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LENTE
Na een paar dagen van storm en regen, afgewisseld met zomerse dagen, gaat de natuur gewoon
zijn gang. Vogels kwetteren al in de vroege ochtend en de haan van de buurman doet zijn uiterste best om bij het eerste licht boven het rumoer
van de vroege vogels uit te kukelen. Ook wij als
mens reageren op de wisseling van het jaargetijde.
Tenminste, zo voel ik het als je eerder wakker wordt
omdat het al licht begint te worden. Onze biologische klok reageert op de verandering van de natuur. En de natuur verandert nu in een snel tempo.
De grijze kleur van de aarde verandert in fris groen
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met daar tussen de verpieterde sneeuwklokjes ,die
weer plaatsmaken voor de eerste pinksterbloemen
die spontaan hun paarswitte kruintjes naar de zon
draaien. De lammetjes dartelen ook alweer in de
de wei, en de eerste knoppen aan de katjesstruiken lopen al uit. De neiging om ze thuis in een vaas
te zetten wordt met de dag sterker. Je haalt als het
ware de lente in huis met een paar takken van die
pluizige , zachte knopjes in een vaas. Tja, ondanks
alle pessimistische berichten die op ons af komen
voelen we ons sterker en bewuster in het leven
staan. Al het geouwehoer over brexit en economie
in de toekomst is minder belangrijk geworden. Wel
zijn we meer bezig met ons eigen leventje en met
de vraag wat kan ik doen om mijn leefomgeving
gezonder te maken. Want je tuintje wil je zo mooi
mogelijk hebben vol bloemen met meer vlinders en
insecten. Hoe mooi is het niet om in de vroege ochtend een merel te horen zingen op de rand van je
dak. De bewustwording om gezonder te leven en
er werkelijk iets aan te doen is meer aanwezig in de
lente. Iedereen is klaar voor een betere toekomst.
sterker nog! De jongeren zijn plotseling heel actief
in actie gekomen en demonstreren massaal. Ze willen dat er iets aan gedaan moet worden en zijn
het getalm van de regering spuugzat. Het collectief verzet van de jongeren is een positief gegeven
voor de toekomst. Want zij willen ook voor de komende decennia een schoner en stabieler milieu
voor hun kinderen. Ook al is dat nog ver weg voor
veel jongeren, zij maken zich sterk voor een beter
klimaat dat weer opbloeit en vrucht kan dragen.
Misschien zingen onze kinderen later wel hetzelfde
liedje als hun ouders en grootouders zongen hier in
Bakhuizen.
As de fûgels striekes sjouwe, nei ‘t dak of holle beam.
As de fjilden har untjouwe, en de blomkes iepen gean.
Dan is de maitiid maitiid in ‘t lan. dan laket alles
alles jin sa oan. De moaie maitiid mei syn blauwe loft,
is foar minsken en foar blom grif ‘t moaiste skoft.
Is foar minsken en foar blom grif ‘t moaiste skoft.

De Eachteister.

OP ‘E HICHTE

SÛNE MÛLE

TILLEFOANLIST

Een gezonde mond is van levensbelang zeker
bij het ouder worden. Een slechte mondgezondheid vergroot het risico op longontsteking en op
hart en vaatziekten. Bij mensen met suikerziekte
kan een slechte mondgezondheid de bloedsuikerspiegel ontregelen. Maar wist u ook dat goed
kunnen kauwen belangrijk is voor uw denkvermogen en geheugen? Dat komt omdat kauwen de
doorbloeding van de hersenen stimuleert.
Het project Sûne Mûle is opgericht i.s.m De Friesland en richt zich op het verbeteren van de dagelijkse mondzorg van senioren in Friesland.
“U kunt niet naar de praktijk komen? Dan komen
wij naar u”. Er is een speciaal team opgericht om
mondzorg aan huis of in een zorginstelling te verlenen.

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

Het team bestaat uit: Jildou Hobma (mondhygiënist), Maaike Wever (klinisch prothesetechnicus)
en Griet Hoekstra (tandarts).
Mondzorg aan huis helpt ook om langer
zelfstandig te blijven wonen.
Voor meer inlichtingen:
Jildou Hobma-Feenstra tel: 0653552506
Website: www.mondhygienefriesland.nl
Jitske Mous

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
16 april 2019
Aanmelden uiterlijk vrijdag voor boven
genoemde data via telefoonnummer:
06-48627537
€ 7.50 p.p. consumpties voor eigen rekening.

TREFPUNT

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

140514
140514
0513-23900
0514-581287
0900 1127112
0900 8844
112
06 51444556
06 53675488
0515-461871
0514 593606
0618300000

02 april 2019

Mocht U ook willen mee-eten
neem dan contact op met de
coördinator:

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum
in de parochiezaal achter de kerk.
Het is iedere woensdagochtend open van 10.00u.
tot 11.30u. open. U vindt hier een “luisterend oor”
en gezellig samen koffiedrinken met een praatje.
Er zijn folders aanwezig over zorg en welzijn. De
vrijwilligers geven u graag advies en willen u helpen bij het vinden van een antwoord op uw vragen. Ook is de kerk open om u de gelegenheid
te bieden om in alle rust te bidden of een kaarsje
aan te steken.

Hinke Haarsma-Postma,
tel: 0514 581861, mobiel: 0615442351
APRIL 2019
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ÔFSKIE HIL & MARGRIET
Nei mear as 20 moaie, turbulinte jierren,
mei grut plezier en ynset yn Bakhuzen
de húsdokterspraktyk en apoteek hawn te
hawwen,nimme wy ôfskie fan ús leave
pasjinten.
Wy winskje jimme allegearre sûnens en lok ta yn
de kommende jierren!
Wy hâlde in ôfskiedsresepsje yn de Gearte
op sneon 6 april 2019 fan 10.00 oant 12.00 oere.
Wy noegje alle pasjinten, ynwenners en belangstellenden út foar kofje mei gebak.
Tige betanke foar jimme fertrouwen yn ús,
Dokter Hil Dykstra en Margriet Dykstra Kuijper.
Mei fertrouwen jouwe wy de praktyk oer oan Dokter
Janneke Osinga De praktyk mei
apoteek wurdt trochsetten yn Bakhuzen en sil op 1 april
ferhúzje nei de Skuniadyk 12.

Zwart zal tot deze tijd dokter Osinga ondersteunen.
In het nieuwe praktijkgebouw zullen naast de
huisartsenpraktijk ook de volgende disciplines gevestigd zijn:
 Thuiszorg Zuidwest Friesland
 Fysio- en manuele therapie, Gea Veltman  Diëtist, Annieke Boersma
 Logopedie & Dyslexie, Esther Bleeker
 Psycholoog, Dieuwertje van der Zee
 POH GGZ, Gerard Eppenga
 POH GGZ - Jeugd, Vera Neven.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de
praktijk.
Met vriendelijke groet,
Janneke Osinga, huisarts
Gerbrich de Boer, doktersassistente
Anneke de Vries, doktersassistente
Elizabeth van Dam, apothekersassistente
Dorenda Mook, apothekersassistente
Janny Klijnstra, praktijkondersteuner

VERHUIZING HUISARTSENPRAKTIJK & APOTHEEK
Vrijdag 29 maart 2019 verhuizen wij de huisartsenpraktijk en apotheek naar de Skuniadyk 12 in
Bakhuizen. Deze dag is de praktijk en apotheek
gesloten. In geval van spoed kunt u contact opnemen met de huisartsenpraktijk in Warns 0514 –
681303. (herhaal)
medicatie kunt u tot donderdag 28 maart bestellen en zal maandag 1 april op de
nieuwe locatie voor u klaar liggen.
Vanaf maandagochtend 1 april 2019 zijn we
bereikbaar op het nieuwe adres: Skuniadyk 12,
8574 TR Bakhuizen. Het telefoonnummer en e-mail
adres blijven hetzelfde.
Vanaf 1 september 2019 komt dokter
Bomert - de Goede het team versterken. Dokter
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VERHUISBERICHT FYSIO

MEDISCHE RUBRIEK
OVERGEWICHT
Huisarts Nieuwsbrief

2019 wordt een bijzonder jaar voor fysio- en manuele therapie Gea Veltman. Dit jaar zijn we gestart met een feestje! Op 1 januari was het 10 jaar
geleden dat de praktijk is gestart. Toen begonnen
met drie vaste medewerkers in dienst. Inmiddels is
de praktijk gegroeid en zijn we met zijn vijven. De
praktijk heeft zich goed op de kaart gezet de afgelopen jaren. We hebben diverse specialisaties
in huis zoals: Manuele therapie,
kinderfysiotherapie en geriatrie fysiotherapie.
Dit jaar staan er diverse nieuwe uitdagingen op
de planning, zoals de aanhef waarschijnlijk al doet
vermoeden. Dit jaar staat in het teken van het
woord Moving! Een woord met vele betekenissen.
“Moving” vrij vertaald: “In beweging, te werk
gaan, verschuiven, zich verplaatsten, handelen
en verhuizen”.
Zowel in Balk als in Bakhuizen krijgen we een nieuwe locatie. Momenteel wordt er hard gewerkt
zodat we klaar zijn voor de toekomst. In Balk verhuizen we naar het oude pand van de Rabobank
aan de dubbelstraat boven de toekomstige tandartspraktijk De Friese Meren. In Bakhuizen verhuizen
we naar de Skuniadyk, er komt een gezamenlijke
praktijk met o.a. de huisartsen op deze prachtige
nieuwe locatie. Beide locaties hopen rond 1 april
klaar te zijn. De praktijk in Oudemirdum wordt door
deze veranderingen gesloten. Voor de cliënten
die wij aan huis bezoeken veranderd er niets. De
cliënten die in de praktijk kwamen hopen we te
verwelkomen op een van onze nieuwe locaties.
Voor de precieze verhuisdatum adviseren we
jullie om de website en social media in de gaten
te houden. Zodra er meer bekend is zullen we dit
daar ken baar maken.
Graag tot ziens, Gea, Martzen, Afke, Pytsje Tryntsje
en Renate

APRIL 2019

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 overgewicht of zwaarlijvigheid. Dit is de toestand die ontstaat als het lichaamsgewicht veel meer wordt
dan de lichaamslengte toelaat. Er is een formule in
gebruik die dit uitdrukt in een getal: de BMI (Body
Mass Index) of Quetelet getal. Daarin wordt het
gewicht gedeeld door de lengte maal de lengte.
Bijvoorbeeld als iemand 78 kilogram weegt en 1.80
meter lang is, bedraagt de BMI 24,1 (= 78/1.8x1.8).
Dit is een gezonde BMI want het getal is minder
dan 25 en dit betekent dat deze persoon geen
extra risico heeft op een vroegere dood, suikerziekte, hart en vaat ziektes, kanker of schade aan
de gewrichten. Een BMI tussen 25 en 30 wordt officieel “overgewicht” genoemd en als de BMI meer
dan 30 is, spreken we van “obesitas” in oplopende
graden. Meestal maakt men geen onderscheid
tussen deze typen en wordt gesproken over overgewicht om teveel gewicht aan te duiden.
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Overgewicht is een “nieuwe aandoening” geworden omdat het de bovenstaande ziektes bevordert. En het wordt soms een epidemie genoemd
omdat het veel vaker voorkomt dan vroeger. In
het recente verleden bestond overgewicht veel
minder, kijk eens naar oude (journaal) beelden
uit de jaren ‘70. In tegenstelling tot nu waren de
meeste mensen mager. Waarom is overgewicht
zo toegenomen? Vaak genoemde oorzaken zijn
teveel voeding (overal Fast Food tenten), van de
verkeerde soort (veel koolhydraten en suikers) met
een te weinig aan beweging (meer in de auto,
minder fietsen en zittend werk). Ons leefpatroon
is ook anders geworden, we leven in een hoog
tempo en wonen vaker in de stad met meer stress
waardoor negatieve emoties sneller worden opgeroepen. Ook snoepen we vaker en drinken we
dagelijks alcohol en een vastendag kennen we
niet meer. Gelukkig roken we minder maar slikken
vaker medicijnen waardoor de eetlust toeneemt.
Nieuw is aangetoond dat onze darmbacteriën de
eetlust veranderen met gevolgen voor het
gewicht. Zoals meestal het geval is, ligt de waarheid ergens in het midden!
De aanpak van overgewicht is lastig omdat er
zoveel factoren tegelijk een rol spelen in het ontstaan. Heel simpel gesteld wordt overgewicht veroorzaakt door een verstoring van het evenwicht
tussen aanvoer (eten) en afvoer (verbranden) van
calorieën. Dit betekent dat het herstellen van dat
evenwicht de basis van de behandeling is. Dit kan
het beste gebeuren door meer te bewegen en
minder te eten. Maar dit is simpeler gezegd dan
gedaan. Daarom is een stukje begeleiding bij de
huisarts, POH-S, POH-GGZ, fysiotherapeut, diëtist of
zelfs specialist soms nodig. Bij zeer ernstige overgewicht is soms een maagoperatie nodig om het
overmatig eten te beperken van binnenuit.
Als u dit verder wilt bespreken is een gesprek op
het spreekuur een prima begin. Op het internet
is meer informatie te vinden bij thuisarts.nl en op
Wikipedia is een zeer uitgebreid artikel te vinden
(https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Obesitas).
Overmatig veel geluk en gezondheid toegewenst!

6

DE GIDSEN
De Gidsen, in begrip yn Bakhuzen.
Knutselclub foar de famkes.
Oprjochten yn de jierren ’50, troch de nonnen út
de Mariahof. Alle Bakhúster, Mirnser en Riister famkes, ek degenen dy’t ergens oars op skoalle sitte,
ek degenen dy’t net sa folle jild hawwe, ek degenen dy’t in oar geloof hawwe, of dy’t gjin geloof
hawwe. Alle moandeis fan begjin oktober oan’t
ein april. Fan belang foar ûntwikkeling op it sociale flak en yn keunst en kreativiteit – dingen dêr’t
op skoalle hieltyd minder tiid foar is. De gidsen is in
fanselssprekkendheid foar de famkes. Pepier, lym
en ferve is der genôch. Famkes ek. En der is plak:
de Gidsenzolder. Mar ien hiel belangryk ding is der
net genôch: lieding

2: Moandei to middei binne twa froulju knutsel-

juf (en oare jier noch mar 1!) foar sa’n 20 famkes
út groep 4 en groep 5. Tweintich! Wêrfan der ek
guon op it spesjaal ûnderwiis sitte. Dêr hast op syn
minst fjouwer minsken foar nedich. Twa te min.

+2: Moandei to jûn begeliede twa oaren de âl-

dere ploech, ek ûngefear 20. Dêrfoar jildt itselde:
mei twa mear kinst it pas echt begeliede en ek
ûnferwachte dingen opfange.

+5:

En dan hawwe wy noch it legendaryske Gidsekamp. Nei Appelskea, it Amelân of , sa as dit jier
de bedoeling wie, te kampearen. Dat is ôfsein: te
min begelieding…dêr binne fiif ekstra froulju foar
nedich en dy meldden har net oan. Tsja, dan giet
Heitje voor een Karweitje op goed freed ek net
troch… moatte we ús eigen stoepen feegje, ús eigen lege flessen fuortbringe, ús eigen stof sûgje.

=9 minsken te min

Miskyn tinke mear as njoggen minsken nei it lêzen
fan dit stikje: dit liket my leuk / dit fyn ik belangryk
/ ik soe dochs al stopje mei sport op moandei
to jûn / ik wol wer mei op Gidsekamp… dat fernimt de lieding graach op: gidsenbakhuizen@
outlook.com Op dit mail-adres krije se ek graach
jimme goede ideeën oer in oare opset, sadat se
trochstarte kinne.
OP ‘E HICHTE

LEMSTER MANNENKOOR IN BAKHUIZEN
Ieder jaar sluit het Lemster Mannenkoor haar zangseizoen af met een gevarieerd, gezellig, informeel
en gratis bij te wonen einde-seizoens-concert.
Deze keer is het concert opnieuw in Bakhuizen en
wel op dinsdag 28 mei 19.45 uur in de St. Odulphuskerk. De kerk is vanaf 19.00 open. De Odulphus heeft een prachtige akoestiek waar het fijn en
goed zingen is. In tegenstelling tot de vorige keer
en op veler verzoek is het een volledig concert.
Ook zullen een aantal jubilarissen kort worden

Ook zullen een aantal jubilarissen kort worden
gehuldigd. Met dirigent Feike van Tuinen en haar
nieuwe bruisende organist en pianist Dirk Norbruis
verzorgt het christelijk koor van en voor alle gezindten een zeer gevarieerd programma .
Onder meer met een aantal uit diverse landen afkomstige stukken van de nieuw uit te brengen CD
en in evenzovele talen waaronder natuurlijk het
Frysk. Het belooft een mooie avond te worden in
Bakhuizen. Dus: “Net stinne mar hinne!!!”

JEU DE BOULES VERENIGING IN BAKHUIZEN
Nu de oprichting van de jeu de boules baan is gerealiseerd op 13 februari j.l , wordt het tijd dat de
baan daadwerkelijk geopend gaat worden!
De werkzaamheden zijn in volle gang en over enkele weken hopen we dat het karwei is geklaard.
Nieuwe leden kunnen zich nu al vast definitief opgeven, via het aanmeldingsformulier dat te
verkrijgen is bij:

en bij: Theo Mous, Bakwei 47 Bakhuizen, tel.603476,
of per mail: ttmous@planet.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij deze
heren. Ze komen zelfs graag langs om het
formulier in te vullen en meteen mee te nemen.

Sjouke Reekers, Havenstraat 2, Bakhuizen, tel.
582040, of per mail: sjoukemieke@gmail.com

APRIL 2019 2018
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PEUTERHOF IN DE PICTURE

CARNAVAL IN BOKKEDAM

De Nationale Voorleesdagen 2019, deed onze
peuterspeelzaal Bakhuizen ook aan mee. Geeske
Homma (CDA) heeft de kinderen voorgelezen uit
het prentenboek ‘Een huis voor Harry’ door Leo
Timmers geschreven.

Bakhuizen werd begin maart weer omgedoopt tot
Bokkedam 3 dagen lang was het feest.

Een prachtige aangelegenheid voor de peuterspeelzaal, welke afgelopen herfst grondig is
gemoderniseerd. Dit is gedaan door een tal van
vrijwilligers. Verhuizen, schuren, verven en sausen in mooie frisse kleuren. Met nog een nieuw
stukje vloerbedekking en bijpassende gordijnen
is het geheel schitterend opgeknapt. Namens de
oudercommissie en de leidsters willen wij jullie via
deze weg nogmaals danken voor jullie inzet en
hulp. Het resultaat mag er zijn!

Vrijdag 1 maart bracht Prins Remconus den Twidde met zijn gevolg een bezoek aan school. Om
9.00 uur haalde de Prins in de polonaise de kinderen uit de klassen. Elke groep had een groepsdansje bedacht en dit mochten ze laten zien. De
Prins genoot enorm van al die dansende kinderen. En wat waren ze weer prachtig verkleed! De
Hofdames die voor het eerst meewaren vonden
het ook schitterend, zo deden zij ook weer ideetjes
op voor hun dansjes. Daarna deden de kinderen
verschillende spelletjes door de school heen. Natuurlijk deed de Prins ook mee! En toen kwam Bakhúster Got Talent. De juryleden waren natuurlijk de
Hofdames, De Prins en de Senaatslid. Wat hebben
we een verborgen talenten zitten in Bakhuizen.
Natuurlijk bracht Prins Remconus ook een bezoekje aan de peuter. Dit was weer volop genieten. Hij
las een boekje voor en de peuters hingen aan zijn
lippen.

\
’s Avonds was het feest in ’t Swalkershús. Jeugdprins Arnoldus den Urste ( Arno vd Wal) trad aan
met zijn adjudant Niels Bouma en Hofhouding:
Sven Thibaudier, Isa Mous, Lieuwe Bult en Fardau
Mous. De Jeugdprins las zijn Proclamatie voor en
nam zijn hofhouding officieel op door hen allemaal een medaille te geven. Daarna barstte het
feest los. DJ Afro zette prachtig muziek op en de
voetjes gingen van de vloer. Er werden verschillend optredens gedaan. En een heuse jury gaf
commentaar. Een modeshow en natuurlijk het
spel “jongens tegen de meisjes.” En ……natuurlijk
niet te vergeten
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het frikandellen eten. Wat een feest en als het
gezellig is dan is het zo voorbij. De kinderen van
groep 5/m 8 werden om half 10 weer opgehaald
en de “Swalkers fan straks” mochten nog even
blijven, want daarna ging het gewoon door. Ook
hier werd er flink gehost en feest gevierd.

Wat was een ieder weer mooie verkleed. Prachtig om te zien hoe een ieder zijn best doet. Top!
Ronde middennacht kreeg de Prins een hoffelijk
bezoek van de Carnavals Vereniging uit Rutten.
Het was een bliksem bezoek, maar wat geweldig.
Het hoogte punt was dan ook de dansmariekes
van Rutten.

Zaterdag 2 maart ging Euphonia voor in de optocht. Dit keer werd de onthulling gedaan bij ’t
Syltsje. De heer Veldman onthulde samen met
Prins Remconus den Urste en Jeugdprins Arnoldus
den Urste het bord van Bokkedam. De optocht
ging verder naar MFC De Gearte waar de sleuteloverdracht plaats vond en de Jeugdprins en de
Prins hun medailles uitreikten aan de loco burgermeester. Na de proclamatie van de Jeugdprins
verlieten Euphonia en de ouders de zaal en gingen de kinderen los op muziek van Dennie Kuipers.
Er waren dit jaar wel meer dan 100 kinderen! Wat
waren er weer mooie karren bij en deze werden
beloond met een prijs. Aan het einde vielen er
dan ook meer dan 100 ballonnen naar beneden.

Zondag 3 maart moesten ze weer vroeg uit de veren. Maar een ieder was er in de kerk. Speciaal
voor de Carnavalsviering kwam Pastor Pascal Huiting om de dienst te begeleiden. De Bakhústerheach Sjongers verzorgden de muziek en zang. Pastor huiting ontving van de Jeugdprins en Prins de
Gouden Tafelpoot. Wat de verbinding betekend.
Huiting verbond de carnaval met de kerk en het
dorp. Na de viering werd er koffie gedronken in de
Parochiezaal met heerlijk bokkenbootje.

Om 15.00 uur ging de Carnavalsvereniging naar
MFC De Gearte waar een Bakhuister Kwis was
voorbereid. De opkomst was geweldig en de Kwis
was mooi gemaakt. Wat deed een ieder fanatiek
mee. Na de Kwis werd er gegeten. Een stamppot
buffet stond klaar. Na het eten kwam de uitslag.
En kon er daarna nog heerlijk geborreld worden.
Bedankt voor de fijne en positieve reactie’s die we
hebben mogen ontvangen jullie.
Wij bedanken jullie allemaal voor de aanwezigheid, want mede door jullie hebben we een zeer
geslaagd carnavalsweekend gehad. Voor jong
en oud!

’s Avonds ging het feest verder in Bruincafé Licorne, een prachtige entree hadden ze gemaakt. En
de Feest DJ maakte er ook echt een feestje van.

APRIL 2019
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INTERVIEW BINIAM
Biniam,een jongeman uit Eritrea zag ik vaak op de
fiets langskomen.Als ik buiten in de tuin bezig was,
groette hij mij altijd heel vriendelijk. Eerst alleen
“goedemiddag!”, later “ goedemiddag, mevrouw!” en weer later “goedemiddag, mevrouw,
hoe gaat het?” . Wel grappig; in de loop der tijd
kwamen er steeds meer Nederlandse woorden
bij. Steeds dacht ik: “ik zou eens nader kennis
moet maken met deze jongen”. En....dat gebeurde dus ook, ik kwam Biniam weer eens tegen en
toen stopte hij met de fiets en zo maakten we kennis met elkaar. Ik nodigde hem uit bij mij thuis en
zo zaten we gezellig aan de keukentafel met een
bakje thee en kwamen we meer van elkaar te
weten. Ook ben ik bij Biniam op bezoek gegaan
en werd allerhartelijkst ontvangen met een kopje
thee en chips. Biniam is 25 jaar en woont nu 3 jaar
in Bakhuizen, hier kreeg hij een huis toegewezen.
Op zijn 20ste is hij gevlucht uit Eritrea, vanwege
de dienstplicht, die wel 10 jaar of langer kan duren. Veel jonge mensen ontvluchten Eritrea vanwege die dienstplicht. Eritrea, wordt ook wel het
Noord-Korea van Afrika genoemd. Kritiek op de
regering wordt niet getolereerd, er is geen persvrijheid, religieuze minderheden worden vervolgd
en deserteurs en hun familieleden lopen kans te
worden opgepakt en mishandeld. Biniam kan
niet meer terug naar Eritrea en zal om die reden
zijn ouders waarschijnlijk nooit meer zien. Op het
dressoir stond een prachtige foto van zijn jonge
ouders;16 jaar was zijn moeder toen Biniam geboren werd. Heel af en toe heeft hij telefonisch
contact. Biniam komt uit Hadish Adi, een kleine
stad in de buurt van Kieru (zie kaart). Zijn ouders
zijn boer en hebben 50 koeien. Het hele gezin
hielp mee, want de koeien worden met de hand
gemolken. Nu woont hij dus in Bakhuizen, maar
wil liever naar de stad, omdat daar meer werk is
en ook meer mensen uit Eritrea wonen. De mensen in Nederland vindt hij heel aardig en hij vindt
het een prachtig mooi land. Hij wil hier graag een
toekomst opbouwen. Momenteel werkt Biniam
3 dagen per week in Lemmer bij een hoveniersbedrijf, maar hij wil graag meer werken, b.v. als
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Ik zit nu al een tijdje bij Biniam aan de thee en inmiddels is het etenstijd, althans voor Nederlandse
begrippen. Ik vraag hem of hij Nederlandse kost
eet. Ja, dat doet hij, gewoon vlees en groenten
zegt hij. Dat verschilt niet zoveel met Eritrea, alleen
eten ze de groenten en het vlees vanaf een grote pannenkoek en ze eten het met hun handen;
gewoon een stukje van de pannenkoek afbreken en daarmee schep je het eten op. Tenslotte
vraag ik of ik nog even een foto mag maken voor
de krant, maar dat wil hij beslist niet. Ik neem afscheid van Biniam, de harde koude wind en de
striemende regen in en vraag vind je het Nederlandse weer ook mooi?. En met een brede
glimlach op zijn gezicht zegt ie, heeeeeel mooi.
We geven elkaar een hand en ik loop snel naar
huis, brrrrrr!
Lida
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GEARTE NIJS
Het seizoen vordert...
Als deze Op ‘e Hichte bij u op de mat valt dan is
het al weer eind maart / begin april. Ons dorpshuis
heeft er dan een groot deel van het seizoen op
zitten. We maken ons op voor nog een paar
mooie maanden met super leuke evenementen, waaronder een gezellige Koningsdag, een
concert van Hûnekop en natuurlijk het Bakhúster
Feest, voordat we echt de zomer in gaan.

De optredens in 2019 zijn schaars; één vindt plaats
in Bakhuizen en daar wil je dan toch bij zijn! Een
avond eerlijke arbeidersrock, doordrenkt met
drank en humor; dat is De Hûnekop!

De voorverkoop van de tickets is inmiddels
gestart, dus wees er snel bij.
Tickets zijn verkrijgbaar via
https://pos.cmtickets.com/dehunekop.

Koningsdag in Bakhuizen
Als bestuur van de Gearte vonden we het weer
hoog tijd om een leuke en gezellige Koningsdag
in ons eigen dorp te organiseren. Een dag voor
jong en oud met het parkeerterrein voor de Gearte als centrale ontmoetingsplek; komt allen!
We hebben speciaal voor deze dag een leuk
programma samen gesteld, namelijk:
13.00 – 16.00 uur
Vrijmarkt (gratis deelname)
13.00 – 16.00 uur
Springkussen,schminken,
			stoepkrijten
13.30 uur
Cupcakes versieren (gratis
			deelname)
14.30 uur
Koffie met cupcake voor
			iedereen (gratis)
15.00 uur
Kinderbingo, 2 rondes
			(€ 2,00 entree)
Vanaf 16.00 uur
Optreden Common Fever
Koningsdag in Bakhuizen
Sinds de oprichting in 2009, maakt De Hûnekop
muziek waarvan de inspiratiebronnen zo uiteenlopend zijn, dat het moeilijk is om precies aan te geven waar de band muzikaal staat. Rock, country,
punk, rockabilly; het is allemaal terug te vinden in
de muziek van De Hûnekop. De teksten geven
op humoristische wijze de stem van de Friese arbeider weer. Het enige dat telt voor de mannen
is dat ze er zelf plezier aan beleven en dat spat er
ook daadwerkelijk af tijdens een optreden!
Eind 2017 stopte de band even om vervolgens
eind 2018 keihard terug te komen met een speciaal festival en een nieuwe single ‘stront sjonkt’.
APRIL 2019
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AGENDA
7 april 2019
Koffieconcert Snippefangers
Aanvang: 11:00 uur

25 mei 2019
De Hûnekop
Zaal open: 21.00 uur
Aanvang concert: 22.00 uur
13 t/m 15 juni 2019

11 april 2019

Bakhúster Feest

KBO
Aanvang: 14.00 uur

Bestuur
Voorzitter vacant, Jan Boonstra, Harmen Bijlsma,
René Glashouwer, Klaas Muizelaar, Margriet &
André van der Weij, Liesbeth Wijnia en Johan van
der Werf

13 april 2019
Kabouter volleybal
Van 10:00 tot 11:00 uur

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

14 april 2019
Algemene ledenvergadering
MFC De Gearte
Aanvang: 20:00 uur
27 april 2019
Feestelijk Koningsdag
Vele gezellige activiteiten voor jong &
oud en muziek van Common Fever
Vanaf: 13:00 uur
7 mei 2019
Dorpshulp BMRH - Gezellige middag
Vanaf: 14:00 uur
7 mei 2019
Dorpshulp BMRH - Gezellige middag
Vanaf: 14:00 uur
11 mei 2019
Grandioze Bingo
Aanvang: 20:00 uur

Koffieconcert
zondag 7 april
11.00 De Gearte
Bakhuizen
gratis toegang / vrije gift

20 t/m 23 mei 2019
Avond4daagse
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HEB JE HET AL GEHOORD?
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ALOISIA VICTORIA
WATTMANN
Geboren op 14-05-1916 in Wenen
Overleden op 05-10-1998 in Sint Nicolaasga
Yme van der Wal (zoon van Sjouke-Lize) vertelt:
Tijdens en na de 1e wereldoorlog heerste er een
ernstige hongernood in Wenen en omgeving. In
de stad werden er zelfs aardappelen tussen de
tramrails verbouwd. Dit was de reden dat Oostenrijkse kinderen beneden de 18 jaar naar omliggende landen gebracht werden om aan te
sterken. De moeder van Yme is samen met haar
zussen met een trein vol Oostenrijkse bleekneusjes
naar Friesland gekomen. En Lize kwam terecht bij
de familie Luutsen Marij de Jong( boerderij Agricola De Steke ) in Bakhuizen . De meeste Oostenrijkse kinderen gingen na een jaar weer terug
naar Oostenrijk. Maar sommigen bleven in Nederland, zo is ook Lize in Bakhuizen gebleven. In 1939
trouwde ze met Sjouke van der Wal en ze gingen
in Ruigahuizen wonen. Sjouke en Lize kregen 5 kinderen, Mieke, Yme, Lucia, Karel en Dora. Na de
2e wereldoorlog verhuisden ze naar Bakhuizen
waar ze o.a. op de Sint Odulphusstraat 40 (waar
Tryntsje Stienstra nu woont) hebben gewoond.
Lize kon prachtige gedichten schrijven over het
dagelijkse leven in Bakhuizen. In het voorwoord
van de gedichtenbundel die in 1979 is uitgebracht staat dan ook: “Mei ferwûndering en op
ôfstan wit Aloisia Victoria de dingen út har libben
yn har gedichten te ferwurdzjen”. In deze bundel
staat het volgende gedicht:

Wat hast it drok, mei ’t fuorjen yn ’t nest
de bekjes dy gean mar, do dochst sa dyn bêst
wjirmkes en flinterkes, hjirre en dêr
op en del giest, altyd mar wer.
En binn’ se nei ’t skreppen en soargjen folgroeid
dan fleane se út, wat ús altyd wer boeit
en sjonge se yn Gods frije bestjoer
om de Skepper te tankjen foar de moaie natoer.
Jitske

DE WAANZINNIGE
BOOMHUT
De bern van basisskoalle De Toekomst ha
recensies skreaun fan ´n foarstelling.

It Fûgeltsje
Lyts fûgeltsje, wat bisto dochs moai
dyn ranke wjokjes yn sierlike toai
do wurdst sa bedrige fan eltse hân
wy wolle dy hâlde, by ús op it lân.
Wat hast it drok, ast dyn nestke boust
ast dêr striekes, heakes en gerskes yn sjoust
dan leist dêr dyn aaikes, fjouwer yn tel
en joust dy der rêstich en smûk op del.
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DE GIDSEN
De Gidsen, een begrip in Bakhuizen.
Meidenknutselclub.
In de jaren ’50 opgericht door de nonnen uit het
Mariahof. Alle meisjes uit Bakhuizen, Mirns en Rijs,
ook als ze ergens anders op school zitten, weinig
geld hebben, een ander geloof hebben of geen
geloof hebben. Alle maandagen van oktober tot
april. Ook voor de ontwikkeling op het sociale,
creatieve en kunstzinnige vlak – waar op school
steeds minder tijd voor is. Knutselspullen genoeg,
meisjes ook, plaats ook. Echter één belangrijk ding
niet: leiding.

2: Op de maandagmiddagen zijn er twee dames

(en volgend jaar nog maar één) knutseljuf voor 20
meisjes uit groep 4 & 5. Twintig, waarvan er ook
een aantal op speciaal onderwijs zitten: daar heb
je minstens 4 mensen voor nodig! Dus er moeten
twee bij.

+2:

Op maandagavonden begeleiden twee
anderen de oudere meisjes. Hiervoor geldt hetzelfde: minimaal twee er bij is echt nodig.

+5:

En voor het legendarische Gidsenkamp –
naar Appelscha, Ameland of, zoals dit jaar de bedoeling was met tenten te kamperen- kwamen ze
vijf begeleiders te kort. Dus dat is afgezegd.
Dat betekent dat het klusjesfestijn ‘Heitje voor een
Karweitje’ op goede vrijdag ook niet door gaat dit
jaar; moeten we onze eigen stoepen vegen, lege
flessen wegbrengen en ons eigen stof zuigen.

SPONSORAVOND
RKVV BAKHUIZEN
Strafpleiter Hans Anker te gast op Sponsoravond
R.K.V.V. Bakhuizen.
Op donderdag avond 31 januari 2019 was strafrechtadvocaat Wim Anker te gast op de sponsoravond in de mooie kantine van de sportvereniging. Voorzitter Tjitte Sikkes opende de avond,
en bedankte de sponsoren, met de toepasselijke
woorden: “zonder sponsoren, heeft de club geen
toekomst”. Daarna gaf hij het woord aan de heer
Anker. Met enthousiasme, passie en natuurlijk de
nodige humor, hield hij zijn verhaal. Rondlopend
door de zaal, zocht Anker steeds de interactie
met het publiek op, en nam ze doormiddel van
verschillende cases en ethische dilemma’s mee
in het werk van de strafadvocaat. De avond ging
van doodsbedreigingen rond de verdediging van
Robert M., tot leuke anekdotes over ontsnapte
cliënten. Grappig was het verhaal over de “Pauze-avond” welke de heren Anker in Akkrum hadden georganiseerd. Er was een mooie wisselwerking met ook kritische vragen uit het publiek.
Na afloop bedankte de voorzitter de heer Anker
voor deze interessante avond, en ook de kleine
100 sponsoren en club van 100 leden. Daarna
werd er nog gezellig nagepraat met een hapje en
een drankje .

=9 mensen te kort

Mischien denken negen mensen na het lezen van
dit stukje: gidsen-leiding, dat is helemaal mijn ding!
Dan horen de Gidsen dat graag op: gidsenbakhuizen@outlook.com. Op dit mail-adres ontvangen ze ook graag ideeën over doorstarten of een
andere opzet (bijv. minder vaak of per gelegenheid)
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Bakker David van der Werf

Bakker David van der Werf

1890 -1984

1890 -1984

De ouderen in Bakhuizen Mirns en Rijs herinneren zich hem nog wel:
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bakker te krijgen. En dat gebeurde,
ik ben
de oorlog
was afgelopen en de Belgen
jaren bij
verschillende
bakkers
jaar een eind aan de bakkerij.
naar Na
Bremer
in Wijckel
gegaan.
Mijntevader
hebben gewerkt kwam er in 1919 de
was er later wel blij mee, want dan
bakkerij van Kees Visser aan `t
hadden
ze het ook
nog een
goed
Middenpaed
tekoop.
Het beetje
pand was
de
van mij.”
voorgaande jaren niet meer als bakkerij in
Bakker David voor de oven
gebruik,
en deed tijdens de 1e
wereldoorlog
(1914-1918) dienst als
Na jaren
16 bij verschillende bakkers te
opvang
van Belgische
hebben
gewerkt
kwam ervluchtelingen.
in 1919 de Toen
de oorlog
was afgelopen
bakkerij
van Kees
Visser aanen`tde Belgen
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DAMMEN DOOR
IDS BRUINSMA

Allereerst de oplossingen van vorige maand.
Even een korte uitleg 33-28 betekent wit schuift de
schijf op 33 naar 28 en 40x7 betekent wit slaat met
de schijf vanaf veld 40 naar veld 7. Ik geef U alleen
wits zetten Dia 1 33-28,40x7. Dia 2 27-22,32x21 en
40x7. Dia 3 32-27,40x16. Dia 4 27-22, 37-31, 40x7.
Allereerst
de oplossingen
van36-31,
vorige
maand .Even een korte uitleg 33-28 betekent wit schu
Dia
5 27-21, 32x4,
40x7. Dia 6 34-30,
32-27
schijf
op
naar 28 en
betekent wit slaat met de schijf vanaf veld 40 naar veld 7 .Ik geef
en 40x7
De33
hersenkrakers
tot40x7
slot 1.34-30,30x17,31alleen
wits
zetten
Dia
1
33-28,40x7
. Dia 2 27-22,32x21 en 40x7.Dia 3 32-27,40x16.Dia 4 27-22
27,27x36 en 2.31-27,32-28,26x30,40-35,35x44.
31,40x7.
Diaover
5 27-21,32x41,40x7.
Dia 6 34-30,36-31,32-27 en 40x7
De hersenkrak
Deze serie gaat
het zetje van Weiss. Naast
het
cijferdiagram
staat
dus
het
basisprincipe
en
slot
1.34-30,30x17,31-27,27x36 en 2.31-27,32-28,26x30,40-35,35x44. Deze serie gaat ove
dit breiden
we steeds
verder
uit cijferdiagram staat dus het basisprincipe en dit breiden we steeds
zetje
van Weiss
.Naast
het
(m.a.w.
van
simpel
naar……..)
verder uit (maw van simpel naar……..)

Dammen door Ids Bruinsma

ruinsma

n vorige maand .Even een korte uitleg 33-28 betekent wit schuift de
etekent wit slaat met de schijf vanaf veld 40 naar veld 7 .Ik geef U
40x7 . Dia 2 27-22,32x21 en 40x7.Dia 3 32-27,40x16.Dia 4 27-22,37,40x7. Dia 6 34-30,36-31,32-27 en 40x7
De hersenkrakers tot
27x36 en 2.31-27,32-28,26x30,40-35,35x44. Deze serie gaat over het
erdiagram staat dus het basisprincipe en dit breiden we steeds
ar……..)

Tot slot dus 2 leuke damproblemen waarin wit speelt
en wint.Volgende keer gaan we het hebben over de
Hekstelling .Het laatste probleempje gaat hier al over.
Veel plezier
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DODENHERDENKING
BAKHUIZEN 2019

19:30 uur Samenkomst in de St.Odulphuskerk met
muzikale omlijsting en een inleiding van Jurjen
Heidema.

De vrijheid kwam in het voorjaar

19:45 uur Begeleid door klokgelui, stille tocht naar
de graven van de vliegers, waarbij een ronde om
het kerkhof wordt gemaakt.

de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar
ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden
maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het.
neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.
Ankie Peypers (Amsterdam 1928)
Ankie Peypers beschrijft hier de vrijheid niet als
een vaststaand verschijnsel, maarals iets waarvoor is gestreden en geleden. Daarbij vraagt ze
ons twee zaken: Lauwer de doden, de gevallenen voor de vrijheid. En koester die herwonnen
vrijheid, bescherm haar en geef haar door, vooral
naar daar waar ze niet is. Vooral dat laatste is
in onze verscheurde wereld vol conflicten geen
eenvoudige opgave. Het eerste brengen we
vanavond in praktijk. Met hulp van de leerlingen
van basisschool De Toekomst eren we in de
omgekomen vliegers op ons kerkhof al diegenen,
die voor onze vrijheid gevallen zijn. Een eerbetoon
dat ook geldt voor de gevallenen tijdens vredesacties elders in de wereld. Voor de helden, die
“Neem me mee, naar waar ik niet ben” in praktijk
brachten.
Programma
18:00 uur Vlaggen halfstok
19:00 uur Klokgelui
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19:55 uur Iedereen is verzameld rond de graven.
De kerkhofsvlaggen worden halfstok gehesen.
19:57 uur Klok stil; Taptoe wordt geblazen als eresaluut aan de gevallenen.
20:00 uur Klok slaat acht uur; vervolgens twee
minuten stilte.
20:02 uur Wilhelmus (eerste en zesde couplet),
vervolgens wordt het Engels, Canadees en
Australisch volkslied gespeeld m.m.v. Euphonia.
- Aansluitend kranslegging en toespraak namens
het gemeentebestuur.
- Kinderen van basisschool De Toekomst leggen
bloemen en lezen eigen gedichten.
- Gelegenheid voor anderen voor het leggen
van bloemen.
- Afsluitend woord namens 4 mei-comité.

Paviljoen ’t Mirnserklif
Wij zijn op zoek naar een
aantal personeelsleden!!
(vanaf 15 jaar en ouder)
Email: mirnserklif@hotmail.com
Of kom gewoon langs in het paviljoen!!
- Open op zaterdag en zondag vanaf 10:30
- Na 1 april, iedere dag geopend vanaf 10:30
Met vriendelijke groet,
Wiebe Bult
Murnserdijk 46A te Mirns
OP ‘E HICHTE

GROEN DOEN
Wethouders Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren
tekenen nieuwe overeenkomst met Groen Doen.
Oudemirdum – Op 20 maart tekenden de wethouders Frans Veltman van De Fryske Marren en
Erik Faber van Súdwest-Fryslân een nieuwe vierjarige overeenkomst met Groen Doen, het netwerk
voor Natuur- en duurzaamheidseducatie in de
regio. Dat is goed nieuws, want daarmee is voor
vier jaar de financiering van het netwerk weer
vastgelegd en kunnen meer dan 90 basisscholen
Groen blijven Doen!

Groen Doen is een afdeling van de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap en is gevestigd in het
bezoekerscentrum Mar en Klif. Ruim 90 basisscholen in de regio zijn lid van Groen Doen en maken
enthousiast gebruik van het gevarieerde aanbod
om het onderwijs op hun school te verrijken met
échte ervaringen en de kinderen te leren om
zorgvuldig met hun leefomgeving om te gaan.
Groen Doen wordt bij dit werk ondersteund door
de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske
Marren. Kijk voor meer informatie ook eens op:
www.groendoen.net.

Groen Doen biedt alle basisscholen in beide gemeenten de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier allerlei activiteiten op het gebied
van natuur en duurzaamheid te reserveren. Het
Groen Doen aanbod bestaat onder andere uit
allerlei gastlessen en excursies, bijvoorbeeld naar
een (kinder)boerderij, bos of schaapskudde,
maar ook een bezoekje aan Museum Joure, Jopie Huisman, het Planetarium, het Woudagemaal
en Bezoekerscentrum Mar en Klif met aanvullende educatieve activiteiten. Zelfs een poppentheatervoorstelling over afval kan via Groen Doen
worden geboekt. Ook het boeken van gastlessen
op het gebied van duurzaamheid en circulaire
economie kan via Groen Doen.

Op de foto zijn van links naar rechts te zien: Erik Faber, wethouder Súdwest-Fryslân, Peter de Jonge en Anne Carine Verhage, respectievelijk voorzitter en penningmeester stichting ENL/
Groen Doen en Frans Veltman, wethouder De Fryske Marren.
Foto Iris Nutma.
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DORPSHULP
Weet jij precies wat
Dorpshulp doet?
Dorpshulp draait nu een jaar. Alle hulpdiensten zijn
georganiseerd. Maar weet iedereen wat je allemaal bij Dorpshulp kunt vragen? Hier een overzicht;
1.

Mantelzorg-ondersteuning, buddy, gezelligheidsbezoekjes. Het gaat om mensen
die hulp nodig hebben of zo maar wat
aandacht; bijvoorbeeld omdat de man
telzorger niet voldoende tijd heeft, 		
of het niet alleen aan kan.

2.

Duofiets.
Dat behoeft nauwelijks toelichting. Lekker
fietsen met een begeleider voor mensen
die dat alleen niet meer kunnen of durven;
er wordt een kleine bijdrage gevraagd
voor de kosten van de fiets.

3.

Klussen in en rondom huis.
Dat kan gaan om een stekker te repareren
of een losse tegel in de tuin recht leggen.
Als de klus te groot, te professioneel, wordt
helpen we zo nodig om een betaalde klusser te vinden.

4.

Hulp met computer, tablet of smartphone.
Lukt het niet om je documenten te behan
delen zoals je zou willen? Wil je een mooi
lijstje in Excel maken? Wil je ook whatsapp
gebruiken maar je weet niet hoe? Kan je
de foto’s van het Carnaval niet vinden op
internet? Bel maar!

5.

Hulpvervoer.
Onverwachts naar het ziekenhuis? Of de
gene die jou naar de kapper zou rijden is
ziek? Dorpshulp kan vervoer regelen.

6.

Administratie en financiën.
Je krijgt een brief van de belasting en je
hebt geen idee wat je er mee moet; of je
hebt hulp nodig met je bankzaken of je
ziektekosten-declaratie?

7.

Gezellige middag.
Eens per maand organiseren we een
gezellige middag in de Gearte. Er ge-
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beurt van alles, bijvoorbeeld creatief
met mozaïek, of biljarten. Kom eens 		
langs. Er zijn ook altijd mensen van
Dorpshulp aan wie je vragen kunt stellen.
8.

Verwijzing naar andere instanties.
Ook als je hulp nodig hebt die Dorpshulp
niet zelf kan leveren, kun je ons toch
bellen. Bijvoorbeeld omdat je thuiszorg
wilt, maar je weet niet hoe je dat moet
regelen. Wij helpen met het contact leg
gen met instanties.

Zoals je ziet proberen we heel wat te betekenen.
Het motto van Dorpshulp, omzien naar elkaar,
is een vanzelfsprekendheid. Iedereen heeft wel
eens hulp nodig en iedereen kan wel eens iets
doen voor een ander. Foar elkoar mei elkoar.
Meer weten? Hulp nodig? bel 06 51444556 of
email dorpshulpbmrh@gmail.com. Of kom naar
de volgende gezellige middag op 2 april, om 2
uur ‘s middags in De Gearte. We houden dan een
spreekuur! Er zijn mensen aanwezig om al je vragen te beantwoorden over Dorpshulp.

OP ‘E HICHTE

Zaterdag 13 april vieren wij nog een feestje ter ere van onze opening.
Wij nodigen u dan ook van harte uit.
’s middags staan wij klaar met koffie en thee en vanaf 21.00 uur ’s avonds verwelkomen
wij u met een drankje en maken we er een gezellige avond van.’

Better Bakhuzen
FSFoerBB

(faak stelde fragen oer better Bakhuzen)
Deze rubriek is ook te gebruiken om je kennis
van het Fries te testen.
Sommige fragen oer Better Bakhuzen komme faker wer werom. Dêrom hjir de rúbryk FSFoerBB. As jo in fraach ha oer Better Bakhuzen:
mail dy fraach! (op.e.hichte@bakhuizen.nl).
Wy sille dan in antwurd op dy fraach sykje. Jo
meie natuerlik ek reageare!
Hjir fiif fragen:
Sommige vragen over Better Bakhuzen komen vaker weer terug. Daarom hier de rubriek
FSFoerBB. Als u een vraag heeft over Better
Bakhuzen: mail die vraag! (op.e.hichte@bakhuizen.nl). Wij zullen dan een antwoord op die
vraag zoeken. U mag natuurlijk ook reageren.
Hier vijf vragen:
Hoe komt it mei de Prunussen yn it Plantsoen?
De beide Prunussen oan de boppenkant fan it
Plantsoen hawwe al te wiid útgroeide woartels
krigen en sille dêrom in ferplanting net oerlibje.
Dêrom komt der ûnderoan it Plantsoen in jonge Prunus as ferfanging. De beam boppenoan it boartes-túntsje bliuwt gewoan stean.
De twee Prunussen bovenaan het Plantsoen
hebben een te wijd wortelgestel om een verplanting te overleven. Daarom komt er ter vervanging onderaan het Plantsoen een nieuwe
jonge Prunus. De boom bovenaan het speeltuintje blijft gewoon staan.
Wannear begjinne se no ris mei it Plantsoen?
De planning is heal septimber dit jier. En omdat
dan de boel dêr toch op ‘e skep giet, wurdt
de riolearring fan it Plantsoen ek oanpakt.
De planning is half september 2019. En omdat
er dan toch gegraven wordt, wordt tegelijk de
riolering van het Plantsoen aangepakt.
Hoe komt it mei de blombakken by de
yngongen fan it doarp?
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Se steane te springen om mei it cortenstaal te
begjinnen, mar noch net al it oanfrege jild is
tasein.
Ze staan te popelen om met het cortenstaal
te beginnen, maar nog niet al het aangevraagde geld is toegezegd.
Komt der in nije skoalle?
It sit sa: Yn 2021 is it skoalgebouw fan De Toekomst 40 jier âld en dêrmei administratyf ôfskreauwn. Dan hat de gemeente jild beskikber:
foar renovaasje of nijbouw. It skoalbestjoer is
dan oan set en moat betinke wat se wolle en
sy meitsje in plan. Mar it stiet eltsenien frij om
hjiroer te dreamen. Sa sjocht Better Bakhuzen
dit as in kâns om it doarp op in heger plan te
bringen, mei nammen as it doarpshûs yn it traject mei nommen wurde koe. Dit is in grut en
kompleks projekt.
Het zit zo: In 2021 is het gebouw van De Toekomst 40 jaar oud en daarmee administratief
afgeschreven. Dan heeft de gemeente geld
gereserveerd: voor renovatie of nieuwbouw.
Het is aan het schoolbestuur om met dat proces te beginnen en zij maken een plan. Maar
het staat iedereen vrij om hierover te dromen.
Zo ziet Better Bakhuzen dit als een kans om
het dorp op een hoger plan te brengen, met
name als het dorpshuis in het traject meegenomen zou kunnen worden. Dit is een groot en
complex project.
Wat gebeurt der allegear op it Wytlânspaed?
Der is dêr in begjin makke mei ûnderhâld en
herstelwurk troch de gemeente, op fersyk van
de projektgroep Entrees, Routes en Groen. Sa
dat dit een moaie griene entree foar rinners
en fytsers bliuwt. Benammen de ôfwettering
fan it paad blykt dreech te regeljen en it is
noch net klear
Er is daar een begin gemaakt met het onderhoud en herstelwerk door de gemeente, op
verzoek van de projectgroep Entrees, Routes
en Groen. Zo dat dit een mooie groene entree
voor wandelaars en fietsers blijft. Met name de
afwatering van het pad blijkt moeilijk te regelen en het is nog niet klaar.
OP ‘E HICHTE

Better Bakhuzen

WORDT LID VANDORPSBELANG 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

