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2020. TWINTIG TWINTIG
Ja mensen, we zitten bijna op het jaartal tweeduizendtwintig. Wat gaat een jaar snel!! Het
vreemde is dat ik mij soms nog vergis met negentienhonderd en denk in guldens in plaats van
euro’s. Het verleden hangt als een wollig brein
achter in mijn hoofd. En terwijl ik dit uit zit te werken valt het mij meteen op dat het zo zakelijk
klinkt. 2020. Het heeft voor mij een andere betekenis dan tweeduizendtwintig. Woorden komen
vriendelijker en sympathieker over dan letters.
2020 klinkt harder en zakelijker. Waarschijnlijk is
het de leeftijd die invloed heeft op ons dagelijks
denken en doen. Want ik besef ook dat de jongeren onder de twintig het probleem niet kennen dat ik soms wel heb, met deze tijd waarin
verandering in denken en handelen bestaat in
tekens en afkortingen en het verengelsen van
onze taal. Waar ik soms geen woord van begrijp.
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Dat reclamespotje van de Sint die geen moer
begrijpt van de wensen die op het verlanglijstje staan, heeft mijn begrip wel gekregen. Nou
is de Sint wel een zeer lang leven geschonken.
Maar voor ons normale mensen zijn er maar
twee zekerheden. De dag dat je geboren wordt
en de dag dat je sterft. Tussen die twee uitersten
leven wij ons dagelijkse leventje zonder te weten wat de dag van morgen brengt. En terugkijkend op het afgelopen jaar ga je al snel na
wie er gestorven is. Het verlies van een dierbare
is een schrijnend gebeuren aan het einde van
het jaar. Vooral voor de ouderen onder ons.
Het begrip van tijd is voor jongeren anders dan
voor bejaarden. Want als je jong bent zingen we
nog vrolijk op je verjaardag “lang zal hij leven in
de gloria!!!” Maar bij een hoogbejaarde is dat
lang leven niet meer van toepassing. Zijn leven
is van een ander niveau dan van een twintiger.
De snelheid waarmee het dagelijks leven zich afspeelt is voor een bejaarde anders dan voor een
tiener. Voor een tiener kan het leven niet snel genoeg gaan. En als je vijftig bent ga je freewheelen, je staat niet ieder dag in de startblokken om
weg te sprinten. Voor een bejaarde schijnt de
tijd voorbij te vliegen. Hij zou het liefst de tijd af
willen remmen. Maar dat gaat niet want voor
dat je het weet ben je weer jarig en dan zingen
ze ook nog “hij leven hoog!! ja hoog!! hij leven
hooooog!! Hij leve Hoog!!” Ze prijzen je als het
ware de hemel in! En misschien is het wel zo, dat
als je dood bent de tijd niet meer bestaat. Als er
een hiernamaals is die wij hemel noemen en wij
kunnen daar komen? Zoals in een mooie droom
zwevend als een geest die vrij is van aardse ongemakken. Dat je geen angst, pijn en verdriet
meer kent. Maar alleen maar gelukzaligheid en
liefde om je heen hebt, dan is tijd niet belangrijk
meer. Wij, de achterblijvers voelen pijn en verlies
en moeten verder met de herinneringen die ons
dierbaar zijn. Op naar het jaar 2020 waar zeker
ook wel weer momenten van gelukzaligheid en
liefde te beleven zijn. Fijne feestdagen allemaal.
De Eachteister
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TREFPUNT
Trefpunt is een ontmoetings- en informatiecentrum in de parochiezaal 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.

TREFPUNT in KERSTSFEER
Op woensdag 18 december is Trefpunt in Kerstsfeer. Een kerstverhaal/kerstgedicht/iets lekkers
bij de koffie. Annie Pot-Visser is uitgenodigd om
deze ochtend iets te vertellen over de door
haar geschilderde ICONEN. De iconen staan
tentoongesteld in de parochiezaal, zodat u ze
in alle rust kunt bekijken. Vanaf 10.00 uur staat
de koffie klaar in de parochiezaal achter de
Sint Odulphuskerk. Iedereen is van harte
welkom. Deze ochtend is kosteloos.

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. Consumpties zijn
voor eigen rekening.
07-01-2020/04-022020/03-03-2020/
07-04-2020.
Mocht U ook willen
mee-eten neem dan contact op met de
coördinator: Hinke Haarsma-Postma,
tel: 0514 581861, mobiel: 0615442351
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TILLEFOANLIST
Gemeente De Fryske Marren

14-514

Sociaal Wijkteam

14-514

Dorpencoördinator

0513-239000

Gezondheidscentrum

0514-581287

Dokterswacht

0900-1127112

Politie/Ambulance

0900-8844

Algemeen alarmnummer

112

Dorpshulp BMRH

06-51444556

Buurtzorg

06-53675488

Thuiszorg

0515-461871

Hulplijn Vervoer Regio G.S.

0514-593606

of

06-18300000

Duofiets B.Mous

0514-581706

ITE YN DE BEGINE
Buorren 27
8584 VC Hemelum
(iedere 3e dinsdag van de maand)
inloop vanaf 12:00 uur, eten om 12:30 uur
21-01-2020/18-02-2020/17-03-2020/
21-04-2020
Aanmelden uiterlijk vrijdag
voor bovengenoemde
data via telefoonnummer:
06-48627537
€ 8,- p.p. consumpties
voor eigen rekening
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BUURTBUS 103
BESTAAT 40 JAAR
Sinds 1 oktober 1979 rijdt buurtbus 103 6 dagen
in de week de route van It Flinkeboskje, via
Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Laaxum en Warns
naar het station Stavoren. De bus wordt
gereden door vrijwilligers en ter beschikking gesteld door de busonderneming die het busvervoer in de provincie verzorgt. Aanvankelijk was
dat de FRAM, daarna Noordnet, Connexion en
nu is dat Arriva.
In de zomer van 2011 werd, als test, een
alternatieve route uitgeprobeerd; een route
die het station Koudum-Molkwerum aan deed.
Omdat daarvan te weinig gebruik werd
gemaakt, werd dit station niet vast in de route
opgenomen.
De bus rijdt 6 dagen in de week; niet op zondag
of tijdens officiële feestdagen. Het aantal passagiers varieert. Dit is afhankelijk van de aansluiting van onze bus in dat jaar op het andere
openbaar vervoer: de regionale bussen op It
Flinkeboskje of de trein in Stavoren. In sommige
jaren liep het aantal op tot 22.000 per jaar. In
de afgelopen 40 jaar werden circa 5,1 miljoen
km afgelegd.
De groep vrijwilligers, die de bus rijdt, varieert
in aantal tussen de 30 en 40. Een vaste kern
rijdt elke week een vaste rit, de overige chauffeurs vallen in wanneer een vaste chauffeur
niet beschikbaar is. Om verzekeringstechnische
redenen moeten chauffeurs stoppen met het
rijden op de bus wanneer zij de leeftijd van 75
hebben bereikt. De buurtbus is ondergebracht
in een stichting die verantwoordelijk is voor de
dagelijkse gang van zaken en het verkrijgen
van de financiële middelen om de bus rijdende
te houden. Dankzij de subsidie van de Provincie Friesland kan de buurtbus blijven rijden.
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Tijdens het jubileumfeest op 18 oktober jl. werd
mw. Sippie de Roos uit Warns bijzonder in het
zonnetje gezet. Zij heeft de gehele 40 als vaste of inval chauffeur op de buurtbus gereden.
Vanwege haar leeftijd moet zij als chauffeur
stoppen; zij blijft voor de buurtbus wel
behouden als bestuurslid van de Stichting.
Het meeste wordt van de buurtbus gebruik gemaakt door scholieren die – meestal – voor het
voortgezet onderwijs naar het Station in Stavoren gebracht willen worden en aan het eind
van de dag weer naar huis. Daarnaast is er een
groep ouderen die van de bus gebruik maakt
voor het doen van boodschappen in een ander dorp of stad. Verder zijn er veel toeristen die
in de zomer in de bus stappen om een beginen/of eindpunt van een wandeling te bereiken.
Uniek is, dat er langs de routes wel haltes staan,
maar dat passagiers langs de route opgepikt of
afgezet worden waar zij willen.
De buurtbus is altijd op zoek naar nieuwe
chauffeurs, mensen jonger dan 75 jaar met een
B-rijbewijs zijn altijd welkom. Na aanmelding via
www.buurtbuszwf.nl volgt er nog een gratis medische keuring. Ook kunt u op deze website alle
verdere informatie vinden over tijden ed.

Sippie de Roos en
voorzitter Dick
Ravenhorst
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NIEUWE INWONERS
IN BAKHUIZEN
In Augustus 2018 komt onze zoon Theo met zijn
vrouw Naära en de 3 kinderen, Sophie, Lucas
en Naud, terug van vakantie. Ze hadden een
boot gehuurd en daarmee gevaren op de
Friese meren en de waddenzee. Het was
geweldig en het leek hen fantastisch om daar
te kunnen wonen en werken. De kinderen zijn
nu nog jong. Aan ons de vraag of wij, Piet en
Lidy, met ze mee wilden. Maar dat wilden we
niet omdat onze jongste zoon, Gertjan, met
Bianca en 3 kleinkinderen, Sanne, Daan en
Jamie in Zaanstad woonde. In september
komen wij terug en we hoorden dat de broers
met elkaar hadden gesproken. Het leek hen
fantastisch om met z’n allen wat dichter bij
elkaar te wonen in Friesland. Toen kwam weer
de vraag: of we dan wèl meegingen.
De keuze was niet zo moeilijk. Ja, dus.

De inboedel opgeslagen op zolder, de meubels achtergelaten in de garage in Zaandam.
Gelijk begonnen met slopen met hulp van de
kinderen, vrienden en vaklui. Onze oudste zoon,
die in Beverwijk woont, nam zelfs een week vrij
om te helpen. Zo konden we op 31 augustus de
meubels ophalen en wonen we in ons huis.
We hebben het allemaal erg naar ons zin en
worden fantastisch opgevangen door de
buren en dorpsgenoten. We hopen nog heel
veel jaren te kunnen genieten van ons huis,
kinderen en kleinkinderen en vooral de rust,
ruimte en schone lucht ook de
gemoedelijkheid van de Friezen en de
prachtige natuur.
U komt ons vast wel eens tegen.
Groeten Piet en Lidy van de Ree

Samen op huizenjacht. Vanaf Harlingen tot
het Gaasterland diverse huizen bekeken. En in
December hebben Theo en Naära hun
droomhuis gevonden in Hemelum. Het duurde
nog wel even voor dat ze erin konden: met de
zomervakantie. Wij besloten om dan in hun
omgeving te kijken wat er te koop stond.
En ja hoor: in Bakhuizen stonden meerdere
huizen te koop een leuk gezellig dorp met
veel faciliteiten. Uiteindelijk kozen wij voor het
klushuis aan de Mr. Döllestraat nr. 6. Vanwege
de prachtige locatie.
Gertjan en Bianca kochten op 1 mei het huis
aan de Mr. Döllestraat nr. 26. Ja, dat grote
witte huis. Op loopafstand van Opa en Oma.
Wij konden er niet direct in, dus gingen we
eind maart met de camper naar de camping
en hebben we op 1 april het koopcontract
getekend.
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JEU DE BOULESBAAN
Eind november 2018 kwamen Sjouke Reekers
en Theo Mous op het idee om een Jeu de
Boulesbaan aan te leggen om de
leefbaarheid in Bakhuizen te vergroten.
Ze zijn toen naar Dorpsbelang B.M.R. gegaan
en hebben gevraagd wat die ervan vonden.
Deze waren direct enthousiast en Bram Boehlé
werd aan de commissie toegevoegd.
Er werd gezocht naar een geschikte locatie en
in samenspraak met Klaas Knobbe van de gemeente De Fryske Marren werd besloten om
de baan bij de voetbalvelden aan te leggen.
Dus een locatie was er, nu nog een plan en
begroting.
Een plan en begroting waren gauw gemaakt,
maar nu de financiering nog. Er werden fondsen aangeschreven, Dorpsbelang en S.V.
Bakhuizen leverden ook een bijdrage en met
de nodige posten die door vrijwilligers zouden
worden ingevuld, was dat ook zo geregeld.
Zo kon eind februari de schop (lees: kraan van
Theo de Boer) in de grond. Diverse vrijwilligers
zijn menig uurtje bezig geweest met tegels leggen, afrastering maken enz. Met de autokraan
van firma v/d Werf werd de halfverharding
aangebracht. Eind mei is er een overkapping
geplaatst (J.B.Konst) en kon de opening
worden gepland. Zo was er binnen een half
jaar een mooie baan gerealiseerd.
Op 29 juni 2019 is de baan officieel in gebruik
genomen doordat wethouder Frans Veldman
een partijtje speelde tegen de plaatselijk
crack monsieur George Cloud Rekear (zie foto
gemaakt door H. Blomsma).
Er werd een vereniging opgericht met inmiddels meer dan 20 leden, deze valt onder S.V.
Bakhuizen, zo kunnen we ook gebruik maken
van de kantine en het sanitair.

Om meer mensen bij onze vereniging te betrekken hebben we een inloopavond gepland
op 28 januari 2020 om 20.00 uur in de
voetbalkantine met het tonen van films, foto’s
van de werkzaamheden en uitleg van de
spelregels van de club. Iedereen is dan welkom, de koffie, thee en cake is gratis.
Als er op die avond meerdere nieuwe leden
worden aangemeld zal er onder hen een set
Jeu de Boulesballen worden verloot.
De baan is aangemeld bij Kern Met Pit, als we
worden uitgeloot levert dat € 1000,-- op voor
de club. Het wordt op 18 januari 2020 bekend
gemaakt.
Onze dank gaat uit naar:
Klaas Knobbe, De Fryske Marren, Iepen Mienskip Fonds, Jonkvrouwe Bas Backer Stichting,
Rabobank, Dorpsbelang B.M.R., Sportvereniging Bakhuizen, Theo de Boer, Bouwbedrijf J.B.
Konst, Transport van der Werf, Hijlkema Bouw
en de vrijwilligers.
Het Bestuur.

De leden krijgen voorrang op de baan, maar
eenieder is vrij om ook een balletje te gooien.
Er wordt in de winter op dinsdagmiddag gespeeld en in de zomer op donderdagavond.
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KERST SING IN
Op dinsdag 17 december a.s. houden De
Bakhúster Heech Sjongers voor de derde keer
een gezellige meezing avond voor jong en
oud. Vanaf half 8 ‘s avonds staat er een gratis
kopje koffie klaar, en om 8 uur starten we. We
zingen diverse kerstliederen voor u, maar de
samenzang wordt zeker niet vergeten.
Komt allen, want hoe meer mensen er mee
zingen, hoe gezelliger het wordt en hoe mooier
het klinkt.
Zet de datum in uw agenda, dan maken we er
samen een fantastische avond van.
Graag tot ziens op 17 december !
De Bakhúster Heech Sjongers

75 JAAR BEVRIJDING
Gezocht:
Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is druk
bezig met de voorbereidingen van een
interessante tentoonstelling in het museum
Mar en Klif te Oudemirdum. Het thema luidt:
75 jaar Bevrijding.
We zoeken materiaal dat echt in Gaasterland
is gebruikt tijdens de tweede wereldoorlog:
voorwerpen, verhalen maar ook foto’s zijn van
harte welkom! We willen uw materiaal
tentoonstellen van 17 april t/m 1 september
2020. U kunt ons bereiken via dit mailadres:
stichtinghwg@gmail.com of telefonisch:
0649742372
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NAMEN, NAMEN, NAMEN...
Afgelopen zomer zijn mijn tweelingzus Rinske
Kelderhuis, zwager Johannes Konst en hun
kinderen Arjen, Hille en Wietse in Bakhuizen
komen wonen. Ze wonen in het Havenkwartier
evenals wijzelf (Betty Kelderhuis, Kees Postma en onze zoon Hugo) en ze was natuurlijk
nieuwsgierig naar wie er dan nog meer in
deze buurt wonen. Al pratende gingen we
de huizen bij langs waarbij we de ene na de
andere René tegenkwamen. Voor een nieuwe bewoner niet bijster duidelijk wie dat dan
allemaal zijn.
Toen ik ruim 4 jaar geleden zwanger was van
onze zoon moesten we natuurlijk ook gaan
bedenken hoe we ons kindje zouden noemen.
Erg makkelijk was dat niet en er zijn dan ook
heel wat namen de revue gepasseerd. Rondkijkende op internet kwamen we terecht bij de
voornamenbank van het Meertens Instituut.
Hierin kun je een specifieke voornaam opzoeken waarop je kunt zien hoe populair die
naam is. Je ziet aantallen geboortes in
Nederland per jaar en het aantal mensen met
deze voornaam per gemeente, op 1
januari 2015. De naam die wij kozen, Hugo,
bleek begin 2015 in Gaasterlân-Sleat nog niet
voor te komen als eerste voornaam, ondanks
dat deze naam in de Randstad wel heel populair was.
In de voornamenbank is de naam René vast
ook terug te vinden. En ja hoor, in 1964 was
deze naam op zijn piek wat populariteit
betreft: bij 1550 geboortes in Nederland is
deze naam aan het kindje gegeven. Ik geloof
alleen wel dat de meeste van onze buurmannen met deze naam van een iets later
geboortejaar zijn. Grappig detail is dan misschien dat het Meertens Instituut erbij vermeld
dat de naam René voorkomt bij geboortes in
Nederland maar daarnaast ook veel voorkomt
bij mensen die geboren zijn in Suriname. Ik wist
het niet.

Bij het toetreden in de redactie van de Op
‘e Hichte kortgeleden, liep ik weer tegen een
“namenkwestie” aan, namelijk dat er ook de
nodige Tjitske’s en Jitske’s zijn. We hebben natuurlijk eindredactrice Jitske Mous (die tegenwoordig ook in het Havenkwartier woont en
al een voornamengenoot op de buurt heeft),
maar ook de vrouw van Rien, tevens redactielid, heet Tjitske Mous (weliswaar met een extra
T), en daar blijken er ook al minstens twee van
te zijn in Bakhuizen. Waarbij ik de verkeerde
in gedachten had en er dus niks van snapte.
Ook eindredactrice Tryntsje heeft een
naamgenoot op onze buurt. Oftewel:
verwarring alom wat mij betreft.
Al die dubbele namen hier in het dorp, en zelfs
al binnen het Havenkwartier, deed me afvragen hoe het eigenlijk zit met de voornamen
in onze dorpen. Welke namen zouden nou
eigenlijk het meest voorkomen in Bakhuizen,
Mirns en Rijs? Interessant zou zijn geweest of
dat in elk dorp ook weer anders is maar in verband met de meest recente privacy-wet kon
de gemeente die gegevens niet verstrekken.
Wel konden ze een top 10 geven van meest
voorkomende eerste voornamen in de drie
dorpen gezamenlijk.
Opvallend is dat René er niet tussen staat, dat
valt me dan eigenlijk weer een beetje tegen.
Tjitske en Jitske zijn toch blijkbaar ook niet zo
heel erg veel voorkomend. Wel zie ik al minstens 7 of 8 namen die ook in het Havenkwartier voorkomen. Misschien dat we dan toch
wel de buurt van de populaire namen zijn…
Top 10 meest voorkomende eerste voornamen
in Bakhuizen, Mirns en Rijs

Betty Kelderhuis
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ZONNEBLOEM MIDDAG
GRIET WIERSMA

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2019
Datum trekking maandag 7 oktober 2019 te Breda.
Kijk voor meer informatie op: zonnebloem.nl/loterij
Prijs
nummer Prijs

Op woensdagmiddag 16 oktober j.l. was er
een gezellige middag van de Zonnebloem
in de Gearte in Bakhuizen. Ruim 95 personen
uit de regio Koudum, Hemelum en Bakhuizen
waren aanwezig om te luisteren naar een
optreden van Griet Wiersma. Lekker meezingen met de bekende liedjes van Griet en lachen om haar sketch van de schoonmaakster.
In de pauze een verloting, onder het genot
van een hapje en een drankje. Een ontspannen middag!
N.B.: Deze evenementen worden mede
mogelijk gemaakt door de opbrengst van de
verkochte Zonnebloemlootjes, bedankt
daarvoor!
De uitslag van de Zonnebloem loterij staat
hiernaast afgebeeld, kijk even goed of u een
prijs gewonnen heeft.
Jubilaris

Mevrouw J. Agricola-v.d. Hoff, uit Bakhuizen.
Zij heeft na 25 jaar afscheid genomen als
vrijwilliger van de Zonnebloem, afdeling
Bakhuizen-Hemelum-Koudum. Wij bedanken
d, kijk evenhaar
goed ofvoor
u een prijs
gewonnen
haar
inzet deze vele jaren! Vanuit
het Nationaal Bureau van de Vereniging De
Zonnebloem in Breda, ontving zij een gouden
reversspeld. Deze werd uitgereikt door
bestuursleden van ons Regio Bestuur.

iddag in Bakhuizen

Aantal
prijzen

Gevallen op

1e prijs

€ 15.000,-

1

0528455

2e prijs

€ 10.000,-

1

0483190

3e prijs

€ 2.500,-

1

0055470

4e prijs

€ 2.500,-

1

0712403

5e prijs

Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-

1

0935380

6e prijs

Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-

1

0410553

7e prijs

Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-

1

0706754

8e prijs

Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,-

1

0612639

9e prijs

Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,-

1

0688701

10e prijs € 1.000,-

1

0166063

11e prijs

Smart TV t.w.v. € 445,-

1

0209571

12e prijs Smart TV t.w.v. € 445,-

1

0599966

13e prijs € 445,-

1

0594210

14e prijs € 445,-

1

0683617

15e prijs € 445,-

1

0320653

16e prijs € 445,-

1

0720596

17e prijs iPad Air t.w.v. € 400,-

1

0871555

18e prijs iPad Air t.w.v. € 400,-

1

0851084

19e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00

1

1066089

20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00

1

0455511

21e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00

1

0547760

22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90

1

0345404

23e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90

1

1024441

24e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-

1

0110238

25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-

1

0886420

26e prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,-

15

86471

(5 eindcijfers)

27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) t.w.v. € 50,-

15

94243

(5 eindcijfers)

28e prijs Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,-

15

93500

(5 eindcijfers)

29e prijs VVV bon van € 75,-

15

81949

(5 eindcijfers)

30e prijs VVV bon van € 75,-

15

60756

(5 eindcijfers)

31e prijs Geldbedrag van € 50,-

150

5306

(4 eindcijfers)

32e prijs Geldbedrag van € 50,-

150

9969

(4 eindcijfers)

33e prijs Geldbedrag van € 50,-

150

8396

(4 eindcijfers)

34e prijs Geldbedrag van € 15,-

1500

925

(3 eindcijfers)

35e prijs Geldbedrag van € 15,-

1500

705

(3 eindcijfers)

36e prijs Geldbedrag van € 15,-

1500

153

(3 eindcijfers)

5 extra jubileumprijzen

Aantal prijzen

Gevallen op

Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,-

1

0568259

iPhone XS t.w.v. € 1.200,-

1

0976228

Weekendje weg t.w.v. € 350,-

1

0938094

Weekendje weg t.w.v. € 350,-

1

0494443

Weekendje weg t.w.v. € 350,-

1

0305532

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

de Zonnebloem loterij staat hiernaast afgebeeld, kijk even goed of u een prijs gewonnen
DECEMBER 2019
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EEN KERSTVERHAAL
“Je kunt niet met een fiets over de berg” zei de
man. Zijn fiets stond tegen het hek, zwaar en zonder versnelling. Ondanks het welgemeende advies besloot ik het toch te wagen. Het gebergte
vermijden kostte zeker 3 á 4 (vakantie)dagen. Ik
had een goede kaart, een goede fiets en was vol
goede moed. En ik had redelijk veel ervaring met
fietsen over lastige wegen.
In Arnhem
was ik met
de fiets op
de nachttrein naar
Villach in
Oostenrijk
gestapt.
Tot mijn
verrassing moest ik de coupé delen met drie Limburgse vrouwen. De drie maakten voor het eerst
een reis zonder man, wat reden was voor dolle
uitgelatenheid. Veel geslapen heb ik niet, des te
meer gelachen. Eenmaal op de fiets had ik het
heerlijke vrije gevoel van het vakantiefietsen. Op
naar de grens met Slovenië, waar de ontmoeting
met de man met de fiets was. Over de grens reed
ik het gebergte in. Onverhard, zand met grind.
Het landschap was mooi, langs de weg hoge bomen.Gaande de rit ging de weg over in heuvels
en dalen, die steeds meer moeite kosten. De zon
scheen fel en de temperatuur steeg. Een zwerm
muggen zoemde boven mijn hoofd. Ik moest
denken aan de man met de zware fiets. De route
was op de kaart nog te volgen, totdat de weg
zich een aantal malen splitste en smaller werd.
Op gevoel maakte ik keuzes. Plots was het ‘stop’:
de weg was weg. Een brede waterstroom had de
weg weggeslagen. Op dat moment daalde mijn
optimisme met sprongen. Terug naar de laatste
afslag. Na een bocht kwam ik tot mijn schrik plotseling oog in oog te staan met drie grote haveloos geklede mannen. Ze stonden bij een schuur
en keken me zonder uitdrukking aan. In een flits
bedacht ik dat ik een gemakkelijke prooi was. Ik
herpakte me en liep met de fiets naar de
mannen.
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De gezichten waren bruin verweerd, bij alle drie
ontbraken een aantal tanden. De werkkleding
kon amper de naam kleding dragen. Deze omgeving was waarschijnlijk hun werkterrein. Ik kon
geen oogcontact krijgen. Maar ze hadden geen
‘gemeen-loerende’ uitdrukking. Daardoor werd
mijn angst wat minder. Ik probeerde met gebaren te duiden dat ik de weg kwijt was, zonder
succes. Ik nam de kaart erbij en wees waar ik
heen moest, maar dat leverde ook niets op. Het
woord ‘route’ viel en dat begrepen ze. Ze begonnen te wijzen, maar daar werd ik niet wijzer van.
Al gauw greep de oudste in. Er werd een oude
truc of trekker gestart -iets daar tussenin- en ze gebaarden me te volgen. Enigszins opgelucht, maar
niet helemaal, want waar brachten ze me heen?
Achter hun aanrijdend was ik ze al gauw uit het
oog verloren, maar wat hadden ze gedaan? Bij
iedere splitsing hadden ze een tak gelegd voor
de goede richting. Na verloop van tijd werd de
weg breder. Ik hoorde de mannen teruggaan via
een andere route. Opgelucht fietste ik verder, totdat ik de auto weer hoorde aankomen. Wat nu
weer? Ze reden me voorbij, stopten en de oudste stapte uit. Hij gaf me een stuk papier waar hij
de te volgen weg had getekend. Mijn mond viel
open. Ik wist niet goed hoe ik bedanken moest.
De mannen zagen mijn worsteling, lachten en
stapten weer in. Ik keek ze na en zwaaide. Maar
ik bleef zitten met een slecht gevoel over mijzelf.
Aan het eind van de dag kon ik bij een gehucht
mijn tentje opzetten en een potje koken.
In de avond liet ik de dag passeren. Mijn slechte
gevoel was schaamte, diepe schaamte. Ik had
een vooroordeel over de mannen: ‘niet te vertrouwen’. Wat zij lieten zien was goedheid en liefde. Dat gaven ze aan mij, een vreemdeling. Voor
mij een onvergetelijk leerpunt en een boodschap
voor de kerstdagen:
Treed met open hart de vreemdeling tegemoet.
Sieger Schotanus

OP ‘E HICHTE

HEB JE HET AL GEHOORD?

DECEMBER 2019
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GEARTE NIJS
AGENDA
14 december 2019

17 januari 2020

Jubileumconcert 40 jaar
Blaasorkes De Snippefangers
Aanvang: 20.00 uur

Nevobo volleybalcompetitie
Aanvang 20.30 uur: 2 wedstrijden
18 januari 2020

17 december 2019
KBO bloemschikken
27 december 2019
Oliebollentoernooi BEO
3 januari 2020

ZWH-pupillen zaalvoetbaltoernooi
Tijd: van 08.00-18.00 uur
Nevobo volleybalcompetitie
Aanvang 19.00 uur
Bingo
Aanvang 20.00 uur

Bestuur: Jan Boonstra
(voorzitter), 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

ZWH-pupillen zaalvoetbaltoernooi
Tijd: van 09.00-13.00 uur

25 januari 2020

Kinderbingo
Aanvang: 14.00 uur

ZWH-pupillen zaalvoetbaltoernooi
Tijd: van 08.00-18.00 uur

‘T Swalkershûs Zaalvoetbaltoernooi
4 januari 2020
‘T Swalkershûs Zaalvoetbaltoernooi
5 januari 2020

31 januari 2020
Nevobo volleybalcompetitie
Aanvang 20.30 uur: 2 wedstrijden
1 februari 2020

Nieuwjaarsborrel

ZWH-pupillen zaalvoetbaltoernooi
Tijd: van 08.00-13.00 uur

7 januari 2020

Nevobo volleybalcompetitie
Aanvang 19.00 uur

Caritas - Samen eten
Tijd: 12.30 uur

2 februari 2020
11 januari 2020
ZWH-pupillen zaalvoetbaltoernooi
Tijd: van 08.00-18.00 uur

Toneeluitvoering St Martinus
‘s Middags
4 februari 2020

Nevobo volleybalcompetitie heren
Aanvang: 19.00 uur

Caritas - samen eten
Tijd: 12.30 uur

14 januari 2020

8 februari 2020

KBO
Aanvang: 14.00 uur

Kaboutervolleybal
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur
Toneeluitvoering St Martinus
‘s Avonds
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HOMAN EN HUPKENS
“Van oude menschen, de dingen die
voorbijgaan...”
Dit keer hebben we een wat stemmige tentoonstelling, zoals de titel, geleend van Louis Couperus, al aangeeft. Het is volop herfst, de dagen
korten, de planten in de tuin sterven af, bladeren
vallen of zijn al gevallen en onze broedvogels zijn
weggetrokken (gelukkig nemen andere vanuit
het noorden hun plaats in). Voorzichtig aan nadert de winter. Een sfeer van melancholie hangt
over de heiïge velden. Een sfeer die tot nadenken stemt over leven en sterfelijkheid. Ook in de
kunst gebeurt dat uiteraard. In dit verband zijn
we in onze prentcollectie eens op zoek gegaan
naar portretten van de ouder wordende mens.
Bijzondere zaken kwamen bovendrijven. Het
verhaal begint met een indrukwekkende gravure
naar een tekening van Albrecht Dürer van Philipp Melanchton (1497-1560), een Duitse filosoof
en pedagoog uit de kring van Luther, waarschijnlijk van de hand van Jan Wierix. Hendrick
Goltzius (1558-1617) verzucht vervolgens in een
vanitas prent: “Wie blijft er gespaard…?” Via Jan
Lievens’ (1607-1674) bebaarde man met tulband
komende we dan in de 19de en 20ste eeuw
terecht. Jan Veth (1864-1925) portretteerde vele
Nieuwsbrief Homan - Hupkens in Prent en Beeld
tijdgenoten, waaronder verschillende keren de
“Van
oude
menschen,
oude
Jozef
Israëls.de dingen die voorbijgaan...”

linosnede van Wim Zwiers van de honderdjarige
Willem Drees.
Sofie’s werken in wording voor de
kruiswegstatie voor de Boomkerk in
Amsterdam versterken de eerdergenoemde
stemmigheid heel mooi. Om in de sfeer te
blijven heeft Reinder uit zijn eigen werk
winter- en herfststukken gezocht.
De tentoonstelling loopt van zondag
8 december tot en met zondag 8 maart.
We hopen van harte u te mogen begroeten.
Sofie Hupkens / Reinder Homan
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

Dit keer hebben we een wat stemmige tentoonstelling,
zoals de titel, geleend van Louis Couperus, al aangeeft.
Het is volop herfst, de dagen korten, de planten in de
tuin sterven af, bladeren vallen of zijn al gevallen en
onze broedvogels zijn weggetrokken (gelukkig nemen
andere vanuit het noorden hun plaats in). Voorzichtig
aan nadert de winter. Een sfeer van melancholie hangt
over de heiïge velden.
Een sfeer die tot nadenken stemt over leven en
sterfelijkheid. Ook in de kunst gebeurt dat uiteraard.
In dit verband zijn we in onze prentcollectie eens op
zoek gegaan naar portretten van de ouder wordende
mens.

Net zoals Aart van
Dobbenburgh (18991988) jarenlang systematisch het portret
zijn ouder wordende
moeder vastlegde op
de lithosteen. Verder
zijn er ‘oude menBijzondere zaken kwamen bovendrijven. Het verhaal
van
Anders
begint met eenschen’
indrukwekkende
gravure
naar een
tekening van Albrecht Dürer van Philipp Melanchton
Zorn,
Edgar
Chahine,
(1497-1560), een Duitse filosoof en pedagoog uit de
kring van Luther,
waarschijnlijk
van de hand van Jan
Jules
de Bruycker,
Wierix. Hendrick Goltzius (1558-1617) verzucht
vervolgens in een
vanitasBrinks
prent: “Wieen
blijft vele
er
Kuno
gespaard…?”
anderen
waaronder
Via Jan Lievens’
(1607-1674) bebaarde
man met tulband
komende we dan in de 19de en 20ste eeuw terecht.
eenportretteerde
prachtige
Jan Veth (1864-1925)
vele tijdgenoten,

waaronder verschillende keren de oude Jozef Israëls.
Wim Zwiers – Willem Drees
Net zoals Aart van Dobbenburgh (1899-1988) jarenlang
systematisch het portret zijn ouder wordende moeder vastlegde op de lithosteen. Verder zijn er ‘oude menschen’
van Anders Zorn, Edgar Chahine, Jules de Bruycker, Kuno Brinks en vele anderen waaronder een prachtige
linosnede van Wim Zwiers van de honderdjarige Willem Drees.

DECEMBER 2019

Sofie’s werken in wording voor de kruiswegstatie voor de Boomkerk in Amsterdam versterken de eerdergenoemde
stemmigheid heel mooi.
Om in de sfeer te blijven heeft Reinder uit zijn eigen werk winter- en herfststukken gezocht.
De tentoonstelling loopt van zondag 8 december tot en met zondag 8 maart.
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FERHALEWEDSTRIID
OER 75 JIER FRIJHEID
Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam
oan de Twadde Wrâldoarloch. Wy libje 75 jier
yn frijheid, mar wat betsjut dat foar ús? Wat is
frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch
genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús?
Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar
ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ‘75
jier frijheid’ yn it Frysk, of ien fan de Fryske streektalen, ferhalen en gedichten te meitsjen. Doch
mei!
In koart ferhaal mei tusken de 750 en 1750
wurden wêze; in gedicht mei tusken de 75 en
750 wurden wêze. Stjoer de teksten yn foar
1 febrewaris 2020 nei meindert.reitsma@tresoar.
nl. Sjoch op de webside fan Tresoar foar mear
ynformaasje oer de krekte betingsten.

Foto: Inwoners van Bolsward poseren op een
Canadese tank op de Jongemastraat in
Bolsward. Stienstra, Jacob (1914-1979)

Prizen
De earste priis foar it bêste ferhaal/gedicht is
€ 750, de twadde priis € 500 en de tredde priis
€ 250. De prizen wurde útrikt en de
priiswinnende ferhalen en gedichten wurde
publisearre yn de april-edysje fan Letterhoeke,
it blêd fan Tresoar en de Freonen fan Tresoar.
Sjuery
De sjuery, besteande út Doeke Sijens,
Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries,
beoardielet de teksten anonym.
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STOPPEN MET ROKEN

Het is goed om te kijken waarom je misschien
nog twijfelt.

Een mooi streven: een rookvrij Bakhuizen?

•

Stoppen met roken

•

Een rookverslaving is moeilijk te overwinnen,
niet alleen de verslaving aan nicotine speelt
een rol maar ook de handeling van het roken
zelf. Nicotine geeft tijdelijk een prettig gevoel,
maar als het uitgewerkt is word je gespannen
en onrustig. Je verlangt weer naar een sigaret
om die onrust weg te nemen.
Er zijn veel goede redenen om te stoppen met
roken. Je weet waarschijnlijk wel dat roken
ongezond is, zowel voor je zelf als voor de
mensen om je heen. De nadelen en risico’s van
roken kun je vinden op
www.thuisarts.nl/stoppenmetroken
De voordelen van stoppen met roken, het
verbetert je gezondheid. Na 48 uur is je lichaam
100% nicotine vrij, na 72 uur wordt het ademen
gemakkelijker en je hebt meer energie
na 2 -12 weken. De doorbloeding van het hele
lichaam verbeterd en bewegen wordt
makkelijker. Na 3 -9 maanden is je longfunctie
met 5-10% verbeterd, hoesten en piepende
ademhaling nemen geleidelijk af.
na 1 jaar is het risico op een hart- en vaatziekte
half zo groot vergeleken met een roker
na 5 jaar is het risico op kanker van de mond,
keel half zo groot vergeleken met een roker
na 10 jaar is het sterftecijfer door longkanker
ongeveer half zo groot vergeleken met een
roker.
Stoppen met roken is op elke leeftijd zinvol. Als
je op jonge leeftijd stopt, ontloop je 90% van de
risico’s die aan roken worden toegeschreven.
Rokers die rond hun 65ste stoppen verlengen
hun leeftijd met 2-4 jaar ten opzichte van
diegenen die doorgaan met roken.

DECEMBER 2019

•
•

Wat zijn voor jou de belangrijkste rookmomenten en redenen om te roken?
Wat zijn voor jou de belangrijkste voordelen van stoppen?
En wat lijkt je het moeilijkst aan stoppen
met roken?
Stoppen met roken heeft nòg een
groot voordeel: je houdt veel geld
over!

Praat er over met mensen die gestopt
zijn, je zult merken dat eigenlijk iedereen blij is
gestopt te zijn.
Wij kunnen je ondersteunen met je
stoppoging. Samen met jou kunnen we een
persoonlijk stopplan opstellen, zonodig
kunnen we een nicotinevervanger of
hulpmiddel op recept geven. Per 1 januari
2020 worden de nicotinevervangers en
hulpmiddelen op recept volledig vergoed
door de zorgverzekeraar. Je betaalt hiervoor
geen eigen risico meer.
Vergeet niet als het de eerste keer niet lukt,
mag je het opnieuw proberen. De meeste
mensen doen meerdere stoppogingen
voordat het lukt.
Je bent welkom, wij helpen je graag,
Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Bakhuizen
T: 0514 58 12 87
E: info@huisartsbakhuizen.nl
www.thuisarts.nl/stoppenmetroken
voor meer informatie
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NIEUWS VAN
DE BLAUWE BOK
Zaterdagavond 16 november was er in de
Gearte een avondvullend programma
georganiseerd door carnavalsvereniging de
Blauwe Bok, genaamd ’40 jaar Gearte
taferelen’. Tijdens deze avond werden de
bezoekers meegenomen naar de verenigingen die gebruik maken van het prachtige MFC
en zo werd op zo nu en dan hilarische wijze
stilgestaan bij het prachtige verenigingsleven
dat Bakhuizen rijk is. Bij binnenkomst stond de
‘fotoclub’ klaar om iedereen op de gevoelige
plaat vast te leggen en toen iedereen binnen
was werd de avond geopend door 2
plaatselijke grootheden die de presentatie
voor hun rekening namen. Nadat bij de Bingo
een gratis sportles gewonnen was bij de
oudergym, kon de zaal ook meedoen aan de
gymles, die werd verzorgd door de
beppesizzer van Olga Commandeur. Uiteraard
kon het Bakhuisterfeest niet ontbreken en nadat de Modevakschool was uitgebeeld, werd
er herexamen gedaan door 2 heren bij de
EHBO. Het shantykoor was in grote getalen
opgekomen en hierna konden de mensen
even bijkomen door middel van een drankje in
de pauze. Tijdens de 1ste sketches was gelijk te
zien dat er veel acteertalent in de
carnavalsvereniging zit en de aanwezige
leden van de toneelvereniging schijnen dit
talent ook gespot te hebben.

Nadat iedereen de lachspieren weer wat onder
controle had kwam er nog een officieel stuk,
waarin Prins Remconus opgenomen werd in de
Senaat. Hierna werd alles gereed gemaakt voor
de onthulling van de nieuwe prins en nadat
‘koekiemonster’ zich ontdeed van zijn hoofd,
kon iedereen zien wie de nieuwe prins voor het
komende carnavalsjaar is. Niemand minder
dan Bastiaan Witteveen zal dit jaar als Prins
Basthos den Urste voorgaan in het feestgedruis
met als adjudant Sjors Kloosterman en 1ste
hofdame Ambra Rossi. Al snel bleek dat Prins
Basthos den Urste een prima polonaise kan
verzorgen en ook in de dagen na de beëdiging
is al gebleken dat Bakhuizen en geweldige prins
rijker is. Prins Basthos is al op bezoek geweest bij
een ongelukkig bezoeker van de ’40 jaar
Gearte taferelen’ en ook het noordelijke
prinsentreffen in Sneek heeft kennis gemaakt
met deze enthousiaste prins! Zo is alles klaar
voor een prachtig carnavalsjaar waarin het
carnaval plaats vindt in het weekend van 14, 15
en 16 februari 2020. Zet deze datums alvast in
de agenda en eind januari zal de
carnavalsvereniging bij u langs komen met de
jaarlijkse Bokkepootjes actie en hier zal het
programma voor het carnaval ook uitgedeeld
worden.

Na de pauze was het de beurt aan Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten die enkele personen
toespraken op hun capriolen en diensten.
Euphonia bleek nog een oefenavond gepland
te hebben, maar nadat ‘Epke’ dit op vele
manieren wist te verstieren, hielden ze er maar
mee op. Tot slot van de optredens kwam Juf
Ank op de bühne met een optreden over de
Peuterhof. Ook hier waren weer veel
gastspelers aanwezig dit zorgde voor een
geweldig slot van de prachtige sketches.
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IN GOED ÚTEINDE EN
IN MOAI BEGJIN
Ferslach fan bijienkomst mei bewenners fan it
Plantsoen, de plysje en de gemeente.
9 desimber, De Gearte.
Ferline âldjiersnacht hat der, sa as wol faker, in
brânbult west yn de Rampionstrjitte, ûnderoan it
Plantsoen. It wie grut mei ûnder oaren
autobannen, in auto, laminaat en in fouwwein.
Yn de huzen dêr om hinne waard it troch de
muorren hinne waarm en der siet de oare deis fan
binnen en fan bûten in roetlaach op. By it ferbrânen fan autobannen en fan ferskillende soarten
plestik komme kankerferwekkende stoffen frij. Sa
kinne je toch net feestfiere? As je witte dat troch jo
feest oaren yn angst sitte, kankerverwewekkende
stoffen binnen krije of dêrnei yn de rotsooi sitte?
Der wie in bijienkomst hjiroer yn de Gearte op 9
desimber, wêr foar de bewenners fan 3 in 1
útnoege wiene.

Ziet u voor oud en nieuw dat ergens rommel word
verzameld, bijv. autobanden, oude caravans die
vooral geschikt lijken om te worden verbrand e.d.,
bel dan 140514, de gemeente, en vraag naar
Thea Bangma. Als u na 17 uur op oudjaarsdag iets
ziet wat niet door de beugel kan, bel dan 112. De
wens van de aanwezigen op 9 december in de
Gearte, was dat oud en nieuw een feest wordt.
En dat is het pas als iedereen dat zonder angst of
schade mee kan vieren.

Douwe van der Kooij fan de gemeente en Dirk
Hebing fan de plysje hawwe yn en oar útlein.
Fjoer meitsje mei net. Omdat dat hast altyd út de
hân rint as der drank yn it spul is.
Se freegjet oan ús om mei te helpen angst en
skea foar te wêzen. As jo sjogge dat der ergens
opiens in bulte rommel leit, flak foar âld en nij:
belje 140514, de gemeente en freegje nei Thea
Bangma. Sjogge jo wat wat net doogt nei 17 oere
op âldjiersdei: belje 112 Wat soe it moai wêze
dat eltsenien ald en nij sûnder angst of skea fiere
kin. Dan kinne we elkoar oprjocht ‘Lokkich Nijjier’
winskje
Vorig jaar was er nieuwjaarsnacht bij het
Plantsoen zo’n grote brandstapel dat het
binnen in de omliggende huizen warm werd.
De volgende dagen zat daar zowel binnen als
buiten een roetlaag op. Er is naast de
(standaard) autobanden o.a. een
vouwwagen, een auto en laminaat op
verbrand. De politie en gemeente vragen
bewoners om op te letten en zo te helpen dat dat
niet weer gebeurd.
DECEMBER 2019
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DE GIDSEN HEBBEN
BEZOEK GEHAD
Op maandag 3 december was het zover en
kwamen er 2 zwarte pieten op bezoek bij de
gidsen. Natuurlijk hadden zij voor
iedereen een cadeautje mee genomen! Het
werd een avond vol plezier, waarin er met
zijn allen vele spelletjes werden gedaan. Zo
moest er worden gesjoeld met pepernoten,
werden er vlaggetjes geknutseld, gepuzzeld
en nog veel meer. Ook stond er een grote
pot vol met pepernoten waarvan het
exacte aantal moest worden geraden en
dat was ontzettend lastig. De avond vloog
voorbij en moe maar voldaan gingen alle
meiden aan het einde van de avond weer
naar huis.
De pieten waren ontzettend benieuwd naar
de creatieve bezigheden van de gidsen
meiden en hebben tijdens deze avond de
gemaakte krans voor sinterklaas dan ook
aandachtig bewonderd.
Tot ziens,
De Gidsen Bakhuizen

TOANIELFERIENING
ST. MARTINUS 2020
Toanielferiening St. Martinus spilet op snein 2
en sneon 8 febrewaris in bysûndere klucht.
Sûnt septimber is de toanielploech drok oan
it oefenjen foar it stik ‘it lit de pastoar kâld’,
fan Edward Bastiaansen, oersetten yn it frysk
troch Abele Krist.
En dat it in klucht is, dat is wol dúdlik.
Allegearre betizingen soargje foar in soad
wille. De parochy fan Bakhuzen sit yn
jildpine…
It fuortbestean fan de parochy giet de
pastoar tige oan it hert en dêrom hat hy de
biskop om stipe frege. Ek is der in Afrikaans
doarp dy’t de parochy fan Bakhuzen helpe
sil. De biskop hat syn sekretaresse stjoerd om
it fersyk ta stipe te beoardieljen.
Slagget it de pastoar en syn gefolch om de
sekretaresse te oertsjûgjen fan de needsaak
fan it behâld fan de parochy yn Bakhuzen…
Benijd hoe dit ôfrint? Kom dan allegearre op
sneintemiddei 2 - of sneontejûn 8 febrewaris
nei de Gearte, der is ek gelegenheid om te
biechten...
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VAARWEL EN
TOT ZIENS
Eigenlijk kan ik mij niet eens meer herinneren wanneer ik precies ben gaan schrijven voor “Op ‘e
Hichte”. Wél kan ik mij nog het eerste artikel herinneren; een interview met Douwe Idzinga over
de Sonor-bootrace waar hij met zijn school aan
deelnam. En won. Ik had nog nooit eerder iemand geïnterviewd, alhoewel, ik zit vaak aan de
luisterende kant tijdens een gesprek. Enige wat ik
hoefde te doen is het op te schrijven. Een tactiek
had ik niet echt, ik geloof erin dat op het moment
suprème, de vragen vanzelf geboren worden.
Werkelijke aandacht is misschien wel het grootste
cadeau wat je een ander geven kan.
Door de loop der jaren heb ik mooie gesprekken gevoerd. Mijn thuisbasis is Bakhuizen, ik probeerde zoveel mogelijk af te wisselen met Rijs en
Mirns.Toch is het beter wanneer er verslaggevers
bijkomen die ook werkelijk
wonen en leven in Rijs en Mirns. Want de echte
verhalen vinden in een ‘vreemd’ dorp is ondoenlijk.

U kunt bij ons terecht voor:
Implantologie
Orthodontie

Rest mij nog een stukje propaganda, want wat
maakt het werken voor ‘Op ‘e Hichte’ extra
boeiend? De redactievergaderingen! We
hebben een horizontale redactie, wat
inhoudt dat iedereen gelijkwaardig is. Dit werkt
prettig, zeker omdat het een vrijwillige baan
is. Het uitbrengen van een dorpskrant is vooral
ook een creatieve klus; verhalen zoeken, onderwerpen bedenken, lay-out interessant houden..
daardoor zijn de vergaderingen nooit eentonig.
Denk niet dat het alleen maar zakelijk is, er is altijd
ruimte voor persoonlijke verhalen. Soms kom je zo
weer op ideeën. Terwijl ik dit schrijf denk ik: waarom ga ik in godsnaam weg bij deze club? Omdat
ik al een hele tijd niets geschreven heb vanwege
mijn privé-situatie en de krant wél verhalen nodig
heeft! Dus lieve lezers, ga eens bij jezelf na: ben ik
breed geïnteresseerd, houd ik van schrijven?
Meld je aan, probeer het gewoon es.
EN hallo inwoners van Rijs en Mirns! Jullie stem is
belangrijk! Anders is ‘Op ‘e Hichte niet écht de
dorpskrant van Bakhuizen, Rijs en Mirns.
Succes!

Lot

Tandartspraktijk Koudum
Bovenweg 2A
8723 AR Koudum

Kindertandheelkunde
Prothetiek
Restauratieve behandelingen

Tel.: 0514-522424

Parodontologie & Preventie

E-Mail: info@tandartspraktijk-

Esthetische tandheelkunde

koudum.nl
www.tandartspraktijk-koudum.nl
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DINSDAG 31 DECEMBER 2019

T SWALKERSHÛS BAKHUIZEN CAFÉ
DE BAKHÚSTER TOP 100 START OM 13:00 UUR

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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NIEUWE SPONSORS
Nieuwe sponsor RKVV Bakhuizen 2
Staalbouw Nagelhout BV. is de nieuwe sponsor
van het tweede elftal van RKVV Bakhuizen.

Nieuwe sponsor ST NOK/Bakhuizen JO13-1
Schotanus Betonafwerking/Betonbouw
Hemelum is de nieuwe sponsor.

V.l.n.r bovenste rij : Menno Witteveen, Sjors
Kloosterman, Steven Melchers, Thom Boonstra
en Fabio Cosa.

Voorste rij v.l.n.r. : Atte Stegenga, Sven Janno Bijlsma, Dytmar Smink, Sven Bergsma, Mick
Schouten, Julian Bosma, Nick v/d Weij

V.l.n.r. middelste rij : Johan van der Berg van
staalbouw Nagelhout (Sponsor), Bastiaan
Witteveen, Ronald Sikkes, Matthijs Glashouwer,
Menno Visser, Freark Buma, Rinse Buma en
Robert Melchers.

Middelste rij v.l.n.r. : Thijs Bouma, Douwe
Hoekstra, Maaike Reitsma, Tijn van Bommel,
Benthe Wierda, Remco v/d Berg, Joran Hendriks,
Roan de Vries.

V.l.n.r. onderste rij : Jorrit Peter van der Pal, Jurjen
Reinstra (Leider), Bart Lycklema, Patrick de Boer
en Henk Molenaar.
Nieuwe sponsor RKVV Bakhuizen Dames
Jellesma Bouw en Constructie Adviesbureau
De Maren zijn de nieuwe sponsors van RKVV
Bakhuizen de dames.

V.l.n.r. bovenste rij : Femke Bajema, Tessa Sirag,
Dagmar Slump, Sterre Noa van der Werf en
Sippie Dijkstra.
V.l.n.r. Middelste rij : Jelle en Geesje Jellesma
(Sponsoren), Marlies van der Pol, Jildou Bajema,
Kim Risselada, Sietske Jagersma, Karin Boltjes,
Renske Duindam en Danny Vogelzang
(Trainer/Leider).

Achterste rij v.l.n.r. : Lieuwe Stegenga (leider),
Frans Pieter Deinum(leider), Harm Bijlsma(leider),
en Gerben Schotanus(sponsor).
Nieuwe sponsor RKVV Bakhuizen JO11-1
Schilders Mous & Verbeek is de nieuwe sponsor.

V.l.n.r. achterste rij: Jurjen Mous (sponsor/leider),
Allard Kuiper, Anouk Visser, Maaike vd Weij,
Kors de Groot, Thijmen ten Oever, Geert de
Ridder (leider)
V.l.n.r. voorste rij: Mark Bosma, Jorn de Ridder,
Lorenzo Rossi, Rutmer Mous, Jesper vd Wal

V.l.n.r. onderste rij : Monique Bijsterbosch, Paula
Mous, Nynke Bijsterbosch, Kelly Snoodijk en Kim
van der Kooi.
DECEMBER 2019
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SOARCHWENTEN EN
ZORGWONINGEN

SOARCHWENTEN EN
ZORGWONINGEN

Aan de inwoners van Bakhuizen,
Mirns, Rijs en Hemelum

(Foar Elkoar Mei Elkoar)

Geachte inwoner(ster),

Er wordt in Bakhuizen zeer binnenkort een
stichting opgericht met als doel het realiseren
van kleinschalig wonen met zorg en diensten
voor ouderen die om een of andere reden niet
in hun eigen huis kunnen of willen blijven wonen.
Om dat verantwoord op te zetten is een grondig
onderzoek nodig . Daarvoor vinden binnenkort
gesprekken plaats met personen boven de 65
jaar in Bakhuizen, Mirns , Rijs en Hemelum.
Om aan deze gesprekken deel te kunnen
nemen krijgt u een uitnodiging in de brievenbus,
daarin kunt u zich melden om aan deze zeer
belangrijke start deel te nemen. Deze
uitnodiging is hiernaast in deze Op ‘e Hichte
afgedrukt.Het is geheel vrijblijvend en het is heel
belangrijk te weten hoe uw mening is. Dus geef
u op middels de aangegeven mogelijkheden.

Bij deze vragen wij u om deel te nemen aan het
haalbaarheidsonderzoek naar een
wonen met zorg voorziening in Bakhuizen.
•
Om de haalbaarheid van een kleinschalige woonzorgvoorziening in Bakhuizen in beeld
te brengen, voert onderzoeksbureau Partoer een
haalbaarheidsonderzoek uit.
•
Onderdeel van dit onderzoek zijn interviews met ongeveer 25 inwoners ouder dan 65
jaar uit Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum.
•
Tijdens deze interviews wordt ingegaan
op de woonbehoefte van inwoners uit deze dorpen. We spreken bijvoorbeeld over de huurprijs,
de toekomstige woonvorm, de locatie en de
diensten.
•
De interviews worden uitgevoerd door
een onafhankelijke en ervaren onderzoeker van
onderzoeksbureau Partoer.
•
Voor het interview komt de interviewer
bij u langs aan huis.
•
De interviews duren ongeveer 1 ½ uur en
vinden plaats in de week voor de kerstvakantie (week van 16 december) en begin
januari (week van 6 en 13 januari).
•
Wilt/kunt u meewerken aan het interview,
dan horen wij dat graag van u. U kunt daarbij ook
uw kinderen een familielid of kennis vragen u bij
te staan.
•

Graag aanmelden bij:

S.J. de Boer de Mesk 8 Bakhuizen tel. 0514-582089
email: sdeboer40@gmail.com
of G. Hoekstra Mous de Mesk 2 Bakhuizen tel.
0514-581784 email: ginymous4@gmail.com.

Fanút it ynisjatyf fan Better Bakhuzen is Dorpshulp
oprjochten.Yntusken hat Dorpshulp in oar
ynisjatyf fan Better Bakhuzen ûnder syn wjukken
nommen: de soarchwenten.En der wurdt hurd
oan wurke! Op dit momint wurdt der in stichting
oprjuchte. Dizze stichting wurdt dan ferantwurdelik foar de jurydiske en fiansjiele dingen fan it
soarchwentenplan. Der is al oerienstemming oer
de oankeap fan it terrein fan van der Werf (St
Odulphusstrjitte nr 42) troch de stichting!
Der is ek opdracht jûn oan Partoer om it haalbaarheidsonderzoek (sawol it minsklike diel as
it finansjele diel) út te fieren. Dat begjint heal
desimber dit jier en moat maart 2020 klear wêze.
Foar it minsklike diel wolle de minsken graach
petearen hawwe mei 65-plussers út Bakhuzen,
Mirns, Riis en Himmelum. Sa wolle se safolle
mooglik mieningen, ynteresse en kennis sammelje. De ynformaasje stiet yn de oprop hjirneist en
alle 65-plussers krije dy oprop ek yn de
brievebus.

Namens Dorpshulp BMRH
Werkgroep Zorginitiatief Bakhuizen
B.Boehle (voorzitter)
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ZORGVERZEKERING 2020
Goed advies over
vrije zorgkeuze - alternaeve geneeswijzen - fysiotherapie wel / geen hoger eigen risico - orthodone (beugel) medicijnbeleid - tandarts - etc...

Scherpe premie basisverzekering
Prima aanvullende pakkeen

DECEMBER 2019
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Winterseizoen 2019 - 2020 Uitgebreide informatie over de voorstellingen op onze site
14 december
26 december (2e kerstdag)
5 januari 2020
11 januari
18 januari
8 februari
15 februari
23 februari
7 maart
15 maart
4 april
3 mei
9 mei
16 mei

Kerstmarkt en film: An
Muziek: Welmoed Poelstra, Kerstconcert op de vleugel
Jeugdfilm: Aladdin
Film: Rocketman
Toaniel Frysktalich: J&Mteaterwurk: De man fan dyn libben
Film: Capharnaüm
Muziek: Blaaskapel De Snippefangers
Kinderfilm: info volgt
Lady’s night, info volgt
Muziek: Hanneke Rouw & Sofia Vasheruk
Film: info volgt
Kinderfilm: info volgt
Muziek: Koarbizznizz
Afsluiting seizoen

Tandartspraktijk Koudum
Een verzorgd en goed gebit geeft een mooie uitstraling en zelfvertrouwen.
Tandarts González en zijn assistentes zijn optimaal opgeleid op het gebied van
Orthodontie en kunnen u een behandeling op het hoogste niveau aanbieden.

20:00 uur
11:30 uur
15:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
15:00 uur
14:30 uur
20:00 uur
15:00 uur
20:00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website:

www.tandartspraktijk-koudum.nl

Clear Aligners & Beugels

Voor een lach vol zelfvertrouwen





Orthodontie voor het hele gezin
Snelle en effectieve behandeling
Vaste beugel: Slotjes-/ Bracketsbeugel
Onzichtbare beugel: Clear Aligners (minder zichtbaar & uitneembaar)
 Buitenbeugel / Headgear
 Activator & Bionator
...
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Tandartspraktijk Koudum
Bovenweg 2A
8723 AR Koudum
Tel.: 0514-522424
e-mail: info@tandartspraktijk-

OP ‘E HICHTE

Gezellig Bruin Café
Zalen
Foodtruck

06 5110 4942 of 0514 605570
Sint Odulphusstraat 35 8574 SW Bakhuizen

DECEMBER 2019
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BEAMMEFERKIEZING
FOAR IT PLANTSOEN
En de winnaars zijn:

26

Op 9 desimber hat in oantal minsken dy’t oan it
Plantsoen wenje de beammen utkeazen dy’t yn
de plantfakken komme sille. Omdat âld en nij yn
Bakhuzen net sa’n beamfreonlik seisoen is, wurde
se pas yn it nije jier plante. De planning is ein jannewaris en as it goed is wurde se feestelik ynhelle.
Oan de noardkant, hielendal ûnderoan komt in
Prunus (1), dy’t sa moai rose bloeit yn de maaitiid.
Oan it ein fan it stik dat no dea rint komme twa
Magnolia’s ‘Galaxy’ (2). Moai bloeiend yn de
maaityd en giele blêdden yn de hjerst.
Yn it trijhoeks-fak komt in Esdoorn ‘Brandewyn’ (3).
Dy wurdt moai breed en kleuret sa read as...
brandewyn yn de hjerst.

OP ‘E HICHTE

(een samenwerking tussen de kerken van Bakhuizen en Hemelum)

presenteert:

De pleats fan ús bern.

ZATERDAG 21 DECEMBER 2019
19.00 UUR IN EN OM DE KERK HEMELUM
(M.M.V. DIRK COENEN ORGANIST EN
DE BASISSCHOLEN BAKHUIZEN EN HEMELUM)

DECEMBER 2019
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ADVERTEREN IN
OP ‘E HICHTE

OUD
PAPIER

5 keer per jaar verschijnt de Dorpskrant
Op ‘e Hichte. Een mooie gelegenheid om
uw bedrijf/product(en) en/of diensten onder
de aandacht te brengen. Tevens is er de
mogelijkheid om uw advertentie in kleur te
plaatsen, vraag vrijblijvend offerte aan.
Lever uw advertentie tijdig aan via:
ruudb2@gmail.com of
op.e.hichte@bakhuizen.nl

Het oud papier wordt altijd de tweede
zaterdag van de maand door vrijwilligers
opgehaald. De opbrengst is voor de school
in Bakhuizen en de kerk in Hemelum. In de
maand augustus wordt er geen oud papier
opgehaald. Er staat dan een container op het
parkeerterrein van de voetbalclub. Het papier
graag goed bundelen of verpakken in een
doos.

en hij verschijnt dan in de eerstvolgende
Op ‘e Hichte.

Hieronder staan de data voor 2020:

1/4 A4 € 15,-- per keer
½ A4 € 25,-- per keer

€ 75,-- per jaar
€ 125,-- per jaar

ADVERTEREN OP
WWW.BAKHUIZEN.NL
Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs biedt
adverteerders de mogelijkheid om een kleine
banner te plaatsen op hun website. Grootte
van de banners is 260x140 pixels. Voorbeelden
zijn op de website te zien. Uw banner wordt
gelinkt aan uw website zodat bezoekers direct
worden doorgeleid. De inhoud van uw banner
wordt in overleg met uw gemaakt en na uw
goedkeuring gefactureerd. Adverteren op de
homepage is mogelijk tegen een aanlooptarief van € 50,- voor 1 jaar, te rekenen vanaf
factuurdatum. De websitecommissie behoudt
zich het recht voor om ongepaste banners te
weigeren. Wilt u een banner op onze
homepage? Neem dan contact op met:
dorpsbelangbmr@gmail.com of
b.boehle@ziggo.nl

11 januari, 08 februari, 14 maart, 11 april,
09 mei, 13 juni, 11 juli, 08 augustus container,
12 september ,10 oktober, 14 november,
12 december.

OPBRENGST
OUD PAPIER
De opbrengst van het oud papier:
September 2019:

8.90 ton

€ 459,47

REDACTIE
OP ‘E HICHTE
Oplage 440 stuks
Redactie
Betty Kelderhuis
Rien Jansen
Lisanne Homma
Samenstelling en
eindredactie
Tryntsje Stienstra
Jitske Mous
Vormgeving
Dennis Ludema
Grafisch
Vormgever

Distributie
Printwerk
Piet
Dieuwke
Bosma
Melchers
Bezorging
Margriet van der Weij
Wink Blomsma
Ruud van den Berg
Klaas de Jong
Joop Melchers
Tiede Melchers
Vroni Postma
Gerlof Thibaudier
Rieme Witteveen
Advertenties
Ruud van den Berg

Volgende uitgave Op ‘e Hichte:
10 februari 2020
Copij inleveren voor:
31 januari 2020
Op.e.hichte@bakhuizen.nl
Teksten die anoniem worden aangeleverd worden niet geplaatst.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden copij te
weigeren dan wel te redigeren of in te korten.

