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BLOKKEERFRIES
Om te beginnen wil ik iedereen een gezond en gelukkig Nieuwjaar wensen. Ik heb al een paar mensen persoonlijk Nieuwjaar gewenst, maar ik denk
toch dat ik er heel veel vergeten heb. Op deze
manier heb ik dat dan recht getrokken.
Het was me het jaartje wel voor ons mooie Friesland! Leeuwarden culturele hoofdstad, de elfsteden met hun fonteinen en de soap die er op de tv
van gemaakt werd, het heldhaftige optreden van
blokkeerfriezen die het Sinterklaasfeest wilden redden van antizwartepietendemonstraties en als
afsluiter werden de Waddenzee en de Waddeneilanden met honderden containers besmeurd
vol onnozele hebbedingetjes die verpakt zaten in
piepschuim. Dingen en gebeurtenissen zoals die
hierboven, raken ons wel maar we kunnen er toch

2

afstand van nemen. Maar wanneer je naaste familie of vrienden ernstig ziek zijn of sterven, blokkeren
je hersens en word het wel heel persoonlijk. Onze
gedachten gaan meestal eerst terug naar de verdrietige gebeurtenissen en niet naar de hoogtepunten. Het is goed om even stil te staan bij de mensen
die overleden zijn. Meestal is het gevoel van verlies
ook een fase waardoor je weer met beide benen
op de grond komt; het (grote) nieuws is niet meer
belangrijk en je vraagt je af: ‘waar maken ze zich
druk over!’ Je kijkt met andere ogen naar de mens
en ziet hoe kwetsbaar hij is bij verdriet. Je hebt ervaren dat niet de buitenkant belangrijk is, maar
juist dat kwetsbare innerlijke ego dat we allemaal
hebben. Dus door het ervaren van verdriet en verlies word je een mens met meer begrip en mededogen voor je naaste omgeving. Hierdoor kun je
uiteindelijk weer verder in het komende jaar zonder
de dierbaren die je verloren hebt. Want vreugde
en verdriet zijn toch met elkaar verbonden.
Misschien is het nodig dat er overal om ons heen
commotie is over van alles en nog wat, omdat wij
als mensen gewoon niet anders kunnen. Hoe groter
de onrust, hoe meer mensen vinden dat er iets aan
gedaan moet worden. Ze trekken een geel hesje
aan en zijn als groep meteen herkenbaar, waardoor ze weer meer zekerheid krijgen in hun gelijk.
De chaos wordt daardoor alleen maar groter en
begrip of mededogen en liefde voor de medemens zijn niet langer de norm in onze samenleving.
Laten we komend jaar eens meer naar elkaar luisteren, zonder ophef of dreigementen, maar gewoon
elkaar ontmoeten, al is het midden op straat. Dram
niet zo door over jouw gelijk, maar maak contact
met je medemens door een opbeurend praatje en
zeur niet zo door over futiliteiten: dat blokkeert
alleen maar je gezonde verstand.
De Eachteister.
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TREFPUNT

TILLEFOANLIST

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum
in de parochiezaal achter de kerk. Het is iedere woensdagochtend open van 10:00 uur tot
11:30uur 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.

Gemeente De Fryske Marren
Sociaal Wijkteam
Dorpencoördinator
Huisartsenpraktijk Dijkstra/Osinga
Dokterswacht
Politie/Ambulance
Algemeen alarmnummer
Dorpshulp BMRH
Buurtzorg
Thuiszorg
Hulplijn Vervoer Regio G.S.

SAMEN ETEN
IN DE GEARTE

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.
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

05 februari 2019
02 april 2019
07 mei 2019

Mocht U ook willen mee-eten
neem dan contact op met de coördinator:
Hinke Haarsma-Postma,
tel: 0514 581861, mobiel: 0615442351

ITE YN DE BEGINE
Buorren 27 8584 VC Hemelum
(iedere 3de dinsdag van de maand).
inloop vanaf 12:00 uur, eten om 12:30 uur
19 februari 2019, 19 maart 2019, 16 april 2019
Aanmelden uiterlijk vrijdag voor
bovengenoemde data via telefoonnummer:
06-48627537
€ 7.50 p.p. consumpties voor eigen rekening.
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140514
140514
0513-23900
0514-581287
0900 1127112
0900 8844
112
06 51444556
06 53675488
0515-461871
0514 593606
0618300000

SPAAR MEE VOOR
KEUKENMINI’S
Bakhuizen – Spaar bij SPAR voor keukenmini’s van
Sandra Ysbrandy.
Bij iedere € 5,- aan boodschappen bij SPAR
Flapper ontvangt de klant een zegel. Bij een
volle spaarkaart van 20 zegels en een bijbetaling
(verschilt per product) kan gekozen worden uit
7 compacte keukenhulpjes.
De actie loopt van donderdag 10 januari t/m
woensdag 6 maart en op=op. Zegels kunnen gespaard worden in de winkel maar ook online.
De keuze van de keukenmini’s bestaat uit: een
blender to go met smoothie beker, hakmolen,
koffiezetter met to go thermosbeker, aerofryer, eierkoker, rijstkoker of waterkoker.
Meer informatie over deze actie, geldig bij
alle buurtwinkels, is te vinden op:
www.spar.nl/acties/keukenmini
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CARNAVAL 2019
Met als thema: “Rond De Wereld”.
Op vrijdag 1 maart, zaterdag 2 maart en
zondag 3 maart……is het weer zover en is het
Carnaval. Bakhuizen zal worden omgedoopt tot
Bokkedam en de Blauwe Bokken zorgen weer voor
een geweldig mooi feest voor jong en oud!…..en
dus zwaaien Prins Remconus den Twidde (Remco
Heidema) en de Jeugdprins of -prinses (gaat nog
gekozen worden) in het Carnavalsweekend de
scepter.
Noteer alvast in de agenda!
Maar eerst: Bokkenpootjes.
Om dit heugelijk feest te organiseren is er wel geld
nodig. Daarom komen we zaterdag 2 februari bij
jullie aan de deur om bokkenpootjes te verkopen.
U sponsort toch ook?

Programma Carnaval 2019:
Donderdag
•

Peuters

•

Jongerencarnaval

Hier kunnen de voetjes van de vloer en maken we
er een gezellige avond van.
*’t Swalkershús *22:00 uur
Zaterdag 2 maart
•
•

Kindercarnaval (peuters t/m groep 8)
Optocht met Euphonia, onthulling
dorpsnaam, sleuteloverdracht
Burgemeester

Om 13.30 uur vertrekt de optocht richting ’t Syltsje,
waar Prins Remconus den Twidde en de Jeugdprins samen met de Burgermeester het bord van
Bokkedam onthullen.
*De Gearte *13:30 uur Optocht (met Euphonia)
met onthulling
In de Gearte is de sleuteloverdracht. Daarna kan
het feest beginnen. We doen spelletjes en er
zullen prijzen uitgedeeld worden voor de mooist
verklede en de mooiste wagen. De ouders
kunnen plaats nemen in de foyer van de Gearte.
*De Gearte *14:00 uur Kindercarnaval
(tot 16:00uur ) *Entree €1,•

Café Domper

Op deze ochtend brengt Prins Remconus den
Twidde een bezoek aan de peuterschool

We maken er weer een gezellig feestje van. Ga je
met ons mee de Wereld Rond? Ook dit jaar vallen
er weer prijzen te winnen voor de mooist verklede.

Vrijdag 1 maart

Zondag 3 maart

•

Basisschool en Peuters

Op deze ochtend is de CV de hele ochtend op
de basisschool De Toekomst aanwezig. Samen
met een kleine delegatie brengt de Prins ook een
bezoekje aan de peuters.
•

Jeugdcarnaval groep 5 t/m 8 en Swalkers
fan straks

•

Carnavalsmis & gezamenlijk koffiedrinken

Speciaal voor deze mis gaat Pastoor Pascal Huiting ons voor. Ook is de Jeugdprins/prinses met
zijn/haar hofhouding aanwezig. Jongens en meisjes ook jullie zijn van harte welkom! En je mag dan
je mooie outfit weer aan.
*St. Odulphuskerk

*10:00 uur

Hier staat het feest voor de Jeugdprins centraal.
Na het officiële gedeelte is het feest. Er wordt
geplaybackt, gehost, frikandellen gegeten en er
worden natuurlijk spelletjes gedaan. Een heuse DJ
is aanwezig en neemt ons mee “Rond De Wereld”
*’t Swalkershús *19:30 tot 21:30 uur *Entree €1,-
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•

Matinee met de Blauwe Bok Quiz

De Blauwe Bok Quiz is een leuke informatieve pubquiz voor jong en oud (dus ook geschikt voor kinderen!). Met allerlei weetjes en vragen over Bakhuizen en omstreken in de afgelopen 100 jaar. De
presentatie is in handen van de GEBROEDERS LU.
Opgeven in groepjes van 4 tot max 6
personen bij de deur.
*De Gearte
•

*15:00 uur

Stamppotbuffet

Graag willen we weten wie er gezellig komt eten.
(dan weten we ook hoeveel aardappelen we
mogen gaan schillen)
Opgeven kan (voor vrijdag 1 maart) door een
briefje met daarop het aantal personen in de
brievenbus bij:
Astrid Werkman Mr. Dollestraat 20 Bakhuizen
Trudy Rossi Langebaan 29 Bakhuizen
*De Gearte *18:00 uur *€ 5,00 pp (kinderen t/m
12 jaar €2,50)
Met Carnava Rond De Wereld! Alaaf, alaaf, alaaf!
CV “De Blauwe Bok”

DE DOPPENACTIE
HELP MD DE WERELD UIT

(MD is de afkorting van Myotone Dystrofie; dat is
een erfelijke spierziekte en deze ziekte is nog niet
te genezen. Daarom moet hiervoor nog veel onderzoek gedaan worden en dat kost veel geld!).
Beste mensen,
Allereerst wensen wij allen een goed en gezond
2019 toe! Wij zijn heel blij met ieders inzet en
betrokkenheid bij de “Doppenactie”. Het blijft heel
goed gaan en daarvoor onze hartelijke dank. Eind
vorig jaar hebben wij ons verhaal over deze actie
verteld aan de kinderen en leerkrachten van de
Basisschool. De kinderen waren heel
belangstellend en waren vooral ook benieuwd
naar wat er met de ingezamelde doppen, enz.
gebeurt. Het ingezamelde materiaal wordt eerst
gesmolten en daarna worden daarvan weer nieuwe dingen gemaakt. Hieronder volgt de lijst van
materiaal dat verzameld kan worden:
1.Plastic
Doppen van allerlei potten en flessen en deksels
van bijv. kleine/grote emmers en van kleine/grote
bakjes. Dus geen plastic flessen, emmers, bakjes
en potten!
2.Metaal
Kroonkurken van (bier-)flesjes. Metalen hulsen/
doppen van (wijn-)flessen. Metalen deksels van
glazen potten. Kleine metalen voorwerpen; zoals
kranen, sloten, sleutels, gereedschap, enz.
3.Aluminium
Aluminium bier- en frisdrankblikjes. Liefst
platgemaakt.
4.Oude en niet meer gebruikte mobiele telefoons.
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). Het ingezamelde materiaal
kunnen jullie bij ons voor de garagedeur neer zetten. Wij kunnen het ook ophalen. Laat het ons dan
even weten.
Anke en Piet Postma, Murnserdyk 15, 8573 WN Mirns
Tel. 0514-581879 Mobiel: 06-27144820.

JAN./FEB. 2019
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HEB JE HET AL GEHOORD?
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APPELAKTIE LEMSTER
MANNENKOOR
Het Lemster Mannenkoor houdt al vele vele jaren
haar jaarlijkse Appelaktie. Dit jaar lopen meer dan
80 mannen in de periode van 9 tm 15 februari.
In Bakhuizen, Rijs, Mirns, Oudemirdum, Nijemirdum
en Sondel is dat ieder jaar weer een succes en
worden vele zakjes heerlijke Elstar-appelen
verkocht voor de altijd vaste prijs van €3,50.
De lopers hopen dat ook dit jaar vele kopers willen
genieten van de kwaliteitsappels en daarmee het
enthousiaste koor willen ondersteunen.

DAMMEN DOOR
IDS BRUINSMA
Ik ben enige tijd geleden begonnen met een
damrubriek in de dorpskranten van Oudega en
Elahuizen . Ik dam nu ook al zo’n 15 jaar bij het
ZWH-Damteam eerst in Koudum en nu al een jaar
of 10 in Bakhuizen. In een gesprek met Sjouke
Reekers had ik het hier ook even over en leek het
hem om als dampromotie een leuk idee om ook
voor in “Op de Hichte” deze rubriek te gebruiken
Voor U ziet U de 1e rubriek en wie weet zit straks
het voormalig parochiehuis vol met enthousiaste
dammers. De opbouw van de rubriek is simpel,ik
start met een cijferdiagram voor de latere oplossingen,Voorts behandel ik een benaamde slagzet
opgebouwd van simpel tot iets moeilijker. De rubriek eindig ik met een paar lekkere hersenkrakers.
Voor alle opgaven geldt wit speelt en wint. Veel
plezier.

Tot slot dus 2 leuke damproblemen waarin wit
speelt en op de zet af wint.

Deze eerste rubriek handelt over de Coupe Royal.

JAN./FEB. 2019
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AANLEG JEU DE BOULES
BAAN BAKHUIZEN
De eerste stap om een Jeu de Boules baan te
realiseren is gezet. Van allerlei subsidie gevers is
geld toegezegd en het meeste is inmiddels
binnen Een van de sponsoren (RABO) heeft de
initiatiefnemers een cheque overhandigd en dat
moment is vast gelegd (zie foto) Dit was op 11 december 2018. Op de foto zie je ook de toekomstige plek waar de baan komt namelijk naast het
Pannaveldje.

v.l.n.r.: Theo Mous, Bram Boehlé (DB BMR), Hendrik v/d
Zee (Rabo) en Sjouke Reekers.

De Jeu de Boules baan kan in principe door iedere Bakhúster worden gebruikt (net als het Pannaveldje) maar er komt ook een Jeu de Boules vereniging. Deze zal vallen onder de omni vereniging
SVB.
Op woensdag 13 februari om 19.30 zal in de
kantine van het clubgebouw van SVB de
oprichtingsvergadering plaatsvinden.
Iedereen die Jeu de Boules leuk vindt is welkom.
Er komen twee banen om de ballen te werpen.
Daarnaast komt er een opslag hokje en twee
overdekte banken voor toeschouwers en spelers. Het veldje wordt omzoomd met een groen
afscheiding. Naast de professionele aanleg door
Theo de Boer zal ook een beroep worden gedaan
op vrijwilligers om de Jeu de boule baan aan te
leggen en te verfraaien met groen.
Meer informatie: Theo Mous – 0514 603 476
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NIEUWSBRIEF
HOMAN-HUPKENS
Nieuwe tentoonstelling:
Gedurende de winterperiode brengt Homan-Hupkens in Prent en Beeld uitsluitend werk uit eigen
atelier. Dat houdt in bronzen beelden van Sofie en
etsen van Reinder.

Daarnaast heeft hij zich voorgenomen om in het
kader van de protesten rond de zandwinning in
het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland, de
schoonheid van deze kust in beeld te brengen.
Ook wanneer u geïnteresseerd bent in de voortgang van deze projecten, bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

Sofie is begonnen aan een Kruiswegstatie in opdracht van de Boomkerk in Amsterdam. Een spannend en eervol project dat zal gaan bestaan uit
15 bronzen, die de lijdensweg van Christus zullen
verbeelden. Hiermee zal ze zeker 2 à 3 jaar bezig
zijn. Mocht u benieuwd zijn naar de voortgang
van dit proces, dan bent u van harte uitgenodigd
om over haar schouder mee te kijken.

Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Mocht u trouwens belangstelling hebben voor
andere grafiek, kunt u er altijd naar vragen en
Reinder zal u met plezier het een en ander tonen.
De expositie loopt van zondag 6 januari t/m
zondag 31 maart 2019
We hopen van harte u te mogen begroeten,
Sofie Hupkens en Reinder Homan
Homan - Hupkens in Prent en Beeld Gaestwei
14, 8574 TM Bakhuizen

Reinder is ondertussen bezig met de grootste ets
die hij tot nog toe maakte. Het geeft een intrigerend beeld van een wilde plantenwereld vol
insecten, gezien vanuit het perspectief van een
muis of een kikker. Je blik gaat tussen een wirwar
van plantenstengels door naar boven, langs een
reuzen berenklauw waar hij verdwijnt in een verre
wolkenlucht.

JAN./FEB. 2019

Geopend: iedere eerste zondag van de maand
van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Telefoon: 0514-581312 of 06-13020602
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STIM NEE
Stim foar de foarútgong, stim NEE
It wurdt spannend yn febrewaris: Wat sil de gemeenterie beslute oer de Sânwinning. Op dit stuit
sit it der om. Foar safier’t wij as aksjegroep witte
binne der omtrint likefolle riedsleden foar as tsjin
de plannen. We hâlde ús hart fêst. Der hingje al in
hiel soad NEE-affysjes foar de ruten yn Bakhuzen
en Riis. Dat is fijn, want wij as Murnsers kinne alle
hulp brûke.
Net moai, in soad leven en fersmoarging
We ha allegearre wol ris in sânyndustry yn wurking
sjoen. It is net in moai gesicht en de machines
meitsje in soad leven en jouwe fersmoarging. Dat
bart dus straks ek yn de Iselmar. At dizze sânyndustry trochgiet krije wij in konstante motoaryske
gûns bij ús yn it doarp. Dat is net goed foar ús, foar
de bewenners, mar it is ek net goed foar ús gasten. It is ek net fijn foar alle Bakhústers en Rysters
dy’t har rûntsje draaie, foar de fytsers út de streek
en de toeristen. Je kinne net yn de takomst sjen,
mar it liket logysk dat it toerisme der net op foarútgiet mei dizze plannen. Want in protte minsken
komme just omdat se witte hoe stil en rêstich it hjir
is. In motoaryske brom en it útsjoch op in yndustry,
dat sil de minsken net lokje. Dat is dus ek net goed
foar de ûndernimmers fan ús doarpen.
Hoe driuwend is it lânsbelang?
De foarstanners neame foaral it lânsbelang. Mar
hoe dringenddriuwend is dat lânsbelang eins. Om
te begjinnen binne der alternativen. Der kin sân
wûn wurde troch it útdjipjen fan faarroutes. En der
binne plakken op de Iselmar oanwiisd dêr’t de
natoer gjin skea dien wurdt. Tafallich lizze dy fierder fan de doarpen! Ek docht út de ‘Aanvullende
Rapportage Monitoring Bouwgrondstoffen’ van it
Ministearje bliken dat Nederlân noch in foarried
bousân hat fan minstens 12 jier. We ferkeapje sels
sân oan België. Dus we ha in hiel skoft de tiid om
oer te gean op mear wergebrûk, op boumetoades dy’t minder belestsjend foar it milieu binne.
Dat jout drekt ek in hiele swingel oan de ekonomy, oan de foarútgong dus. En dan bliuwt der
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teminsten noch wat natoer en grûnstof oer foar
de kommende generaasjes. Dat lânsbelang,
dat is dus yn alle gefallen net hiel nipend. En de
needsaak om krekt yn in stilte-natoergebiet in
sânyndustry te begjinnen is der dêrmei net.
Stim NEE
Dêrom, at jim foar de foarútgong binne, stypje de
aksje tsjin de sânwinning. Bring yn alle gefallen jim
stim út op de petysje. Hingje NEE op foar it rút. Of
doch mei oan oare aksjes of demonstraasjes. Alles is te finen op ús site:
www.geenzandindustrieijsselmeer.nl
Der stiet ek in soad ynformaasje op de site fan
Bakhuzen: www.bakhuizen.nl
Gemeente ‘peteart’ op 4 febrewaris
De gemeente giet oer op in oare fergaderstruktuer. De Rie sil op 4 febrewaris yn ‘Petear’ mei
deskundigen en belanghawwenden. It doel fan it
petear is om alle belangrike ynformaasje boppe
tafel te krijen. Dêrnei folget ergens yn febrewaris it
‘Debat’ tusken de riedsleden. En it ferhaal eindigt
mei it ‘Beslút’ en dat is dan de stimming. Dizze link
bringt je bij de beskriuwing fan de nije fergaderstruktuer en de plande gearkomsten.
www.defryskemarren.nl/gemeenteraad/vergaderingen_44858
Aksjegroep Murns,
Baukje Miedema
0657621330
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WINTERDEPRESSIE
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 deze nieuwsbrief is Winterdepressie. De naam zegt het al, een depressie die
verband houdt met de winter. Het seizoen heeft
invloed op vele functies in het lichaam, ook op
dat van de werking van ons brein en emoties. Bij
sommige mensen is er een grotere gevoeligheid
voor weinig licht en precies dat is wat een winterdepressie uitlokt. Mensen met een winterdepressie krijgen te weinig licht op hun netvlies en na
verloop van tijd daalt hun stemming en kunnen ze
een depressie oplopen. Een depressie is een toestand van neerslachtigheid gekenmerkt door het
gevoel dat er niets leuk meer is (anhedonie), zowel in uw omgeving (werk, familie, vrienden) als in
uzelf. Er is dan niets meer leuk aan het leven waardoor de getroffen persoon geen plannen meer
kan maken en alles als zeer belastend ziet, ook de
dingen die normaal gesproken leuk zijn. Dit kan
leiden tot veranderingen in het slapen, bijvoorbeeld slecht slapen (piekeren) of juist overmatig
lang slapen. Het kan ook leiden tot lichamelijke
klachten zoals veranderingen in de eetlust waardoor het gewicht verandert. Ook raken depressieve patiënten vaak overmatig prikkelbaar en is
hun concentratievermogen vaak afgenomen.

JAN./FEB. 2019

Hoe kunnen we een winterdepressie herkennen? Een winterdepressie treedt altijd in de winter op en verdwijnt weer in het voorjaar. Daarom vraagt de huisarts of de neerslachtigheid
eerder is opgetreden in de winter. Soms dan
pas ontdekken mensen dat ze in een depressieve toestand raken steeds laat in de herfst of
aan het begin van de winter wat weer in het
voorjaar verdwijnt. Even een opmerking: als de
dagen korter worden voelt iedereen wel ‘s een
verlangen naar zonlicht en naar warm weer!
Maar bij een winterdepressie is dit meer dan
een verlangen. Dan gaat het om een ziekelijke
toestand van neerslachtigheid waardoor het
normale leven niet meer lukt.
Het behandelen van een winterdepressie verloopt anders dan bij een gewone depressie. Bij
een gewone depressie wordt door middel van
gesprekken, oefeningen, opdrachten en soms
met medicijnen de ziekte aangepakt. Hierdoor
treedt meestal een snel herstel op. Bij een winterdepressie gebeurt de behandeling anders.
Dan wordt er behandeld met licht van een bepaalde sterkte en voor een bepaalde duur per
dag op 5 opeenvolgende dagen. De klachten worden bij driekwart van de patiënten vlot
minder waardoor de depressie kan herstellen.
Dit wordt vastgesteld door middel van een vragenlijst. Daarmee wordt ook het verloop gevolgd en als blijkt dat de depressie terugkeert,
kan de lichttherapie weer worden herhaald.
Als u meer over dit onderwerp wilt weten bent
u welkom het op spreekuur. Ook kunt u meer informatie vinden op de webstek van het UMCG

www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/
zob2/Winterdepressie_lichttherapie/
Paginas/behandeling.aspx)
en op thuisarts.nl met als zoekopdracht
“depressie”.
Een fijne winter toegewenst!
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DORPSHULP
Als jullie dit lezen is het nog hartje winter, maar we
kijken al uit naar de lente! Voor Dorpshulp BMRH
betekent dit bijvoorbeeld dat de Duofiets weer
klaargemaakt wordt voor het nieuwe seizoen.
We hebben meer dan genoeg vrijwilligers klaar
staan, dus aarzel niet als je straks wil gaan fietsen.
We starten per 1 april.
Er kan 6 dagen in de week worden gefietst, ‘s
morgens van 10 tot 12 uur, ‘s middags van 13.30
uur tot 15.30 uur of van 15.30uur tot 17.30 uur. Ook
is er de mogelijkheid dat er door echtparen kan
worden gefietst mits men lid is van Dorpshulp.
Opgave bij Bertus Mous tel. 0514 581706 of bij Jan
Vroege tel. 0514 851999.

Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met de
coördinator, Sieger Schotanus. Bereikbaar op
telefoonnummer 0514 593 606 of 06 1830 0000
Graag enkele dagen van te voren bellen.
Voor het gebruik van de vervoerdienst moet u
een kleine bijdrage betalen namelijk € 0,20 per
werkelijk meegereden kilometer.
Lid worden van Dorpshulp BMRH ? 06 51444556 of
dorpshulpbmrh@gmail.com

Wat andere hulpdiensten betreft: die zijn gewoon
de hele winter doorgegaan. Voor klusjes, mantelzorg-ondersteuning of hulp met je tablet: bel
naar Dorpshulp BMRH telefoon 06 51444556 of
stuur een email naar dorpshulpbmrh@gmail.com.
Ook voor vragen over Dorpshulp, bijvoorbeeld
hoe wordt je lid, of welke hulp kan ik krijgen, kun
je daar ook terecht.
Vervoer nodig?
Eind vorig jaar is de hulplijn vervoer van start gegaan. Hier heeft u al iets over gelezen in de laatst
verschenen Op’e Hichte. De vervoerdienst werkt
samen met de vervoerdienst Balk.
De vervoershulp is bedoeld voor mensen die:
-

Niet van het openbaar vervoer gebruik
kunnen maken
Geen vervoersmogelijkheden hebben in
hun eigen sociale omgeving ( familie,
buren)

Deze mensen kunnen gebruik maken van vervoer bij bijvoorbeeld:
-
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bezoek aan het ziekenhuis,
deelnemen aan bepaalde activiteiten
bezoek aan een arts, fysiotherapeut,
bezoek aan de kapper
iets anders wat bij u van toepassing is.
OP ‘E HICHTE

GEZELLIGE MIDDAGEN
IN DE GEARTE
Op 4 december 2018 was de eerste “gezellige
middag” in MFG De Gearte met een geweldig
groot aantal bezoekers een succes.
De tweede middag op 8 januari jl stond in het
teken van het maken van een Mozaïek, een
hele gezellige bezigheid waarvoor een achttal
dames zich hadden opgegeven tijdens de eerste bijeenkomst.
Ook waren er weer een aantal heren aan het
biljarten maar het was een beetje jammer dat
de kaarten, de sjoelbak, de gezelschapsspellen
onaangeroerd bleven.

Aan bod komen nog de volgende
onderwerpen:
Repair café, leren omgaan met sociale Media
zoals Facebook, Whatsapp, Youtube en Pinterest, Recepten uitwisselen, een sieraad maken,
uitleg over het gebruik van de AED, schilderen
en tekenen,Leren fotograferen.
Is er een onderwerp waarover u meer zou willen
weten of waar u aan mee wilt doen laat het ons
dan weten op een van onze middagen of op
telefoonnummer 0621166350 (Erna Spier)
We hopen u weer te zien op 5 februari om
14.00 uur!
Team Dorpshulp BMRH

Daarom willen wij u er aan herinneren dat de
gezellige middagen tot aan de zomervakantie
elke eerste dinsdag van de maand zullen plaatsvinden.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Der eerstvolgende middag is op 5 februari en
deze middag staat in het teken van een ruilbeurs.
Heeft u spulletjes die nog goed zijn maar die u
wel wilt ruilen neem deze dan mee en maak er
een ander blij mee.
Uiteraard worden er ook weer spellen gedaan,
kan er gekaart en gebiljart worden staan de
spellen weer klaar.
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot
16.30 uur.
De volgende middagen zijn :
5 maart 2019
2 april 2019
7 mei 2019
4 juni 2019

JAN./FEB. 2019
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SWALKERS VAN STRAKS

TOANIEL YN BAKHUZEN

Zaterdag 5 januari hebben de Swalkers van Straks
heerlijk zitten gourmetten in ‘t Swalkershûs
Een gezellig groepje jeugd uit Bakhuizen was
hierbij aanwezig.

‘it feilige hûs b.v.’ is de namme fan it nije stik, dat
toneelvereniging St. Martinus op 2 en 9 febrewaris
yn de Gearte spilet. Eins is dit stik in klucht, mar
der is in soad spanning en miskien ist ek wol eng..

En nu zullen er mensen zijn die denken:
Wie zijn de Swalkers van Straks?
De Swalkers van Straks zijn de jongeren van
Bakhuizen en omstreken die net van de basisschool af zijn tot de 4de klas van het voortgezet
onderwijs. De Groep jongeren die vaak tussen
wal en schip raken, er is hier in de buurt niet veel
te doen voor deze jongeren.
De opzet is dat er 4 x per jaar iets voor deze jongeren georganiseerd wordt in of rondom ‘t Swalkershûs. Voor deze doelgroep en leeftijdsgenoten
uit andere dorpen zijn ook van harte welkom.
Hou onze Facebookpagina in de gaten, in
april/mei zal er weer wat georganiseerd worden
Groetjes de Swalkers van Straks
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Ed en Bertje binne in befeiligingsbedriuw begonnen, mei de namme ‘it feilige hûs b.v.’. Se krije
in wichtige klus, it bewaken fan it grutte hûs fan
de hear de Wildt. Ed hat syn diploma beveiliging
cum laude helle, mar Bertje is sakke.
In ‘solide partner’ yn beveiliging dus..
De hear de Wildt moat in skoftke op reis, mar
der lizze allegear kostbaarheden yn de kluis. De
mannen fan ‘it feilige hûs’ en de âlde hushâldster
Dientje sille de befeiliging dwaan.
Der gebeurt fan alles at de hear de Wildt
ôfwêzich is, sa is der samar syn suster Bianca en
komt der ek noch in sekere Collette dêl.
En dan wurdt it ien grutte en spannende klucht.
Sneon 2 en sneon 9 februari spilet toneelvereniging St. Martinus it stik ‘it feilige hûs bv’ yn de
Gearte.

OP ‘E HICHTE

GEARTE NIJS
Donatie Rabobank
De Gearte heeft uit het Coöperatiefonds van
Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland een donatie
ter hoogte van maar liefst € 2.500,- ontvangen
voor de verbouwing van de foyer. Een mooi bedrag dat heel goed besteed is aan onze mooie
nieuwe foyer! Op de foto is te zien hoe René Glashouwer, Liesbeth Wijnia en Sietske Terpstra de
cheque overhandigd krijgen van Hendrik van der
Zee, regiodirecteur Rabobank Balk e.o.

Klusje in sporthal
In de kerstvakantie is de reling van de tribune
door vrijwilligers weer voorzien van een nieuwe
laag verf, zodat deze er weer netjes uit ziet.
The Bruceband volledig uitverkocht
In de vorige Gearte Nijs kondigden we al aan dat
op zaterdag 30 maart The Bruceband op zal treden in de Gearte. Deze band bestaat al ruim 10
jaar en is inmiddels een begrip bij de Springsteen
kenners in binnen-en buitenland. De kaartverkoop is onlangs van start gegaan en inmiddels zijn
alle kaarten verkocht, met andere woorden het
concert is volledig uitverkocht! Ook aan de deur
zullen geen kaarten meer beschikbaar zijn.

Opgeruimd staat netjes
Na een verbouwing is er altijd nog opruimwerk te
verrichten, zodat alles weer netjes is en een goede plek heeft. De bewoners van het Mariahof staken de handen uit de mouwen voor de Gearte
en hielpen om alle tafels en stoelen die over waren na de verbouwing van de foyer op te ruimen.
Een deel kon afgevoerd worden en hebben een
goede plek gevonden in het Mariahof. Een ander deel moest versjouwd worden naar andere
ruimtes in de Gearte. Alles is nu weer keurig en
netjes. Langs deze weg willen we de toppers van
het Mariahof heel erg bedanken voor hun hulp,
super!

JAN./FEB. 2019

We kijken uit naar een prachtige avond met goede show en mooie songs uit het gehele repertoire
van Bruce Springsteen!
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AGENDA
1 februari 2019

5 maart 2019

Toneeluitvoering St. Martinus voor basisschool
Aanvang: 19.30 uur

Samen eten Caritas
Aanvang: 12:30 uur

2 februari 2019

Doemiddag Dorpshulp BMRH
Tijd: 14:00 tot 16:30 uur

Súdwesthoek pupillen zaalvoetbal
Tijd: 09:00 tot 17:00 uur

8 maart 2019

Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang: 20:15 uur

Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19:00 uur: 4 wedstrijden

4 februari 2019

9 maart 2019

Nevobo competiewedstrijd BEO dames
19:00 uur: BEO dames 1 – Punt Ut dames 1

Nevobo competitiewedstrijd BEO heren
19:00 uur: BEO heren 1 – A.V.C. ‘69 HS1

5 februari 2019

16 maart 2019

Samen eten Caritas
Aanvang: 12:30 uur

Kaboutervolleybal
Tijd: 10:00 – 11:00 uur

Doemiddag Dorpshulp BMRH - ruilbeurs
Tijd: 14:00 tot 16:30 uur

Nevobo competitiewedstrijden - BEO heren
19.00 uur: BEO heren 1 – VCO58 HS2

8 februari 2019

19 maart 2019

Nevobo competitiewedstrijden - BEO
Vanaf 19:00 uur: 3 wedstrijden

KBO

9 februari 2019
Súdwesthoek pupillen zaalvoetbal
Tijd: 9:00 tot 17:00 uur
Nevobo competitiewedstrijd BEO heren
19.00 uur: BEO heren 1 – De Plakkers HS1
Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang: 20:15 uur

20 maart 2019
Stembureau verkiezingen Provinciale Staten
Bestuur
Voorzitter vacant, Jan Boonstra, Harmen Bijlsma,
René Glashouwer, Klaas Muizelaar, Margriet &
André van der Weij, Liesbeth Wijnia en Johan van
der Werf
Beheerder:

14 februari 2019

Sietske Terpstra (0613060479)
email: beheerder@degearte.nl)

KBO

16

OP ‘E HICHTE

DUOBOOT

Wat denk je van een Rolstoelboot?
Bij onze organisatie DORPSHULP BMRH kwam een
bijzonder aanbod binnen.
De Stichting BMFM (Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen) uit Balk Heeft een nieuwe, veel
grotere boot gekocht, waarmee zij hun dienstverlening willen upgraden . Zij verzorgen rondvaarten met een rolstoel-toegankelijke boot. Deze
stichting heeft hun oude boot aan Dorpshulp te
koop aangeboden voor een schappelijke prijs De
boot is geschikt voor 1 of 2 rolstoelen plus enkele
opvarenden (zie foto). Dorpshulp heeft met de
prijs geen probleem, maar als je zoiets gaat doen,
moet het gebruik wel goed geregeld worden.
Daarvoor zijn in eerste instantie mensen nodig die
het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan.
Er moet een coördinator komen die het gebruik
gaat regelen, maar ook zaken als onderhoud, ligplaats e.d. Uiteraard zoeken we dan ook vrijwilligers, die willen gaan varen met mensen met een
beperking. Het kan alleen doorgaan als we mensen vinden om te helpen! De exploitatiekosten
zullen voor zo ver mogelijk gedekt moeten worden door een eigen bijdrage van de gebruikers.

OPROEP: Als het je wat lijkt kom dan praten
met Dorpshulp BMRH, stuur een email naar
dorpshulpbmrh@gmail.com of bel met
Bram Boehlé tel. nr. 0653 263 093.

JAN./FEB. 2019
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FOARÚTGONG

BMR

Foarútgong yn Bakhuzen, Mirns en Riis

Algemene Ledenvergadering

Yn oktober 1998, jûns let nei it ferhúzjen, stiene wy
foar it earst yn ús eigen tún te sjen nei de stjêrrehimel boppen Bakhuzen. Wat in protte stjêrren en
wat wie it stil! Wy hearden in ko bûten it doarp kuchen. Je kinne dêroer tinke: wat in stil en tsjuster
gat! Yn dat opsicht is it yntusken folle moderner
wurden! De lantearnepeallen bliuwe no de hiele
nacht oan. Dus kinst fanút Bakhuzen de melkweg
net mear sjen, mar dat hoecht ek net mear, want
de tsjerketoer wurdt alle jûnen útljochte.
De 5200 ‘Gaasterlânse krûdebargen’ út
Himmelom soargje der yntusken foar dat it mei
noardewyn yn Bakhuzen te ‘krûdich’ rûkt om de
wask bûten hingje te kinnen.
Fanôf Warkum wurdst, troch de ljochtjes fan de
wynmounen, as lytse boaze reade eagjes al 20
km fan te foaren warskôge datst yn ‘e buert fan it
Rysterbosk komst.

Datum: 25 maart 2019
Tijd: 19.30
Plaats: De Gearte
Agenda:
1.
2.
3.
4.
a.
b.
5.
6.
7.
8.

Opening en vaststelling agenda
Notulen vorige vergadering d.d. 26 maart
2018
Samenstelling bestuur:
Vacature bestuurslid Mirns.
Financieel verslag 2018
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Activiteiten 2018: zie gepubliceerd jaar
overzicht
Mededelingen bestuur.
Rondvraag
Sluiting

Sjoen fanôf Spannenburg by tsjuster, docht it Iselmar tige syn bêst om te lykjen op in tredde Maasvlakte.

Pauze

Oer in pear jier fermeitsje de Lelystêdse fleantúgen ús mei lûd en knipperljochtjes boppen ús
doarpen.

Er zijn een tweetal presentaties gepland de
onderwerpen zullen op een later tijdstip
bekendgemaakt worden.

En dat is noch net alles! De bargeboer yn Himmelom wol der noch 3200 krûdige bargen by ha en
yn de Iselmar moat 30 jier lang in sânsûchynstallaasje komme, dy’t we al dy tiid dei en nacht sjen
en hearre kinne (dat is 10.950 dagen en nachten!).

Het bestuur:

Presentaties

Wink Blomsma, voorzitter
Ruud v.d. Berg, secretaris
Bram Boehlé, penningmeester
Anne van der Zee (Rijs)
Vacature (Mirns)			

tel 06-54986718
tel 06-11756058
tel 0514-850230
tel 06-40413830

Sa krije we hjir in urban, yndustriële útstrieling, mei
nachts ferljochting yn alle kleuren, in gerêststellend achtergrûnlûd, ynternasjonaal fleanferkear
boppen ús en in megastâl yn ‘e achtertún. We
hoege der yn elts gefal net oer yn te sitten dat de
foarútgong oan ús foarby giet!
Tryntsje Stienstra
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BMR
Jaaroverzicht 2018
Inleiding
Het was een jaar waarin Better Bakhuzen met veel
energie werd voortgezet. Maar er was ook tijd
voor gesprekken met de Provincie, lokale politieke partijen en diverse beleidsambtenaren. En wij
hadden overleg met de nieuwe contactwethouder Johannes v.d. Pal die later werd opgevolgd
door Durk Stoker. Leefbaarheid in BMR is voor
ons een aandachtspunt, daarom hebben wij de
Concept-Omgevingsvisie en de Concept-Woonvisie van de gemeente DFM met bijzondere aandacht gelezen en van kritisch commentaar voorzien, omdat de belangen van de inwoners van
BMR daarin geschaad worden. Onze reacties
zijn ook breed gepubliceerd. Renovatieplannen
van Wonen Zuidwest Friesland aan de Gaestwei
en Hr. Jacobstraat hadden ook onze aandacht,
omdat wij niet akkoord zijn met het terugbrengen
van het aantal woningen in Bakhuizen. Verder
hebben we deelgenomen aan de protesten tegen de zandwinningsindustrie in het Natura 2000
gebied voor de kust van Oudemirdum.
Navolgend een overzicht van de onderwerpen
en projecten.
Better Bakhuzen
In januari spraken wij met gedeputeerde Sander
de Rouwe van de provincie Friesland over onze
projecten in Bakhuizen en over diverse knelpunten.
Op 2 oktober was er een terugkoppeling over de
verschillende projectactiviteiten aan het dorp,
waarbij uitleg werd gegeven over de voortgang
en gelegenheid tot inspraak werd gegeven Tevens werden en worden door nieuwsbrieven alle
Better Bakhuzen-wetenswaardigheden gedeeld
met het dorp.
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In de kadernota 2018 van de gemeente is geld
gereserveerd voor de herinrichting van een pleinfunctie aan het plantsoen in Bakhuizen. De werkzaamheden starten in de loop van 2019
Tevens is er voor de ontsluiting van de Burde door
een nieuwe toegangsweg een bedrag gereserveerd. Medio september 2019 is iedereen weer
welkom in de Gearte om bij te praten over de
voortgang van ons initiatief Better Bakhuzen. De
exacte datum hoort u nog.
Jeu de boules
Een spontaan initiatief heeft geleid tot de tot
stand brenging van een Jeu de Boules baan, die
in 2019 gerealiseerd zal worden
Dorpshulp
In maart is in de eerste ALV van Dorpshulp de
oprichting van deze coöperatie bekrachtigd.
Dorpshulp is inmiddels goed georganiseerd, en
begint een vanzelfsprekendheid te worden. Bijzonder is dat wordt samengewerkt in 4 dorpen:
Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs.
Woningen met zorg
Hiervoor is een aparte werkgroep opgericht. Na
gesprekken met diverse instanties lijkt onze voorkeur uit te gaan naar het model van Fidesta, met
een opzet zoals bij Noarderthús in Workum. We
zoeken nog een zorgondernemer hiervoor. We
overleggen ook met de gemeente.
BMR Energie Initiatief
Het BMR Energie initiatief is met de gemeente
DFM in gesprek, over de haalbaarheid van een
kleinschalige zonneweide, op een afgekeurd stuk
voetbalveld in Bakhuizen. Vooralsnog is de sportvereniging hier geen voorstander van.
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om
zonnepanelen op de sporthal te plaatsen, het
dak bleek na onderzoek niet geschikt. Op dit moment wordt uitgezocht of de daken van de Gearte gebouwen wel geschikt zijn voor het plaatsen
van zonnepanelen.
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Glasvezel
Binnen de Fryske Marren is er een initiatief
ontstaan genaamd DFMopGlas. Deze groep
heeft als doelstelling om geïnteresseerden op
snel internet (glasvezel) aan te sluiten. Dit is
een onderwerp waar veel haken en ogen aan
vastzitten. Er is een start gemaakt om de buitengebieden van Friesland aan te sluiten op
glasvezel. Op dit moment wordt tevens onderzocht of de financiering rond gekregen wordt
om de grote en kleine kernen binnen o.a. De
Fryske Marren aan te sluiten. Dorpsbelang volgt
de ontwikkelingen.
Jaarlijkse wijkschouw
Ook dit jaar vond er weer overleg plaats met
de dorpen coördinator en een ambtenaar van
de gemeente over schade aan het straatmeubilair (lees gaten in de weg, losliggende stoeptegels of bermen die aangevuld moesten worden).
Werkbezoek Sander de Rouwe aan Bakhuizen
Het gesprek in januari met Sander de Rouwe
leidde tot een werkbezoek in juni met de ondernemers van Bakhuizen en omgeving. Het
gaf de ondernemers de mogelijkheid hun bedrijfsactiviteiten te profileren en knelpunten te
bespreken.
Mobiel gemeente loket in Bakhuizen
De gemeente DFM zoekt naar mogelijkheden
om de dienstverlening meer op maat aan te
bieden aan de burgers. Bij wijze van proef werd
in de periode van 14 juni t/m 20 december,
eens per drie weken, een mobiel loket (mobiel
servicepunt) geopend in de Gearte. Twee medewerkers van de gemeente stonden klaar om
aanvragen voor reisdocumenten (paspoort
en ID kaart) en rijbewijzen af te handelen en
verder vragen te beantwoorden die op de gemeente betrekking hadden. Deze aanpak leidde tot positieve reacties zowel van burgers als
van medewerkers. De proef wordt op dit moment binnen de gemeente geëvalueerd.
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Zandwinning
Ook de zandwinning kreeg onze aandacht dit
jaar, ja van wieniet eigenlijk. Voor sommigen
een moeilijk onderwerp voor anderen niet. Er is
nog geen besluit genomen door de gemeente
en wij wachten de ontwikkelingen af. Dorpsbelang heeft zich als tegenstander opgesteld.
Ontwikkeling van de lokale democratie
De lokale democratie ontwikkelt zich, Inwoners
zijn mondiger, hebben een mening en nemen
zelf initiatieven. De gemeente moet zich daar
wel op instellen en aanpassen Langzamerhand
beginnen wij toch te merken dat er iets verandert bij de gemeente.
Renovatieplannen van Wonen Zuidwest
Friesland
Wonen Zuidwest Friesland houdt vast aan plan
C om de woningen aan de Gaestwei en Hr.
Jacobstraat te renoveren. Dit betekent dat het
aantal huurwoningen met zes wordt teruggebracht. Doordat een tweetal koopwoningen
wordt toegevoegd loopt het aantal woningen
in totaal met vier terug.

OP ‘E HICHTE

BMR
Verslag Algemene Ledenvergadering
Dorpsbelang BMR 26 maart 2018
1.

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet iedereen welkom en opent
de vergadering. De agenda wordt onveranderd
vastgesteld.
2.

Verslag van 27 maart 2017

Opgemerkt wordt dat de kascommissie bestaat
uit Ina Gerrits en Ynte Kuipers.
Wethouder Frans Veltman merkt op dat de gemeente De Fryske Marren de ontwikkelingen volgt
over het openen van commerciële vluchten vanaf Lelystad.
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Ina
Gerrits.
3.

Samenstelling Bestuur

Er is een aftredend bestuurslid van Mirns. Mw.
Akke Brandenburg heeft de functie de laatste
jaren waargenomen in afwachting van een opvolger. De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de
inzet en energie en overhandigd een prachtige
bos bloemen.
4.

Financieel verslag 2017

De penningmeester Bram Boehlé geeft een toelichting op het rondgedeelde spreadsheet overzicht. Het aanwezig saldo lijkt groot, maar daarin
zijn ontvangen projectgelden begrepen, waar
nog te maken kosten tegenover staan. Een grote financiële transactie betrof de oprichting van
Dorpshulp waarvoor subsidies en donaties zijn
ontvangen.
a.
De kascommissie verklaart bij monde van
Ina Gerrits de financiële gegevens beoordeelt en
gecontroleerd te hebben en geeft goedkeuring
aan de cijfers. De vergadering dechargeert het
bestuur voor het gevoerde financieel beleid.
b.
Voor volgend jaar wordt de kascommissie
gevormd door Ynte Kuipers en Edward Flapper.
Begroting 2018
Vandaag wordt voor de 1e keer een begroting
voor 2018 gepresenteerd. De penningmeester
geeft uitleg over de verschillende uitgaven. Een
groot bedrag is bedoeld voor projecten. Gege
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ven de uitgaven stelt de penningmeester voor
om de contributie te verhogen van Euro 7,00 naar
Euro 8,00
● De begroting en de contributieverhoging
worden goedgekeurd. Is er een punt b?
5.
Jaaroverzicht 2017
Een van de activiteiten betrof de totstandkoming
van de coöperatie Dorpshulp en een onderzoek
naar de mogelijkheden van woningen met een
zorgtaak. De voorzitter meld dat klachten over
het straatmeubilair gemeld kunnen worden via
de website. Dat geldt overigens voor alle opmerkingen over de openbare ruimte.
6.
Bakhuizen is in het voorjaar 2018 pilot voor
De Fryske Marren
De voorzitter maakt melding dat de gemeente
De Fryske Marren een proef gaat houden met
een mobiel loket burgerzaken in de Gearte in
Bakhuizen. Over een periode van een half jaar
wordt maandelijks in de Gearte een mobiel loket
burgerzaken geopend waarbij de inwoners met
al hun vragen terecht kunnen en/of hun rijbewijzen, paspoorten of identiteitskaarten kunnen
aanvragen dan wel vernieuwen.
7.
Rondvraag
a). Er wordt een vraag gesteld over het Plantsoen,
dit punt wordt meegenomen bij de presentatie
van Better Bakhuzen na de pauze.
b). Herman Melchers vraagt of er een mogelijkheid is voor het plaatsen van prullenbakken. Hier
wordt ontkennend op gereageerd. De gemeente heeft dit juist afgeschaft omdat het averechts
werkt.
c). Er wordt een vraag gesteld of het mogelijk is
om een algemene agenda voor heel Bakhuizen
te plaatsen. Voorgesteld wordt om de agenda
op de website te plaatsen.
d). De voorzitter vraagt aan dorpen coördinator
Klaas Knobbe wat de status is van het initiatief
mobiel loket burgerzaken. Klaas meldt dat de
verantwoordelijke ambtenaar de plannen in de
komende weken concreet maakt.
8.

Sluiting

Na de pauze volgen twee presentaties:
a). Presentatie veiligheid in Bakhuizen e.o. door
Bob Kamphuis van de politie
b). Presentatie Better Bakhuzen (stand van zaken)
door: Tryntsje Stienstra
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Better Bakhuzen
FSF OER BB
Sommige opmerkingen komme faak wer
werom. Dat hâld blykber in protte minsken
dwaande. Dêrom hjir de rúbryk FSFoerBB. As
jimme in fraach ha oer Better Bakhuzen: mail
dy fraach! Nei op.e.hichte@bakhuizen.nl. Wy
sille dan in antwurd op dy fraach sykje. Jimme
meie natuerlik ek reageare!
Hjir ien, dy’t ‘BB’ opfongen hat:
Wannear komme al dy sinnepanelen fan BEI
(Bakhúster Energie Initiatief) no ris nei
Bakhuzen?
It dak fan de sporthal blykt net sterk genôch
om dêr panelen op te setten. De fuotbalferiening hat it ôfkeurde trainingsfjild, dêr’t BEI it
sinnefjild tocht hie, miskyn toch wer nedich. As
dêr ien kear sinnepanelen opstean kin dat natuerlik net mear. Dus dat plak falt foarearst ek
ôf. Wat noch altyd in opsje bliuwt is it dak fan
de Gearte sels. Dêr wurdt no oan rekkene.

WORDT LID VAN
DORPSBELANG BMR
Waarom lid worden van BMR?

Dorpsbelang BMR vertegenwoordigt alle inwoners van BMR richting overheden en met name de gemeente De Fryske Marren. Wij vragen subsidies aan
voor projecten in onze dorpen en maken afspraken over onderhoud van de openbare ruimte. Eigenlijk zou iedere inwoner dus lid moeten zijn. Leden
krijgen bovendien 6 keer per jaar onze nuttige dorpskrant in de bus.

Hoe wordt je lid van BMR?

Knip onderstaande machtiging uit en lever in op onderstaand adres. Vul uw e-mail adres in dan krijgt u de bevestiging van uw aanmelding, uw
lidnummer en aanvullende informatie.
Als u al lid bent, maak dan uw buren lid.
Ik word lid van Dorpsbelang BMR en ontvang graag 6 keer per jaar de dorpskrant Op ‘e Hichte
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. Het in cassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000. 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.
Het adres van de ledenadministratie van Dorpsbelangen BMR is; Feartswâl 9, 8574SG Bakhuizen e-mail: dorpsbelangbmr@gmail.com

WAARDEPUNTENACTIE 2018
Opbrengst via de

in BAKHUIZEN:

44.450 punten!!
Dus 74 pak koffie voor de Voedselbank.
+ 3,6 kg Oud muntgeld (De opbrengst hiervan
komt ten gunste van slechtzienden in de 3de
wereld!!)
Alle deelnemers & de SPAR
Hartelijk Dank!
LIONSCLUB “BALK, TUSKEN MAR & KLIF”
Ynte Kuipers.

JAN./FEB. 2019
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