemenie, Oekraine en naar vluchtelingenkampen op Lesbos.

Rijs 0683249766) of in de kerk. De leiding
van de zondagsschool zorgt ervoor dat
de gevulde dozen bij het verzamelpunt in
Sneek komen.
•

Elke doos heeft 5 euro verzendkosten nodig.

We hopen weer op veel dozen. Dus……
Doe mee en maak een kind blij met een
mooi gevulde schoenendoos!

Wat kunnen wij doen?
•
Een schoenendoos versieren. Op
zondag 21 oktober 2018 doen we dit met
de kinderen tijdens de zondagsschool.
Kom je gewoon niet op de zondagsschool,
maar wil je wel een doos versieren, dan
ben je deze ochtend van harte welkom.
Om 9.45 uur is de leiding in de Begine. Je
mag zelf een doos meenemen. Echter we
hebben ook schoenendozen. Versier je liever een doos thuis, dan mag dat natuurlijk
ook.
•
De doos gaan we dan natuurlijk vullen. Bij de doos krijgen we een flyer waarin precies staat wat er wel en niet in mag.
Hierbij een tip: er worden jaarlijks meer dozen gemaakt voor meisjes dan voor jongens. Dus laten we dit jaar de jongens niet
vergeten. De flyer zijn te verkrijgen bij de
leiding van de zondagsschool.
•
Inleveren van de doos. Uiterlijk zaterdag 10 november 2018 mag je de doos
inleveren bij Annieke (Pastorywei 12 Warns
0622644394), bij Etty (Hegeburchsterwei 1
Rijs 0683249766) of in de kerk. De leiding
van de zondagsschool zorgt ervoor dat de
gevulde dozen bij het verzamelpunt in
12

JUBILEUMCONCERT 20
JAAR BAKHÚSTERHEECH
SJONGERS
Zondag 18 November 2018 is het precies 20
jaar geleden dat het koor is opgericht met
als thuis haven de Gearte in Bakhuizen.
Wie jarig is trakteert dat doen we met een
gratis entree kopje koffie + ?. Deze zang
en muziek middag starten we om 13.30
uur met Grytz en Grize o.a een playlist van
popklassiekers van de jaren ‘60 tot op heden en om niet te vergeten de Fryske singels met o.a Tiid leas Sweevjend.
14.00 uur Opening en de Bakhusterheech
Sjongers die zingen over het mooie Gasterlan shanty’s en ?. En op dit gratis jubileum
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concert komen de Top en Twel Sjongers
ook in actie dit koor met 30 leden heeft als
thuis haven Oppenhuizen - Uitwellingerga
zingen shanty’s die overspoeld worden
door zwoele ....... Dus kom zondagmiddag 18 november 2018 naar de Gearte in
Bakhuizen naar het jubileumconcert van
20 jaar Bakhústerheech Sjongers. De zaal
open 13.30 uur warming up met Grytz en
Grize en 14.00 uur officiele opening met de
artiesten zoals beschreven en om 17.15 uur
de cooling down met Grytz en Grize.
Jubileumcommissie en P.R Doede de Vries

BUURTVERENIGING MIRNS
BESTAAT 40 JAAR
Zaterdag 22 september was het landelijke burendag. in Mirns was deze burendag
wel een hele speciale,want de buurtvereniging Mirns vierde haar 40 jarig bestaan.
Ooit is de buurtvereniging opgericht, omdat de melkrijder (Lyckle Koopman) er mee
op hield. Er moest geld verzameld worden
voor het afscheidskado en dat was best
veel werk. Daarom bedacht men toen
40 jaar geleden om een vereniging op
te richten. Buurtevereniging Mirns 40 jaar!
Heel veel inwoners van Mirns kwamen naar
Camping “De Braamberg” om deze bijzondere dag mee te vieren.De organisatie
had daar een mooi programma in elkaar
gezet. Onder het motto “ heel Mirns bakt”
hadden vele Mirnsers hun best gedaan om
de mooiste en lekkerste taarten te bakken. Heel veel kinderen hadden hier ook
aan mee gedaan en de mooiste creaties
stonden uitgestald. De Mirnsers mochten
hun stem uitbrengen op de mooiste taart,
maar om de lekkerste taart te beoordelen
had de organisatie een professionele bakker, Rianne Koopman van Bakkerij Twijnstra, uitgenodigd. De lekkerste taart werd
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gebakken door Tjalke Albada, het was
zijn allereerste baksel ooit en meteen de
hoofdprijs. Hanneke Vergeer ging er met
de mooiste taartprijs vandoor. Bij de kinderen,die ook de fraaiste taarten hadden gebakken, ging de eerste prijs naar de kleinkinderen van de fam. Ooyer Vervolgens
werden de inwoners van Mirns getest op
hun kennis over Mirns. Door deze quiz,kwamen we ook wat meer te weten over Mirns:
Mirns telt nu 130 inwoners en we hebben
maar liefst twee rijksmonumenten in ons
kleine dorp te weten “ de klokkestoel met
schilddak” en de “ windmotor” aan de
rand van het IJsselmeer bij natuurgebied “
De Mokkebank”. Een rijksmonument in Nederland is een gebouw of object dat van
algemeen belang is wegens de schoonheid,de betekenis voor wetenschap of de
historische waarde. Marianne Albada wist
het meeste over Mirns.
Het was een geslaagde burendag, die
werd afgesloten met een gezamenlijke
maaltijd.
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BURENDAG
SEPTEMBER 2018
Oan `e Feart 2018
Het liep eerst toch wat anders dan we
hadden gedacht.
Het bestuur was al op tijd begonnen met
een programma voor de jaarlijkse burendag en na een positief antwoord van het
Oranjefonds konden we de plannen ten
uitvoer gaan brengen.Het repareren van
de buurt plantenbakken, het uitzoeken
van nieuwe beplanting, reserveren van
een tent, reserveren van een springkasteel
voor de kinderen, schoonblazen van stofzuigers, BBQ, aan alles was gedacht. Maar
het weer bracht zoveel windkracht dat: de
tentverhuurder niet vrijdags zou komen en
moest zien hoe het zaterdag zou gaan, de
springkasteel verhuurder heeft alle reserveringen afgezegd vanwege de vele risico’s.
Tja, en nu? Met deze berichten zou wel
het gezelligste deel van de dag op losse
schroeven komen te staan….de BBQ….in
de buitenlucht eten? Maar Tjitte Agricola bood aan dat we wel achter de boerderij konden gaan staan. Dan staat een
tent immers geheel in de luwte! Prachtig
aanbod!De verhuurder overtuigd en werd
toch de tent op zaterdagochtend opgezet. In de luwte voor de rest van de dag.
Helaas dit jaar voor de kinderen toch geen
springkasteel, safety first! Maar met een
krachtige wind hebben we zaterdags toch
alle plantenbakken voorzien van nieuwe
aarde en planten, zijn er 9 stofzuigers met
perslucht ontdaan van inwendig stof, zijn
alle eigen tafels en stoelen langs de weg
opgehaald en later weer aan huis terug
bezorgd, hebben we in de warme tent ’s
avonds met ruim 50 personen gezellig ontspannen gekletst, hebben we buiten op 2
BBQ’s heerlijk vlees uit Balk kunnen rooste-
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ren en in de tent opgegeten, hebben de
kinderen diverse keren een bingo spel gedaan met leuke kleine prijsjes, hebben we
geen regen gehad en dus kijken we als
buurtvereniging terug op een geslaagde
burendag. Op naar volgend jaar met hopelijk een wat langere nazomer.

Johannes Nagelhoutlaan
Op 22 september was de nationale burendag 2018 De bewoners van de Johannes
Nagelhoutlaan hadden hun burendag gepland op zaterdag 15 september.
De weergoden waren ons goed gezind.
Wat was het prachtig zonnig weer dag
deze dag. Dit jaar hebben we niet getimmerd of geknutseld. Maar hadden we een
heus uitje voor jong en oud ! Om 15.00 uur
allemaal verzamelen en met z’n allen op
de fiets naar Koudum. Waar we om 15.30
uur aankwamen. Hier was de Pitch en Putt
gereserveerd. Na een heerlijk kopje koffie/
thee, konden we aan de slag. Een ieder
werd verdeeld in groepjes, waarna we uitleg kregen over de spelregels. Na een wat
aarzelende start kreeg een ieder de slag te
pakken. Mooi om te zien! Sommigen sloegen hele slechte ballen, maar er waren
ook die uitzonderlijk goed presteerden.
En zoals zo vaak, als het tijd is om te stoppen, wil een ieder doorgaan. Maar aan
alles komt een eind. Zodat we om half zes
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weer richting Bakhuizen gingen.
Als afsluiting hebben we genoten van een
heerlijke barbecue in een prachtig versierde tuin. Het was een geslaagde burendag.

De Toekomst
Hierbij een kleine impressie van buurtvereniging de Toekomst. We hebben burendag gevierd op 22 september onder het
genot van een hapje en een drankje.
Ook zijn we bezig geweest met ideeën
en het uitvoeren van onze nieuwe buurtversiering. Het was een gezellige middag/
avond.
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Havenkwartier
De vuurdoop voor het Havenkwartier, voor
het eerst deed de buurt mee aan de burendag! Deze werd gehouden, hoe kan
het ook anders, in en rondom Café ’t Syltsje. Na een lekker (ge-)bakje, gingen de
mouwen omhoog. Samen kerstversiering
maken! Er waren van tevoren al de nodige
voorbereidingen getroffen door met name
Frans van der Werf. De overige buurtbewoners konden daardoor meteen aan de
slag. De prachtige versiering zal de komende jaren onze buurt een warme aanblik
geven rondom de feestdagen! De kinderen gingen aan de slag met het timmeren
en verven van vogelhuisjes. Dit werd heel
serieus aangepakt, de huisjes zijn geschikt
voor heel veel “Fremde Fûgels”! Als afsluiting een heerlijke barbecue verzorgd door
’t Syltsje. Wij kunnen terug kijken op een
geslaagde, gezellige Burendag.
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Sint Odulphusstrjitte
Op de ‘Burendag 2018’ hie de Sint Odulphusstrjitte in belangrike opdracht: wurkje
oan it nije fersierplan foar de strjitte.
It bestjoer hie dêrfoar jild oanfrege en tasein krigen fan it Oranjefûns. We begongen
op tiid mei kofje en dêrnei gongen we los:
We hawwe de ljochtsnoeren fan de feestferlichting repareard sadat we gjin koartsluting mear krije en strikken en slingers
makke foar de krystbeam yn ús strjitte. It
wie geweldich hoe’t eltsenien dy’t der wie
holpen hat! De bern waarden ek fersierd.
It wie ek noch ris prachtich waar, sadat we
lekker bûten mei elkoar middeis ite koene.
Alles wat gebeure moest is gebeurd. We
kinne hast net wachtsje oan’t de krystdagen om it út te prebearjen! Nei ôfrin wie it
noch net ôfrûn: doe ha we it, mei in pilske, der noch efkes oer hawn by Wieger en
Liesbeth ûnder it ôfdak.

Iedereen werd uitgenodigd om mee te
doen met een heel ‘t Herntsje bakt wedstrijd. Hier werd goed gehoor aan gegeven.
Rond 14.30 hebben we het programma
doorgenomen onder het genot van een
bakje koffie en thee. Rond 14.45 zijn we
gestart met het maken van een aanvulling
op de buurtversiering. Voor de kinderen
hadden wij een knutselmiddag georganiseerd, zij hebben leuke maskers, kaarten
en windmolentjes gemaakt. Na het knutselen hebben ze de gehele middag en
avond gespeeld. Tussen het klussen en
knutselen door werden de baksels aangesneden en rijkelijk geproefd. De taarten
werden beoordeeld door de buurtbewoners, de mooiste en de lekkerste taarten
kregen een oorkonde en iets lekkers. Rond
17 uur werden de doppen van de flessen
geslagen en de kurken uit de wijnflessen
geknald. ‘s Avonds mochten wij genieten
van een heerlijk buffet. Gezelligheid had
de boventoon, zo werd er nog tot de late
uurtjes nagezeten. Kortom ,burendag is
wederom goed geslaagd.

‘t Herntsje
Twee jaar geleden hebben wij voor het
eerst mee gedaan aan de nationale burendag, na veel positieve reacties en de
grote opkomst hebben we ervoor gekozen
om dit jaar weer mee te doen.
Het bestuur heeft een overvol programma
op papier gezet.
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Bakwei /Túnkershof
Het was natuurlijk spannend of de eerste
herfststorm door zou zetten, die precies op
de burendag zou vallen. Maar gelukkig
waren de weergoden met ons die dag .
Wat hebben we genoten en ook de kinderen hadden veel vertier en plezier. De
wind was niet zo krachtig als ze voorspeld
hadden. Dus al in de vroege morgen vertrokken 2 sterke mannen naar Witmarsum
, om het springkussen op te halen. Zodat
dat 10 uur startklaar stond voor de kids die
heerlijk konden spelen, terwijl vele andere
buurtjes konden genieten van een heerlijk
bakje koffie of thee. Rond 12 uur druppelden sommige buurtjes even naar huis Om
na het schoonheidsslaapje te beginnen
met het timmeren en versieren, van de vogelhuisjes met maar liefst 20 kinderen . Na
dat succes staken we de BBQ aan. En kon
onder het genot van een goed stuk vlees
en de nodige alcoholische versnaperingen, het gezellige samenzijn worden voortgezet. Kortom het bleef nog lang gezellig
in de tuin bij Hans en Siska.

OKTOBER 2018

GRAFTROMMEL
Mirns – september 2018
Momenteel zijn er verspreid in Nederland nog
ca duizend graftrommels aanwezig, vaak in
zeer slechte staat. Op de begraafplaats in
Mirns ligt bij het graf van Yke Visser en Geertruida Boonstra uit 1934 een graftrommel. Ook
deze was in zeer slechte staat. De familie wilde voorkomen dat de trommel helemaal zou
verdwijnen en heeft deze daarom het afgelopen jaar grondig gerestaureerd. De deksel
en bodem van de trommel zijn compleet vervangen, de trommel is gespoten en voorzien
van nieuw glas. Ook is er een natuurstenen
plaat geplaatst voor de ondergrond. Afgelopen weekend is de trommel door de familie Visser weer teruggeplaatst. Het culturele
erfgoed is zo hopelijk voor een lange periode
behouden.
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DE GIDSEN ZIJN
WEER BEGONNEN

INLOOPAVOND
PLANTSOEN

De Gidsen zijn weer begonnen!!!

Op maandag 22 oktober 2018 vanaf 19:00
uur tot 20:30 uur houdt de gemeente De
Fryske Marren een inloopavond over het
Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting
van het zuidelijk deel van de straat Plantsoen te Bakhuizen ter inzage.

Met een leuke bingo speurtocht en foto’s
van het afgelopen jaar was ‘t weer gillen
op de zolder. We hebben als leiding een
upgrade aan ons onderkomen gegeven
door de berging te voorzien van planken
en alle materiaal gesorteerd in mooie
bakken. Mmv Jelle Bouw. Ook de hal zal
worden voorzien van laminaat. Het wordt
weer een plaatje... En voor de klieders onder ons hebben we mooie schorten aangeschaft. Is ‘t niet geweldig? En dit mede
dankzij de steun van u allen tijdens o.a.
heitje voor karweitje. Bedankt nogmaals...
Mochten er nog meisjes zijn die niets van
ons hebben gehoord ivm opgave dan
kunnen die dit alsnog doen bij Annie Mous
tel: 0514 582349 of stuur een mail naar:
gidsenbakhuizen@outlook.com
Wij beginnen maandag 15 oktober weer
op de maandag van 15.45-16.45 uur voor
groep 5-6 en van 19.00-20.15 voor groep
6-7-8. We hebben weer een leuk programma samengesteld met veel verrassingen!!
En natuurlijk in mei ons jaarlijkse kamp.
Kom...en doe mee!!!
Tot ziens, De Gidsen Bakhuizen

Ligging
De straat Plantsoen ligt centraal in het
dorp, tussen de Sint Odulphuskerk en de
Rampionstrjitte.
Voorlopig ontwerp
Het doel van het voorlopig ontwerp is om
de straat Plantsoen op te waarderen door
het zuidelijk deel van de straat een nieuwe
inrichting te geven. Het plan voor de herinrichting vloeit voort uit de Startnotitie “Het
dorp een centrum geven” die door het
project Better Bakhuzen is opgesteld met
input vanuit de bevolking. In de Startnotitie
is voorgesteld het gedeelte van het Plantsoen aan de zijde van de kerk in te richten
als een centrale plek in het dorp die voor
meerdere functies gebruikt kan worden.
Met dit als vertrekpunt heeft de gemeente
een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de
herinrichting van een deel van de straat
Plantsoen. Het speeltuintje is geen onderdeel van dit ontwerp en wordt dus ongemoeid gelaten. In het voorlopig ontwerp is
een uitbuiging van de Sint Odulphusstraat
opgenomen ter hoogte van de kerk.
Waar ter inzage
Het Voorlopig Ontwerp met de bijbehorende stukken kunt u inzien bij:
. de centrale balie van het gemeentehuis
Herema State 1 te Joure
. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen
88).
. op de donderdagochtenden 8 en - 29 november in De Gearte, Sint Odulphusstraat
69, Bakhuizen.
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INSPRAAKPROCEDURE
PLANTSOEN BAKHUIZEN

Het Voorlopig Ontwerp met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de
gemeentelijke website www.defryskemarren.nl.

Met ingang van maandag 22 oktober 2018
tot en met maandag 3 december 2018 ligt
het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van het zuidelijk deel van de straat
Plantsoen te Bakhuizen ter inzage.

Zienswijzen

Ligging
De straat Plantsoen ligt centraal in het
dorp, tussen de Sint Odulphuskerk en de
Rampionstrjitte.
Doel
Het doel is om de straat Plantsoen op te
waarderen door het zuidelijk deel van de
straat een nieuwe inrichting te geven. Het
plan voor de herinrichting vloeit voort uit
de Startnotitie “Het dorp een centrum geven” die vanuit het project Better Bakhuzen is opgesteld met input vanuit de bevolking. In de Startnotitie is voorgesteld het
gedeelte van het Plantsoen aan de zijde
van de kerk in te richten als een centrale
plek in het dorp die voor meerdere functies
gebruikt kan worden. Met dit als vertrekpunt heeft de gemeente een Voorlopig
Ontwerp gemaakt voor de herinrichting
van een deel van de straat Plantsoen. Het
speeltuintje is geen onderdeel van dit ontwerp en wordt dus ongemoeid gelaten.
In het voorlopig ontwerp is een uitbuiging
van de Sint Odulphusstraat opgenomen
ter hoogte van de kerk.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw mening geven. De officiële
benaming hiervoor is zienswijze U kunt uw
zienswijze op de volgende manieren
indienen:
Digitaal via www.defryskemarren.nl/plantsoenbakhuizen. Dit heeft onze voorkeur.
Digitaal via e-mail via info@defryskemarren.nl. Met een brief aan het college van
B en W van De Fryske Marren, Postbus 101,
8500 AC te Joure.
Als u per e-mail of met een brief reageert,
vragen wij u uw naam, adres en woonplaats te vermelden en ook het zaaknummer. Dit is nummer 1940139540.
Mondeling:
U kunt daarvoor een afspraak maken met
Piet Loonstra van de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Waar ter inzage

Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van
de termijn van terinzagelegging te bellen
voor een afspraak, zodat u het risico op
termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Het Voorlopig ontwerp met de bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

Vragen?

. de centrale balie van het gemeentehuis
Herema State 1 te Joure
. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen
88).
. op de donderdagochtenden 8 en - 29 november in De Gearte, Sint Odulphusstraat
69, Bakhuizen.
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Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met Piet Loonstra
van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
via telefoonnummer 14 05 14.
Joure, 19 oktober 2018 Burgemeester en
wethouders van De Fryske Marren
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LID WORDEN VAN
DORPSBELANG
Waarom lid worden van BMR?

De vereniging voor Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs (BMR) vertegenwoordigt haar leden richting overheden, met name naar de gemeente.
Alle leden krijgen bovendien 6 maal per jaar deze nuttige dorpskrant in de bus.

Hoe wordt je lid van BMR?

Knip onderstaande bon uit en lever in bij onderstaand adres. Als u uw e-mail adres invult krijgt u per mail de bevestiging van uw aanmelding en het
lidnummer.
En vraag ook uw nieuwe buren om dit te doen: samen staan we sterk!
Ja, ik word lid van de Vereniging Dorpsbelangen BMR en ontvang graag 6 keer per jaar de Op ‘e Hichte.
Hierbij machtig ik de Vereniging voor Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs de contributie van momenteel € 8,- (zegge acht euro) eenmaal per jaar
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Het in cassant ID van BMR is NL87ZZZ$00012150000. Deze machtiging geldt tot wederopzegging.

Naam:				.........................................................................................................................................................................
Adres:				.........................................................................................................................................................................
Postcode en Woonplaats:		

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

Bank of Giro IBAN nummer:		

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

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

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

Handtekening:			.........................................................................................................................................................................
Graag dit formulier inleveren op onderstaand adres (of scannen en mailen).
Ledenadministratie BMR, Feartswâl 9, 8574SG Bakhuizen (e-mail: dorpsbelangbmr@gmail.com)

PERSBERICHT DORPSHULP
Na een wat rustiger tijd in de zomer is
Dorpshulp weer vol op stoom. Er zijn alweer
twee bijeenkomsten van het Supportteam
van Dorpshulp BMRH geweest.
De klussendienst wordt met behulp van
een coördinator op poten gezet. Voor de
organisatie van vervoershulp wordt nog
een coördinator gezocht. Dus als je daaraan mee wilt doen, meld je dan aan.
In verband met de invoering van de privacy wetgeving, de AVG per 25 mei, hebben we een privacy verklaring vastgesteld.
Deze staat op de website onder Bestuurszaken. Kern van de zaak is dat bestuur en
leden zich aan deze verklaring dienen te
houden.
Er zijn vorderingen op het gebied van woningen met zorg. Er is een werkgroep opgericht en die is enthousiast aan de slag. Het
contact met Fidesta geeft goede moed
dat met hen een project gestart kan worden. Fidesta zoekt daarvoor nog naar Franchise ondernemers, waarvoor Dorpshulp
breed aandacht heeft gevraagd via Social Media en dorpskrant.

We merken ook dat mensen het gemakkelijker vinden om hulp aan te bieden dan
er om te vragen! Dat klinkt verheugend,
maar het zou mooi zin als de leden van
Dorpshulp geen drempel voelen om een
vraag te stellen. We beraden ons hier op,
maar als er ideeën zijn… kom er maar mee!
Ter herinnering ons hulp-aanbod:








Ondersteuning van mantelzorgers,
bezoekjes, wandelingetje, e.d.
Fietsen met de duofiets
Kleine klusjes in en rondom huis
Werken met Computer, tablet en
smartphone
Administratie, financiën
Vervoer, al dan niet met eigen auto
Hulp bij het inschakelen van zorg		
verleners of andere diensten

Wil je hulp vragen of aanbieden, je aanmelden als lid of heb je andere vragen?
Email naar:
dorpshulpbmrh@gmail.com of bel
06-514 445 56
Wil je meer info? Kijk op de website: https://
dorpshulpbmrh.blogspot.nl/

Miks heeft een sociale kaart opgemaakt.
Dat is een overzicht van instellingen die
voor het werk van Dorpshulp van belang
zijn. Een volgende stap is dat eerdaags
overleg gaat plaatsvinden over met name
de mantelzorg-ondersteuning. We lopen
vaak aan tegen de grenzen van onze
competenties als er sprake is van complexe zorg en sociale problematiek. Dan
wordt de organisatie van de samenwerking cruciaal.
Voor onze AED’s (Mirnser klif en De Gearte) gaat Huisartsenpraktijk Bakhuizen het
onderhoud doen. We zijn ze voor deze ondersteuning uiteraard heel dankbaar!
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PROGRAMMA
GAASTERLANDSE
NATUURWEEK
21 t/m 27 oktober
21 oktober:
		
		

Duurzame Groene Markt		
Locatie: Rijsterbos, Marderle
ane te Rijs. 11.00u-16.00u

22 oktober: Paddenstoelenexcursie		
		
olv Gosse Haga.
		
Locatie: Mar en Klif
		Oudemirdum, 10.00u-12.00u
22 oktober: Kindermiddag met IVN Súd
		westhoeke (volgeboekt)
22 oktober:
		
		

Expeditie Waterbeestjes.
Locatie: Rijsterbos, Marderle
ane te Rijs. 14.00u-16.00u.

23 oktober: Dassendag Staatsbosbe		
		
heer. Locatie: Natuurschuur
		
Houtwal 2 Oudemirdum
		10.00u-11.30u
23 oktober:
		
		

Excursie Rijsterbos “In dak 		
boppe de holle”.
Locatie: Rijsterbos, Marderle
ane te Rijs. 14.00u-16.00u.

23 oktober: Lezing “Tiny Houses” door 		
		Marjolein Jonker.
		
Locatie: Mar en Klif,
		Oudemirdum 20.00u-21.00u

25 oktober:
		
		

OERRR Wilde Buitendag
Locatie: Lyklemabos, Griene
Singel Nijemirdum 10.00u-15.00u

26 oktober: Stoere Outdoordag.
		
Starttijden v.a.12.00u om de 45
		
minuten. De laatste starttijd is
		20.15u.
		
Locatie: Wyldemerk, Wylde
		merkwei, Harich
26 oktober: Coole Kidsnight
		
Locatie: Mar en Klif
		Oudemirdum. 17.00u-21.00u.
27 oktober: IVN Natuurfotografie workshop
		Volwassenen
		
Locatie: Mar en Klif,
		
Oudemirdum , 10.00u-13.00u.
27 oktober: IVN Natuurfotografie Workshop
		
Jeugd 10-16 jaar.
		
Locatie: Mar en Klif,
		Oudemirdum, 14.00u-16.00u.
27 oktober: Levend Erfgoed Fair
		
Locatie: Wyldemerkwei 1
		Harich. 10.00u-16.00u.
27 oktober:
		
		

Nacht van de Nachtwandeling
Op de website checken of er
nog plaats is

Meer informatie op: facebook Gaasterlandse
Natuurweek
www.marenklif.nl/www.vvvfriesemerengaasterland.nl

24 oktober: Poppentheater Jinky’s Mik		
		
Mak met de voortstelling:
		
“De schilder en de vogel”. 		
		
11.00u-12.00u en 14.00-15.00u
		
Locatie: Natuurschuur, Houtwal
		2 Oudemirdum
24 oktober: Excursie “Thuis in het Lycklema
		bos”.
		
Locatie: Lyklemabos, Griene
		
Singel Nijemirdum 14.00u-16.00u
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Better Bakhuzen
EFKES GOED BIJPRATE
OER BETTER BAKHUZEN
Dinsdag 2 oktober jl. organiseerde het Coördinatieteam Better Bakhuzen wederom
een bijeenkomst voor alle dorpsgenoten
om iedereen bij te praten over de verschillende projecten, maar juist ook om met
elkaar in gesprek te blijven over alles van
Better Bakhuzen. Vele geïnteresseerde
Bakhústers en ook gemeenteraadsleden
kwamen naar de Gearte om efkes goed
by te praten mei elkoar.
Na ruim twee jaar Better Bakhuzen is er al
best veel bereikt. Misschien niet altijd voor
iedereen even zicht- of tastbaar, maar
toen Tryntsje Stienstra na haar welkom alles
even toelichtte bleek dat we in Bakhuizen
al veel voor elkaar hebben gekregen met
Better Bakhuzen. Tryntsje, voorzitter van het
Coördinatieteam Better Bakhuzen, over de
avond: “Doe’t ik de presentaasje foar de
jûn klearmakke, realisearre ik my dat wy
al in soad dien hawwe. Fansels binne wy
noch lang net klear en hawwe wy noch
folle mear plannen, mar it is ek goed om
stil te stean by wat der al berikt is. Dêr wie
dizze doarpsgearkomste benammen foar
bedoeld, mar fansels ek om yn petear te
bliuwen mei alle doarpsbewenners. Ik wie
tige bliid om te sjen dat der wer in soad
Bakhústers ynteresearre wiene en der wiene ek wer útgebreide gesprekken by de
ferskillende minsken fan de projekten sels.”
Want wat is er inmiddels al bereikt in de
afgelopen ruime twee jaar? De zorgcoöperatie Dorpshulp is opgericht, een onderzoek naar de woningbehoefte in ons dorp
is uitgevoerd en geeft veel inzicht, de duofiets is aangeschaft en wordt al veelvuldig
gebruikt, projectgroep Bakhúster Energie
Initiatief is gestart en zoekt naar een concrete invulling van alternatieve energiebronnen voor ons dorp, er ligt een schetsontwerp voor de herinrichting en verfraaiing van het zuidelijke deel van het Plant24

soen, plannen worden gesmeed voor een
nieuw gebouw waarin school en dorpshuis
samen gevestigd zijn, de mogelijkheden
voor zorgwoningen worden onderzocht
door Dorpshulp, er is een ontwerp voor
bloembakken bij de entrees, het bedrijventerrein is flink opgeknapt en Sander de
Rouwe kwam op werkbezoek naar Bakhuizen. En dit is nog niet alles…Na het plenaire gedeelte konden alle aanwezigen
weer zelf langs gaan bij de verschillende
projecten en initiatieven om zich te laten
informeren, vragen te stellen en ideeën
toe te voegen. Zo kon men de schetsontwerpen van de herinrichting van het Plantsoen bekijken en natuurlijk van suggesties
voorzien, maar men kon ook met Piet Mous
van gedachten wisselen over het ontwerp
van de bloembakken die onze entrees van
het dorp gaan verfraaien. Bij Bram Boehlé
werd veel met elkaar van gedachten gewisseld over mogelijke zorgwoningen en bij
Wim Gerrits ging het over duurzame energie en een mogelijke zonneweide. Als Coördinatieteam Better Bakhuzen kijken we
terug op een zeer geslaagde avond en we
gaan met veel duurzame energie verder
met alle projecten en plannen. Natuurlijk
realiseren wij ons dat er ook plannen bij zitten die een lange adem vergen en heel
ambitieus zijn. Maar als we met zijn allen de
schouders eronder zetten, dan moet ook
dat zeker lukken! En, wilt u ook meedenken en –doen… neem gerust contact op
met één van de leden van het Coördinatieteam Better Bakhuzen.
Alles ûnder ien dak?
Een week eerder op 24 september kwamen ook veel dorpsbewoners bij elkaar in
de Gearte. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de initiatiefgroep om van
gedachten te wisselen over een nieuw
gebouw waarin dorpshuis, school en andere voorzieningen gehuisvest kunnen
worden. Met andere woorden… alles ûn
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Better Bakhuzen

der ien dak yn Bakhuzen. Is dit wenselijk, realistisch, haalbaar? Dat weten we nu nog
niet, maar het begint bij een wens, een
droom, een stip op de horizon... Tijdens de
bijeenkomst in de Gearte werd samen met
dorpsbewoners volop gebrainstormd over
een mogelijke invulling, maar ook over de
kansen en uitdagingen die we zien. Als
dorp zien we een aantal ontwikkelingen
waar we op in moeten spelen zodat Bakhuizen ook in de toekomst een plaats blijft
waar we graag willen en kunnen wonen.
Een dorpshuis, een school, kinderopvang,
verenigingen zijn enorm belangrijke voorzieningen om een dorp leefbaar en toekomstbestendig te houden. Dat weten we
in Bakhuizen als geen ander. Maar dat willen we ook graag zo houden, toch? En wat
is dan de meest efficiënte, duurzame
en fijne plek om dit te huisvesten? Zijn de
huidige gebouwen nu goed genoeg om
vele jaren mee vooruit te kunnen? De initi
atiefgroep denkt dat het tijd is om plannen
te maken voor de toekomst. Met andere
woorden: er is ruimte voor verbetering!
Want, scholen worden steeds meer integrale kindcentra waarin onderwijs, peuter
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speelzaal en kinderopvang samen komen;
de economische levensduur van basisschool De Toekomst loopt af; we hebben
te maken met een energietransitie waardoor gebouwen steeds meer energieneutraal moeten zijn; oudere bewoners blijven
steeds langer zelfstandig wonen; subsidies
nemen af waardoor veel aandacht is voor
kostenreductie. Kortom, veel ontwikkelingen die op ons af komen waardoor we genoodzaakt zijn om verder te denken dan
onze neus nu lang is. De initiatiefgroep
had eerder al een paar bijeenkomsten
voor een kleinere groep georganiseerd en
er was ook een bezoek gebracht aan een
voorbeeldproject in Rottevalle. 24 september jl. werden de aanwezige dorpsbewoners bijgepraat. Vervolgens werd er aan
drie tafels met elkaar gebrainstormd over
enerzijds hoe dan daadwerkelijk zo’n nieuw
gebouw ingevuld zou moeten zijn. Welke
voorzieningen, welke ruimtes, welke plek et
cetera, maar ook welke kansen zien we en
welke uitdagingen zullen we op ons pad
tegen komen. Het resultaat was vele vellen
papier volgeplakt met ‘geeltjes’ met input
en ideeën. Na de brainstorm ontstond plenair nog een hele interessante en waardevolle discussie. De initiatiefgroep kijkt terug
op een hele waardevolle en interactieve
avond. Een avond waar we met elkaar
hebben durven dromen over een ideale situatie voor ons dorp. Maar ook een
avond die veel concrete input van dorpsbewoners heeft opgeleverd, waarmee de
initiatiefgroep verder kan om toe te werken naar concretere plannen. U begrijpt
dat dit een project van de lange adem is
en veel doorzettingsvermogen van onszelf
zal vergen om uiteindelijk te bereiken wat
we als dorp graag willen. Dit betekent ook
dat we er samen onze schouders onder
moeten zetten. Dus tieners, jong volwassenen, ouders, fitte en minder fitte ouderen…
haak aan en denk en doe mee! Wilt u eens
vrijblijvend een overleg bijwonen van de
initiatiefgroep? Neem dan gerust contact
op met Tryntsje Stienstra.
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X-JONG

JEU DE BOULES

40 jarig jubileum koor X-jong

Jeu de Boules vereniging 55 + Bakhuizen in
oprichting.

Op 20 oktober bestaat koor X-jong (voorheen koor ’t Lichtpunt) 40 jaar!
We vieren ons jubileum in een feestelijke
eucharistieviering op zaterdag 20 oktober
met als voorganger pastor Nota.
X-jong on tour
Maar we willen dit jubileum niet alleen vieren samen met de parochianen van Bakhuizen e.o., maar ook met de andere parochianen van de Christoffel parochie. Het
jubileum duurt natuurlijk officieel een jaar
lang. Zo willen wij één keer per maand of
anderhalve maand de viering in één van
de kerken vieren: totaal 8 keer (in Bakhuizen – Balk – Joure – Lemmer – St. Nicolaasga – Sloten – Warns – Woudsend).
De planning is nog niet rond, maar wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.
Oantinken
Het thema van de jubileumviering is ‘Oantinken’.
U komt toch ook op zaterdag 20 oktober?
Graag tot ziens!

De doelstelling is om oudere inwoners van
B. M. R. in beweging te krijgen via een spel
wat je tot in lengte van jaren kan blijven
beoefenen.
Zo kunnen de mensen met elkaar in contact te komen en hen op deze andere manier te zien en te waarderen.
Waarom speciaal 55 +? Dat is, omdat er
voor die leeftijdsgroep geen aanbod is om
in clubverband in de buitenlucht te sporten of te spelen, wanneer je niet tennist of
voetbaldt.
Ook is voor deze leeftijdsgrens gekozen om
niet te concurreren met de bestaande verenigingen; om hen niet in de wielen te rijden door hun leden over te laten stappen
naar onze vereniging.
We kozen een locatie bij het voetbalveld,
zodat we onder S.V. BAKHUIZEN kunnen
vallen, als derde tak van de omni-vereniging. Zo kan er gebruik van de kantine worden gemaakt wanneer dat nodig mocht
zijn bij clubdagen en toernooien enz.
Op deze manier versterkt het sportgebeuren in Bakhuizen.
De gemeente D.F.M. werkt mee door de
grond beschikbaar te stellen, mede omdat
het een onrendabel stukje wordt wanneer
de zonneweide op het oude training veld
wordt gerealiseerd.
U begrijpt dat er geld nodig is om dit te realiseren. Om dit bedrag zo laag mogelijk te
houden doen wij een beroep op onze leden om mee te helpen bij het aanleggen
van de baan. Daarnaast roepen we u op
om ons te willen sponsoren zodat we t.z.t.
een bijdrage van u mogen ontvangen.
Namens het voorlopig bestuur,
S. Reekers, Havenstraat 2, 0514-582040
T.H.J. Mous, Bakwei 47, 0514-603476
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EKSPOSYSJE SKJIN LAAI
De dichter of keunstner sit foar syn wite papier en ynienen falle der wurden en bylden. Wêr komme dy wurden en bylden
wei? Ut de leechte? Samar? Is it hieltyd wer
begjinne mei in skjin laai?
Yn de útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa
ferwurdzje en ferbyldzje mear as tritich
dichters en keunstners harren begryp fan
leechte. Wat betsjut leechte, hoe meitsje
sy leechte, begjint alles altyd wer op’e nij?
It risseltaat is in rike útstalling mei teksten,
bylden en lûden dy’t ús as taskôger meinimme nei de yndividuele keunstners en
harren wrâld, mar ús ek konfrontearje mei
dy eksistinsjele fraach oft alles mei in skjin
laai wer begjinne kin. De eksposysje is te
sjen fan 14 oktober o/m 16 desimber yn de
Doarpstsjerke yn Beetstersweach.
De útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa is ta
stân kommen as ûnderdiel fan it programma ‘Sssstt…! hjir flústeret de tiid’ yn it ramt
fan LF2018. Ien fan de wichtigste taken fan
Tresoar is it befoarderjen fan de Fryske literatuer. Wy wolle dat dwaan troch it bieden fan poadia oan Fryske dichters. Tagelyk wolle wy ferskate dissiplines bymekoar
bringe: literatuer, byldzjende keunst, muzyk
en toaniel. Mei Skjin Laai/Tabula Rasa litte
keunstners en dichters de rykdom fan dy
kombinaasje sjen.
Wêr:
Projektromte Haadstrjitte 17, Haadstrjitte
17, Beetstersweach
Wannear:
Fan 14 oktober o/m 16 desimber, tongersdei o/m snein fan 13.00 – 18.00 oere
Neist de tentoanstelling is der in ynteressant lêzingeprogramma om it tema fierder
út te wurkjen:
Snein 28 oktober 15.00-16.00, Doarpstsjerke
Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Bert Looper, direkteur fan Tresoar: ‘De ûntdekking fan de leechte yn de Fryske literatuer en keunst’
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Snein 11 novimber, 15.00-16.00, Doarpst
sjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Yvonne F.M. Ploum, keunsthistoarika, Armando-ekspert, adviseur en kurator bij
‘Kunst van Ploum’: ‘Armando - Tussen het
weten en begrijpen’
Sneon 24 novimber, 14.00-16.00, Doarpstsjerke en Projektromte, Haadstrjitte 17
Literêre Middei mei koarte lêzingen,
foardrachten en optredens oer it tema
‘leechte’
Snein 9 desimber, 15.00-16.00, Doarpstsjerke Beetstersweach, Haadstrjitte 15
Joke Hermsen, skriuwster en filosofe: ‘De
leegte van een landschap, dat zich
gestaag vult met tijd’
Foar mear ynformaasje: info@tresoar.nl
Yntree: € 5,00, kaarten oan de kassa
Tresoar wurket foar dit projekt gear mei
Galerie Schoots en Van Duyse te Antwerpen en CultBee (Stichting Cultuur Beetsterzwaag).
Yn de tentoanstelling is wurk te sjen fan: Armando, Willem Abma, Harmen Abma, Pieteke de Boer, Bernard Aubertin, Edwin de
Groot, Sies Bleeker, Tsjisse Hettema, Bram
Bogart, Eeltsje Hettinga, Marije Bouman,
Hein Jaap Hilarides, Jan Henderikse, Simen
de Jong, Maaike Hogerhuis, Jan Kleefstra,
Elmar Kuiper, Anke Kuypers, Rein de Lange, Jan Maaskant, Bartle Laverman, Albert Oost, André Looijenga, Zoltin Peeter,
Aggie van der Meer, Grytsje Schaaf, Henk
Nijp, Baukje Scheppink, Marije Roorda, Jan
Schoonhoven, Geart Tigchelaar, Kaneli &
Smit, Jetze de Vries en Syds Wiersma.
Wolle jo mear ynformaasje oer dit projekt?
Dan kinne jo kontakt opnimme mei Tresoar,
fia ûndersteande kontaktgegevens.
Til. 058 789 0 789 info@tresoar.nl
www.tresoar.n
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