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TREFPUNT
Trefpunt is een ontmoeting- en
informatiecentrum in de parochiezaal achter de kerk. Het
is iedere woensdagochtend
open van 10 uur tot 11.30 uur.
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.
Op 25 maart komt boswachter Goasse Hylkema op Trefpunt om iets te vertellen over
de “Gaasterlandse bossen”. Iedereen is van
harte welkom. De koffie staat vanaf 10 uur
voor u klaar.
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140514
140514
0513-23900
0514-581287
09001127112
09008844
112
06-51444556
06-53675488
0515-461871
0514-593606

(iedere werkdag bereikbaar tussen 9.30-10.30u.)

Duofiets B. Mous

of 06-18300000
0514-581706

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.
03 maart 2020 / 07 april 2020
Mocht U ook willen mee-eten
neem dan contact op met
de coördinator:
Hinke Haarsma-Postma
tel: 0514-581861,
mobiel: 06-15442351

ITE YN DE BEGINE
Buorren 27
8584 VC Hemelum
Iedere 3e dinsdag van
de maand.
€ 8,-- p.p. consumpties voor eigen rekening.
Inloop vanaf 12:00 uur, eten om 12:30 uur.
18 febr 2020 / 17 maart 2020 / 21 april 2020
Aanmelden uiterlijk vrijdag voor bovengenoemde data via telefoonnummer:
06-48627537
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DE EACHTEISTER: IT FRYSKE HYNDER
Een van mijn hobby’s is tekenen en schilderen. Al vanaf mijn vroegste jeugd was ik het liefst bezig met
tekenen en kleuren. Er waren drie onderwerpen die ik het mooist vond als kind. Dat waren grote zeilschepen, vliegtuigen en paarden.

Die zeilschepen zag ik op grote platen aan de
muur hangen op de lagere school. Van die
grote windjammers, drie- of viermasters met
bollende zeilen die door een woeste zee
ploegden. Prachtig en machtig om te zien. Ik
waande mij op het grote schip om de wereld
te ontdekken. En door het te tekenen was ik in
en op dat schip.

Na de bevrijding moest alles weer opgebouwd worden. En dat ging toen nog heel
veel met paardenkracht. De boeren op het
land die ploegden met een Belgische knol
voor de ploeg. De melkboer kwam nog met
paard en wagen voorrijden. Zelfs de stenen,
voor het bouwen van de huizen, werden met
paard en wagen aangevoerd.

En toen zag ik ook de vliegtuigen die over ons
dorp kwamen met wel honderd tegelijk om
Arnhem te bevrijden. Eerst kwamen de jagers,
die laag over kwamen vliegen en een salvo
van kogels op de heel jonge soldaten (de Hitlerjugend) afvuurden. Die hadden zich die
morgen ingegraven langs de vijver voor ons
huis. Mijn vader sleurde mij naar binnen en
smeet de voordeur dicht.

We aten nog gewoon paardenvlees wanneer
het noodslachtgebouw weer een gewond
paard binnenkreeg. Ik kreeg bewondering
voor die trouwe viervoeters die al dat zware
werk verzetten en ons ook nog in die schaarse
tijd van vlees voorzagen.

Maar na een tijdje mochten we toch wel weer
buiten kijken toen de soldaatjes ijlings waren
vertrokken. We zagen boven ons een vloot
van vliegtuigen met achter verschillenden
daarvan een groot zweefvliegtuig aan een
kabel. Ze vlogen laag en langzaam over ons
met de deuren open en zwaaiden naar ons.
Het euforisch gevoel dat we al bevrijd waren
was bij iedereen die dit zag meteen aanwezig. Men stond al met Hollandse vlaggen te
zwaaien. Maar voor mij waren vooral die
vliegtuigen en jagers het spannendst en ik
sloeg meteen aan het tekenen. De bevrijding
is voor mij altijd nog een tekening van een
Spitfire met grote gekleurde ringen onder op
zijn vleugels.
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Een paard is wel moeilijker dan een abstract
voorwerp maar daarom wel interessanter voor
mij om te tekenen. Later kocht ik een boek
over paarden. En toen ontdekte ik dat er wel
honderd verschillende rassen waren die allemaal hun eigen specifieke eigenschappen
hadden. Het is een fascinerend wezen waarvoor ik nog meer ontzag kreeg. Vooral toen ik
in de zestiger jaren las dat men in Friesland bezig was met het terugfokken van het Fryske
Hynder. En nu ik hier zelf al ruim vijfentwintig
jaar woon en dagelijks dit trotse paard in de
wei zie lopen, is het voor mij een hemel op
aarde.
Een ode aan deze intelligente en goedmoedige black beauty. Het symbool van kracht,
schoonheid en trots in een wezen.
It Fryske Hynder.
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BUURTBUS ZOEKT CHAUFFEURS

Tekst: Het bestuur van Buurtbus 103

Sinds ruim 40 jaar rijdt Buurtbus 103 van het Flinkeboskje naar het station van Stavoren en weer terug. Hoewel de bus officieel deel uitmaakt van het landelijke openbaarvervoersnet, wordt deze gereden door vrijwilligers uit de regio.

De eerste rit begint op werkdagen om 06.50 uur,
zaterdags om 08.45 uur en eindigt om 19.45 uur.
Zon- en feestdagen rijden we niet. De meeste passagiers die wij vervoeren zijn scholieren die voor
het voortgezet onderwijs met de trein naar Sneek
of Leeuwarden verder reizen en ouderen, die niet
(meer) kunnen beschikken over een auto. Met
name in de zomer komen daar ook veel toeristen
bij, die vaak de bus gebruiken om naar een beginpunt van hun wandeltocht te gaan.
Uniek aan onze bus is, dat we een vaste route met
officiële haltes rijden, maar dat we op die route
altijd stoppen voor passagiers die langs de route
aangeven dat zij mee willen rijden. Ook mogen
passagiers op de route uitstappen waar zij willen.
Één ding hebben alle ritten gemeen: het is altijd
gezellig in de bus, lokale passagiers hebben altijd
zin in een praatje, toeristen willen van alles weten
over ons gebied en scholieren zijn altijd dankbaar
dat de bus rijdt.
De bus wordt ter beschikking gesteld door Arriva
en de Provincie Friesland geeft ons een financiële
bijdrage om tweemaal per jaar een avond te organiseren voor alle vrijwilligers voor een korte vergadering gevolgd door een gezellig samenzijn.
De bus wordt gereden door een groep chauffeurs
die elke week een vaste rit rijden en een groep
chauffeurs die invallen wanneer één van de vaste
chauffeurs een keer niet beschikbaar is. Een planner zorgt ervoor, dat er altijd een chauffeur op de
juiste tijd en plaats aanwezig is. Een dienst duurt
drie uur, de eerste dienst op werkdagen duurt
twee uur.
De groep chauffeurs wordt de laatste tijd helaas
kleiner. Chauffeurs bereiken de leeftijd van 75 jaar
en moeten dan helaas stoppen, hoewel zij meestal nog jaren door hadden willen en kunnen rijden.
Ook hebben wij afscheid moeten nemen van
chauffeurs door verhuizing, ziekte of overlijden. De
eerste ritten tijdens de laatste kerstvakantie moesten wij om die reden laten vervallen, mede omdat
chauffeurs in die periode ook met vakantie waren. Daarom zoeken we vrijwilligers die onze groep
van chauffeurs willen komen versterken.
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Wat bieden wij:
• De mogelijkheid om in een goede Mercedes
bus met airconditioning door een mooi landschap met gezellige passagiers te rijden.
• Nieuwe mensen – chauffeurs en passagiers – te
leren kennen.
• Ervaren hoeveel uw werk als vrijwillige chauffeur door iedereen gewaardeerd wordt.
• Nieuwe chauffeurs kunnen – op hun verzoek –
begeleid worden bij het rijden van hun eerste
ritten in de bus. Dit omdat de bus iets groter is
dan een normale personenauto.
Wat vragen wij:
• Vrijwilligers die bereid zijn een paar keer per
jaar 3 uren de buurtbus te besturen.
Wanneer deze ritten plaatsvinden, wordt altijd
van tevoren met u overlegd. Onze planner
belt, wanneer één van de vaste chauffeurs niet
beschikbaar is, u op en overlegt daarover met
u.
• In het bezit te zijn van rijbewijs B.
Dit is voldoende voor het rijden in de bus, omdat we maximaal 8 zittende passagiers mogen
meenemen.
• Medisch geschikt zijn.
Alle aankomende chauffeurs worden medisch
gekeurd; alle actieve chauffeurs worden om
de 5 jaar medisch gekeurd. De kosten van deze keuringen en de bijbehorende reiskosten
worden vergoed.
• Jonger zijn dan 75 jaar.
Arriva heeft voor onze chauffeurs een verzekering afgesloten. Voorwaarde van deze verzekering is – helaas – dat chauffeurs niet ouder mogen zijn dan 75.
Interesse? Meer weten?
Kijk op onze website: www.buurtbuszwf.nl of
bel: 06 – 4685 2251 of 06 – 1530 6723.
Direct aanmelden door het invullen van het formulier op: https://buurtbuszwf.nl/chauffeurs/
Deze laatste manier is de beste, omdat wij dan
direct alle gegevens van u krijgen.
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GROTE VERANDERINGEN IN DE ACTIE
“HELP MD DE WERELD UIT”/ “DE DOPPEN-ACTIE”

Tekst: Piet en Anke Postma
Theo en Tietie Mous

De afkorting MD staat voor Myotone Dystrofie. Ook wel de ziekte van Steinert genoemd. Het is een zeldzame erfelijke spierziekte die bij ongeveer 1 op de 8000 mensen voorkomt. Wat betreft de behandeling van
MD het volgende: tot op heden is genezing niet mogelijk. Wèl kan worden geprobeerd de gevolgen van
MD dragelijk te maken en complicaties te voorkomen.
Er wordt al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om op celniveau processen te reguleren, maar dat
is een heel ingewikkeld en intensief proces. Daarom zijn acties heel erg noodzakelijk om dergelijke onderzoeken te bekostigen.
Aansturing van de aktie
Tot op heden werd dit gedaan door Anke en
Piet Postma te Mirns. Met ingang van 1 maart
wordt de aansturing overgenomen door:
Theo en Tietie Mous
Bakwei 47, 8574 TE Bakhuizen
Tel.: 0514-603476 of mobiel: 06-17560651
Email: ttmous@planet.nl

Wij (Anke en Piet) zijn er heel blij mee dat Theo
en Tietie het van ons overnemen. De reden dat
wij ermee stoppen is dat wij gaan verhuizen naar
Balk.
Bij deze willen wij iedereen (particulieren, scholen,
restaurants/hotels,
multi-functionele
centra, sport-centra, Bos en Meerzicht, enz.) heel
hartelijk bedanken voor de moeite die men
steeds weer heeft gedaan. Want het gaat niet
vanzelf! En men heeft ook ervaren: alle beetjes
helpen. Nogmaals: bedankt daarvoor!
Opsplitsing van de actie
“Help MD de wereld uit”/ “De doppen-actie”
Landelijk kunnen er voor deze actie geen plastic
doppen meer ingezameld worden. Daarom
hebben we gezocht naar een andere bestemming. En dat is gelukt!
Theo en Tietie zamelen de plastic doppen in
voor “De blinde geleide honden” en de metalen
doppen voor de actie “Help MD de wereld uit”.
De regels voor het inzamelen zijn veranderd
• Voor “Help MD de wereld uit”: alleen metalen
kroonkurken en metalen deksels van kleine en
grote glazen potten. Dus geen oud ijzer, enz.
meer!
• Voor de “Blinde geleide honden”: alleen
plastic doppen van flessen en potten, enz. en
plastic deksels van kleine en grotere emmers.
Een belangrijke wens blijft om plastic en metaal
gescheiden en schoon in te leveren. Is dat het
niet, dan krijgen we veel last van ongedierte
(o.a. mieren).
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Iedereen kan het ingezamelde materiaal bij
Theo en Tietie achter huis neerzetten. Mochten
jullie graag willen dat het materiaal opgehaald
wordt, dan graag even bellen!
Actie voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (door Theo en Tietie)
Deze stichting heeft tot doel om onderzoek te
laten doen om goede medicijnen te ontwikkelen
om deze vreselijke ziekte te remmen en hopelijk
te genezen.
Dit wordt in het Noorden aangestuurd door de
fam. Van der Meulen uit Sneek. Hiervoor zijn ze
beide koninklijk onderscheiden.
Hun twee dochters zijn overleden door deze
ziekte. Ook in Bakhuizen zijn twee kinderen van
Huite en Wietske Hoekstra hieraan overleden.
De fam. Van der Meulen zamelde eerst alles in
wat met verzamelen van doen had. Namelijk
postzegels, suikerzakjes, balpennen, sigarenbandjes, speldjes, D.E.-punten, enz. Hun teller
staat momenteel op €225.000 euro.

Wij verzamelen al meer dan 15 jaar deze spullen
voor hen. Zij hebben zich nu alleen nog tot doel
gesteld om Postzegels, Sigarenbandjes, Ansichtkaarten en D.E.-punten in te nemen. Daar is nog
een beetje handel in. Dus, als u deze spullen wilt
missen, wij houden ons van harte aanbevolen en
wij zorgen ervoor dat deze in Sneek komen.
Wanneer gaan de veranderingen in?
In principe 10 februari 2020. We lossen het flexibel op als er eventueel nog spullen bij Anke en
Piet gebracht worden. Dan komen ze alsnog op
de goede plek!

Mochten er nog vragen zijn; dan kunnen jullie
altijd contact opnemen met Theo en Tietie.
Tot 15 februari kan dat ook met Anke en Piet:
tel.: 0514-581879 of mobiel: 06-27144820.
Wij hopen op een mooie voortzetting van de
drie acties!
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OPROEP

HEITJE VOOR KARWEITJE

De Stichting Histoarysk
Wurkferbân Gaasterlân
wil in 2020 graag aandacht schenken aan
o.a.
Gaasterlandse
personen in de oorlogsperiode 1942-1949 in Nederlands-Indië. Van
twee personen willen wij graag een foto en
verdere verblijfsinformatie.

Vrijdag 10 april houdt de gidsen van Bakhuizen e.o. weer haar jaarlijkse heitje voor een
karweitje. Wanneer ze bij u langskomen om te
vragen of u ook een klusje heeft kunt u dit belonen met een eigen bijdrage die goed besteed wordt voor het uitje wat in mei weer
plaatsvindt en het voortbestaan van de gidsen. Voor meer informatie over de gidsen kunt
u terecht op de website van bakhuizen.nl.

Het betreft:
1. Rein Beerend Folmer
Geboren op 14 juli 1885 in Mirns en Bakhuizen. Hij was een zoon van boswachter
Beerend Folmer en van Annigje van der
Meer. Vader Beerend Folmer hertrouwde
met Trijntje Nagelhout. Rein Beerend Folmer vertrok in 1906 ongehuwd naar Ned.
Indië en overleed daar op 27 januari 1945
in Bandoeng, Ned. Indië. Was hij getrouwd; had hij kinderen?
2. Zwaantje de Jong
Zij werd 10 december 1888 in Hemelum
geboren. Haar ouders waren Henricus de
Jong en Regina Meijer. Zwaantje was parochielid in Bakhuizen. In 1913 vertrok zij
als Zuster Religieus, genaamd Regina,
naar Indië en overleed op 2 augustus
1945 in het Jappenkamp Muntilan.
Mochten er verhalen zijn omtrent Gaasterlandse militairen die in de periode 1946-1950
in Indië waren, dan vernemen wij dat
graag. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens.

Wij zullen weer vol enthousiasme klusjes voor u
doen als tuinonderhoud, fiets poetsen, strijken,
was opvouwen, boodschappen doen, lege
flessen wegbrengen, etc...
Alvast bedankt voor uw medewerking!
De gidsenmeiden en leiding
Handschaaltjes
In de afgelopen tijd hebben de meiden niet
stil gezeten en is er weer druk geknutseld. De
meiden zijn bezig geweest met klei! Kneden,
rollen...
…eigen hand
omtrekken,
uitsnijden...

...laten
drogen...

...verven en
versieren met
stokjes en of
penseel.

Mail: stichtinghwg@gmail.com
Of neem contact op met:
Jan Geert Vogelzang
Tel.: 06-48803642
Mail: jgvogelzang@gmail.com
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Met als resultaat
hun eigen handschaaltje.
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HEB JE HET AL GEHOORD?
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ZORGWONINGEN INITIATIEF
BAKHUIZEN, MIRNS, RIJS EN HEMELUM (ZIB)
Zoals je in het september nummer hebt kunnen lezen is een kerngroep doende met een plan om
Zorgwoningen in Bakhuizen te gaan bouwen. Inmiddels is die groep uitgebreid met een paar
mensen en is de oprichting van een Stichting, die het project verder gaat uitvoeren, in een ver
gevorderd stadium. De Stichting gaat heten: “Stichting Foar Elkoar Mei Elkoar”, afgekort FEME.
Haalbaarheidsonderzoek
Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, te weten Partoer. Wij kennen dit
bureau nog van hun hulp bij de opzet van
Better Bakhûzen. Dat gaat om twee onderdelen: een behoefte onderzoek, dus: waar
is behoefte aan, de woonvorm, de huurprijs
en zijn er genoeg belangstellenden? En ten
tweede: de financiële haalbaarheid, compleet met een financieel plan. Dus: wat kunnen we bouwen en hoe gaan we dat betalen? In een volgende fase worden dan de
plannen pas echt ingevuld.

Soarchwenten
Kinst sjen dat der wat gebeurt!
Jim kinne it hast net mist hawwe: de loads
fan Van der Werf, Sint Odulphusstrjitte 42, is
sloopt.

Voor de behoeftepeiling zijn inmiddels een
aantal mensen geïnterviewd. Deze mensen
hebben dus nog niet een woning besproken. Dat kan ook niet, want die zijn er helemaal nog niet. Dus als je niet met de enquête hebt meegedaan kun je je straks gewoon
aanmelden voor de woningen. De uitkomst
van het onderzoek wordt niet eerder dan
begin april verwacht. De definitieve uitvoering duurt nog wel een poosje. Maar als het
doorgaat hebben we wel iets zeer speciaals
in ons dorp!

Dit is ûnderdiel fan it plan om dêr soarchwenten te krijen. Dit wurdt oanstjoerd troch
stifting “FEME” (Foar Elkoar Mei Elkoar). Mar
foardat der nije soarchwenten steane, moat
der noch hiel wat gebeure.

Locatie
Op dit moment lijkt de locatie aan de Lange Baan niet meer beschikbaar, dus we focussen ons nu op de locatie St. Odulphusstraat 42. Er wordt al gewerkt aan de sloop
van de loods als eerste voorbereiding.
Heb je een vraag? Stel die dan aan:
Bram Boehlé of Wink Blomsma
Of stuur een email aan:
dorpshulpbmrh@gmail.com
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As earste: in haalbaarheidsûndersyk. Om te
witten wêr’t de minsken hjir, yn Bakhûzen,
Mirns, Riis en Himmelum, krekt behoefte oan
hawwe. Deroer hawwe guon minsken de
ôfrûne moanne in interview hawn. Dizze
minsken ha dus noch net in hús besprutsen,
sa’t wol sein waard. Dat kin net, want dy
binne der hielendal noch net!
As twadde: in finansjeel haalbaarheidsûndersyk. Om te witten wat alles kostje sil en
hoe’t dat betelle wurde moat.
Yn april soene al dy dingen dúdlik wêze
moatte.
As tredde: se moatte noch tekene en goedkeurd wurde. Mar as it dan trochgiet, ha we
wol wat hiel bisûnders yn ús doarp!
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BRUIN CAFÉ LICORNE

Tekst: Betty Kelderhuis

December 2018 hebben Joop en Desirée Café Domper in Bakhuizen gekocht. Ondertussen zijn we
alweer een jaar verder, is er een dochter bijgekomen, zijn ze druk bezig met opknappen, werken ze in
hun nieuwe Bruin Café én in hun autogarage in Balk. Een goed moment om eens te horen wie deze
mensen eigenlijk zijn en wat ze zoal in Bakhuizen doen.
Achtergrond
Desirée groeide op in
de plaats Baarn, vlakbij
Hilversum. Toen ze een
jaar of zes was, kwamen ze naar Friesland.
Eerst woonden ze in
Tjerkgaast, later in Sint Nicolaasga. Vanaf haar
tienertijd werkte ze in een restaurant. Desirée
vertelt: “Ik begon in de spoelkeuken, toen heb
ik nog een tijd in de keuken gewerkt en ging ik
door naar de bediening als gastvrouw.”
Sint Nicolaasga was ook de plek waar ze ging
samenwonen met Joop, Bakhuister van oorsprong. Joop huurde vanaf 2002 een bedrijfspand op Eigen Haard 39 in Balk, waar hij zijn
eigen autogarage had. Rond 2006 werd het
huidige pand in Balk gekocht, een klein stukje
verder op hetzelfde industrieterrein. Samen
gingen ze daar ook wonen en verlieten ze Sint
Nicolaasga. In Balk kregen ze dochter Sansa,
ondertussen 4 jaar oud. Elsa, hun tweede
dochter, werd 7 maand geleden geboren.
Andere woonruimte
De laatste jaren waren ze op zoek naar andere woonruimte. Desirée vertelt lachend dat ze
nogal een eisenpakket had dus dat het niet
makkelijk was iets te vinden. “We zijn gek van
klassiekers, oude auto’s, nostalgische dingen
dus ja, een nieuwbouwpand werd hem niet.”
Ze zochten ruimte en een plek waar wat meer
kon dan alleen wonen. In Bakhuizen hadden
ze al eens vaker wat bekeken en het dorp trok
hen wel. Uiteindelijk, na een aantal keer bij Will
Domper te zijn geweest, werd Café Domper
aan de Sint Odulphusstraat gekocht.
Daar zat ook een kroeg bij. “Maar die was
dicht. We dachten, wat moeten daar nou
mee?”, vertelt Desirée. Er zat een werkbestemming op en Desirée had de horeca altijd erg
leuk gevonden, waardoor ze besloten eerst
twee dagen open te gaan. Al snel kwamen
daar andere avonden bij. Ondertussen zijn ze
dinsdagavond en vrijdag t/m zondag vanaf
16 uur open. Maar ook buiten openingstijden
op afspraak.
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Klussen
Ondertussen hebben ze al van alles aan het
pand opgeknapt. “De tussenzaal is helemaal
opgeknapt, de grote zaal is aan de buitenkant helemaal gestript en er is een nieuw dak
opgekomen. De nieuwe toiletgroepen voor
de gasten zijn bijna klaar. De kamer links van
het café is bijna klaar, dus dan hebben we
straks een plekje waar je toch even privé kan
zitten met de kinderen. Nieuwe kozijnen, dubbel glas, elke keer doen we wat.”
Ook in het café zijn verscheidene dingen vervangen, zijn ze druk bezig met de woonruimte
boven en er wordt gewerkt aan een nieuw
terras aan de zijkant van het pand.
Daarvoor zijn een aantal bomen weggehaald, waaronder de grote kastanjeboom.
Desirée vertelt dat dit nodig was omdat de
boom ziek was en er hierdoor regelmatig takken naar beneden kwamen.
Licorne
Desirée: “En toen kochten we het café en
moest er een naam
komen. Café Hiemstra,
dat klonk toch niet zo.
Café Domper… Will
heet Domper, wij niet,
dus dat was het ook
niet.

Automerk La Licorne

Toen zagen we een bord gemaakt door mijn
opa, waarvan o.a. de kleurstelling heel goed
paste bij het café. Toen dachten we: Dat is
een
unieke
naam.”

Logo van het Bruin Café

Het bord wat Desirée bedoelt is
een schild van
het automerk La
Licorne. Een vooroorlogs
automerk.
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Desirée haar opa was gek op oude auto’s,
getuige ook de verzameling modelauto’s in
de showroom van de garage in Balk. Een deel
daarvan is van haar opa geweest.
Ook Joop en Desirée hebben een voorliefde
voor oude auto’s en het café zelf is ook al
heel oud, waardoor de naam eigenlijk heel
goed bij ze paste.
Werkverdeling
Met twee bedrijven, kluswerkzaamheden en
twee kinderen, is er altijd wat te doen. Joop
werkt als automonteur, Desirée doet de administratie van de garage en het Bruin Café, er
kan een zaal gebruikt worden voor allerlei
doeleinden en het café is bepaalde dagen
open. Desirée vertelt hierover: “Ik vind dat dan
leuk, dat er nieuwe mensen komen, koffietafels, recepties, vergaderingen en Joop vindt
het café, tot ‘s avonds laat, vooral leuk. Dus zo
verdelen we het een beetje.”
Voor feesten, partijen en andere gelegenheden in de zaal krijgen ze hulp van Joop zijn ouders, Corrie en Pieter. Ook hebben ze iemand
in dienst die als automonteur werkt bij hen in
Balk, maar ook hartstikke handig is en dus mee
klust in Bakhuizen of indien nodig achter de
bar zou kunnen staan.
Doelgroep
Op wat voor mensen richt Bruin Café Licorne
zich nou eigenlijk? “Iedereen,” is Desirée haar
directe antwoord. “Iedereen is welkom. Laagdrempelig, ook gewoon voor een kopje koffie
of een frisje. Het is niet per se een kroeg waar
veel gedronken moet worden omdat het anders niet gezellig is. Gewoon binnenkomen
voor een praatje, bakje koffie en als je wat
anders wil, mag dat ook.”
Ze benadrukt dat ze ook graag laagdrempelig wíllen zijn, dat nieuwkomers niet vreemd
worden aangekeken als ze binnenstappen
maar dat ook de bestaande klanten het juist
alleen maar leuk vinden als er eens andere
mensen bij komen zitten.

Sport
Om de mensen een beetje bezig te houden
heeft Joop op vrijdagavond een dartavond in
het leven geroepen. Er speelt dan een dartclub maar daarnaast is iedereen welkom om
een pijltje mee te gooien.
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Ook staat er een kroegbiljart waarop gespeeld kan worden en zenden ze de Formule
1 wedstrijden uit op een tv-scherm. Als de Formule 1 straks weer begint, komt er nog een
racesimulator in de kroeg te staan; een stoel
waarop racespelletjes gespeeld kunnen worden. “Die heb ik altijd al willen hebben”, aldus
Joop.
De gastvrijheid die ze graag willen uitstralen
geldt ook een beetje voor de zaal die gebruikt
kan worden. “De bekende feestjes en partijen
zijn altijd goed natuurlijk maar recepties, vergaderingen of activiteiten waarbij mensen
een ruimte zoeken, zijn ook zeker welkom.”
Daarnaast kookt Desirée graag voor mensen
dus een buffet behoort ook tot de mogelijkheden.
Foodtruck
Haar liefde voor eten maken, en dan vooral
gezond en kwalitatief goed eten, blijkt ook wel
uit het feit dat ze al een poos een foodtruck
bezit.

Hierin maakt ze van alles klaar want er zit een
professionele horecakeuken in. Zo af en toe
staat ze op evenementen of bijvoorbeeld op
de kerstmarkt in Koudum. Komende april gaat
ze naar Klassieker Drachten, een evenement
met oldtimers, “wat wel een mooie combinatie is natuurlijk!”.
Al pratende was het zomaar laat want er valt
veel te vertellen over alles wat Joop en Desirée doen en leuk vinden. Echter, de ruimte is
beperkt dus voor mensen die meer willen weten zou ik zeggen: stap vooral het café eens
binnen voor een gezellig praatje en een
drankje naar keuze!

OP ‘E HICHTE

YFKE
Safolle meilibjen, leave wurden, kaartjes,
ljochtjes en blommen. Bysûnder, it docht ús
goed. Danke wol.
Jort en Karen

Zaterdag 27 juni 2020 organiseert de wandelcommissie van de S.V. Bakhuizen alweer
de 8e Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht.
De wandelafstanden waaruit u kunt kiezen
zijn:
- 7,5 kilometer (start 10.00 - 11.00 uur)
‑ 15 kilometer (start 9.00 - 10.30 uur)
‑ 25 kilometer (start 8.30 - 9.30 uur)
Voor een ieder die de tocht volbrengt is er
een leuke herinnering in de vorm
van een medaille.
De routes starten bij de kantine
van het sportcomplex van de
V.V. Bakhuizen aan de Johannes
Nagelhoutlaan 24, en zijn geschikt voor het hele gezin.

75 JIER BEFRIJING
Op zaterdag 18 april rijdt er een stoet van
oude legervoertuigen door GaasterlânSleat. De legervoertuigen zullen dezelfde
route volgen als de Canadezen deden 75
jaar terug.
Omstreeks 10.30 uur worden de legervoertuigen in Bakhuizen verwacht. Hier wacht
hen een feestelijk onthaal. Het is de bedoeling dat ze 1 uur in Bakhuizen blijven zodat er
ruim gelegenheid is om de voertuigen te
bezichtigen. Nadere info volgt in de volgende Op ‘e Hichte.
E.e.a. wordt georganiseerd door de commissie 40-45 Bakhuizen en H.W.G. (Stichting
Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân).
H.W.G. afdeling Bakhuizen wil graag een
t e n t o o ns t el l i ng
re al i s ere n
in
de
“Dorpsvitrine”. Deze zal te bezichtigen zijn
vanaf 17 april t/m 5 mei.
Hiervoor zijn we op zoek naar: voorwerpen/
foto’s, maar ook verhalen over W.O.2. Onze
voorkeur gaat uit naar de bevrijding van
Bakhuizen, Mirns en Rijs.
Heeft u iets wat we mogen gebruiken neem
dan contact op met Piet Mous.
Mail: jitske1802@gmail.com of
Tel.: 0514 854899.

Opgave bij de start of via de
website:
www.wandeleningaasterland.nl
Noteer deze datum alvast in uw
agenda.

FEBRUARI 2020
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SPAR ZET JO 7-1 IN NIEUW TENUE

HONDENSTRONT OP
SPORTCOMPLEX
Regelmatig wordt er HONDENSTRONT aangetroffen op het sportcomplex.
Zowel op de speelvelden als de jeu
de boules baan. Het is NIET meer
toegestaan uw hond hier uit te laten. Er zijn plaatsen genoeg om dit
te doen. Recent zijn er bordjes geplaatst.
Bestuur SV

Bovenste rij v.l.n.r.: Johan Hylkema (leider),
Edward Flapper (sponsor), René van Dam (leider).
Middelste rij v.l.n.r.: Jurrit v/d Wal, Jesse v/d Wal,
Chiel Hylkema, Hidde van Dam, Dieke Hylkema.
Onderste rij v.l.n.r.: Jitse Hoogterp, Mathijs de
Ridder, Roy van Dam, Rens Rienstra.
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NET SA’N PROTTE PROTTERS MEAR

Tekst: Tryntsje Stienstra

Protters binne myn favorite fûgels. Se kinne sa gesellich tsjotterje en dogge tuskentroch allegearre lûden nei. Neist ús sit elts jier in pearke protters ûnder de pannen. Dy traktearje my yn ‘e tún op
gelûden fan reidhintsjes, wulpen, ljippen, skriezen en einen.
A’t se jongen ha sjoch ik
heit en mem drok oanfleanen mei iten. Letter
sjoch ik hoe’t de roeken
en de katten op de jongen loere. Dy jei ik dan
fuort en hoopje mar dat it helpt.
Want ik lies dat der sûnt 1980 elts jier 4%
minder protters binne. Sadwaande binne
der no de helte minder protters as doe!
Om se wat te helpen, hie ik protter–potten
(spreeuwenpotten)
kocht. As’t dy op in
heech plak ophingest,
komt der fansels in pearke protters yn. Seine se…
It twadde jier dat se ûnder de râne fan it dak
hongen wie it safier: menear protter siet
wakker te sjongen boppen ien fan de potten op ús dak. Frou protter hie wat betinksten en siet ôfwachtsjend yn ‘e prommebeam. Nei in hiele dei sjongen hie er har safier: se kaam by him sitten en ik hearde wakker geskarrel en getsjotter op ús dakrâne.
Dat hearde ús kat ek. Hy sprong op de tafel
ûnder it (tichte) velux-raam en seach omheech en de protters rjocht yn ‘e eagen.
Frrrrrt! En fuort wiene se! Frou protter hie it
trouwens al de hiele middei tocht: ‘dit wurdt
natuerlik wer niks’.
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In jier letter kaam ik in ûntwerp tsjin fan in
spesjale protter-nêstkast. Net in gewoan wat
grutter nestkastke, nee: ien mei in oerdekt
balkon! Dat balkon is foar de jonge protters.
Se kinne der fan binnen út op klimme, sadat
se troch it gat nei bûten skite kinne. Sa binne
se opfoeden. Sûnder sa’n balkon is it fleangat te heech en sa sitte dy stakkers harren
heale jeugd yn harren eigen poep.
Ik haw sa’n kastke
makke; in twa ûnder ien kap. Ik hong
him yn ‘e beam
(heger as 2 meter)
en de oare middeis
siet heer protter
grutsk te sjongen
yn de beam boppen syn nije hûs.
Frou protter seach it
dit kear hielendal
sitten! Se hawwe sûnt dy tiid al twa jier achter elkoar jongen der yn hawn. Ik haw in
kraach fan gaas om de beam hinne dien,
sadat de kat der net yn klimme kin.
Foar minsken dy’t ek leuk taliket om protters
te helpen, haw ik de maten fan sa’n kastke
opskreauwn. It kastke moat minimaal 2 meter heech en mei net sa hingje dat middeis
de sinne der op skynt. Oars krigest bakte
protters…

13

Gearte

nijs

Alles ûnder 1 dak, nije Gearte?
Als bestuur zijn we een tijdje geleden gestart
met een inventarisatie van de wensen en
eisen van onze gebruikers; dit doen we door
middel van het voeren van gesprekken met
de gebruikers. Hierdoor willen we een duidelijk beeld krijgen over het huidige en mogelijk toekomstige gebruik van ons multifunctioneel centrum zodat we kunnen werken aan
een toekomstvisie en –plan voor De Gearte.
De Gearte vervult een belangrijke rol in ons
dorp, dat realiseren we ons goed. Veel
dorpsgenoten komen hier samen door te
sporten, vergaderen, feesten, musiceren,
rouwen en veel meer…. Zo’n centrale plek
willen we graag behouden voor Bakhuizen.
Dat is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. Echter, wat in de
toekomst de beste vorm is en hoe we De
Gearte ook goed kunnen blijven exploiteren, moet uitgezocht worden.
Tijdens de gesprekken met de gebruikers
praten we over hun toekomstverwachtingen. Denkt men nog te bestaan over een
aantal jaren? Zo ja, in welke mate en wat is
waarschijnlijk anders dan nu? En zo nee,
waar loopt men tegen aan en wat kan er
wellicht aan gedaan worden? Ook wil het
bestuur graag weten welke wensen en eisen de gebruikers stellen aan het gebouw
en de organisatie. Wat mist men en is voor
het bestaansrecht van groot belang? Wat is
nu goed en zou niet mogen verdwijnen?
Het zijn allemaal waardevolle gesprekken,
waardoor het bestuur ook een goed beeld
krijgt van de mate van tevredenheid en zaken die beter kunnen. Sommige punten kunnen gelijk wat verbeterd worden; andere
moeten goed overwogen worden en hebben meer tijd nodig.
We houden onze gebruikers uiteraard op de
hoogte.
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En we blijven actief in de projectgroep ‘Alles
ûnder 1 dak’ binnen Better Bakhûzen, zodat
we alle mogelijkheden goed kunnen onderzoeken.
Verhoging sporthal tarieven in de De Fryske
Marren
Wellicht heeft u er iets over gelezen en
vraagt u zich af of dit ook voor onze sporthal
geldt. Het antwoord is ‘nee’…. gelukkig niet!
De Gearte (sporthal en dorpshuis) is namelijk
niet in eigendom van de gemeente; als
dorp Bakhuizen zijn we zelf eigenaar. Het
voorstel dat door de gemeente is gedaan
om tarieven stapsgewijs de komende 10
jaar ieder jaar met 10% te verhogen, geldt
daarom niet voor Bakhuizen.
Dit betekent echter niet dat wij nooit genoodzaakt zijn om tarieven aan te passen.
Ieder jaar worden natuurlijk de huurprijzen
beoordeeld en bekeken wat nodig is in verband met de kosten die gemaakt worden.
Een gezonde financiële situatie is natuurlijk
cruciaal voor het voortbestaan van de
Gearte. Daar waar nodig kunnen aanpassingen aan de orde zijn. Uiteraard wordt dit
altijd op de jaarvergadering met aanwezige
gebruikers besproken en worden gebruikers
op de hoogte gebracht.
NLdoet, we doen weer mee!
We hebben ons weer ingeschreven voor NLdoet
van het Oranje Fonds.
Graag benutten we dit
moment en de financiële
bijdrage van het Oranje
Fonds om weer wat klussen te doen. NLdoet voor
de Gearte vindt plaats
op zaterdag 14 maart.
Uiteraard hopen we dat er weer veel vrijwilligers zich willen inzetten voor De Gearte;
wilt u ook even de handen uit de mouwen
steken voor ons dorpshuis?
Meld u aan bij:
Jan Boonstra, tel.: 06-54245306 of
Johan van der Werf, tel.: 06-10976482.
En houd onze Facebook pagina in ieder geval goed in de gaten.
OP ‘E HICHTE

Gearte één van ondertekenaars WMO
convenant
Wist u dat De Gearte afspraken met de gemeente heeft gemaakt over het behoud
van ons dorpshuis en de activiteiten die er
plaatsvinden? Het doel hiervan is dat de sociale samenhang en leefbaarheid in de
dorpen worden gewaarborgd. En om te bevorderen dat dorpsbewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in eigen dorp, zonder in een sociaal isolement
te komen.
Door het ondertekenen van het convenant
spreken we feitelijk af dat we ons ervoor
(blijven!) inzetten om de sociale activiteiten
in het dorpshuis te behouden en ondersteunen. Naast dat we het als bestuur natuurlijk
belangrijk vinden dat we ons hier voor de
volle 100% voor inzetten, brengt het ons als
dorp ook nog een ander voordeel. Een financieel voordeel wel te verstaan… door
het aangaan van deze afspraken vervalt
namelijk de Onroerende Zaak Belasting
(OZB) voor De Gearte en daar zijn we natuurlijk erg blij mee.
Wat is OZB?
De OZB is een belangrijke inkomstenbron
voor de gemeente. Deze inkomsten zijn nodig voor het op peil houden van de infrastructuur en voorzieningen, voor onderhoud
en investeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan uitgaven voor plantsoenen, straatverlichting, schoolgebouwen en milieu.
De OZB bestaat uit een eigenaarsbelasting
(voor woningen en niet-woningen) en een
gebruikersbelasting (voor niet-woningen).
De hoogte van de aanslag wordt berekend
naar een % van de WOZ-waarde die aan
het onroerend goed is toegekend.
Bestuur
Voorzitter = vacant, Jan Boonstra, Harmen
Bijlsma, René Glashouwer, Margriet & André van der Weij, Liesbeth Wijnia en Johan
van der Werf.
Beheerder
Sietske Terpstra
Tel.: 06-13060479
Email: beheerder@degearte.nl
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AGENDA
13 februari 2020: KBO (14 uur)
15 februari 2020
Kinder carnaval (peuters + basisschool)
Optocht start: 13.30 uur, zaal open: 14 uur
16 februari 2020
Carnaval matinee
Bakhúster quiz met na afloop stamppotten
buffet (opgave buffet noodzakelijk)
Quiz: 15 uur, buffet: 18 uur
28 februari 2020
Nevobo volleybal competitie (vanaf 19 uur)
29 februari 2020
Nevobo volleybal competitie heren (19 uur)
Grandioze bingo (20 uur)
3 maart 2020
Caritas – samen eten (12.30 uur)
Dorpshulp – gezellige middag (14-16.30 uur)
6 maart 2020
Nevobo volleybal competitie (vanaf 19 uur)
7 maart 2020
Kabouter volleybal (10-11 uur)
Nevobo volleybal competitie BEO heren 1
(19 uur)

10 maart 2020: KBO (14 uur)
14 maart 2020
Euphonia – donateurs concert (19.30 uur)
20 maart 2020
Nevobo volleybal competitie (vanaf 19 uur)
21 maart 2020
Nevobo volleybal competitie BEO heren 1
(19 uur)
4 april 2020
Mumfords Calling – live in Gearte
“The worlds finest Mumford & Sons tributeband.” www.mumfordscalling.nl
Support act: Boys named Sue
Johnny Cash tributeband
Houd Facebook in de gaten voor meer informatie!
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HUISARTSEN BAKHUIZEN
Het patiëntenportaal
Sinds kort kunt u via onze website op het patiëntenportaal komen. Het patiëntenportaal
is een beveiligde omgeving waar u online
zaken kunt regelen. U kunt via dit portaal
zelf afspraken inplannen. Dit is bedoeld voor
een simpele, niet acute klacht. Ook kunt u
online een vraag stellen, via een zogeheten
e-consult. U krijgt bericht zodra uw vraag
beantwoord is. Tot slot kunt u online gemakkelijk uw medicatie herhalen.
Om u aan te melden dienen enkele stappen te worden genomen. Wij willen graag
dat u persoonlijk langskomt om u te identificeren, zodat wij weten dat u echt de persoon bent die zich heeft aangemeld voor
de koppeling aan uw patiëntendossier.
Vanaf 1 juli 2020 kunt u inzage krijgen in een
gedeelte van uw eigen dossier via dit patiëntenportaal. U had altijd al het wettelijke
recht op inzage van uw dossier, maar binnenkort is het verplicht voor de huisarts om
dit online aan te bieden. Zo bent u beter
geïnformeerd en hebt u beter inzicht in uw
eigen gezondheid.
Co-assistent
Sinds januari 2020 werken wij mee aan het
opleiden van artsen. Regelmatig zal er een
co-assistent aanwezig zijn in de praktijk en
met de spreekuren meelopen. Hij of zij zit in
het laatste jaar van de opleiding en loopt
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stage op verschillende afdelingen in het ziekenhuis, maar ook in de huisartsenpraktijk.
Deze stage wordt co-schap genoemd. De
co-assistent zal, met uw toestemming, eerst
zelfstandig het consult voeren, waarbij aan
het einde van het consult de huisarts erbij
komt. U wordt dus altijd gezien door uw eigen huisarts.
Hartfilmpje en hartritme controleren
Wij kunnen tegenwoordig hartfilmpjes maken in de praktijk. Dit doen wij bijvoorbeeld
in geval van een hartritmestoornis, hartfalen,
hoge bloeddruk of bij gebruik van bepaalde medicatie (zoals antipsychotica). Het
hartfilmpje wordt doorgestuurd naar de cardioloog ter beoordeling.
Het hartfilmpje is een momentopname. Indien u last heeft van af en toe hartkloppingen, wegrakingen en/of duizeligheid dan
zouden we u een ‘event recorder’ mee kunnen geven. Dit is een apparaat waarbij u, in
geval van klachten, op een knop kunt drukken waarop het hartritme gedurende een
minuut wordt vastgelegd. Zo kunnen we op
het juiste moment de eventuele stoornis in
het hartritme zien.
Skuniadyk 12
8574 TR Bakhuizen
Tel.: 0514 58 12 87
info@huisartsenbakhuizen.nl
www.bakhuizen.huisarts-plus.nl

OP ‘E HICHTE

OVERLAST HONDEN
UITWERPSELEN

DORPSHULP BAKHUIZEN,
MIRNS, RIJS EN HEMELUM

Het is een vaak besproken probleem en hiermee ook een vaak voorkomende ergernis…
HONDENPOEP.
Want de laatste maanden lijkt wel of dit
“probleem” steeds vaker voorkomt. Het ligt in
grote hopen midden op de stoep, tegen de
tuinen van bewoners aan, in bermen bij de
huizen, in de goot waar ook de auto’s moeten
staan, in speelveldjes voor de kinderen en
soms, het allerergste, bij de bewoners in de
tuin. Je zal maar met een rollator ongemerkt
door een grote hoop heen rijden… De grootste ergernis en probleem komt zeker wel als je
thuis komt.
Het is natuurlijk logisch
dat de ergernis ook
steeds groter wordt terwijl
dat helemaal niet nodig
zou moeten zijn, want,
een hondeneigenaar is
verplicht een opruimmiddel mee te nemen om de
uitwerpselen direct op te rapen. Er staan in het
dorp enkele speciale vuilnisbakjes waarin dit
kan worden gedeponeerd. Kom je die dan
net niet tegen, gewoon mee naar huis nemen
en het zakje in de grijze kliko deponeren.
Hierbij bedank ik alle mensen die de poep van
hun hond keurig opruimen: wat fijn dat u dat
wèl doet!

Dorpshulp gaat alweer het tweede kalenderjaar in! Het Supportteam Dorpshulp heeft
de eerste vergadering alweer achter de rug
en heeft er zin in om samen met de leden
weer aan de slag te gaan.

Naam van de schrijver van dit stukje is bij de
redactie bekend.
(Helaas worden al die hondendrollen, -keutels, -kak en
–derrie volledig anoniem gedrukt.)
Citaat gemeente APV
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
Degene die zich met een hond op een openbare
plaats binnen de bebouwde kom begeeft is verplicht ervoor te zorgen, dat hij:
a. de uitwerpselen van die hond onmiddellijk verwijdert;
b. een middel bij zich draagt dat dient voor het
opruimen van hondenuitwerpselen, zoals een
zakje;
c. dit middel toont op eerste vordering van de
ambtenaren die met het toezicht op de naleving van dit artikel zijn belast.
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Werk om te beginnen je agenda even bij.
3 maart
Gezellige Middag (14-16.30 uur) in De Gearte
9 april
Algemene Ledenvergadering (19.30 uur)
Actievelingen gezocht
We hebben nog wat versterking nodig:
• Een tweede coördinator voor Hulpvervoer
om Sieger Schotanus te helpen.
• Een tweede secretaris om Erna Spier bij te
staan.
Als je dat je wat lijkt, of je wilt er eerst meer
over weten bel dan even om er over te praten. Tel.: 06-51444556 (Dorpshulp)
Algemene Leden Vergadering
Vaste punten hier zijn natuurlijk het jaarverslag van activiteiten en de financiën. De
agenda is achterin deze Op ’e Hichte te vinden.
Maar daarnaast willen we een evaluatie
doen: Hoe doet Dorpshulp het? Wat gaat er
goed en wat kunnen we verbeteren? Is er
behoefte aan nieuwe activiteiten?
Kom alsjeblieft, want dan kunnen we samen
Dorpshulp nog meer elan geven.
Hoera! We hebben bijna 150 leden. Maar als
je buurman, buurvrouw of vriend nog geen
lid is, vraag die dan om zich aan te melden!
Hulpvraag? Suggesties? Meedoen met Team
Dorpshulp? Andere vragen?
Bel naar 06-51444556 (Dorpshulp) of
email naar dorpshulpbmrh@gmail.com
Doe mee want: vele handen maken licht
werk!!!
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BERICHT VAN IJSCLUB PHOENIX
Het voelt alweer lang geleden dat we de 3e Nieuwjaarsduik in de geschiedenis
van de ijsclub in Bakhuizen hebben georganiseerd; de tiid hâld gjin skoft. Op 1
januari 2020 hebben 16 dappere jongens en meisjes (jong en oud) een duik in het
onbekende genomen.
Met de Nieuwjaarsduik begin je het jaar fris
en rein; je kan het nieuwe jaar, het nieuwe
decennium, met voorspoed tegemoet zien!

Naast het feit dat we een nieuw decennium
hebben ingeluid, is 2020 ook een feestelijk
jaar voor de ijsclub. Dit jaar bestaan we
maar liefst 130 jaar. Hiervoor moeten we de
leden bedanken die ons al die jaren een
warm hart toedragen. Daar zijn we uiteraard enorm trots op!

Als ijsclub dragen we de winter en het ijs ook
een warm hart toe. Wellicht iets te warm,
aangezien we nu 2 jaar geen ijs meer hebben gehad. Mocht koning Winter dit jaar
weer geen natuurijs voor ons in petto hebben, dan willen we graag voor onze leden
een alternatieve schaatsmiddag organiseren.
Waar:
Elfstedenhal, Leeuwarden
Wanneer: 7 maart 2020
(ijs en wederdienende; mocht er
geen nieuwe ijstijd aanbreken)
Tijd:
12:30 uur vertrekken
(verzamelen bij De Gearte)
ca. 17:00 uur terug in Bakhuizen
Kosten:
€7 per persoon t/m 17 jaar /
€10 per persoon vanaf 18 jaar
Vervoer: Per bus
Je kunt je opgeven via:
ijsclub.phoenix.bakhuizen@gmail.com
Geef aan met hoeveel personen je gaat,
met daarbij de leeftijden. Bij terugkomst
staat er in De Gearte nog een klein hapje
klaar voor alle sporters, dit zit uiteraard bij de
prijs in!
Geen lid? Geen probleem! Als je toch
graag mee wilt, geef je dan gewoon op en
wordt meteen lid! Voor slechts €8,- per gezin, per jaar, ben je lid en kun je gewoon
mee.
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met:
Kees Postma
Tel.: 06-25328022
(te bereiken na 20:00 uur)
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CARNAVAL
Het carnavalsweekend staat weer voor de deur en C.V. de Blauwe Bok heeft een geweldige Prins gevonden. Met Prins Basthos den Urste belooft het weer een gezellig
weekend te worden!
Vrijdag 14 februari
Het carnaval start met een bezoek aan de peuterspeelzaal en de basisschool, waar Prins
Basthos en zijn gevolg het feest aftrappen samen met de kinderen. Het is elk jaar weer prachtig om te zien hoe de kinderen van de peuter
aandachtig naar het verhaaltje van de Prins luisteren en met de leukste vragen komen. Hierna
worden de talenten op school getoond.
Vrijdag 14 februari 19.30-21.30 uur
De dag wordt afgesloten in ’t Swalkershûs voor
de jeugd vanaf groep 5. Het Carnavalentijn thema wat voor de kinderen geldt, zal vast voor de
mooiste creaties zorgen. De mooiste creatie van
de avond wint een leuke prijs.
Vrijdag 14 februari 22.00 uur
Vanaf 22 uur is er voor iedereen een feestavond
in ’t Swalkershus en zijn ook de volwassenen welkom. Samen met DJ Afro zal dit een leuke avond
worden!
Zaterdag 15 februari 13.30-14.00 uur
Op zaterdag is het tijd voor de optocht met Euphonia, onthulling en overdracht van de sleutel
door de burgemeester aan Prins Basthos den
Urste en Jeugdprinses Joyja den Urste. Tijdens de
optocht zal de jury ook weer goed kijken naar
het mooist/best verklede kind en ook naar het
mooist/best versierde voertuig, zodat er weer
mooie prijzen uitgereikt kunnen worden.
Zaterdag 15 februari 14.00-16.00 uur
In de Gearte volgt dan het kindercarnaval.
Zaterdag 15 februari 21.00 uur
De avond staat in het teken van het thema voor
de volwassenen “Good and Bad”, waar je qua
kleding alle kanten mee op kunt en er ook weinig goed en fout/slecht is dus!
Deze avond pakken we uit qua muziek! Naast DJ
Afro mogen we een echte A-artiest verwelkomen die regelmatig optreed met Nederlandse
artiesten als Tino Martin, Kensington, Corrie Konings, Davina Michelle en ook op het Zwarte
Cross festival terug is te vinden. Doordat het carnaval in Bakhuizen 1 week voor het carnaval in
het zuiden wordt gevierd, is het mogelijk om
Danny Panadero in de zaal van Bruin Café Licorne te bewonderen.
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Deze blonde go(o)d met een stem als een engel
zet de hele zaal op zijn kop en met de nodige
humor belooft dit een TOP avond te worden!
Voor Danny Panadero een hele belevenis in Bokkedam en hierna zullen zijn andere optredens de
week erna tijdens het carnaval in het zuiden behoorlijk tegenvallen.
Zondag 16 februari 9.30 uur
Zondag is traditiegetrouw de carnavalsmis in de
Sint Odulphuskerk met voorganger mevr. Mulder
en muzikale begeleiding van het gelegenheidskoor. Een mooie traditie die de afgelopen jaren
met voorganger Pastor Huiting mooie diensten
heeft opgeleverd.
Zondag 16 ferbruari 15.00 uur
Vanaf 15 uur gaat in de Gearte voor de 2e keer
de Bakhûster Quiz los. Na het succes van vorig
jaar is door verschillende mensen het verzoek
ingediend om wederom een leuke Quiz te organiseren. De Quizmasters van C.V. de Blauwe Bok
zijn de afgelopen maanden weer druk bezig geweest om leuke feitjes over Bakhuizen te verzamelen en misschien heeft u ze al door het dorp
zien lopen om van de laatste nieuwtjes op de
hoogte te zijn! Er schijnen weer foto’s gemaakt
te zijn voor de ronde “raad het oog”, dus kijk de
komende tijd uw dorpsgenoten nog eens goed
in de ogen! Het leuke van deze Quiz is dat dit
voor jong en oud is en mocht u een goede
plaats willen hebben, dan raden we aan om er
op tijd te zijn!
Zondag 16 februari 18.00 uur
Na afloop van de Quiz is er een overheerlijk
stamppotbuffet. GRAAG HIERVOOR OPGEVEN! U
kunt zich opgeven bij Bianca de Vries of Astrid
Werkman.

Maandag 17 februari
Voor de carnaval volgt dan nog de maandag
die in het teken staat van het schoonmaken van
de Gearte en ‘t Swalkershûs, waarna de evaluatie plaatsvindt onder het genot van een hapje
uit de Chinese keuken.
We hopen met zijn allen weer op een fantastisch
carnaval onder leiding van Prins Basthos den Urste!
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Op zaterdagavond 14 maart 2020 is het weer
tijd voor ons jaarlijkse voorjaarsconcert. Het
thema van dit jaar is ‘Vintage Muziekavond’.
De fanfare speelt onder andere muziek van
Abba en bekende tv-hits.
Ook hebben de majorettes weer prachtige
shows ingestudeerd en zullen onze eigen
leerlingen laten horen wat zij tijdens hun
muzieklessen geleerd hebben.
Het concert is in MFC De Gearte en begint
om 19.30 uur.

Begin maart komen we weer bij u langs met
de donateurskaarten. Met de opbrengst van
onder andere het donateursgeld hebben we
afgelopen jaar twee nieuwe waldhoorns en
een euphonium kunnen kopen!
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EARSTE ENERZJYTOP FAN DE FRYSKE MARREN GOED SLAGGE
Mear as 50 minsken kamen freed 13 desimber op de Temajûn Enerzjy yn Balk ôf. Om ynformaasje
te krijen en advys te jaan, sa’t FNP fraksjelid Chris van Hes, presintator, oanjoech.
Dat de Energie Coöperatie
Gaasterlân dwaande is mei
sinnepanielen op dakken, is
fansels bekend. Mar dat se
ek elektryske lienauto’s
beskikber stelle wolle, en dat
je bij har in fersyk dwaan kinne om laadpeallen yn de
buert te krijen, dat wie nij
Chris van Hes
foar de oanwêzigen. Wat kin
de gemeente foar har dwaan, frege de
seal. No, se soenen der neat op tsjin ha, at
de gemeente ôfnimmer wurde soe, sei
Tjeerd Osinga, en de gemeente hat mooglik
ek geskikte dakken.
Ek hoe’t Heech dwaande is, spruts ta de
ferbylding. Se bin in goed ein op wei om mei
ien sintrale waarmtepomp alle huzen fan
Heech te foarsjen fan waarmte en wetter,
ek de âlde huzen. It wetter út de Hegemer
Mar wurdt ynsetten as de waarmteboarne.
Bysûnder, en mooglik hiel geskikt foar de
doarpen yn ús gemeente dy’t oan it wetter
lizze. It kin op dit stuit allinnich yn gruttere
doarpen finansjeel út.

De gemeente kin
dus mar oan de
slach. De oanwêzigen ha fia de
telefoan witte litten
hokker kant dat út
moat. Bij de kar
wa’t de sinnefjiden
oanlizze moat, proDe seal stelt fragen mei
fesjonele oanbiede tillefoan
ders of koöperaasjes, stimde 100% op de koöperaasjes. Bij wat
is it belangrykst yn de enerzjy-transysje
scoarde ‘partisipaasje fan omwenners’ it
heechst. 79% fan de oanwêzigen hat leaver
1 sintrale waarmtepomp as dat elk hûs
derta oergean moat. Mar de gemeente kin
fansels net allinnich op Balk te seil gean. De
konklúzje wie dan ek dat sa’n jûn yn mear
doarpen organisearre wurde moatte soe.

De Fryske enerzjykommissaris Bouwe de Boer
hie wol in idee om de jongeren op it enerzjyspoar te setten. De sinneboatraces foar
skoallen fan fuortset ûnderwiis binne in grut
sukses. De boat komt as in selsbou-pakket bij
de skoallen oan. Jongeren dy’t meidien ha
oan it bouwen en farren binne ferkocht.
Foar De Fryske Marren falt fêst ek soksoartichs te betinken. Seelân hat bygelyks al mini
-zonnebootraces foar de basisskoallen.

FEBRUARI 2020
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Agenda winterseizoen 2019-2020
Uitgebreide informatie over de voorstellingen op
de website www.despylder.nl en op Facebook.
15 febr:
23 febr:
28 febr:
29 febr:
7 mrt:
14 mrt:
15 mrt:
29 mrt:
4 apr:
18 apr:
26 apr:
3 mei:
9 mei:
16 mei:
6 juni:
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Blaaskapel de Snippefangers
Kinderfilm The Lion King
Toanieljûn
Toanieljûn
Lady’s night, film: The Favourite
Jeugdtoneel: Alice in Wonderland
Muziek: Hanneke Rouw & Sofia
Vasheruk
Jeugdfilm: Pim & Pon Het Grote
Avontuur
Film: Once upon a time in Hollywood
Klankbeleving met Harp & Zielenzang
Jeugdfilm: The Young and prodigious
T.S. Spivet
Kinderfilm
Muziek: Koarbizznizz
Afsluiting seizoen
Klankbeleving & Zielenzang

Alle Sonttolregisters online: in meunsterklus is klear
Yn desimber waarden de lêste gegevens oer de
betiidste trochfearten yn de Sonttolregisters troch
in groep frijwilligers ynfierd yn de kompjûter. En dermei wie it projekt Sonttolregisters Online klear.
Dizze trochfearten wiene de lêsten fan de ca. 1,8
miljoen dy’t de ôfrûne jierren ynfierd binne. It einrisseltaat is in maritiem-histoaryske database dy’t ynsjoen wurde kin op www.soundtoll.nl.
De Sont is de seerûte dy’t Noardsee en Eastsee
mei inoar ferbynt. De Deenske keningen begûnen
al yn de 15e iuw mei it heffen fan tol foar skippen
dy’t troch de Sont fare woene. Alle skippen dy’t
passearden moasten yn Helsingør foar anker gean
en tol betelje. De registers dêr’t al dizze betellingen
yn noteard binne, binne bewarre bleaun fan 1497
oant 1857. Mei troch de lengte fan dizze reeks
foarmje se in tige weardefolle boarne foar de ekonomyske skiednis fan hiel Europa. Alle produkten
dy’t fan en nei it Eastseegebiet ferfierd waarden
kinne mei help fan dizze registers goed yn kaart
brocht wurde.
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Algemene Ledenvergadering BMR
Datum: 6 april 2020 Tijd: 19.30
Plaats: Middenzaal van De Gearte
Agenda
Opening en vaststelling agenda
Notulen vorige vergadering d.d. 25 maart
2019
3. Wijziging statuten DorpsbelangBMR.
Toelichting: de statutenwijziging heeft betrekking op de taken en werkzaamheden
zoals die op dit moment worden uitgevoerd.
4. Accordering (1e ronde) statuten Dorpsbelang BMR
5. Financieel verslag 2019
a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Activiteiten 2019: zie gepubliceerd jaaroverzicht
7. Mededelingen bestuur.
8. Rondvraag
9. Sluiting
------------------------ Pauze ------------------------------

Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang BMR 25 mrt 2019
1.

1.
2.

Presentatie
Theo Andreae (directeur Doarpswurk) geeft
een presentatie over leefbaarheid.

Een levendig dorp is
belangrijk voor behoud
van inwoners en voorzieningen. Maar levendigheid heeft ook betrekking op hoe je omgaat met veranderingen in de samenleving. Wat hierbij helpt is
naar de oorspronkelijke ideeën te kijken. Wat
was ook alweer de bedoeling van een gemeenschap? De samenleving verandert continue, hoe kunnen wij er voor zorgen dat de
leefbaarheid in ons dorp gewaarborgd blijft.
Het bestuur:
Wink Blomsma, voorzitter tel 06-54986718
Ruud v.d. Berg, secretaris tel 06-11756058
Bram Boehlé, penningmeester tel 0514-850230
Anne van der Zee (Rijs)
tel 06-40413830
Vacature (Mirns)
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2.

3.

4.

Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter heet iedereen welkom en
opent de vergadering. De agenda
wordt onveranderd vastgesteld.
1a. Ina en Wim verhuizen.
Ina en Wim Gerrits gaan Bakhuizen verlaten. De voorzitter memoreert dat zowel Ina als Wim veel werk hebben verricht voor het dorp. Als blijk van waardering worden bloemen en een tegoedbon uitgedeeld.
Verslag van 26 maart 2018.
Met betrekking tot de notulen van 2018
wordt opgemerkt dat bij de rondvraag
(punt 7b) het woord prullenbakken
moet zijn vuilbak.
De notulen worden goedgekeurd.
Samenstelling Bestuur
Het BMR-bestuur is nog steeds op zoek
naar een bestuurslid die Mirns vertegenwoordigt.
Financieel verslag 2018
Penningmeester Bram Boehlé geeft een
toelichting op de financiële gegevens.
Tevens geeft de penningmeester een
presentatie over de BMR begroting
2019.
De begroting 2019 bedraagt €62.417,=
Er zijn een aantal projecten van 2018
verschoven naar 2019. Er is dit jaar geen
reden om de contributie te verhogen.
Kascommissie
De kascommissie (bestaande uit Ynte
Kuipers en Ina Gerrits) heeft de cijfers
beoordeelt en gecontroleerd en geeft
goedkeuring aan de cijfers. De vergadering dechargeert het bestuur voor het
gevoerde financieel beleid.
De kascommissie voor 2020 wordt gevormd door Edward Flapper en Sjouke
Reekers.
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5. Jaaroverzicht 2018
- De voorzitter vermeld dat dit jaar het aantal wethouders sterk gewisseld zijn.
- De zandwinningsdiscussie heeft er toe geleid dat het FNP in Bakhuizen zetelwinst heeft
gehad bij de Provinciale verkiezingen.
- De Jeu de boulesbaan wordt hard aan gewerkt.
- De ALV van Dorpshulp wordt gehouden op
25 april.
- Woningen met zorg wordt na de pauze
toegelicht.
BMR-initiatief
Er waren twee initiatieven.
- Een initiatief betrof het plaatsen van zonnepanelen op een afgekeurd voetbalveld. De
voetbalvereniging was niet akkoord met dit
plan. Dit initiatief zit voorlopig in de ijskast.
- Zonnepanelen op de Gearte.
Er worden berekeningen gemaakt die dit
jaar tot resultaat moeten leiden.
- Het mobiele gemeenteloket was een succes. Wij zijn nu in afwachting van de evaluatie binnen de gemeente.
- De renovatieplannen van Wonen Zuidwest
Friesland leidt tot minder woningen. Er wordt
gevraagd of er behoefte is aan huurwoningen. De voorzitter vermeld dat in algemene
zin er inderdaad vraag is naar huurwoningen. De behoefte wordt enigszins bepaald
door de staat van de woning.
- Geeske Homma (CDA raadslid) geeft aan
dat het CDA een motie heeft ingediend dat
het in alle kernen mogelijk moet zijn om woningen te bouwen. De behoefte aan woningen moet dan wel gekwalificeerd zijn.
M.a.w. er moeten zich dan mensen aanmelden die woningen willen kopen.
6. Mededelingen bestuur
- De voorzitter geeft aan dat de BMR statuten uit 1979 zijn. De omschrijving en bewoording wordt door notaris Nicolai aangepast.
De nieuwe statuten moeten door de ALV
geaccordeerd worden. Gegeven de regelgeving betekent dit dat er 2 vergaderingen
moeten worden uitgeschreven. Dit wordt
mogelijk in de loop van 2019 gedaan.
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- Er worden suggesties gedaan om een grotere belangstelling te krijgen voor de ALV.
- Fryske Marren vitaal wil een presentatie
geven over glasvezel. Als er nieuws is vanuit
DFM op Glas komt BMR hier op terug.
7. Rondvraag
- Wim Gerrits: BEI (Bakhuizen Energie Initiatief) heeft voorgesteld aan het FNP om de
OZB niet op zonnepanelen te berekenen.
De raad heeft dit voorstel aangenomen.
Wethouder Frans Veltman geeft aan dat
naar alle isolerende werkzaamheden/
investeringen gekeken wordt.
- Herman Melchers: Verbetering/
vernieuwing fietspaden is afhankelijk van
het nieuwe GVVP. Bepaalde zaken zijn mogelijk groot onderhoud. Dit kan elke burger
aanmelden bij de gemeente.
8. Sluiting
Na de pauze volgt de presentatie Zorgwoningen door Bram Boehlé.
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DORPSBELANG BMR JAAROVERZICHT 2019
Het jaar 2019 is voorbij en er zijn veel activiteiten geweest. Was 2019 nu heel anders dan 2018 voor
BMR? Waarschijnlijk niet, maar de onderwerpen die de aandacht kregen waren toch weer anders. Bij
een terugblik merk je toch dat elk jaar zijn eigen accenten heeft.

2019 was het jaar van:
De zandwinning die voorlopig niet door gaat,
de vraagbundeling voor glasvezel in de kernen en het buitengebied, nieuwe wethouders,
onderzoek of zonnepanelen op het dak konden worden geplaatst van de sporthal, opening nieuwe Jeu de boulesbaan, de nieuwe
Omgevingswet die meer vorm begint te krijgen, de gemeente hield een inwonersraadpleging over gewenste fietspaden via
hun website, initiatief voor zorgwoningen in
Bakhuizen en een nieuwe woonvisie en uiteindelijk in december de start van de activiteiten
om De Fryske Marren en dus BMR van glasvezel te voorzien.
In 2019 ging de wethoudercarrousel gewoon
verder, wij waren in het voorjaar voorgesteld
aan Durk Stoker (FNP) maar binnen het college was ook dit jaar het thema “verandering”,
dus Durk werd afgelost door Irona Groeneveld
(Groen Links). Voorlopig is dit de status Quo,
de samenleving verandert, het college verandert en BMR brengt zijn eigen veranderingen
in.
Hoewel, in oktober kregen wij bezoek van een
groep dorpencoördinatoren uit De Fryske Marren en hun collega’s uit SudWest. En toen
bleek dat wij in maart 2020 ook afscheid gaan
nemen van onze dorpencoördinator Klaas
Knobbe. Verandering is dus een vast gegeven
binnen de werkzaamheden van BMR.
Navolgend een overzicht van de onderwerpen en projecten.

Better Bakhuzen
In 2019 ging het Plantsoen op de schop, de
straat werd compleet nieuw ingericht en van
nieuwe rioolbuizen voorzien. In januari/februari
2020 worden de nieuwe bomen geplaatst en
is een stuk van Bakhuizen prima opgeknapt.
Uiteraard hopen wij met de huidige wethouder de officiële opening te verrichten.
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In 2019 werden de financiële voorbereidingen
getroffen maar in 2020 start het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van
een 2e ontsluiting (lees nieuwe toegangsweg)
van industrieterrein de Burde.
Woningen met zorg.
Woningen met een zorgtaak, (ook wel zorgwoningen genoemd), werd opgepakt en betekende voor een aantal mensen heel veel
werk. De projectgroep maakte heel veel stappen en nu is een haalbaarheidsstudie in de
maak, uitgevoerd door Partoer, die in februari/maart 2020 wordt afgerond. Wat betreft de
locatie voor deze zorgwoningen is de keuze
gevallen op het grondstuk van der Werf aan
de Sint Odulphusstraat. De uitvoering wordt
voortgezet door de Stichting Foar Elkoar Mei
Elkoar, die nu in oprichting is.
Project ERG (Entree, routes, groen)
Project ERG hield zich o.a. bezig met het renoveren van het Wytlânspaed.

Project Alles under ien dak
In dit project zitten wij nog in de voorbereidingsfase. Het bij elkaar brengen van de verschillende partijen. Het afstemmen van de
mogelijkheden. Het bespreekbaar maken van
verandering. Ook in dit project wordt veel
werk verzet en zijn wij voorlopig ook niet uit
vergaderd.
Jeu de boules
Op 29 juni werd de Jeu de Boules baan geopend door wethouder Frans Veltman. Samen
met Klaas Knobbe en Sjouke Reekers werd
een partijtje gespeeld.

25

Glasvezel
Binnen de Fryske Marren is DFMopGlas in samenwerking met Glasvezel buitenaf met alle 52 kernen en het
buitengebied in gesprek geweest. Met als resultaat
dat het buitengebied met 50 kernen wordt aangesloten op het snelle internet. De werkzaamheden starten
in Terherne en eindigen in Laaxum. Dit betekent concreet dat BMR voorjaar 2021 aangesloten zal worden.
Jaarlijkse wijkschouw
Ook dit jaar vond er weer overleg plaats met
de dorpencoördinator en een ambtenaar van
de gemeente over schade aan het straatmeubilair (lees gaten in de weg, losliggende
stoeptegels of bermen die aangevuld moesten worden).
Schade aan de glasbak
Schade aan de glasbak schijnt een terugkerend item te zijn in Bakhuizen. Dat heeft BMR
dit jaar met behulp van Frans v.d. Werf, onze
dorpssmid, opgelost. Hij heeft een ijzeren plaat
gemaakt die precies over de flessenopening
past van de glasbak. Een herbruikbare oplossing voor de komende jaren. Jammer was dat
de vuilnisbak t.o. de Spar het wel moest ontgelden en is vervangen.

Renovatieplannen van Wonen Zuidwest Friesland
Wonen Zuidwest Friesland houdt vast aan plan C
om de woningen aan de Gaestwei en Hr. Jacobstraat te renoveren. Dit betekent dat het
aantal huurwoningen met zes wordt teruggebracht. Doordat een tweetal koopwoningen
wordt toegevoegd loopt het aantal woningen in
totaal met vier terug.
Duurzaamheidsinitiatieven
Ook wij zien de nodige informatie voorbij komen
in het kader van Nederland gaat van het gas af.
Maar op dit moment ontbreekt een duidelijke
visie en/of aanpak van de gemeentelijke overheid, dan wel de provinciale overheid. We pakken dit op met het maken van een eigen omgevingsvisie.

De omgevingswet komt er aan
Dat betekent dat een andere manier van vraagbundeling vanuit de gemeente
naar de kernen van De Fryske Marren.
26 wetten worden samengevoegd tot een omgevingswet. 5000 wetsartikelen
worden teruggebracht naar
350 wetsartikelen. Dorpen
gaan dorpsvisies opstellen.
Dorpsvisies zijn gericht op
concrete dorpse situaties.
Die worden opgesteld met
veel dorpsinbreng / dorpen
hebben veel omgevingskennis. Nu gaan wij die inbreng
en kennis verbinden = samen weet je veel.

Tot Slot
Dat we een buitengewoon actief dorp zijn valt steeds meer op; diverse uitzendingen van Omrop
Fryslan, zowel radio als televisie, de kranten en Doarpswurk hebben aandacht besteed aan onze
activiteiten, en altijd positief!
OP ‘E HICHTE
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WORD 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 5 keer per jaar onze nuttige dorpskrant in de bus.
Hoe word je lid van BMR?
Knip onderstaande machtiging uit en lever in op onderstaand adres. Vul uw e-mailadres 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 5 keer per jaar de dorpskrant Op ‘e Hichte.
Machtiging tot automatische 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 incassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000. Deze machtiging geldt tot
wederopzegging.
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en Woonplaats:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Bank of Giro IBAN nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vast/mobiel telefoonnr.:

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Graag dit formulier inleveren op onderstaand adres of scannen en mailen.
Het adres van de ledenadministratie van Dorpsbelangen BMR is: Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen. E-mail: dorpsbelangbmr@gmail.com
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ADVERTEREN

OUD PAPIER

In Op ‘e Hichte

Het oud papier wordt elke 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.

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. Voor info:
ruudb2@gmail.com of
op.e.hichte@bakhuizen.nl
Lever uw advertenties tijdig aan op bovenstaande adressen en hij verschijnt dan in de eerstvolgende Op ‘e Hichte.
¼ A4 € 15,-- per keer
€ 75,-- per jaar
½ A4 € 25,-- per keer
€ 125,-- per jaar

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 u 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

DFMCENTRAAL.NL
Voor en door alle inwoners van De Fryske Marren. Weet u waar u het zoeken moet? Ruimte
voor alle initiatieven voor 1 inwoner, voor 5, 10
of voor iedereen. Van voorlezen in je huiskamer tot de intocht van Sinterklaas.
DFMcentraal.nl: Door u, voor u en alle medebewoners van De Fryske Marren. De gemeentegids en meer, digitaal beschikbaar.

Hieronder staan de data voor 2020:
14 maart, 11 april, 09 mei, 13 juni, 11 juli,
08 augustus container, 12 september,
10 oktober, 14 november, 12 december.

OPBRENGST OUD PAPIER
Oktober
November
December

12,1 ton
6,94 ton
8,55 ton

€ 719,07
€ 302,74
€ 432,53

REDACTIE OP ‘E HICHTE
Oplage 440 stuks
Redactie
Betty Kelderhuis
Rien Jansen
Lisanne Homma
Samenstelling
en eindredactie
Tryntsje Stienstra
Jitske Mous
Advertenties
Ruud van den Berg
ruudb2@gmail.com

Distributie
Piet
Bosma

Printwerk
Dieuwke
Melchers

Bezorging
Margriet van der Weij
Ruud van den Berg
Gerlof Thibaudier
Rieme Witteveen
Wink Blomsma
Jan de Jong
Joop Melchers
Vormgeving
Tiede Melchers
Betty
Vroni Postma
Kelderhuis

VOLGENDE UITGAVE OP ‘E HICHTE:
10 april 2020
Copij inleveren voor:
31 maart 2020
Op het emailadres:
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.
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