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ANDERSOM
Het thema voor het dorpsfeest is dit jaar. GOET
VOUT. Aan dat thema is bij de buurtverenigingen de laatste maanden met volle overgave aan gewerkt. Ik ben best wel nieuwsgierig
naar het resultaat. Het lijkt dan wel een leuk
onderwerp, maar raakt toch de ernst en werkelijkheid van deze tijd. Want wij leven in een
tijd die moeilijk te peilen is op zekerheden.
Want wat we op TV voorgeschoteld krijgen is
niet altijd de waarheid.. We worden constant
op het verkeerde been gezet door nepnieuws
en rampscenario’s die halve waarheden bevatten. De meningen zijn tegendraads en extreem. Waardoor er weer nieuwe beschuldigingen en dreigementen op het nieuws zijn.
En wat denk je van die Amerikaanse series
waar iedereen constant met een onmogelijk
groot vuurwapen rondloopt? Of series op
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NETFLIX zoals THE WALKING DEAD waarin tig
afleveringen lang heuse zombies rondlopen.
Ja ik weet wel het is allemaal nep, maar het
is wel een teken van deze tijd waarin meer
spanning en angst te zien is dan vrolijkheid en
luchtige ontspanning. Ook de muziek in die
series is hard en angstaanjagend. En toch kijken er steeds meer mensen naar die series.
De behoefte naar een onwerkelijke wereld op
de TV is schijnbaar voor veel mensen een ontspanning zonder gevaar. Terwijl er in de echte wereld al meer als genoeg ellende plaats
vindt, die toch wel heel dicht de angstaanjagende taferelen benaderen van deze series.
Maar is die wereld wel zo slecht? Of komt het
door de constante stroom aan informatie die
we binnen krijgen. En worden we blind voor
de werkelijkheid en is de hoeveelheid van informatie oorzaak van onverschilligheid ? Het
nieuws van vandaag is morgen al weer oud
en kijken we reikhalzend al weer uit naar het
laatste nieuws. We worden voordurend opgejaagd. Het wordt eens tijd om stil te staan en
rustig rond te kijken om ons heen. Geen TV of
radio aan. Zet die knop eens andersom. Zet je
mobieltje eens een paar uur uit. Ga naar buiten. Geniet van de stilte en ontdek schoonheid van het bos of de weidsheid van het
IJsselmeer. En luister naar de eeuwigdurende
symfonie om je heen. Het ruisen van de wind in
de bomen, het roepen van een koekoek. De
kwetterende eenden in het water en de rustige golfslag tegen de zijkant van een bootje. Een krekel die ergens vlakbij tjilpt. Ruik de
grond onder je voeten en ontdek de schoonheid van de kleine kleurschakering in het gras.
Al deze dingen die maken dat we ons gelukkig voelen. Als we er maar de tijd voor nemen
en rust kunnen vinden. Wanneer je zelf gelukkig kan zijn met de kleine pareltjes die we om
ons heen vinden, dan is de wereld mooier en
ontvang je ook meer liefde van je medemens.
Ook al staat de wereld op zijn kop.
De Eachteister.

OP ‘E HICHTE

TREFPUNT

TILLEFOANLIST

Trefpunt is een ontmoeting- en informatie centrum in de parochie
zaal achter de kerk. Het is iedere
woensdagochtend open van
10.00 u tot 11.30u 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.

Better Bakhuzen

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

Graag wil ik langs deze weg iedereen
bedanken voor de belangstelling, de vele
kaarten en attenties tijdens mijn verblijf in
de ziekenhuizen Sneek en
Drachten.
Annie Hanzen

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
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BAKHÚSTER FEEST 2019
Beste inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs,
Nog even en dan barst het Bakhúster Feest
2019 los. Van 13 t/m 16 juni vieren we ons
2-jaarlijks dorpsfeest. In overleg met de
besturen van de buurtverenigingen een dag
korter dan de afgelopen jaren, want elk
dorpsfeest vraagt de inzet van heel veel vrijwilligers en veel buurten hebben toch moeite
om voor alle onderdelen van het feest
mensen te vinden. In januari 2018 leek het er
even op dat 4 buurten geen vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Bakhúster Feest konden leveren en hebben we
ons afgevraagd of we wel een dorpsfeest
moesten organiseren als 1/3 deel van het
dorp niet meedoet. Zelfs de Balkster Courant
meldde in juni: ‘Bakhúster Feest bedreigd’. In
augustus 2018 was het bestuur van SBF gelukkig weer helemaal op sterkte en konden
we aan de slag met de organisatie van het
feest.
Het thema van het Bakhúster Feest 2019 is:

“GOET VOUT”
En wij denken dat we weer een mooi programma hebben samengesteld. Ook dit
jaar wordt de sporthal van de Gearte omgebouwd tot een echte feestzaal, waar we met
ons allen een mooi feestje kunnen vieren.
Verderop in deze dorpskrant vinden jullie het
complete programma, met tijden en meer
informatie.
Nieuw is de opening van een heus Bakhúster
Museum met schilderijen van alle kinderen
uit onze dorpen. Daar volgt op donderdagavond ook de officiële opening door Piet en
Martsje Paulusma. Daarna gaan we samen
eten en later op de avond is er een Grote
Bingo met prachtige prijzen.
4

Vrijdag traditioneel de kinderochtend en de
zeskamp. De theorieronde is dit keer een onderdeel van de zeskamp. En dan ’s avonds
natuurlijk een geweldige optocht met maar
liefst 18 wagens! Alle 12 buurtverenigingen
en 5 jeugdgroepen hebben zich hiervoor
aangemeld. Geweldig!
Op zaterdagmorgen een herhaling van de
optocht, waarbij de prijswinnaars bekend
zullen worden gemaakt. En zaterdagavond
‘Bakhuzen op ‘e planken’. Een avond waarop alle buurten zich op het podium van hun
beste kant zullen laten zien met playback,
zang, dans, toneel … of … Na afloop kunnen
de beentjes van de vloer met Disco Silver.
Zondagmiddag sluiten we het feest dan
af met de prijsuitreiking en horen we welke
buurt de winnaar van Bakhúster Feest 2019 is
geworden. Ook een mooie gelegenheid om
nog even gezellig na te praten over het feest.
Naast de activiteiten van SBF organiseren ’t
Swalkershûs, MFC ‘de Gearte’, ’t Syltsje en
Bruin Café Licorne tijdens het Bakhúster Feest
ook nog eigen activiteiten.
Wij hebben weer ons best gedaan om een
mooi programma samen te stellen. Dat kan
natuurlijk alleen maar een succes worden als
jullie allemaal komen en meedoen! Dan pas
is het een echt dorpsfeest.
Wij rekenen op jullie komst, wij zijn er klaar
voor!
Bestuur Stichting Bakhúster Feest,
Andries, Bea, Bertus, Cor, Geeske, Gien, Hans,
Jantina, Jirry, Marijke, Marten en Tineke.

SBF
OP ‘E HICHTE

BAKHÚSTER FEEST
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SBF - Stichting Bakhúster Feest bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Buurtvereniging

Bestuurslid SBF

Bakwei - Túnkershof
Drie in één
’t Havenkwartier
Heechhiem
Holle Hichte
Johannes Nagelhoutlaan
Mirns
Oan ‘e Feart
‘t Herntsje
Sint Odulphusstraat
Teeuwes de Boerstraat
de Toekomst

Hans Bosma
Tineke de Ridder
Cor Witteveen
Marijke Deden
Andries Bosma
Bea Dijkstra
Jirry Bruinsma - voorzitter
Bertus Postma - penningmeester
Marten de Vreeze
Geeske Homma - secretaris
Gien v.d. Wal
Jantina de Boer

Foto gemaakt door Annet van der Wal.

JUNI 2019
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DONDERDAG

13 JUNI
Activiteit:
Aanvang:
Locatie:

Opening Bakhúster Feest
17.00 uur
MFC “de Gearte”

We hebben om 17.30 uur de officiële opening
van het Bakhúster Feest 2019. De peuters van
de Peuterhof en de kinderen van basisschool
de Toekomst hebben op school allemaal een
schilderij gemaakt. Helaas is de dorpsvitrine
hiervoor te klein. Dus hebben we in de Gearte
ons eigen “Bakhúster museum”. Het museum
is om 17.00 uur open voor iedereen! Kom allen naar dit unieke museum. Heit, mem, pake,
beppe, buren, oppas, iedereen is welkom.
De schilderijen worden beoordeeld door een
vakkundige jury uit Bakhuizen. In elke leeftijdscategorie is er voor het mooiste schilderij een
prijs.

Activiteit:
Chinees Buffet
Aanvang:
18.00 uur
Locatie:
MFC “de Gearte”
Entree:
€ 10,00 volwassenen / €
			
5,00 kinderen t/m 12 jaar
			alleen voorverkoop!!
Ook dit jaar hebben we Chinees-Indisch restaurant ‘Golden River’ uit Balk bereid gevonden het buffet te verzorgen. Lekker samen
Chinees eten! Toegangskaartjes uitsluitend in
de voorverkoop verkrijgbaar van 31 mei t/m
maandag 10 juni bij Spar Flapper.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Neem allemaal je eigen bord en bestek
(of stokjes) mee!
Activiteit:
Aanvang:
Locatie:
Deelname:
			

Grote Bingo
20.30 uur
MFC “de Gearte”
€ 5,00 voor 4 rondes en
€ 3,50 voor de Superronde

Woon je wel in Bakhuizen, Mirns of Rijs, maar
zit je niet in Bakhuizen op de basisschool, dan
mag je natuurlijk ook meedoen! Je mag dan
een leeg schilderscanvas ophalen bij Jantina
de Boer, Skuniadyk 8.

De Bingo is verhuisd naar de donderdagavond.
Natuurlijk zijn er weer prachtige prijzen te winnen.
Voor € 5,00 speelt u 4 rondes Bingo.
De Superronde kost € 3,50 en in deze Superronde
kunt u de volgende prijzen winnen:

Rond 17.30 uur zal de opening worden
gedaan door twee BN’ers: Piet en Martsje
Paulusma.

1e prijs:		
2e prijs:		
3e prijs:		
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IPad
Sloep Varen
Weber BBQ
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VRIJDAG

14 JUNI
Activiteit:
Tijd:		
Locatie:

Kinderochtend
9.00 - 11.30 uur
sportvelden

Vrijdagmorgen om 9 uur verwachten we alle
kinderen van de basisschool op het sportveld
voor de kinderochtend. Een ochtend die bol
staat van strijd en plezier. Kom de kinderen
aanmoedigen op het sportveld!
Woon je wel in Bakhuizen, Mirns of Rijs, maar
zit je niet in Bakhuizen op de basisschool, dan
mag je natuurlijk ook meedoen!
Geef je op bij Jantina de Boer,
Skuniadyk 8 (tel. 0514-582302)
Activiteit:
Tijd:		
Locatie:

Zeskamp
13.00 - 16.00 uur
sportvelden

Activiteit:
Tijd:		
Locatie:

Theorieronde
13.30 - 14.30 uur
De Gearte (zonder publiek)

Deze middag is er weer een spectaculaire
zeskamp waarin de mannen en vrouwen van
de buurten zich op sportief vlak zullen meten.
Doe mee en/of kom uw buurt aanmoedigen
bij dit traditiegetrouw sportieve en spectaculaire onderdeel van het Bakhúster Feest!
Dit feest hebben we theorieronde nieuwe stijl.
De theorieronde valt dit feest samen met de
zeskamp. Ook dit jaar zullen de teams van
de verschillende buurten weer tegen elkaar
strijden in de theorieronde. Elk team zal uit
3-5 personen bestaan. Helaas is er deze keer
geen plaats voor toeschouwers. Het thema
van dit feest “Goet Vout” zullen de deelnemers ook terugvinden in de opgaven van de
theorieronde.
JUNI 2019

Activiteit:
Optocht met 18 wagens!
Start:		20.00 uur (19.00 uur wagens

			
opstellen, wagens die meer
			
tijd nodig hebben, kom
			eerder!!)

Locatie:
Start op Industrieterrein
			‘De Burde’
Ook dit jaar is er weer een grootse optocht
met 17 wagens! 12 buurtverenigingen en 5
jeugd groepen hebben zich aangemeld om
aan de optocht mee te doen.
De optocht zal verreden worden op vrijdagavond en herhaling op zaterdagochtend. De
optocht staat helemaal in het teken van het
thema van dit jaar: GOET VOUT.
Op vrijdagavond hebben we muzikale begeleiding van onze eigen muziekvereniging
“Euphonia” met hun majorettes.
Ook dit jaar is er weer een publieksprijs. Naast
de beoordeling door een vakkundige jury
kunt u uw favoriet van de optocht kenbaar
maken. We hopen als commissie dat de optocht veel publiek op de been zal brengen
en dat u mag genieten van een geweldig
schouwspel.
Wij verzoeken u vriendelijk om de route tijdens de
optocht zoveel mogelijk autovrij e.d. te houden.
De route van de optocht is als volgt: (Start Burde)
– Joh. Nagelhoutlaan – Meester Döllestraat – A.
Rampionstraat – Havenstraat – T. de Boerstraat –
St. Odulphusstraat – Meester Döllestraat – A. Rampionstraat – Havenstraat – T. de Boerstraat – St.
Odulphusstraat – Joh. Nagelhoutlaan – Burde (Finish).
Veel kijkplezier!
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ZATERDAG

15 JUNI

Activiteit:
Aanvang:
Locatie:
Entree:

Bakhuzen op ‘e planken
20.00 uur
MFC “de Gearte”
€ 4,00 (ook voor deelnemers)

Activiteit:
Herhaling optocht
Start:		10.00 uur
Locatie:
Start op Industrieterrein ‘
			De Burde’

Zaterdagavond zullen alle buurtverenigingen zich weer van hun beste kant laten zien
tijdens “Bakhuzen op ‘e planken”. Playback,
zang, dans, toneel … alles kan en mag!

Op zaterdagmorgen is er de herhaling van de
optocht.

De muziek wordt deze avond verzorgd door
Disco Silver.

Ook zal muziekvereniging “Euphonia” met
majorettes de optocht weer muzikaal begeleiden.
Tijdens de herhaling van de optocht kunt u
zien welke prijs de wagens van de deskundige jury hebben gekregen. Ook de publieksprijs en horecaprijs worden bekend gemaakt.
Ook deze ochtend willen wij u vragen om de
route van de optocht zoveel mogelijk autovrij
e.d. te houden.
Nogmaals veel kijkplezier!
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ZONDAG

16 JUNI
Activiteit:
Aanvang:
Locatie:

Prijsuitreiking
15.00 - 18.00 uur
MFC “de Gearte”

Op zondagmiddag sluiten we het Bakhúster
Feest 2019 weer af.
De winnende loten zullen worden getrokken
en de prijzen uitgereikt.
Daarna zullen we bekend maken welke buurt
de winnaar is van deze editie van het Bakhúster Feest.
Verloting

De winnaar is …
De buurtvereniging die in totaal de meeste
punten behaald op de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Straatversiering
Optochtwagen (telt dubbel)
Zeskamp
Theorieronde
Bakhuzen op ‘e planken

De naam van de winnende buurt komt op het
bord dat in de Gearte hangt.
(Buurten die met meerdere teams meedoen
aan de zeskamp krijgen het gemiddeld aantal punten van deze teams).

Natuurlijk is er ook dit jaar weer een verloting.
Naast de bijdragen van onze sponsoren is de
loterij een belangrijke bron van inkomsten
voor SBF om het Bakhúster Feest ook financieel voor elkaar te krijgen. Wij hopen dan ook
dat jullie allemaal loten kopen bij het bestuur
van jullie eigen buurt.
We hebben 2500 loten die worden verkocht
in Bakhuizen, Mirns en Rijs.
De loten kosten € 1,00 per stuk en de winnaars
worden bekend gemaakt op zondagmiddag
25 juni om 15.00 uur in de Gearte.
1e prijs - € 200,2e prijs - € 150,3e prijs - € 100,Verder zijn er nog 7 kleinere prijzen van € 20,te winnen.

JUNI 2019

9

BAKHÚSTER FEEST
2019

SBF SPONSOREN BAKHÚSTER FEEST 2019
SBF wil alle sponsoren bedanken voor hun financiële bijdrage.
Hierdoor kunnen we ook van het Bakhúster Feest 2019 een succesvol feest maken.
*Aannemersbedrijf J.B. Konst
*Afwerkingsbedrijf M. Cosa
*Andela Scheepstechniek
*Autobedrijf Konst
*Autorijschool Thea Thibaudier
*Bekkema Installatietechniek
*Bianca’s Bakkerswinkel
*Bloembinderij Rienetta
*Blomsma Fotografie
*Bouwbedrijf van der Zee
*Bouwservice Jan Molenaar
*Bruin Café Licorne
*Café ‘t Syltsje
*Camping de Vossenhoek
*Camping Rijsterbos
*De Boer financieel en fiscaal
*De Boer Schoenen Koudum-Balk
*de Maren Constructieadviesbureau
*Dierenpension Immermoed
*Dijkstra Paint & Refit Service
*Dox Imagemakers
*Eigen Wies
*Eijgen Financiële Dienstverlening
*Fa. F. v.d. Werf en Zn.
*Fa. W. Kuipers & zn.
*Face & Bodycare Unique
*Folmer Jachtbouw
*Gaasterlandexpress
*Glashouwer Bedrijfs- en
Promotie-kleding Veiligheidsmiddelen
*HB Administratie, Finance&Control
*Henk Homma Verzekeringen
*HFK - verhuur
*Hotel Gaasterland
*Hotel Logement Stedswâl Sleat
*Hotel Restaurant Jans
*Hoveniersbedrijf Ludema
*Huisartsen Bakhuizen
*Vakgarage Schilstra
*Van Hes Klussenbedrijf
*Wieger Wijnia
*Zijlstra Architecten
10

*Huisman Haardhout
*Hylkema Bouw
*Ido Kuipers Techniek
*It Hert (v.h. Hennie’s Friture)
*J&M Techniek Vloerverwarming
*Jellesma Bouw
*Jettie’s Schoonheidssalon
*Kapsalon Lianne
*Kapsalon Studio Joke
*Karyon Computers
*Klaas Visser Aluminiumbouw
*Klussenbedrijf & Handels-onderming
R.A. v.d. Pal
*Loonbedrijf M. de Vries
*Lutsexpress
*M. Witteveen Stel- en Timmerwerk
*Marcel Postma Bouw
*M.F.C. De Gearte
*Moai Wurk - Frans v.d. Werf
*Nauticshop Lemmer - Bakhuizen
*Op Paed Verhuur
*P. Bergsma Transport
*P. v.d. Wal Installatietechniek
*Paviljoen ’t Mirnserklif
*Rijsterbosch Pannenkoeken Restaurant
*Rinze’s Kaasbus
*Robert Terpstra
*Ronald Mast Timmerwerken
*Schilders Mous & Verbeek
*Schilstra Mechanisatie & Constructie bv
*Snackbar Flinkeboskje
*Spar Bakhuizen
*Staalbouw Nagelhout
*Straal & Coatingsbedrijf Bakhuizen B.V.
*Taxi Bosman
*Technisch Bedrijf Theo Kuipers
*Timmer- en afhangbedrijf Hiemstra
*VOF Th. de Boer Tuinartikelen
*Vishandel P. Baarssen Urk
*Vlaggenmasten acc.
*Vrebo

OP ‘E HICHTE
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GEARTE NIJS
Mooie samenwerking tussen Gearte en
Euphonia
Op de avond dat de Bruceband een volle
zaal trok in de Gearte, werd voor het eerst in
de geschiedenis voor de exploitatie van de
garderobe samengewerkt met een gebruiker van de Gearte. Zo ontstond er een heel
mooi “één-tweetje”. Het bestuur had de
huidige gebruikers namelijk het aanbod gedaan om het beheer van de garderobe onder hun hoede te nemen. Aan de gebruiker
vervolgens de taak om de bemensing van
de garderobe te regelen gedurende de gehele avond in ruil voor de opbrengst van de
garderobe. Euphonia had hier wel (muzikale) oren naar en zorgde voor een mooie club
vrijwilligers die zo in actie kwamen voor niet
alleen de Gearte, maar ook voor hun eigen
vereniging met als gevolg een mooi extraa
tje voor de clubkas. Ook op de avond dat
De Hûnekop naar Bakhuizen komt, is deze samenwerking mogelijk. Het aanbod ligt bij de
gebruikers, dus het is even afwachten of er
interesse is.
Ontwikkelingen bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering is
vermeld dat er wat veranderingen binnen
het bestuur op komst zijn. Zo hebben André
en Margriet van der Weij hun tweede termijn
erop zitten en zijn niet herkiesbaar. Zij treden
dus af en er wordt inmiddels naarstig gezocht
naar een nieuwe secretaris. Deze functie
is overigens ook in te vullen als duo vrijwilligersbaan. Mocht u meer willen weten over
de functie; neem gerust contact op met het
bestuur voor meer informatie en een uitgebreidere kennismaking! Naast André en Margriet heeft ook Klaas Muizelaar aangegeven
af te treden; Klaas woont inmiddels een aantal jaren in Balk waardoor de bestuursfunctie
steeds lastiger in te vullen is. Johan van der
Werf draait inmiddels een paar maanden
mee en is officieel aangesteld tijdens de ledenvergadering.
JUNI 2019

Horecabeleid in Gearte aangepast
Het bestuur constateert dat het regelmatig
voorkomt dat gasten in het horecagedeelte
van de Gearte etenswaren nuttigen die van
huis zijn meegebracht. Het komt bijvoorbeeld
voor dat er chips, worst en kaas meegenomen wordt voor bij de borrel. Maar ook op
andere momenten zien we dit gebeuren.
Omdat de Gearte heel goed kan voorzien in
wensen op dit gebied en juist een uitgebreidere kaart heeft ontwikkeld om alle gasten
iets lekkers te kunnen bieden voor alle momenten, heeft het bestuur besloten om dit
niet meer toe te staan. Tijdens de ledenvergadering is hier uiteraard uitgebreid over gesproken met de aanwezigen.
Communicatie tussen gebruikers en Gearte
We willen graag iedereen erop attent maken
dat het belangrijk is dat de contacten tussen
gebruikers en de Gearte via de juiste kanalen lopen. Dit betekent dat alle beleidsmatige onderwerpen, maar ook klachten met
het bestuur van de Gearte besproken moeten worden. En dan ook graag via het bestuur van de betreffende vereniging/gebruiker. Op deze wijze houden we namelijk goed
zicht op alles wat er loopt en tussen gebruikers en Gearte is afgesproken. Als contactpersoon namens het Gearte-bestuur is Johan
van der Werf benoemd. Hij is te bereiken op
06 10976482, maar er kan natuurlijk ook contact gelegd worden via het secretariaat van
het bestuur. Voor kleine acute klachten (bijvoorbeeld kapotte verlichting, verwarming
e.d.), de agenda én eventuele catering blijft
de beheerder het aanspreekpunt.
Verhuizing twee gebruikers
Bakhuizen heeft inmiddels een heel mooi gezondheidscentrum in het dorp waar we trots
op kunnen zijn, want alle diensten op één
plek is natuurlijk ideaal. De komst van het
centrum betekent voor de Gearte echter wel
dat we twee vaste huurders met de bijbehorende opbrengsten (Thuiszorg en bloedprikken) moeten missen en dat vinden we voor
ons dorpshuis natuurlijk best jammer.
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AGENDA
4 juni 2019
Dorpshulp BMRH – gezellige middag
Van 14.00 tot 17.00 uur
13 t/m 16 juni 2019
Bakhúster Feest

13 juli 2019
Bakhúster Túnfeest

Bestuur
Voorzitter vacant, Jan Boonstra,
Harmen Bijlsma, René Glashouwer,
Klaas Muizelaar, Margriet &
André van der Weij, Liesbeth Wijnia
en Johan van der Werf
Beheerder: Sietske Terpstra
(0613060479)
email: beheerder@degearte.nl)
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DE GIDSEN

Wij wensen u alvast een fijne zomer en
hopelijk tot horens na de grote vakantie.

Zaterdag 11 mei was het eindelijk zover
en zouden we als slotdag met de bus naar
Aquazoo afreizen. We hadden er allemaal
veel zin in en het mooie weer speelde goed
mee.

Gidsenleiding Bakhuizen
Annie Mous, Sjoukje de Vreeze,
Jose Bergsma, Susanna vd Wal, Ria vd Kooi,
Marjet Cosa en Trudy Jellesma.

We moesten even wachten op de bus maar
Piet Bosman wist zijn mannetjes snel te regelen en iets later dan de bedoeling was vertrokken we. Onderweg was het feestje al snel
top en dit zou de hele dag duren. We hebben deze dag veel beesten gezien en ervan
geleerd en er was ook volop de mogelijkheid
om te spelen.
In de pauze hebben we met z’n allen lekker
een snackje gehad met drinken en tegen
4en zijn we weer naar huis gereden. Het geluid uit de 31 mondjes werd al wat stiller. Bij
thuiskomst bij de Gearte hebben we nog genoten van een heerlijke BBQ.
Tijdens de BBQ werdt de leiding nog even in
het zonnetje gezet door groep 8 die volgend
jaar zullen beginnen aan een volgende stap
in hun leven. Het Voortgezetonderwijs. We
kregen een leuke kletspot. Een pot met kaartjes en vragen die we na afloop op de tafel
hebben gezet. Dit bracht lekkere discussies
op gang. Bedankt groep 8(Isa en Fardau).
Rond 19 uur werden de meiden weer opgehaald en de leiding bedankt voor hun inzet.
Ook de leiding wil iedereen die zich het afgelopen jaar heeft in gezet bedanken voor
hun inzet. Binnenkort gaan wij met ouders
om de tafel om te kijken hoe de gidsen een
vervolg kan vinden voor het volgend seizoen.
Natuurlijk kunt U zich nog altijd laten horen als
u ook uw steentje wilt bijdragen. Wij kunnen
alle hulp goed gebruiken.
Gidsenbakhuizen@outlook.com

JUNI 2019
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Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld

Nieuwe tentoonstelling:

Bloemenweelde

NIEUWSBRIEF
BLOEMENWEELDE
Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Nieuwe tentoonstelling: Bloemenweelde

De bloeiende kersenboom in onze tuin riep
ons het thema voor deze nieuwe tentoonstelling toe: “Bloemenweelde”. Want waar kun je
het lenteseizoen meer recht mee doen?
Dus het prentenarchief ingedoken op zoek
naar ‘bloemrijke zaken’. We vonden er o.a.
kleurige en fleurige natuurbelevingen in houtsnede uitgevoerd door Japanners als: Tsukioko
Kõgyo, Watanabe Seitei, Kuno Barai, Toyohara Kunichika, Imão Keinen en Kitao Shigemasa. Ook om de litho’s, eveneens in kleur, met
een vleugje humor van Theo van Hoytema
kwamen we niet heen. In diezelfde techniek
werkte Jan Voerman (junior). Van een wat
ernstiger timbre zijn de etsen en houtgravures
van Barabara van Houten, Wim Noordhoek,
Arend Hendriks en Dirk van Gelder. De laatste twee waren meester en leerling aan de
Koninklijke Haagsche Academie en elkaars
opvolger als grafiekdocent aan hetzelfde instituut. Van Arend Hendriks gaat het verhaal
dat hij, biljartend in Pulchri Studio, over de
toen net door Hannema ontdekte Emmaüs
gangers van Han Vermeegeren zei: “Als dat
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Sofie Hupkens en Reinder Homan

OPENING JEU DE BOULES
BAAN TE BAKHUIZEN
Deze opening vind plaats op zaterdagmorgen 29 juni om 11.00 uur
Iedereen is welkom bij de feestelijke
opening, waarna een demonstratie
wordt gegeven door leden van
deze opgerichte vereniging

AANMELDINGSFORMULIER JEU DE
BOULES VERENIGING BAKHUIZEN

Van 11 mei t/m 9 juni is Reinders
werk ook te zien, samen met bronzen
van Harry de Leeuw in Galerie
Achtendertig in Rheden.

Gegevens lid (leden)
Naam:
Voornaam:
Evt. partner:
Adres:		
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:		

Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Gaestwei 14, 8574 TM Bakhuizen
Geopend: iedere eerste zondag van de maand
van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Telefoon: 0514-581312 of 0613020602

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
................... Nr:
....................
.......................................................
.......................................................

Arend Hendriks - ‘Madeliefjes’ - ets

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar: homan.hupkens@hetnet.nl

Dit formulier inleveren bij: S.Reekers
Havenstraat 2 Bakhuizen
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DE ZONNEBLOEM
Een gezellige dagtocht met de m.s. Toerist VI.

Dankzij de steun van Lionsclub Balk “Tusken
Mar en Klif” hebben de gasten van De Zonnebloem, afdeling Koudum, Hemelum en Bakhuizen, op maandag 13 mei kunnen genieten van een boottocht op de Friese Meren.
Met stralend mooi weer konden we vanaf
9.00 uur inschepen op de Galamadammen.
Maar liefst 85 gasten kwamen aan boord. Zes
Zonnebloem vrijwilligers en vier “Lions”, stonden de bemanning van de m.s. Toerist VI bij
om er een geslaagde dag van te maken.

Zes afdelingen van de Zonnebloem in Zuidwest Friesland hebben van Lionsclub Balk
“Tusken Mar en Klif” een donatie gekregen
om een leuke dag te organiseren voor hun
gasten. Het betreft de afdelingen in Balk,
Workum, Bakhuizen, Stavoren, Echten en
Lemmer, het gebied waar de Lionsclub actief is. De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie en streeft ernaar activiteiten te organiseren voor mensen met een lichamelijke
beperking.

Onder het genot van heerlijke natjes en
droogjes, konden de gasten bijpraten en
werden zij vermaakt met accordeonmuziek
van dhr. Oane van der Leij. Na een geslaagde, fijne dag werd er om 16.30 uur aangemeerd bij de Galamadammen.

GEZONDHEIDCENTRUM
BAKHUIZEN
Voor bloedonderzoek door het Huisartsen Laboratorium kunt u vanaf nu terecht in het Gezondheidcentrum Bakhuizen, Skuniadyk 12 te
Bakhuizen. Het bloedprikken is op dinsdag en
op donderdag van 9.30 - 09:45 uur.

De tocht ging via de Oarden, Fluessen en
Hegemer Mar, Woudsend naar Sloten. Daar
werd aangelegd om een heerlijke stamppotmaaltijd te nuttigen Waarna er weer verder
gevaren werd, via Spannenburg en Woudsend, over de Fluessen weer terug.

JUNI 2019
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KLEDINGUITLEEN BALK
Jouster toneeluitleen wurd trochsetten yn
Balk
BALK – Kledinguitleen Balk opent 4 juni haar
deuren op het adres Eigen Haard 38 in Balk.
Een clubje enthousiastelingen uit Balk hoefde niet lang na te denken toen hen ter ore
kwam dat de dames in Joure na 30 jaar zouden stoppen met hun toneeluitleen. Stoppen
is geen optie: Trochsette! Voor de liefhebbers
is het binnenlopen in een verhuurbedrijf van
toneel- en feestkleding als over de drempel
stappen van een snoepwinkel. Je wordt hebberig, krijgt ‘honger’ en de fantasie slaat op
hol. Het mooie van het verkleedspel is dat
het niet gebonden is aan leeftijd. Een kleuter
straalt wanneer hij een clownspak aantrekt,
zijn moeder doet dit als ze in een galajurk
paradeert en pake steelt de show wanneer
hij als Napoleon op een feest verschijnt.
Kledinguitleen Balk heeft niet de intentie om
rijk te worden, de prijzen zijn navenant. De
rijkdom komt uit het plezier die de mensen
hebben die kleding komen passen, huren en
het feestje dat ze ermee vieren. Om de gehele verhuizing van de ‘klerezooi’ van Joure
naar Balk te verhuizen en de inrichting te realiseren wordt er dankbaar gebruik gemaakt
van een hele fijne club vrijwilligers. Wat te
denken van het labelen van de duizenden
kledingstukken. Hier wordt geen strijkkwartet
maar een flink orkest voor gevraagd om alle
kledingstukken te voorzien van een strijklabel.
Tevens is er ook een heel mooie bestemming
gevonden bij Kledinguitleen Balk voor een
groot deel van de kledingverzameling van
Johan Huisman. Zijn schitterende collectie
kan weer bewonderd en gebruikt worden.
Het team van Kledinguitleen Balk gunt iedereen een feestje want het is de moeite waard
om eens binnen te lopen. Laat u verrassen
door de enorme collectie kleding, hoofddeksels en accessoires.
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Het aanbod varieert van een ouderwets
jacquet tot een Koekiemonsterpak en van
bruidsjapon tot monnikspij en alles wat daar
tussen zit. Iemand een idee voor een goed
themafeest?
Volg Kledinguitleen Balk via Facebook en
Instagram!

Openingstijden:
dinsdag 14.00 - 20.00 uur
donderdag 14.00 -17.00 uur
Open dag: Zaterdag 14 september 2019
Adres: Eigen Haard 38, Balk
OP ‘E HICHTE

MIRNS JAARVERGADERING
Zaterdag 6 april werd de jaarvergadering
Mirns gehouden ,hierbij waren ongeveer 30
Mirnsers op afgekomen. Wat minder dan andere jaren, want tegelijkertijd was er ook een
feestelijke bijeenkomst vanwege de zandwinning. Menig Murnser is betrokken bij het
verzet dat er zandwinning zal plaatsvinden in
het IJsselmeer.
Voorzitster Wietske Albada opent de vergadering en alle verslagen worden voorgelezen. De nieuwe bewoners Maaike Graafsma
en Wiebren Uit den Boogaard worden hartelijk welkom geheten.
Etty verteld het het een ander over het Bakhuster Feest wat er weer zit aan te komen,
het thema dit jaar is Goet Vout. Op haar zo
kenmerkende enthousiaste wijze vraagt ze
alle Mirnsers om met ideeen te komen. De
kinderen van Mirns hebben er in ieder geval
weer veel zin in om mee te helpen met de
versierde wagen.

Na de rondvraag is de vergadering gesloten en is er tijd voor gezellig samenzijn. Het
bestuur heeft het 30 seconds spel uit de kast
gehaald,hierbij moet je in 30 sec een woord
omschrijven.De Mirnsers werden in groepen
verdeeld en zo kon het spel beginnen, er
werd heel fanatiek gespeeld en veel lol aan
beleefd.
De teams met de meeste punten speelden
nog een finale ronde en zo kwam er een winnaar uit de bus. Het winnende team Doe’s
Lief ging er met de wisselbeker vandoor,wat
opviel was dat er in dit team veel winnaars
zaten van vorige edities.
Haye Folkertsma, Johannes Rypma,
Marianne Albada, Auke Veltman, Martha
Rypma Klaske Wassenaar.
Hierna was het tijd voor nog even gezellig
bijpraten onder genot van een hapje en
drankje.

Bestuursverkiezing:Regina de Roos neemt na
10 jaar afscheid van het bestuur en krijgt namens het bestuur een bloemetje uitgereikt.
Regina maakt van de gelegenheid nog gebruik om de dorpshulp onder de aandacht
te brengen.
Voor €5,- wordt je lid van de dorpshulp en
kun je een helpende hand bieden aan mensen die dat nodig hebben. Ook kun je zelf
dan een hulp aanvraag doen mocht dat
nodig zijn, Regina is heel enthousiast over
de dorpshulp,want het is dankbaar werk,ze
doet dan ook een oproep om lid te worden
en reikt inschrijfformulieren uit.
Antsje Uilkje gaat Regina opvolgen als nieuw
bestuurslid ,Martha heet haar hartelijk welkom en overhandigt Uilkje een bos bloemen.

JUNI 2019
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Better Bakhuzen
DE FRYSKE MARREN
OP GLAS
Dus Bakhuizen, Mirns en Rijs op glas.
Snel internet voor iedereen in Friesland. Dát is
de ambitie van De Fryske Mienskip op Glas.
Om dat te realiseren werkt DFMopGlas samen met Glasvezel buitenaf. DFMopGlas is
een initiatief dat door Anja Rombout en Jaap
Bosma is gestart om in het buitengebied en
de dorpskernen van De Fryske Marren een
glasvezel-infrastructuur te realiseren voor de
inwoners.
Deze glasvezel-infrastructuur maakt uw huis
geschikt voor de toekomst en stelt u in staat
om gebruik te maken van snel internet, tv kijken in HD kwaliteit en muziek te beluisteren
in de hoogste audio kwaliteit. Met dit initiatief krijgen wij dezelfde mogelijkheden als in
de randstad. En snel betekent in dit geval
Heeeel snel.
Glasvezel vervangt de huidige abonnementen van Ziggo, KPN en andere aanbieders.
De mogelijkheden zijn onbeperkt en nieuwe
toekomstige ontwikkelingen komen op dit
glasvezel beschikbaar.
Bij uw huidige leverancier heeft u te maken
met één aanbieder van tv, internet en telefoon, bij het Glasvezelnetwerk krijgt u te
maken met meerdere dienstaanbieders en
heeft u de mogelijkheid om van dienstaanbieder te wisselen. Dit betekent meer keuze
vrijheid.

De voorwaarde van DFMopGlas om te
kunnen starten met de aanleg is:
35% van de bewoners binnen de
bebouwde kom doen mee
50% van de bewoners buiten de bebouwde
kom doen mee
					
Aanmelding voor 1 juli
Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich opgeven op de volgende website:
https://defryskemarrenopglas.nl/
Meld u aan bij één van de vijf dienstaan
bieders en sluit een glasvezelabonnement af.
Woont u binnen de bebouwde kom en doet
u mee, dan wordt u lid van:
De coöperatie De Fryske Mienskip op Glas
Bij een coöperatie zijn de leden eigenaar,
dus de baas. Zij bepalen uiteindelijk met
elkaar de koers. De leden kiezen met elkaar
een ledenraad. Als het initiatief door gaat,
starten de werkzaamheden na 1 juli 2019 en
worden eind 2020 afgerond.
Vragen:
Heeft u nog vragen en/of bedenkingen
schroom niet om contact te zoeken:
De Fryske Mienskip op Glas,
telefoon 088 – 75 85 800
Uw ambassadeur binnen BMR:
Ruud v.d. Berg,
email: ruudb2@gmail.com, (06-11756058)
Of een van de lokale installateurs:

Dit aanbod betreft dus alle dorpskernen en
de inwoners van het buitengebied. De inwoners van Balk, Lemmer en Joure volgen later.

Of kijk op: https://dfmopglas.nl/q-a/
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Better Bakhuzen
DE BOLDERWEIN
De bloembakken zijn reeds geplaatst en de
eerste is ook al gevuld met planten.
De Bolderweinen zijn gemaakt van cortenstaal. Het ontwerp is van Piet Mous en ze zijn
gemaakt door Frans vd Werf (Moai Wurk).
De entree’s van Bakhuizen hebben hierdoor
een geheel eigen gezicht gekregen.
De bolderwein staat symbool voor de agrarische achtergrond van Bakhuizen, maar refereert ook aan het arbeidsverleden zoals de
weinmakkerij. Het vertegenwoordigd ook het
heden van het dorp: En dan met name de
hoeveelheid ijzer die zowel in het heden als in
het verleden door bedrijven in Bakhuizen zijn
verwerkt, bewerkt, vervoerd en gemonteerd
over geheel Nederland. De straten waar de
bloembakken zijn geplaatst zorgen voor het
onderhoud. Het is een onderdeel van Bakhuizen waar we met z’n allen verantwoordelijk
voor zijn. Het project is gerealiseerd door Better Bakhuzen en gefinancierd door De Fryske
Marren en de Bas Backerstichting.

JUNI 2019
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Better Bakhuzen
FEESTELIJKE OPENING
JEU DE BOULES BAAN
Feestelijke opening Jeu de Boules baan
Bakhuizen op 29 juni om 11.00 uur.
Bakhuizen is een weer een voorziening rijker.
Een Jeu de Boules baan! Aangelegd door
vrijwilligers en betaald door gulle gevers.
Deze gulle gevers waren: De provincie Fryslân (IMF), de gemeente de Fryske Marren, het
Rabo coöperatie fonds, de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, de Sportvereniging
Bakhuizen (SVB) en Dorpsbelang Bakhuizen,
Mirns en Rijs.
Door vrijwilligers is heel veel werk verzet onder leiding van meewerkend voorman Theo
Mous en bijgestaan door Sjouke Reekers beide tevens initiatiefnemers van het Jeu de
Boules baan plan. Een luid bravo is hier zeker
op zijn plaats!!
Ook de samenwerking met de gemeente
DFM en subsidie gevers verliep zeer vlot zodat
deze baan in nog geen 6 maanden is gerealiseerd. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.
De JdB baan vindt je naast de Pannakooi en
is een lust voor het oog. Alleen … we hebben nog geen leuke naam! Als jij een leuke
naam bedenkt die door een deskundige jury
wordt uitgekozen krijg jij als winnaar een Jeu
de Boules setje cadeau! De baan kan door
iedereen worden gebruikt maar leden van
de Jeu de Boules vereniging Bakhuizen hebben een streepje voor. Dus meld je massaal
aan als lid en/of met een leuke naam bij de
secretaris van de JdB vereniging:
Sjouke Reekers,
Havenstraat 2 8574SE Bakhuizen
Telefoon: 0514-582040 of
sjoukemieke@gmail.com
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Kom op 29 juni 2019 om 11 uur naar de Jeu
de Boules baan om de officiële opening mee
te maken en wellicht een balletje te gooien.
Het is tenslotte een spel voor jong en oud.
Bram Boehlé
16 mei 2019

KOAIWEI
Essentaksterfte Koaiwei door Staatsbosbeheer aangepakt.
Zoals de meeste mensen gezien zullen hebben is deze winter door Staatsbosbeheer
een flink aantal essen gekapt in de bosssingel langs de Koaiwei. Uiteraard heeft dit de
aandacht van Dorpsbelang en van de Projectgroep ERG van Better Bakhuzen. In een
vroeg stadium is door ons aangegeven dat
we herbeplanting verwachten van struiken
en bomen op een manier die biodiversiteit
bevordert. Daar werd positief op gereageerd
door Boswachter Henk-Jan van Veen, en het
lijstje met struiken en bomen , dat door Ria
Brouwer is aangeleverd, werd als uitgangspunt geaccepteerd.
Omdat het er recent toch erg rommelig uit
bleef zien hebben we opnieuw contact opgenomen met de boswachter. Op 16 mei
hebben Ria Brouwer en Wink Blomsma de situatie ter plekke bekeken samen met HenkJan en een collega, die met de beplanting
te maken heeft.
Op de meer open stukken blijkt jonge aanplant gerealiseerd te zijn. Het gaat o.a. om
Eik, hondsroos en botelroos, walnoot, krentenboom, meidoorn en nog enkele struiken.
Het dikkere hout (stammetjes) zijn verkocht.
Er ligt er nog een grote hoeveelheid dikke en
dunne takken.

OP ‘E HICHTE

Better Bakhuzen
Die worden niet afgevoerd, maar in het najaar komt er een actie om mensen de gelegenheid te geven sprokkelhout te verwerven
tegen een minimale vergoeding. Gegadigden kunnen zich melden bij Staatsbosbeheer. We hebben ook de mogelijkheid van
het versnipperen van restanten besproken.
Desgevraagd legde men uit dat Staatsbosbeheer de laatste tientallen jaren beleidsmatig is opgeschoven naar natuurbeheer en
biodiversiteit, en is de houtwinning secundair.
Onze singel zou er in enkele jaren fantastisch
uit moeten zien!

Wat een genot om de wind weer eens om
je oren te voelen. Ik geniet er steeds van en
kijk er naar uit! En ik zou iedereen die net als
ik zelf niet meer kan fietsen, of tegen een wat
langere fietstocht opziet aanraden contact
op te nemen met Bertus Mous Heer Jacobstraat 31 om het ook eens te proberen.
Het is echt genieten! Je mag zelf je route
bepalen en ook elke week wel fietsen. Bertus heeft er voldoende vrijwilligers voor. Dus
doen!!
Akke Brandenburg, Mirns

PS. Het blijkt dat een aantal mensen de singel
heeft gebruikt om eigen snoeiafval te dumpen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niet
meer doen dus. En pas op voor de nieuwe
aanplant.

DORPSHULP BEDANKT
We kregen een paar hartverwarmende
reacties van mensen die hulp zochten en
kregen:
Beste Minsken
Wij woene jimme allegeare graeg tige tank
sizze for alle riderij nei de Jouwer. Hwat wie
dat fijn as Hindrik mij alle daegen besykje koe.
En ik betanktfor it hiele mooie bosk blommen.
Dat founen wij wol hiel bysonder. En sille dat
dan ek nea forjitte hwat jimme for ús west ha.
Mei Groetnis Hindrik en Sjutsje.
De Duofiets
Sinds Dorpshulp een duofiets heeft, maak ik
daarop met een vriendelijke vrijwilliger één
keer in de veertien dagen een prachtige fietstocht. We komen dan op plaatsen waar ik in
geen jaren , of nog nooit, ben geweest. Zoals
het prachtige fietspad door de Wyldemerk.
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DORPSHULP BMRH
De Algemene Ledenvergadering van
Dorpshulp heeft plaatsgevonden op 25 april.
In totaal waren 30 leden en 4 bestuursleden
aanwezig.
Natuurlijk zijn er de standaard onderdelen,
zoals het overzicht van onze activiteiten en
de financiële situatie in de vorm van jaarcijfers en begroting. De cijfers werden goedgekeurd en het bestuur is gedechargeerd
onder dankzegging aan de kascommissie.
Bestuur
Er zijn de volgende wisselingen geweest. Ilse
Vessies heeft zich teruggetrokken uit het bestuur, maar blijft ons helpen met de website.
Ina Gerrits is afgetreden, wegens verhuizing;
Ina en Wim het ga jullie goed in Nijmegen en
nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
Dat betekent dat we een vacature hebben
voor tweede secretaris. Geef jij je op?
Zorgwoningen
Bram heeft gepresenteerd wat we tot nu toe
gedaan hebben. Dat is vooral veel overleggen geweest met mensen, die hier verstand
van hebben en met diverse instanties. Maar
hij heeft ook tekeningen en impressies voor
de te bouwen woningen laten zien. Met de
gemeente zijn we in overleg om als een soort
pilot het zorgwoningen-project van de grond
te trekken.
Voor de leden was het een gelegenheid om
zich over enkele vraagpunten uit te spreken.
Het resultaat daarvan was als volgt:
De vragen:
1. Denk u dat er voldoende animo is om 14
woningen te vullen?
2. Op welke locatie zou dat dan moeten zijn?
3. Besteden we de exploitatie uit of doet
Bakhuizen dit zelf?
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De antwoorden:
Op vraag 1: men denkt unaniem dat er
voldoende vraag is.
Op vraag 2: 23 personen geven de voorkeur
aan Odulphusstraat en 11 personen aan de
Lange Baan.
Op vraag 3: 25 personen geven de voorkeur
aan eigen beheer.
De volgende belangrijke actie is een haalbaarheidsonderzoek, markttechnisch en financieel. Een degelijk onderzoek kost een
hoop geld, waarvoor we subsidie gaan aanvragen. Het zal zich richten op beide locaties.
De uitkomsten zijn belangrijk voor de uiteindelijke invulling van locatie en de te bouwen
woningen. Heb je de presentatie gemist?
Stuur een email naar Dorpshulp of bel ze op
0651444556, dan kun je een exemplaar van
de presentatie krijgen.
Betalen voor diensten?
Het blijkt dat leden soms schroom hebben
om hulp te vragen. Ze willen eigenlijk wel
wat betalen. Voor een club met uitgangspunt “Foar Elkoar Mei Elkoar” hoeft dat eigenlijk niet. We zijn immers zelf de Mienskip
en dat je naar elkaar omziet en elkaar helpt
is in een Mienskip een vanzelfsprekendheid,
ook als je elkaar (nog) niet kent. Toch blijkt
er een drempel te zijn en een bijdrage kan
die drempel verlagen. Een oplossing daarvoor is dat je dan een extra bijdrage stort op
de bankrekening NL21RABO0324046995 ten
name van Dorpshulp BMRH. De bankrekening zal voortaan standaard onder elke brief
geplaatst worden (zie voettekst).
Je weet nooit wanneer je onverwachts hulp
nodig hebt
Tip: zet het telefoonnummer in je adresbestand of -boekje voor als je onverwachts hulp
nodig hebt. Je kunt ons alles vragen. Als wij
je niet zelf kunnen helpen, zoeken we samen
met jou een oplossing.
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Gezellige middag op 7 mei 2019

Hjir fjouwer fragen:

Op 7 mei werd er door acht mensen de kunst
van het schilderen beoefend. Dorpshulp had
gezorgd voor kwasten, acrylverf en andere
benodigdheden. Het was een succes! Sommigen hadden al eens eerder geschilderd
en dat kon je ook zien. Maar ook de beginners bleken al direct tot mooie resultaten te
komen. Voor wie het nog niet wist: de gezellige middag is niet beperkt tot één activiteit.
Je kunt er van alles doen, of gewoon even
komen kletsen. Er zijn ook altijd leden van
Team Dorpshulp aanwezig aan wie je vragen
kunt stellen over de hulpdiensten of andere
zaken. Bijvoorbeeld omdat je op de ALV niet
kon komen. We houden nu even pauze tot
september. Waarschijnlijk de eerste dinsdag,
dus 3 september, let op de publicaties.
Wij kijken er nu al naar uit.

Sommige vragen over Better Bakhuzen komen vaker weer terug. daarom hier de rubriek FSFoerBB. Als u een vraag hebt 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.

Wil jij ook lid worden van deze superclub? Of
zelfs meedoen in het Team Dorpshulp? Een
email aan het secretariaat volstaat.
Email naar: dorpshulpbmrh@gmail.com

De fraach “Wannear begjinne se no ris mei
it Plantsoen?” kinne we dit kear noch better
beantwurdzje.
De gemeente wol nei de bouwvak, op
moandei 26 augustus, dêr mei begjinne. Der
sil dan ek oan de riolering fan it Plantsoen
wurke wurde. De vraag “wanneer beginnen
ze nu eens met het Plantsoen?” kunnen we
deze keer nog beter beantwoorden.
De gemeente wil na de bouwvak, op maandag 26 augustus, er mee beginnen. Ook de
riolering van het Plantsoen wordet dan onder
handen genomen.

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!
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TRESOAR

04-07-2019

		

Agenda:

Lunchlezing Fred Wagemand.
“Ids Willemsma en Constantin Brancusi”.

06-06-2019			

04-08-2019

TVkijken met Ids Willemsma.

Bustocht langs de kunstwerken van
Ids Willemsma.

20-06-2019			
Lunchlezing Huub Mous.
“Ids Willemsma en de friese identiteit”.
27-06-2019

		

De schatten van Tresoar.
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