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De zomer heeft dit jaar weer zijn warme dagen
gehad. Soms wel eens een beetje te veel van het
goede. Enfin, we hebben er allemaal weer een
bruin tintje aan overgehouden. De plaag met de
eikenprocessierups zijn we al bijna weer vergeten
en de Tour de France is ook al weer voorbij. De
vrouwen hebben het deze zomer sportief gezien
gewonnen van de mannen. Het kleurde het hele
seizoen oranje: met het dames wielrennen en bij
het Nederlandse dameselftal. Zelfs het weer was
een paar dagen code oranje. Daar waren we
natuurlijk niet zo gelukkig meer. Vooral de ouderen onder ons hebben veel last gehad van de
hoge temperaturen in juli en augustus. Er zijn in
die maanden door de tropische temperaturen
vierhonderd meer sterfgevallen geweest dan in
andere jaren. Het zijn meestal mensen die toch
al ziekelijk waren en op hogere leeftijd en dan
valt het minder op. Kijk als er een vliegtuig neerstort dan is dat vreselijk nieuws. Of een bomaanslag. Ja dat zijn dingen die raken ons omdat het
rampen zijn, maar als er vierhonderd mensen in
alle stilte binnen twee maanden dood gaan dan
komt dat niet in het achtuur journaal. Het zijn juist
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die stille moordende veranderingen die we
ondervinden door het klimaat. Zolang we de
beelden van overstromingen en de abnormale droogte in het verre oosten en Afrika via TV
op ons netvlies ontvangen, schijnt het niet tot
onze hersens door te dringen dat het klimaat
drastisch en rampzalig aan het veranderen is. Ik
moet ook eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook pas
ontdekte toen ik op vakantie was in Oostenrijk.
We zijn met wat familie naar de Grossglockner
Hochalpenstrasse gereden en helemaal tot aan
de Kaiser Frans Josefs Hohe. Met uitzicht op de
Pasterze, de langste gletsjer van de oost-alpen.
Nou ben ik daar al van af de jaren zestig meerder malen geweest. En iedere keer is de gletsjer
kleiner geworden. Maar dit jaar was het verschil schrikbarend. Daar werd ik toch wel even
stil van. Terug naar beneden rijdend zijn we gestopt bij een oude houten blokhut waar je iets
kunt drinken. Die plek ademt nog de oude sfeer
van honderd jaar terug uit. Toen de eerste pioniers nog via wandelpaden naar boven liepen.
Al rondkijkend zag ik de file auto’s en bussen al
kronkelend de haarspeld bochten nemen en ik
besefte opeens dat het beter was geweest als
er geen weg was. Maar alleen de absolute stilte. Met mijn ogen dicht probeerde ik het geluid
van honderd jaar terug te krijgen. Het kabbelende bergwater dat langs de hut stroomt en in een
kleine beek traag verder door een dal loopt.
In de verte vaag het krakende geluid van de
gletsjer. Maar helaas, met mijn ogen open zat ik
weer in de werkelijkheid van dit bestaan met al
zijn gemakken en sociale voorzieningen. Maar
ook met de teloorgang van de natuur en de moraal van ons mensen. Wij willen wel alles beter
maken maar willen niets inleveren. We denken
nog dat we de ellende buiten de deur kunnen
houden als we de deur op slot doen. Of door
de grenzen te sluiten voor onheil en vreemdelingen. Maar we vergeten om naar boven te kijken,
naar de blauwe lucht, die langzaam maar zeker
veranderd en de kleur van vervuiling krijgt: Oranje. We zullen als mens samen moeten werken om
de lucht weer op te laten klaren. En dan is helder
hemelsblauw een mooie achtergrond voor een
oranje vlag.
De Eachteister
OP ‘E HICHTE

TREFPUNT
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.

SAMEN ETEN IN DE GEARTE
De Gearte is open vanaf 12.00 uur en de
maaltijd wordt geserveerd om 12.30 uur.
Eigen bijdrage € 8,-- .Hiervoor krijgt u een warme
maaltijd+toetje.

TILLEFOANLIST
Gemeente De Fryske Marren

140514

Sociaal Wijkteam

140514

Dorpencoördinator		

0513-23900

Gezondheidscentrum

0514-581287

Dokterswacht 		

09001127112

Politie/Ambulance		

09008844

Algemeen alarmnummer

112

Dorpshulp BMRH

0651444556

Buurtzorg			

0653675488

Thuiszorg			

0515-461871

Hulplijn Vervoer Regio G.S.

0514 593606

			

0618300000

of

Duofiets B.Mous

0514 581706

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
15-10-2019/19-11-2019/17-12-2019
21-01-2020/18-02-2020/17-03-2020/
21-04-2020

Consumpties zijn voor eigen rekening. (d)
01-10-2019/ 05-11-2019/03-12-2019/
07-01-2020/04-02-2020/03-03-2020/07-04-2020
Mocht U ook willen mee-eten neem dan
contact op met de coördinator:
Hinke Haarsma-Postma,
tel: 0514 581861, mobiel: 0615442351

SEPTEMBER 2019

Aanmelden uiterlijk vrijdag
voor bovengenoemde
data via telefoonnummer:
06-48627537
€ 8,- p.p. consumpties
voor eigen rekening
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MEER BEWEGEN
VOOR OUDEREN

UITNODIGING
KBO BAKHUIZEN

Meer bewegen voor 50+ of 60 + ouderen .
Vindt u het leuk om te bewegen op muziek?
En houdt u van gezellig samen zijn?
Dan is volksdansen misschien iets voor u.
De dansgroep Djacko Kolo uit Warns nodigt u
uit om te komen kijken en met hen mee te
dansen. De sfeer proeven van een
dansmiddag. We dansen op maandagmiddag
van 14.00 uur tot 15.45 uur in de Janke Tromphoeve. Tussen door hebben we even pauze om
iets te drinken .De dansen zijn internationaal en
ervaring is niet nodig.Schroom niet maar kom
gerust eens langs. U kunt contact op nemen
met Klaske Bekkema-Visser.

Op donderdag 19 september om 14:00 uur is er
in de Gearte een gezellige middag met het cabaretgezelschap “Jeugd van Toen” uit Wolvega. Het cabaretgezelschap bestaat uit negen
personen, die u via ruim twintig sketches, zang
en muziek meenemen op een reis door de tijd.
De groep verzorgt een middagvullend
programma waarin iedereen ongetwijfeld veel
van haar of zijn eigen jeugd zal herkennen.
Daarom: een middag die u niet wilt missen !

Tel nr. 0514-1059 of
email: jeenenklaske@gmail.com

Iedereen is welkom !
De voorstelling is gratis.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Bij de uitgang is er gelegenheid om een
vrijwillige bijdrage te geven.

OPROEP BAKHÚSTER
HEECHSJONGERS
Het koor “De Bakhúster Heech Sjongers” zoekt
versterking, zowel zangers/zangeressen als muzikanten. Hou je van Shanty’s en/of Maritieme
Folksongs, of speel je accordeon, (bas)gitaar,
viool, keyboard, enz.enz. en lijkt het je wel wat
om met ons mee te doen, kom dan gerust eens
langs. We oefenen iedere dinsdagavond van
20.00 tot 21.30 in de Gearte. Onze eerste
repetitieavond na de vakantie is op 3 sept. a.s.
Oók jongelui zijn van harte welkom !
Namens het bestuur :
Hans Eiselin
Thea Konst-Bult
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j.eiselin@outlook.com
thea@jbkonst.nl
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GAASTERLANDSE
FOTOCLUB

GAASTERLANDSE
HEUVELEN WANDELTOCHT

Weet u dat er in Gaasterland een fotoclub is?
Een club van enthousiaste amateurfotografen,
van beginners tot gevorderden, die eenmaal
per maand bij elkaar komt. Op dit moment is er
ruimte voor nieuwe leden. Mocht u door onderstaande informatie geïnteresseerd raken, dan
kunt u contact opnemen met
Riemke Stapersma op info@sheryan.nl
of Ria Brouwer op ria2brouwer@gmail.com.
In 2014 ontmoetten een aantal fotografen uit
Gaasterland elkaar en bespraken hoe het zou
zijn om regelmatig bij elkaar te komen, kennis
en ideeën rondom fotografie uit te wisselen en
met elkaar foto’s te bespreken. Dit leidde in
het najaar van 2014 tot het oprichten van de
Gaasterlandse Fotoclub, die nu in een wisselende samenstelling alweer 5 jaar bestaat.
Van september t/m mei komen wij op de eerste donderdagavond van de maand bij elkaar
in De Gearte in Bakhuizen. Iedere avond heeft
een programma, waarvan elkaars foto’s bekijken en bespreken een vast onderdeel vormt.
Verder kan de avond op verschillende manieren ingevuld worden: een van de leden vertelt
iets over een aspect van fotografie, een lid laat
een serie eigen foto’s rondom een bepaald
thema zien of we oefenen met elkaar een bepaalde fototechniek. Ook is er altijd tijd voor
vragen of tips. Een paar keer per jaar gaan we
er met elkaar op uit om samen te fotograferen
of een fototentoonstelling te bezoeken. Het is
dus nadrukkelijk geen fotografie cursus!
Kortom, de Gaasterlandse Fotoclub is een club
voor en door amateur fotografen die hun
enthousiasme en passie voor fotografie met
elkaar delen.

SEPTEMBER 2019

Evenement
8 ste Gaasterlandse heuvelen wandeltocht
www.wandeleningaasterland.nl
7,5 – 15 – 25 km.
zaterdag 27 juni 2020 vanuit Bakhuizen
zet dit evenement alvast in uw agenda

SLOTDAG SV BAKHUIZEN
RKVV BAKHUIZEN: na 42 jaar afscheid
hoofdsponsor.
Theo Agricola al 40 jaar vrijwilliger. Zaterdag 29
juni nam de voetbalvereniging Bakhuizen na
42 jaar afscheid van haar hoofdsponsor Garage Mous. Dit bedrijf was meer dan 40 jaar
sponsor van het eerste elftal. Tevens werd Theo
Agricola in het zonnetje gezet omdat hij al 40
jaar vrijwilligerswerk voor de v.v. doet. En dat
deed hij altijd met veel plezier. Op deze dag
had ook het damesteam(1 jaar actief en de
verrassing van het jaar) een cadeautje voor
hun sponsor de Fam. Jellesma. Hun werd een
ingelijste foto aangeboden van het team . Al
deze activiteiten vonden plaats op de slotdag
voor alle leden van de s.v. Er waren diverse activiteiten opgezet door de afdeling voetbal en
tennis. Zo was er onder andere een voetbalgolf voor jong en oud. Ondanks temperaturen
van boven de 30 graden werd er nog fanatiek
gespeeld. Aan het einde van de dag verzorgde de brandweer een welkome verkoeling en
daar werd door de jeugd dankbaar gebruik
van gemaakt. Dit alles werd door de activiteiten commissie georganiseerd.
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BEO 50 JAAR
GLOW IN THE DARK

BEO START NIEUWE
SEIZOEN 2019/2020

Dit jaar bestaat Sportfederatie BEO 50 Jaar!
Dit laten wij natuurlijk niet zomaar aan ons
voorbij gaat. Op woensdagmiddag 6 november word er voor alle basisschoolkinderen een
leuke funmiddag georganiseerd en zaterdag 9
november een:
BLACK LIGHT VOLLEYBAL TOERNOOI!
Volleyballen in het donker met een glow in de
the dark volleybal! Glow in the dark velden,
netten en kleding! Hoe leuk!! Hier wil ij toch
ook aan mee doen?? Je kunt mee doen met
je vrienden, volleybalteam, familie of voetbalteam, het maakt niet uit.

Het nieuwe sportseizoen bij Sportfederatie BEO
gaat weer van start!
Om jong en oud, in en om Bakhuizen, kennis te
laten maken met verschillende sporten, vindt u
hieronder de trainingstijden per sport.
Iedereen mag gratis en vrijblijvend 2x
deelnemen aan een les of training naar keuze.
De meeste trainingen en lessen vinden plaats in
M.F.C. de Gearte te Bakhuizen.
(Meestal via achteringang)

Geef je snel op met je team voor 8 oktober viabeo50jaar@hotmail.com, want VOL = VOL.
Volleybal
Betreft
Mini’s
C-jeugd
B-jeugd
Dames 1
Dames 2
Heren 1
Heren 2 (NOK/BEO)
(Oudemirdum)

Dag + tijd
Di:
15.00 - 16.00 & 15.00 - 16.00 uur
Di:
19.00 - 20.00 uur
Di:
17.00 - 18.15 uur
Ma:
19.00 - 20.30 uur Woe: 19.00 - 20.30 uur
Woe: 19.30 - 21.00 uur
Woe: 20.30 - 22.00 uur

Leeftijd
Vanaf 7 jaar/groep 4
10 – 13 jaar
13 – 15 jaar
> 17 jaar
> 16 jaar
> 17 jaar
> 17 jaar

Dag + tijd
Woe: 13.30 - 14.15 uur
Woe: 14.15 - 15.00 uur
Woe: 15.00 - 16.00 uur
Woe: 16.00 - 17.00 uur
Do:
19.15 - 20.15 uur
Do:
20.15 - 21.15 uur
Do:
09.15 - 10.15 uur

Leeftijd
Vanaf 3 jaar
4 – 5 jaar
6 – 8 jaar (gr. 3 + 4)
9 – 12 jaar (gr. 5 en >)
10 – 14 jaar
Volwassenen
50+

Dag + tijd
Do:
20.00 - 21.30 uur

Leeftijd
Volwassenen

Gymnastiek
Betreft
Peuters
Kleuters
Jeugd
Jeugd
Fit & Fun Jeugd
Fit & Fun
50+ gym v.a. 10 okt.)
Badminton
Betreft
Badminton

Kom gerust langs en neem meteen uw sportieve outfit mee!
Zo maakt u kennis met enthousiaste leden en trainers en wie weet bent u straks één van onze nieuwe
sporters. Voor meer info over de verschillende sporten kijk op: www.sportfederatiebeo.nl
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Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld

Ets Reinder Homan symbool voor verzet zandwinning IJsselmeer

NIEUWSBRIEF
HOMAN - HUPKENS
Ets Reinder Homan symbool voor verzet
zandwinning IJsselmeer
Het haventje van visser Minne Minnesma de
Vries verscholen bij het Oudemirdumerklif, een
van de vroegst aangekochte terreinen door
de Vereniging van Natuurmonumenten, vertelt
het verhaal van de schoonheid en
geheimzinnigheid van het land van kliffen en
‘gaasten’, van bossen en vochtige weiden
langs de oude Zuiderzeekust: Gaasterland.
Zoals wellicht bekend wordt dit bijzondere gebied bedreigd door plannen voor een grootschalige zandwinning in het IJsselmeer voor de
kust van Oudemirdum. Massaal liep de bevolking, tezamen met natuurbelangenverenigingen als Natuurmonumenten, It Fryske Gea en
Bosk en Greide en wetenschappelijk ondersteund door vele deskundigen, te hoop tegen
dit onzalige voornemen. Door het moedige ‘tegen-stemmen’ van de gemeenteraad van de
Fryske Marren is de eerste slag gewonnen. Nu
wachten we gespannen de beslissing van de
Raad van State af.

Het haventje van visser Minne Minnesma de Vries verscholen bij het Oudemirdummerklif, een van de vroegst
aangekochte terreinen door de Vereniging van Natuurmonumenten, vertelt het verhaal van de schoonheid en
geheimzinnigheid van het land van kliffen en ‘gaasten’, van bossen en vochtige weiden langs de oude
Zuiderzeekust: Gaasterland.

Ondertussen werkt Sofie onverdroten door aan
de kruiswegstaties voor de Boomkerk te
Amsterdam.
vertelt
u erdoor
graag
over.
Zoals
wellicht bekend wordt ditZij
bijzondere
gebied bedreigd
plannen voor
een grootschalige zandwinning in

het IJsselmeer voor de kust van Oudemirdum. Massaal liep de bevolking, tezamen met natuurbelangenverenigingen als Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Bosk en Greide en wetenschappelijk ondersteund
door vele deskundigen, te hoop tegen dit onzalige voornemen. Door het moedige ‘tegen-stemmen’ van de
gemeenteraad van de Fryske Marren is de eerste slag gewonnen. Nu wachten we gespannen de beslissing van de
Raad van State af.

De tentoonstelling loopt van zondag
1 september tot en met zondag 1 december.

Om op kunstzinnig terrein ook een bijdrage te leveren ging Reinder Homan, in samenspraak met de Vereniging van
Natuurmonumenten, aan de slag met het eerdergenoemde haventje van Minne Minnesma de Vries. Dit
resulteerde in de hierboven afgebeelde ets (ingelijst 40 x 70 cm, beeldformaat 20 x 50 cm). Voor al de
‘medestrijders’ misschien een mooi aandenken aan dit, in saamhorigheid, optrekken tegen deze bedreiging van
ons bijzondere Gaasterland. Voor alle anderen wellicht als warme herinnering aan een dierbaar verblijf in deze
mooie streek. Bij Homan - Hupkens in Prent en Beeld is de werkelijke prent uiteraard te zien samen met ander
Gaasterlands werk van zijn hand. Aangevuld met oude grafiek van anderen uit zijn collectie.

We hopen van harte u te mogen begroeten.
Sofie Hupkens / Reinder Homan

Ondertussen werkt Sofie onverdroten door aan de kruiswegstaties voor de Boomkerk te Amsterdam.
Zij vertelt u er graag over.

Homan - Hupkens in Prent en Beeld
Gaestwei
14,
8574
TM
Bakhuizen
We hopen van harte u te mogen begroeten.
Geopend: iedere eerste zondag van de maand
Sofie Hupkens / Reinder Homan
van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak. TeleHoman - Hupkens in Prent en Beeld
foon:
0514-581312
of 0613020602
Gaestwei
14, 8574
TM Bakhuizen
De tentoonstelling loopt van zondag 1 september tot en met zondag 1 december.

Geopend: iedere eerste zondag van de maand
van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Telefoon: 0514-581312 of 0613020602

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

Om op kunstzinnig terrein ook een bijdrage te
leveren ging Reinder Homan, in samenspraak
met de Vereniging van Natuurmonumenten,
aan de slag met het eerdergenoemde haventje van Minne Minnesma de Vries. Dit resulteerde in de hierboven afgebeelde ets (ingelijst 40 x 70 cm, beeldformaat 20 x 50 cm).
Voor al de ‘medestrijders’ misschien een mooi
aandenken aan dit, in saamhorigheid, optrekken tegen deze bedreiging van ons bijzondere Gaasterland. Voor alle anderen wellicht als
warme herinnering aan een dierbaar verblijf in
deze mooie streek. Bij Homan - Hupkens in Prent
en Beeld is de werkelijke prent uiteraard te zien
samen met ander Gaasterlands werk van zijn
hand. Aangevuld met oude grafiek van anderen uit zijn collectie.

SEPTEMBER 2019
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KROEGENTOCHT
Kroegentocht

opgesteld, waar sterke drank werd verkocht.
Vanaf 1882 werd een register gehanteerd van
de afhandeling van aanvragen van drank
vergunningen.

Wij kunnen het ons niet voorstellen met
Wij
kunnen
ons nietmaar
voorstellen
ons
lekkere het
kraanwater,
tot ver in met
de ons lekkere
totplaatsen
ver in het
de 19e eeuw
19e kraanwater,
eeuw was op demaar
meeste
was
op
de
meeste
plaatsen
het
drinken
van
drinken van jenever of bier vaak gezonder
jenever
of
bier
vaak
gezonder
dan
het
drinken
dan het drinken van water dat uit een pomp
van
water
datdrinken
uit een
kwam. Alcohol
kwam.
Alcohol
was pomp
wijdverspreid
drinken
was
wijdverspreid
met
de
nodige
met de nodige nadelige effecten. In 1881
nadelige
effecten.
In
1881
werd
uiteindelijk
de
werd uiteindelijk de eerste Drankwet
eerste Drankwet aangenomen, “de wet tot
aangenomen, “de wet tot beteugeling van
beteugeling van het misbruik van sterke drank”.
Links Cafe Deden, rechts winkel/cafe Jan Mous omstr 1900
het misbruik van sterke drank”. Voor de
Voor de verkoop van sterke drank was voortverkoop van sterke drank was voortaan een vergunning van de gemeente nodig.
aan een vergunning van de gemeente nodig.
InInGaasterland
werd
de gemeente
in inventarisatie in mei en in november van dat
Gaasterland werd
door door
de gemeente
in 1881, na een
1881,
na
een
inventarisatie
in
mei
en
in
jaar, een lijst met lokaliteiten opgesteld, waar sterke drank werd verkocht. Vanaf 1882 werd een
november
van datvan
jaar,
lijst metvan
lokaliteiten
register gehanteerd
deeen
afhandeling
aanvragen van drankLinks
vergunningen.
Café Deden, Rechts Winkel/Café Jan Mous omstr 1900
De inventarisatie van 1881 leverde voor Mirns en Bakhuizen en Rijs de volgende lijst op.
Huisnr

Adres nu

Uitbater in 1881

Nu / Opmerkingen

MB 12

Mientwei 1 Rijs

Jarig Harmens Boersma

Hotel Jans

MB 83

Sint Odulphusstraat 37

Gerrit Yntes Kingma

Gerrit Yntes Kingma, oudere neef van
Hessel Dölle. Beëindigt vergunning in 1885.

MB84

Sint Odulphusstraat 35

Hessel Dölle

Nu Licorne

MB99

Havenstraat 4

Jottje Terpstra

Laatste uitbater was Wiebe Bleeker. Nu
Damstra’s shop.

MB127

Tegenover ’t Syltsje
(Afgebroken, nu parkeerplaats)

Hessel Franzes Haarsma

Was een herberg, later winkel en smederij
van Jan Mous

MB158

Havenstraat 51

Lambertus Leonardus
Deden

Eerst “Café Deden”, nu “’t Syltsje”.

Op de adressen hieronder werd in 1881 drank verkocht, maar deze komen na 1882 in het register niet meer voor.
MB102

Middenpaed 5 (nu nieuwbouw)

Durk Manus Mous

Was winkelier/brievengaarder.

MB133

Middenpaed 17 (nu nieuwbouw)

Lieuwe Femmes Hornstra

Was beurtschipper/winkelier

MB143

Havenstraat 20 (nu nieuwbouw)

Grietje Vogelzang, wed
Wiebe G de Vries

Woonde in de “RK Earmhuzen”. Was
“Winkeliersche,

MB 50

Vermoedelijk Wieldijk 1 Mirns

Sietske Sibbles de Jager,
Wed Douwe G. Muizelaar

Van beroep “Winkeliersche”.

MB157

Havenstraat 47

Wiebe Lieuwes van der Hoff

Had een groothandel in wijn en sterke
drank

In de komende nummers van “Op ‘e Hichte” gaan we dieper in op het verleden van deze locaties.

Open
14 en
en15
15september
september
2019
OpenMonumentendag
Monumentendag 14
2019
Het
thema
van
Open
Monumentendag
2019
is “Plekken
vanDeze
plezier”.
Deze
plekken
van plezier staan in
Het thema van Open Monumentendag 2019 is “Plekken
van plezier”.
plekken
van plezier
staan
het
Monumentenweekend
open
voor
bezoekers.
De
familie
Wiendels
van
hotel
Jans
op Rijs en familie
in het Monumentenweekend open voor bezoekers. De familie Wiendels van hotel Jans op Rijs en
Hiemstra
van Licorne
in Bakhuizen
hebben
metmedewerking
medewerking
van Johan
Groenewold uit Balk
familie Hiemstra
van Licorne
in Bakhuizen
hebbenhiervoor
hiervoor met
van Johan
Groenewold
en
de
Wurkgroep
“Om
it
Heech
hinne”
een
expositie
ingericht
over
de
historie
van
hun pand. Deze
uit Balk en de Wurkgroep “Om it Heech hinne” een expositie ingericht over de historie van hun pand.
kunnen in dat weekend vrijblijvend worden bezocht.
”
Deze kunnen in dat weekend vrijblijvend worden bezocht.

Wurkgroep “Om It Heech hinne”
Wurkgroep “Om It Heech hinne”
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OPEN
Open Monumentendag
MONUMENTENDAG
2019

2019

Plekken van plezier
Kroegentocht langs monumenten

‘Plekken van Plezier

In 2019 staat de amusementswaarde
van moKroegentocht
langs monumenten’

numenten centraal. Anno 2019 bezit De Fryske

In 2019
de amusementswaarde
vande
Marrenstaat
nog steeds
een aantal kroegen die
monumenten
Anno 2019
De
tand des tijdscentraal.
hebben doorstaan
en bezit
nog steeds
Fryske
Marren
nog steeds
een
aantalukroeplekken
van plezier
zijn. Wij
nodigen
uit om
genmee
dietede
tand
tijds hebben
doorgaan
op des
kroegentocht
langs die
etastaan
en nog steeds
plekken
van plezier
blissementen
van weleer.
Hierin kregen
niet alzijn.leen toonkunstenaars de gelegenheid om hun
Wijvoordrachtskunsten
nodigen u uit omtemee
te gaan
opook
kroeetaleren,
maar
hadgentocht
die de
etablissementen
den de langs
bezoekers
gelegenheid om, van
soms
weleer.
Hierinde
kregen
nieteen
alleen
van achter
toonbank,
Frysktoonkunslokje achstenaars
de
gelegenheid
om
hun voorterover te slaan.
drachtskunsten te etaleren, maar ook haddenVeel
de monumenten
bezoekers de
gelegenheid
om,
dragen
nog de uiterlijke
soms
van
achter
de
toonbank,
een
Frysk
kenmerken van de tijd waarin ze werden
slokje
achterover
slaan.
gebouwd,
zoalstebijvoorbeeld
het bijzondere kerkje waarin wij de aftrap doen van de

Veel
monumenten
dragen2019.
nog de
Open
Monumentendag
Tal uiterlijke
van monukenmerken
van
de
tijd
waarin
ze het
werden
menten zijn nog objecten waar
plezier
gebouwd,
zoals Of
bijvoorbeeld
bijzondevan afstraalt.
het nu de het
bouwkunst
van
re kerkje
waarin
wij
de
aftrap
doen
van
de
weleer is, of het vertier dat soms plaats vond
Open
Monumentendag
in het
verborgene. De2019.
samenleving heeft alTaltijd
van
monumenten
zijnhoe
nog
objecten
behoefte
gehad om,
moeilijk
het lewaar
het
plezier
van afstraalt.
Of het nu de
ven
ook
was, plezier
te maken.
bouwkunst van weleer is, of het vertier dat
soms
plaats
vond
in na
hetdeverborgene.
De
Vroeger
zocht
men
kerkdienst vrijwel
samenleving
altijdop.
behoefte
gehad is
onmiddellijk heeft
de kroeg
Tegenwoordig
om,de
hoe
moeilijk
het
leven
ook
was,
plezier
kerk soms de kroeg.
te maken.
De werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed de
Vroeger
men
na udeeen
kerkdienst
Fryskezocht
Marren
wenst
plezierigevrijwel
onmiddellijk
de
kroeg
op.
Tegenwoordig
is
kroegentocht.

de kerk soms de kroeg.

De Open Monumentendag wordt mede
De werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed de
mogelijk gemaakt door financiële steun van
Fryske Marren wenst u een plezierige kroegenGemeente De Fryske Marren.
tocht.
De Open Monumentendag wordt mede mogelijk
gemaakt door financiële steun van Gemeente
De Fryske Marren.
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Opening Open
20192019
om 10:00
Opening
OpenMonumentendag
Monumentendag
om
uur
in
Bar
Dancing
Impuls,
Gaaikemastraat
3 in
10:00 uur in Bar Dancing Impuls, GaaikeBalk.
mastraat 3 in Balk.

Onder het
genot van
kop koffie met
‘Plekken
vaneen
Plezier’
wat lekkers zal eerst onze voorzitter mevr. Drs.
Onder
genoteen
van korte
een kop
koffie met
wat
Minke het
Hiemstra
presentatie
geven
lekkers
eerst van
onzehet
voorzitter
mevr.enDrs.
over dezal
inhoud
programma
de
Minke
Hiemstra
een
korte
presentatie
geven
historie van plezier in het voormalige kerkje.
over
inhoudwethouder
van het programma
de hise.o. de
waarna
Roel de en
Jong
de
torie
van
plezier
in
het
voormalige
kerkje.
Open Monumentendag 2019 zal openene.o.
en
waarna wethouder Roel de Jong de Open MoStedsomropper Piter Haringsma de inwoners
numentendag 2019 zal openen en Stedsomzal oproepen de Monumenten in de Fryske
ropper Piter Haringsma de inwoners zal opMarren de
te Monumenten
bezoeken. Vervolgens
kuntMarren
u van
roepen
in de Fryske
11:0016:00
uur
een
kijkje
nemen
in/bij:
te bezoeken. Vervolgens kunt u van 11:0016:00 uur een kijkje nemen in/bij:
Balk:
Balk:
 Raadhuis, Dubbelstraat 2.
recht
en gemeentehuis.
Voormalig
Raadhuis,
Dubbelstraat
2. Voormalig recht
en gemeentehuis.
Om 13:00
en 15:00
Om– 13:00
en 15:00 optreden
skotsploech
de
optreden
de Fryske
Fryske
Dûnsersskotsploech
met presentatie
Friese Dûnsers
met presentatie Friese Klederdracht.
Klederdracht.

 ‘Expositie
‘Expositie
Langs
Luts’,
Raadhuisstr.
Langs
dede
Luts’,
Raadhuisstr.
29. 29.

Foto’s
voorwerpen
uit geschiedenis
de geschiedenis
Foto’s
en en
voorwerpen
uit de
van
van
Balk.
Balk.

Van
Swinderenstraat
69.69
 HCR
HCRTeernstra,
Teernstra,
Van
Swinderenstraat

Sloten:
Sloten:
Museum Stedhús Sleat, Heerenwal 48.
 Museum
Sleat,‘De
Heerenwal
48.
Historie,Stedhús
expositie
schoonheid
der
Historie,
expositie
‘De
schoonheid
der
dingen’.
dingen’.
 Korenmolen
Korenmolen
Kaai,
Bolwerk
DeDe
Kaai,
Bolwerk
ZZ ZZ
81. 81.
DeDe
Zeven
Wouden,
Voorsreek
120.
 Rest.
Rest.
Zeven
Wouden,
Voorsreek
120.
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Wijckel:
 Toren en kerk, Menno van Coehoornweg 2.
Sloten:
 Eppinga State, streekmuseum Jacobus
Boomsmastr. 52. Mini tentoonstelling
Boterhandel.
Nijemirdum:
 Toren met begraafplaats, Lycklamawei 18.
Prachtig uitkijkpunt, uitleg over geschiedenis.
 Molen ’t Zwaantje, Sânfeartsdijk.
Oudemirdum:
 Bezoekerscentrum Mar en Klif, de Brink 4. Tentoonstelling historie Landschap ZW Friesland,
foto-expo ‘Plekken van plezier.
Rijs:
 Hotel Jans, Mientwei 1.
 Vredestempeltje Rijsterbos, Marderleane.
 Heringerichte Slottuin, Freule van Swinderenlaan
Bakhuizen:
 Bruin Café Licorne, St. Odulphusstraat 35.

DAG JUF
BEDANKT TINEKE
Wanneer dit stukje wordt geschreven zijn de
scholen net weer begonnen. Ook de peuters
zijn weer gestart. Echter is het daar even wat anders dan anders. Voor de zomervakantie heeft
zich daar namelijk een groot feest afgespeeld.
Meestal nemen peuters afscheid van de juffen
als ze naar school gaan, echter was het nu andersom. Juf Tineke Mook nam afscheid van de
peuters. Niet omdat ze naar een andere school
gaat, maar omdat ze met pensioen gaat. Dit
was natuurlijk wel iets om bij stil te staan.
En stil dat moesten we wel zijn, want alles moest
een verrassing blijven voor juf Tineke Mook.
Zonder dat ze het wist werden er cadeaus
gemaakt, werd er een feestje georganiseerd,
werden ouders en oud collega’s uitgenodigd
om samen koffie te drinken en kwam de Tomke
vertelster langs. Toen juf Tineke dacht dat dat
alles was, werd ze tijdens de allerlaatste werkdag ook nog ‘ontvoerd’. Samen met de huidige collega’s, oud collega’s en de oudercommissie was er als afsluiting nog een High Tea.

Joure:
 Groene Molen, Groene Dijk 7.
 Westermar Toer, Geert Knolweg 4.
Vegelingsoord:
 Grevensmolen, Deelswal 4
Lemmer:
 Rondje Dok, Oud Kerkhof 1.
 Oudheidskamer, Nieuwburen 1.
 Cafe De Laatste Stuiver, Schans 10.
Kerken zijn geopend van 13:30-17:00 uur in het
kader van Tsjerkepaad. www.tsjerkepaad.nl.

10

OP ‘E HICHTE

Nu was het echt klaar, maar voor juf Tineke
voelde het wel erg raar, eigenlijk ga je nu eerst
vakantie vieren, net als altijd… Maar nu de
vakantie weer voorbij is, hoeft ze de wekker niet
meer te zetten om naar de peuter te gaan.
Nu mag/ moet ze de wekker zetten omdat ze
dat graag wil.
Juf Tineke bedankt voor al de jaren op de
peuter, het zal wel heel bijzonder zijn geweest,
dat nu steeds vaker de ouders die vroeger peuter zijn geweest, nu zelf hun peuters brachten.
Maar de keus om nu te zeggen ‘het is goed
geweest’, is goed.
Geniet van alles wat er op je pad zal komen!

Bedankt Juf, DAAAAG!

WAARDERING VOOR KWF
Waardering voor KWF (Koningin Wilhelmina
Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding)
collectanten
Dinsdag 11 juni jongstleden kregen een drietal
collectanten namens het kwf een jubilea presentje.
Wietske Zijlstra kreeg een tinnen collecte busje
voor het 40 jaar collecteren voor het kwf. Ontzettend bedankt voor je trouwe inzet Wietske!
Dat je nu bent gestopt respecteren we hoor!
Jetty van der Zee heeft 25 jaar gecollecteerd
voor het kwf en kreeg daar een gouden speld
voor. Ook Jetty heel veel dank voor je trouwe
inzet. Ook van jou respecteren we dat je stopt
als collectant.
Rieky Haarsma kreeg een zilveren speld omdat
zij nu 14 jaar collectant is. Het is gebruikelijk dit
bij 12,5 jaar te doen. Maar door omstandigheden toen hebben we er nu aandacht aan besteed. Heel fijn dat je nog steeds voor het kwf
collecteerd.
Het is heel fijn te kunnen melden dat er weer
nieuwe collectanten zich hebben aangemeld
in bakhuizen. In week 35 hoop ik bij de collectanten van Bakhuizen/Mirns/Rijs de collecte
bussen te brengen.
De opbrengst van de collecte in Bakhuizen/
Mirns/Rijs is ieder jaar weer verrassend goed!
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage in welke
vorm dan ook.
De collecteweek was van 2 tm 7 september!

SEPTEMBER 2019

11

GEARTE NIJS
Weer los
Op het moment dat deze dorpskrant bij u op
de mat valt is het seizoen voor ons dorpshuis
weer volop gestart. Er wordt weer heerlijk gesport, flink vergaderd, mooie muziek gemaakt
en gave evenementen georganiseerd. Als bestuur hebben we er weer helemaal zin in! We
hopen ook dit seizoen weer vele gasten te verwelkomen in de Gearte en er voor alle dorpsgenoten te kunnen zijn op de momenten die
voor hen belangrijk zijn.
BEO 50 jaar
Sportfederatie BEO bestaat dit jaar 50 jaar en
dat wordt op 6 en 9 november in de Gearte
gevierd. Langs deze weg willen we als bestuur
Sportfederatie BEO van harte feliciteren met
deze mijlpaal; we maken er met elkaar een
paar gezellige feestjes van!
Queen Mania 2 november a.s. in De Gearte
Liefhebber van Queen en Freddie Mercury?
Of gewoon zin in een gezellig avondje uit met
goede muziek? Kom op zaterdag 2 november
naar het unieke optreden van Queenmania.
Deze Italiaanse tribute band geldt als één van
de allerbeste Queen acts in Europa. Het bestuur is super trots dat we deze unieke band
voor de Gearte hebben kunnen boeken. De
band brengt de Freddie Mercury sound vol
overgave. Door de verbluffende presentatie,
performance en show zal het even zijn alsof
Freddie zelf wederom op het podium staat en
de menigte toezingt met de grote Queen-hits.
Dat wil je toch niet missen? Als je zeker wilt zijn
van een entreeticket, ga dan snel naar:
www.pos.cmtickets.comqueenmania
en koop je ticket in de voorverkoop voor
€ 18,50. Aan de kassa kosten de tickets
€ 22,50, maar vol = vol.
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AGENDA
20 september 2019
Nevobo volleybal competitie
19.00 uur: 2 wedstrijden / 20.30 uur:
2 wedstrijden
21 september 2019
Uitvaartbeurs – RK begrafenisvereniging
Bakhuizen
Tijd: van 14.00 – 18.00 uur
1 oktober 2019
Caritas - Samen eten
Tijd: van 14.00 – 18.00 uur
5 oktober 2019
Grandioze Bingo
Aanvang: 20.00 uur

OP ‘E HICHTE

12 oktober 2019

9 november 2019

Nevobo volleybal competitie
19.00 uur: 2 wedstrijden / 20.30 uur:
2 wedstrijden

50 jaar jubileum BEO
Blacklight volleybaltoernooi met na afloop
DJ Dennie
Aanvang: 17.00 uur
Opgave vóór 8 oktober via
beo50jaar@hotmail.com

19 oktober 2019
Concert Euphonia
26 oktober 2019
Nevobo volleybal competitie heren
Aanvang: 19.00 uur
1 november 2019
Nevobo volleybal competitie
19.00 uur: 2 wedstrijden / 20.30 uur:
2 wedstrijden

Bestuur: Voorzitter = vacant, Jan Boonstra,
Harmen Bijlsma, René Glashouwer, Margriet &
André van der Weij, Liesbeth Wijnia en Johan
van der Werf.
Beheerder: Sietske Terpstra
(telefoonnummer: 06 – 13060479 /
email: beheerder@degearte.nl)

2 november 2019
Queenmania
Zaal open: 21.00 uur
Aanvang concert: 22.00 uur
Voorverkoop: € 18,50 / Aan de kassa: € 22,50
Tickets verkrijgbaar via pos.cmtickets.com/
queenmania
5 november 2019
Caritas – samen eten
Tijd: 12.30 uur
5 november 2019
Caritas – samen eten
Tijd: 12.30 uur
6 november 2019
Funmiddag voor alle basisschool leerlingen
Open gymlessen en spelletjes
Organisatie: BEO i.s.m. Gearte in kader van
jubilea
Tijd volgt na opgave

SEPTEMBER 2019
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NIJE DOKTER
Even voorstellen….
Mijn naam is Gertrude Bomert-de Goede,
getrouwd met Martin Bomert. Samen hebben
we 3 kinderen; Ruben (11 jaar), Anne (9 jaar) en
Maud ( 5 jaar). Vanaf september zal ik
werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk
Bakhuizen samen met dokter Janneke Osinga.
Sinds 20 juli wonen we in Oudemirdum. Dit is
voor mij geen onbekende omgeving omdat ik
hier ben geboren en tot mijn 18e heb gewoond.
Op mijn 18e ben ik geneeskunde gaan studeren in Groningen en later heb ik de huisarts opleiding gedaan. Sinds ruim 6 jaar ben ik nu als
huisarts werkzaam. Afgelopen jaren werkte ik in
Hardegarijp en Sneek als huisarts. In de praktijk
in Sneek zal ik naast Bakhuizen blijven werken.

dag is weer anders. Als huisarts doen we naast
de dagelijkse praktijk ook diensten op de huisartsenposten in Friesland. Afgelopen jaren waren we al vaker aan het overwegen om deze
kant op te verhuizen. De natuur en deze omgeving is prachtig. Afgelopen 11 jaar hebben
we in Marum gewoond en eind vorig jaar hebben we de knoop doorgehakt. Gezien ook
de leeftijd van de kinderen zeiden we tegen
elkaar : “misschien moeten we het gewoon
maar doen”….. en zo gezegd zo gedaan. Het
zal voor iedereen wel even wennen zijn, maar
dat komt vast goed. De kinderen proberen in
ieder geval af en toe al wat Fries te spreken!
Uiteraard hoop ik dat u niet vaak de huisartsenpraktijk hoeft te bezoeken, maar mocht dat
nodig zijn dan staan wij voor u klaar!

Het mooie aan het werk als huisarts vind ik het
persoonlijk contact met mensen in alle fases
van hun leven. Het werk is heel breed en elke
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32e GAASTERLANDSE
NATUURWEEK
32e Gaasterlandse Natuurweek –
Herfstvakantie vol vertier in de natuur!
Oudemirdum – Ruim dertig jaar geleden sloegen de verschillende natuurbeschermingsorganisaties in Gaasterland de handen in één:
de natuur moest gevierd worden met de bewoners en bezoekers van onze prachtige streek!
Inmiddels is de Gaasterlandse
Natuurweek uitgegroeid tot een begrip en een
evenement dat van heinde en verre mensen
trekt: een herfstvakantie vol activiteiten in het
teken van natuur, plezier en duurzaam beleven
voor jong en oud.
De Natuurweek start met de Groene Markt
in festivalsfeer op zondag 20 oktober in het
sfeervolle Rijsterbos. Naar hartenlust duurzaam
shoppen, inspiratie om duurzaam en gezond
te leven, proeven van (h)eerlijke hapjes en live
muziek in de prachtige ambiance van het bos.
Er is een groot aantal standhouders vertegenwoordigd met de leukste en lekkerste duurzame, biologische, streek- en fair-trade producten en voor de kleintjes is er een Kinderdorp
vol sportieve en creatieve activiteiten. Boomklimmen bijvoorbeeld, blote voetenpad, boogschieten, knutselen, broodjes bakken, enz.
Ook de rest van de week staat vol vertier in
de natuur. Bijvoorbeeld: Activiteiten voor volwassenen: Excursies van It Fryske Gea in het
Rijsterbos en Natuurmonumenten in het Lycklamabos, een Paddenstoelenexcursie met kenner Gosse Haga, Fotografieworkshops door IVN
Súdwesthoeke, interessante lezingen over het
thema Kringloop en natuurlijk onze vaste afsluiter: De Nacht van de Nachtwandeling vol poëzie, verhalen, muziek en korte acts door het
magische, donkere Rijsterbos.
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Activiteiten voor jongeren:
De IVN jongerenafdeling het Woesteland
nodigt jongeren uit om te helpen met het
opruimen van zwerfafval bij de Mokkebank
met It Fryske Gea en de boswachters van
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten te
helpen met natuuronderhoud in de Gaasterlandse bossen. Daarnaast wordt er voor de
jeugd door het IVN Súdwesthoeke een Natuurfotografieworkshop georganiseerd én
door Staatsbosbeheer i.s.m. Altijd Buiten een
Dropping vol avontuurlijke opdrachten door
de donkere bossen van Gaasterland.
Activiteiten voor kinderen:
Met het IVN de kindermiddag ‘Kringloop’ in
het bos beleven of komen genieten van Kindertheater Jinky’s Mikmak in de kapschuur
in het Rijsterbos. Aldert, de boswachter van
It Fryske Gea, neemt de kinderen mee op
ontdekkingsreis naar het leven op en onder
de waterspiegel tijdens ‘Expeditie Waterbeestjes’ en Natuurmonumenten organiseert
de ING OERRR Wilde Buiten Dag waarin de
boswachter skills worden getest. Staatsbosbeheer organiseert een gezellige én educatieve kinderspeldag over kriebelbeestjes,
met knutsel en voor de wat oudere kinderen
het spel Levend Dieren Stratego met hutten
bouwen in het bos. Op vrijdagavond is Bezoekerscentrum Mar en Klif speciaal voor kinderen geopend in het kader van de Coole
Kids Nacht met allerlei leuke activiteiten!
Voor actievelingen, jong en oud, staat er op
dinsdag 22 oktober een stoer challenge parcours met highlandgames-elementen
opgesteld tijdens de stoere Outdoor Dag
met boogschieten o.l.v. Staatsbosbeheer en
Altijd Buiten. Kortom een week vol avontuurlijke en educatieve activiteiten in en over de
natuur!
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De Gaasterlandse Natuurweek is een samenwerking van Bezoekerscentrum Mar en Klif,
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN
Súdwesthoeke. De Gaasterlandse Natuurweek
is tevens de Duurzaamheidsweek van de gemeente De Fryske Marren en wordt dan ook
mede mogelijk gemaakt door financiële steun
van de gemeente DFM.
Het gehele programma van de Gaasterlandse
Natuurweek, compleet met aanvullende informatie zoals locaties, aanvangstijden en opgavemogelijkheden, is te vinden op
www.gaasterlandsenatuurweek.nl.

Na afloop van het concert gaan we in de foyer
verder met het muziekfeest. Hier zullen de muzikanten van de ‘Roderlander ‘uit Limburg voor
een afterparty met veel sfeer en gezelligheid
zorgen!
Een avond die je als muziekliefhebber zeker niet
mag missen!
Bjusterbaarlike Bloasaovend
Zaterdag 19 oktober 2019
Aanvang 19.30u
MFC De Gearte, Bakhuizen

BJUSTERBAARLIKE
BLOASAOVEND
Op zaterdagavond 19 oktober 2019 organiseert
Muziekverening Euphonia een Bjusterbaarlike
Bloasaovend in MFC De Gearte.
De belangrijkste gasten deze avond zijn onze
muziekvrienden van Harmonie St. Caecilia uit
Nieuwenhagen, Limburg. Zij komen een weekend naar Friesland om samen met ons een
mooi concert te kunnen verzorgen.
Het wordt een zeer afwisselende avond, omdat naast beide muziekverenigingen ook een
groot jeugdorkest uit de Fryske Marren zal optreden met het wereldberoemde duo Grytz &
Grize!
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GROEN DOEN
Groen Doen zoekt nieuwe vrijwilligers voor
natuureducatie

Oudemirdum - Ben je graag in de natuur en
lijkt het je leuk om kinderen daarbij te begeleiden en voor te enthousiasmeren? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Groen Doen heeft
allerlei avontuurlijke natuureducatieve activiteiten op het programma staan, waaronder
bijvoorbeeld biologiedagen, natuur-ontdekpaden, afvalprojecten en een bezoekje aan
de boerderij. Daarnaast organiseren we ook
een aantal activiteiten rondom Bezoekerscentrum Mar en Klif en Natuur Schuur Gaasterland. Voor het begeleiden van groepen
basisschoolleerlingen bij deze groene activiteiten in de omgeving van Sneek, Joure,
Oudehaske en Oudemirdum zijn we op zoek
naar vrijwilligers!

Groen Doen is het netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. We organiseren samen met verschillende partners, waaronder
Staatsbosbeheer, een uitgebreid aanbod van
natuuractiviteiten voor (vooral) basisscholen.
Leerkrachten gaan lekker met de klas een
ochtend op onderzoek in de natuur of doen
mee aan een spelprogramma in de natuur. De
meeste activiteiten vinden plaats in het vooren najaar en worden begeleid door vrijwilligers.
Heb je belangstelling? Dan kun je mailen met
info@groendoen.net of met Marjon Kommer
van Staatsbosbeheer, m.kommer@staatsbosbeheer.nl / 06-20655675.
Wil je meer weten over de activiteiten kijk dan
op www.groendoen.net.
We horen graag van je.

We zoeken mensen die graag in de natuur
zijn, kinderen iets over de natuur willen leren
en die overdag tijd hebben om schoolgroepen te begeleiden. Voor de activiteiten voor
de jongere kinderen hoeft je niet een echte
natuurkenner te zijn, Groen Doen zorgt dat
de vrijwilliger voldoende informatie krijgt om
beslagen ten ijs te komen. Voor de bovenbouwleerlingen is het juist wel prettig als je
een echte groene man/vrouw bent.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden? Dan
kun je eerst 1 of 2 keer meelopen met een
activiteit. Vrijwilligers ontvangen een onkosten-/reiskostenvergoeding en worden uiteraard uitgenodigd voor alle leuke (natuur)
activiteiten die wij voor onze vrijwilligers organiseren.
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INTERVIEW MET DIRKJE
Wa giet der nei Den Haag foar prinsjesdag?
Ik kin eins gjinien dy’t dat docht.
Tenminste: dat tocht ik!
Mar doe kaam ik yn ‘e kunde mei Dirkje, it
Grinzer hynder fan Obe, en ik fernaam dat sy
meirûn hat mei de ere-cavalerie dy’t achter
de glêzen koets oanrint.
Dêr woe ik wol mear fan witte.
Fan dêr dit interview mei Dirkje.

Gelokkich wenne hjir al in hynder dy’t it allegear al koe. Dat hat my goed holpen. Sa
snapte ik it wat better. Ja, kinst eins wol sizze
dat ik in spoedkursus hawn haw, doe.
Sa koene we tegearre nei in healjier al meidwaan oan in marathon foar twaspannen.

Wêr komst wei?
Ik kom út Akmaryp, achter De Jouwer. Dêr
hie ik in ideale jeugd; ik hoegde neat en ik
mocht alles. Ik stie dêr lekker yn it lân mei myn
femylje en ik mocht sels winters bûten bliuwe.
Mar dêr wennest no net mear?
Nee, op in dei ha se my fongen. Ja, ik gong
ècht net út mysels mei in minsk mei! Dat hie ik
noch noait dien. Ik snapte der niks fan.
In maat fan my, rûn in féwein yn, dat ik rûn
mar mei: ik hie noait betocht dat ik dan
ergens hiel oars der wer út komme soe.
En doe wennest yn Bakhuzen
Ja, dat klopt.

Echt wier? Mar dat is toch reuzespannend en
ferskriklik swier?
No wol ik net opskeppe, mar ik bin natuerlik
wol aardich sterk, dus dat komt wol klear. En
dat spannende, dat fine wy, as span, just wol
moai. Dêr krije we wol in kik fan. De baas ek,
mar wy ek. En do gongst nei Prinsjesdag?
Ja, op de ien of oare manier ha se myn baas
fia fia frege a’t er dat goed fûn. Se skine dêr
nogal graach Grinzer Hynders foar ha te wollen.

En doe moest opiens fan alles?
Ja, dat klopt ek. Dat moest wol efkes wenne.
Ik wist net dat ik dy dingen koe. Ik wist net iens
dat hynders sokke dingen diene!
Learen dingen oan myn liif, dêr’t se earst
matten en letter weinen en karren oan fêst
makken, dat wie mei Willem. Letter kaam der
in ploech oan te hingjen, mei Beant der by
wie dat. Dêrnei gong der ek samar opiens
ien boppenop my sitten! Dat fûn ik it aldergekst: Hedwich op myn rêch. Mar ek de gekste dingen reitsje je oan wend.
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En hoe wie dat?
Sa ha we dat ek noch mei de hiele ploech
dêr op it strân oefene. Dat wie moai. Spektakel! Dêrneffens foel de tocht op prinsjesdag
sels ta. Mar it wie machtich om dêr mei sa’n
grutte ploech hynders tagelyk te riden.

BMR heeft een nieuwe contact-wethouder: Irona Groenveld van GroenLinks. Zij is op bezoek
geweest en we hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de activiteiten van de
Werkgroep “Zorgwoningen Initiatief BMRH” ,
kortweg ZIB en onze wensen ten aanzien van
de openbare ruimte te bespreken. Ook fietspaden kwamen aan de orde en het werk van
Dorpshulp is toegelicht. Meer weten over B&W?
Kijk op:
www.defryskemarren.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-burgemeester-en-wethouders_42893/

Soest it wol wer ris wolle?
Jaseker! Dit jier gean ik wer!

DORPSBELANG BMR
IN DE ZOMER
Wat hebben we een heerlijk weer tegenwoordig! Wel een beetje droog, maar we genieten
geweldig van zo’n zomer. Veel activiteiten, zo
ook die van BMR, staan zomers op een laag
pitje. Maar als u dit leest zijn er al weer diverse
vergaderingen geweest.
Begin van de zomer is er wel een evaluatie geweest van alles wat met ons krantje te maken
heeft: redactie, advertenties, drukwerk, kosten
en distributie. De overgang van het drukwerk
naar Dieuwke Melchers is soepel verlopen en
het resultaat werd door iedereen positief ervaren.
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Inmiddels heeft de gemeente een inwoners-raadpleging over gewenste fietspaden
gedaan via hun site. BMR pleit al 60 jaar voor
een fietspad langs Smitsleane en Breelenswei,
wijzend op de gevaarlijke situatie. Wel jammer
dat men dat in juli doet, zodat dit wellicht veel
mensen ontgaat. BMR heeft daarom aandacht
gevraagd voor dit onderwerp via Facebook
en de site www.bakhuizen.nl . Werkgroep ERG
van Better Bakhuzen heeft de laatste 3 jaar met
veel klem op de fietspaden langs Smitsleane en
Breelenswei aangedrongen.
Ook de mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk heeft ons beziggehouden. Ruud van
den Berg was ambassadeur en ook Marien
van Karyon was beschikbaar voor advies en
begeleiding. Op het moment van schrijven van
dit stukje is de aanleg in het dorp nog onzeker,
want er zijn in Bakhuizen niet genoeg aanmeldingen.
Tot slot: wil je onze aandacht vragen voor perikelen in onze dorpen? Laat het ons weten, via
www.bakhuizen.nl vind je de contactgegevens. Wil je meer? Meedoen en daadwerkelijk
bijdragen aan de Mienskip? Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen met Dorpsbelang,
met Better Bakhuzen of met Dorpshulp. Laat je
horen!
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Redactieleden
De redactie van de Op ‘e Hichte bestaat op dit moment uit een handjevol leden die allemaal uit Bakhuizen komen. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe redactieleden! Kom je uit Bakhuizen, Mirns of Rijs
en vind je het leuk om stukjes te schrijven over het lokale nieuws? Dan ben je bij ons van harte welkom!
Bezorgers
Nadat de Op ‘e Hichte gedrukt is, is het tijd om deze bij alle abonnees thuis te bezorgen. En hier hebben
we bezorgers voor nodig! Omdat de krant maar een aantal keer per jaar uitkomt, kost het bezorgen niet
enorm veel tijd! Heb jij zin om ons te helpen?
Wil je redactielid/bezorger worden of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met
een van de redactieleden of stuur een mailtje naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl

Better Bakhuzen

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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OP ZOEK NAAR
Redactieleden
De redactie van de Op ‘e Hichte bestaat op dit moment uit een handjevol leden die allemaal uit Bakhuizen komen. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe redactieleden! Kom je uit Bakhuizen, Mirns of Rijs
en vind je het leuk om stukjes te schrijven over het lokale nieuws? Dan ben je bij ons van harte welkom!
Bezorgers
Nadat de Op ‘e Hichte gedrukt is, is het tijd om deze bij alle abonnees thuis te bezorgen. En hier hebben
we bezorgers voor nodig! Omdat de krant maar een aantal keer per jaar uitkomt, kost het bezorgen niet
enorm veel tijd! Heb jij zin om ons te helpen?
Wil je redactielid/bezorger worden of ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met
een van de redactieleden of stuur een mailtje naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl
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ZORGWONINGEN

(ZIB = Zorgwoningen Initiatief BMRH)
Zorgwoningen
Dat er een werkgroep bezig is met een onderzoek naar mogelijke zorgwoningen in Bakhuizen, zal je niet ontgaan zijn. Ook in de zomer
heeft deze groep met de nodige acties doorgepakt. Er is een brede werkgroep die met enige regelmaat bijeenkomt om de beleidslijnen
te bespreken. Daarnaast is er een kerngroep
die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang
van zaken. ZIB streeft op dit moment naar een
14- tal zorgwoningen. Er wordt naar twee locaties gekeken: St. Odulphusstraat en Lange
Baan. Een meerderheid van de geraadpleegde inwoners heeft een voorkeur voor de St.
Odulphusstraat.

Dat gaat vooral over een haalbaarheidsstudie
annex businesscase. Er zal voor een dekkend
budget ook bij andere instanties en organisaties een aanvraag worden ingediend. Inmiddels is overleg over de financiën met de gemeente opgestart.
Informatie voorziening
De uitgebreide werkgroep ZIB, fungeert op dit
moment als klankbord groep waarvan inbreng
van harte wordt gewaardeerd. Op het moment dat de haalbaarheidsstudie wordt gestart
en dus de keuze van het onderzoeksbureau is
gedaan zal deze groep bijeenkomen om het
vervolg te bespreken. Als je actief wil bijdragen
aan dit belangrijke werk, meld je dan aan bij
Bram Boehlé.
De Kerngroep,
Giny, Bram, Jan, Sietze en Wink.

De Kerngroep
De kerngroep, bestaande uit Giny Hoekstra,
Bram Boehlé (voorzitter), Sietze de Boer en
Wink Blomsma, heeft tussen het zomers genieten door, tijd gevonden om de nodige voortgang te boeken. Allereerst is de kerngroep uitgebreid met een procesbegeleider, te weten
Jan Veenstra, voormalig directeur/bestuurder
van Zorggroep Hof en Hiem. Het aanstellen
van een onafhankelijke procesbegeleider is
verplicht voor de aanvraag van subsidie bij de
Rijksoverheid. De procesbegeleider bewaakt
en controleert de kwaliteit van al het werk in
de initiatieffase van ZIB.
Verder zijn enkele activiteiten op de rit gezet.
Subsidieaanvraag

Op 9 augustus is het gelukt de subsidie
aanvraag bij de Rijksoverheid in te dienen.
Deze subsidieaanvraag betreft de
initiatieffase.
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