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EACHTEISTER
Rien Jansen schrijft altijd de Eachteister. Hij
heeft echter op 8 mei jl. een hersenbloeding
gehad en bevindt zich nog steeds in een
delier. Na de eerste behandelingen in het
UMCG Groningen is hij overgebracht naar
het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Zijn toestand
is zeer zorgelijk.
In overleg met zijn vrouw Tjitske hebben we
besloten om een oude “Eachteister” te plaatsen: vakantie. Passend bij de zomer, maar
ook bij Rien zijn situatie.

VAKANTIE
Iedereen heeft zo zijn dromen. Wil de wereld
anders zien...
Wie kent dit liedje niet van Jan Veerman
waarin hij het goede in de mens naar boven
haalt. Maar wel met de vraag of het er wel
ooit van zal komen. Nou voor mij was het er
met de kindervakantie toch van gekomen.
Want daar had ik al jaren naar uitgekeken en
van gedroomd.
Ik zag de kinderen de hele dag op straat
spelen en met het mooie weer lekker
zwemmen in de nieuwe haven. Het was dik 30
graden en het water lokte verleidelijk.
Ik verlangde sterk naar dat koele water om
mijn lijf en dacht terug aan mijn kindertijd. Ik
was in mijn jeugd een echte waterrat en lag
bijna dagelijks in het water te spartelen.
Ik zei tegen mijn vrouw en de buurvrouw: “Ik
zou er zo wel in willen duiken.”
“Nou,” zei de buurvrouw lachend, “als jij gaat,
ga ik ook.” Ze dacht: “dat doet hij toch niet.”
Maar ik wilde voor één keer mijn droom laten
uitkomen en de wereld even anders zien. Niet
aan de kant staan kijken maar het water in!
Dus ben ik naar huis gegaan, zwembroek
aangetrokken en een ladder mee.
Het is nogal stijl aan de kant. De ladder in de
haven en hoppa het water in.
Ho!! Wat was dat lekker zeg, heerlijk fris en
verkoelend. Ik voelde mij weer als een kind,
vrij van alle beslommeringen en los van de
aarde. Ja, een soort droomtoestand, even in
een andere wereld.
Mijn spontane watersportactie was aanstekelijk want even later kwam de buurvrouw
ook in het water. Na een paar baantjes
zwemmen kreeg ik dat lekkere lome gevoel in
mijn lijf en liet ik me heerlijk drijven op mijn rug
en waande me op vakantie. Ik droomde van
een andere wereld waar ik middenin lag.
Mijn droom was voor even de werkelijkheid
geworden.

Vanaf hier wensen wij Tjitske en familie heel
veel sterkte.
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FAN DE REDAKSJE

TILLEFOANLIST

Dit is de laatste Op ‘e Hichte die wij als
redactie in elkaar hebben gezet.
De reden hiervoor is dat het bestuur van
dorpsbelang BMR een totaal andere visie
heeft op het fenomeen dorpskrant dan de
redactie. In de loop der tijd is dit een bron
van irritatie geworden en de communicatie
hierover is vastgelopen.
Het lidmaatschap van dorpsbelang BMR en
het abonnement op de Op ‘e Hichte is één
geheel en kan niet zomaar losgekoppeld
worden, dus communicatie is wel nodig.

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

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, daar zijn we
ons volkomen van bewust, maar de beloning
voor vrijwilligerswerk is dat je er plezier aan
beleeft. Wij als redactie hebben altijd met
zeer veel plezier aan de krant gewerkt. Ook
onderling was er in de redactie (leeftijd 20-80)
altijd een prettige sfeer.
Maar nu de irritatie de boventoon kreeg
zagen we geen andere mogelijkheid dan om
te stoppen.
Met pijn in ons hart is deze beslissing
genomen. We vinden dat een dorpskrant
een verrijking is van de dorpsgemeenschap
BMR, daarom hopen we dat er snel een
nieuwe redactie komt zodat de Op ‘e Hichte
een doorstart krijgt.
Ex-redaksje,
Jitske, Tryntsje, Lisanne, Betty en Rien.

SAMEN ETEN IN DE GEARTE
Contactpersoon: Hinke Haarsma-Postma
tel: 0514-581861
mobiel: 06-15442351

ITE YN DE BEGINE
Telefoonnummer: 06-48627537

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

TREFPUNT
Trefpunt is een ontmoetingen informatiecentrum in de
parochiezaal achter de
kerk.
Het is iedere woensdagochtend open van 10.00u.
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.
In verband met de coronamaatregelen is het
Trefpunt nog gesloten. We hopen na de
zomer weer alles op te starten volgens de
regels RIVM. De vaste bezoekers krijgen
hiervan bericht.

We hopen dat er na de zomer met beide
weer een doorstart kan worden gemaakt. De
vaste bezoekers krijgen bericht.
JUNI 2020
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FERNIJINGEN YN IT RYSTERBOSK

Tekst: Tryntsje Stienstra / It Fryske Gea

“Wat boffe we mei it Rysterbosk”, haw ik faak tocht, de ôfrûne moannen. Wat
fijn dat we hjir de doar útkinne en dan sa de maitiid meimeitsje.
Meastal rin ik in rûntsje bûtenom, mar lêsten rûn ik dwerstroch en dêr kaam
ik, middenyn, opiens in soarte fan rotonde tsjin. Wat soe dêr de bedoeling
fan wêze, tocht ik. Dat ik belle mei It Fryske Gea.
Germ van der Burg fan It Fryske Gea lei út dat
it Rysterbosk eartiids oanlein is yn Barokke
Franske styl. In element fan eartiids dat troch
ferrin fan tiid fertutearze wie hat men op dizze
wize wer dúdliker oan de minsken sjen litte
wollen. Sa hawwe se in stikje ‘cultureel
erfgoed’ werombrocht. Hy stjoerde my
ûndersteande útliz.

De vakken in het rondeel zijn opgevuld met
bosgrond en hier komen later inheemse
soorten zoals de salomonszegel en de lelietje
der dalen. Deze planten groeien in een
schaduwrijke omgeving. De paden zijn
aangevuld met zand voor een goede
afwatering. Jan: “Het is niet alleen een herstel
van de historische waarde, de holtes in het
hout zijn ook een ideale verblijfplaats voor
insecten, amfibieën en zoogdieren. Kikkers en
muizen kunnen hier prima overwinteren”.
Status
In de zeventiende eeuw is het Rysterbosk
aangelegd door de familie De Wildt. Bij het
huis lieten zij een bos met tuin aanleggen.

Historisch rondeel Rysterbosk weer zichtbaar
It Fryske Gea heeft een historisch rondeel in
het Rysterbosk teruggebracht naar de
originele staat. In het eeuwenoude bos loopt
de ‘Middenlaan’ van het voormalige landhuis
huize Rijs het bos in. Langs deze bomenlaan
ligt in het midden een rondeel dat nauwelijks
nog te herkennen was. Het biedt nu een
inkijkje in de historie én… onderdak voor
dieren in het bos.
Jan Schram is opzichter in het Rysterbosk:
“Mountainbikers gebruikten het rondeel als
een heuvel waar ze met gemak overheen
konden fietsen. Hierdoor waren de wallen
helemaal afgevlakt. Om de contouren
opnieuw zichtbaar te maken hebben we van
rondhout een wal gemaakt. Het hout hebben
we geveld in de omliggende bosvakken”.
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Stefien Smeding, cultuurhistorisch medewerker bij It Fryske
Gea: “De tuin is in
eerste instantie in
Barok stijl aangelegd, later werd hier
ook
de
Engelse
Franse tuin
tuinstijl gebruikt.
De rondelen met hun symmetrische patronen
van lanen gaven de tuin een mate van status
en oriëntatie. Bovendien vormt het de
verbinding tussen park en landschap”.
Meer informatie over het rondeel in het
Rysterbosk is te vinden op:
w w w .it f ry s kege a.n l/ h i st o ri s ch - ro nd ee l rysterbosk-weer-zichtbaar/
Het herstel van het rondeel in het Rysterbosk is
financieel mogelijk gemaakt door Stichting De
Versterking.
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VAN SMAAK STELT ZICH VOOR
Kent u Van Smaak nog niet? Wij bezorgen al
jaren (h)eerlijke maaltijden bij u in de buurt. Wij
willen ervoor zorgen dat u
langer zelfstandig en vitaal in
uw vertrouwde omgeving
kunt blijven wonen, waar u
geniet van verse en gezonde
maaltijden.
Onze warme maaltijden worden elke dag bij u
thuis bezorgd. U kunt meteen aan tafel. Wilt u
liever zelf bepalen hoe laat u aan tafel gaat, kies
dan voor een koelverse maaltijd. Deze worden 3
keer per week bij u bezorgd. U geniet van een
volledige maaltijd, 7 dagen per week, 365 dagen
per jaar! Wij vinden het belangrijk dat u aangeeft
wat en wanneer u wilt ontvangen. Wilt u liever
een aantal keer per week of tijdelijk van onze
service gebruik maken? Geen probleem.
Van Smaak is specialist in diëten. Volgt u een
speciaal dieet? Wij voorzien in uw dieetwensen,
zoals glutenvrij, lactosevrij en zoutarm. Naast de
veelvoorkomende diëten bezorgen wij ook
gemalen- en vloeibare maaltijden. Combinaties
zijn natuurlijk mogelijk. U ontvangt van ons een
persoonlijke menukaart met daarop de
maaltijden die passen binnen uw dieetwensen.
Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg
belangrijk. Wij maken graag een praatje met
onze klanten. Onze bezorgers hebben oog voor
de klant. Ziet de bezorger iets anders dan hij
gewend is? Dan wordt er via onze klantenservice
contact gezocht met de contactpersoon die bij
ons bekend is. Een hele geruststelling voor
degene die voor u zorgt.
Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten zich
aanmelden omdat zij liever de boodschappen
niet meer zelf willen doen. Wilt u proeven dat
onze maaltijden zo lekker zijn als wij zeggen?
Bel dan onze klantenservice op telefoonnummer
088-5115400
of stuur een mail naar info@vansmaak.nl
Wij zorgen ervoor dat er eenmalig een gratis
proefmaaltijd bij u bezorgd wordt.
JUNI 2020
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IT SKELPEPAED(SJE)

BANKJE OP SCHOOLPLEIN

Tekst: Jitske Mous-Pietersma

Tekst: Team De Toekomst

Afgelopen herfst was het een erg natte
periode. Het schelpenpad
dat
loopt
van
de
Havenstraat naar
het
Middenpaed en dan verder van het Middenpaed
naar het parkeerterrein bij
de Spar was dan ook op
sommige plaatsen vrijwel
onbegaanbaar. Er wordt
veel gebruik van dit pad
gemaakt door de bewoners van de Havenstraat,
Langebaan en Middenpaed.

Op 21 maart is er op de landelijke NL doetdag door een groep
enthousiaste ouders en
vrijwilligers een mooie
bank rondom de boom
op het schoolplein van
RKPC
De
Toekomst
geplaatst.

De buurt Havenkwartier heeft hiervan
melding(en) gedaan bij DFM. In mei was het
dan zover. Het schelpenpad is opgeknapt
met menggranulaat, dit is een mengsel van
gebroken steen en betonpuin. Het pad is
vanaf de Havenstraat naar het Middenpaed
nu weer keurig en ook behoorlijk breder
geworden. Daar zijn we dan ook erg blij mee.
Wel is het erg spijtig dat het deel van het
Middenpaed naar het parkeerterrein is
overgeslagen. Hierover is contact geweest
met De Fryske
Marren en er
is toegezegd
dat DFM langs
zou
komen
om een en
ander te bekijken. Er was
namelijk geen
duidelijke reden.
We hopen dat
dit
verhaal
spoedig een
vervolg
zal
krijgen.
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Helaas is deze bank al snel vernield en wel op
een dusdanige manier, dat we hem hebben
moeten verwijderen. We vinden het erg
jammer en vervelend
dat dit is gebeurd en
hopen uiteraard, dat
het schoolplein een
plek blijft waar iedereen na schooltijd een
leuke,
veilige
en
vandalismevrije
plek
heeft om te spelen!

Beste lezer,
Mijn naam is Biniam, de
jongeman uit Eritrea. Voor de
meeste van jullie ben ik wel een
bekend gezicht in Bakhuizen en
omstreken. Ik ben op zoek naar
werk: ik wil graag tuinieren,
natuuronderhoud doen, of
bomen bijsnoeien.

Wie kan mij aan werk helpen?
Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

Biniam

Gaestwei 27, Bakhuizen

T: 06-84301117

OP ‘E HICHTE

Tekst: Lisanne Homma

Zoals u gewend bent, komt Muziekvereniging Euphonia Bakhuizen elk jaar
eind mei marcherend door Bakhuizen om te collecteren voor de
Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vanwege het coronavirus
ging het dit jaar iets anders dan normaal. Er werd van 22 t/m 30 mei een
mobiele collecte gehouden in plaats van een fysieke collecte. En omdat
het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat én de Anjeractie
voor de 75e keer werd georganiseerd, mogen wij dit jaar 100% van de
opbrengst zelf houden!
Onze leden hebben via WhatsApp een verzoek voor een online donatie
verstuurd naar hun contacten, maar niet iedereen is online op deze
manier bereikbaar. Dus wilt u ons alsnog steunen, in deze tijd waarin ook
het lokale culturele leven in zwaar weer zit, dan kan dat door een gift over
te maken naar ons rekeningnummer NL60 RABO 0305 0017 01.
Muziekvereniging Euphonia Bakhuizen wil iedereen bedanken die ons de
afgelopen tijd gesteund heeft met een donatie!

JUNI 2020
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HUISARTS NIEUWSBRIEF
Een rubriek geschreven door de Huisartsen Bakhuizen om nieuwe of belangrijke medische
onderwerpen te belichten.
Er zijn veel medische onderwerpen die besproken worden in diverse kranten, tijdschriften, radio en
op TV. Soms is het lastig te weten wat het betekent voor u of uw familie. Er zijn ook veel
(alternatieve) zorgaanbieders die u graag willen helpen, meestal tegen betaling. Wat kunt u
vertrouwen en wat niet? Daarin willen we u een handje helpen. In deze rubriek willen we u bijpraten
over nieuwe of belangrijke medische onderwerpen. Heeft u een vraag of onderwerp waar u graag
wat meer van wilt weten? Schrijf het dan op en breng of stuur het naar onze praktijk
(info@huisartsbakhuizen.nl). Uw vraag of onderwerp kan dan hier worden besproken.
Het onderwerp van deze nieuwsbrief is de
eikenprocessierups, een rups die tussen mei
en augustus voorkomt op vooral eikenbomen. Ze eten ’s nachts de bladeren en
knoppen en overdag slapen ze in nesten die
hangen op de boomstam of grote takken.
’s Avonds worden ze actief en lopen ze in
lange slierten naar de boomtoppen van de
eikenboom.
Daarom
worden
ze
“eikenprocessierups” genoemd!
Microscopisch kleine haartjes op de rups
veroorzaken hardnekkige jeuk en roodheid
van vooral de huid, maar ook in de ogen,
neus, longen en mond. De klachten kunnen
3 tot 14 dagen duren en kunnen soms
ernstige overlast geven. De brandhaartjes
kun je met het blote oog niet zien en worden
meestal vrijgelaten wanneer de rups gestoord
of bedreigd wordt. Het is hun enige
verdediging!
Ook een stevige windvlaag kan voldoende
zijn om de rups zijn brandhaartjes te laten
loslaten maar ze komen ook vrij doordat hun
(lege) nest wordt verstoord.
Daarom geldt
het
advies
voor
zowel
mens als dier,
blijf uit de
buurt
van
bomen met
processierupsen en hun
nesten!
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Ze komen voor in heel Europa, vanaf de jaren
’90 is hun verspreidingsgebied uitgebreid vanuit
het zuiden, geholpen door hun voorkeur voor
warm en droog weer zoals wij dat de laatste
jaren meemaken. In augustus en september
verpoppen de processierupsen voor de 7e en
laatste keer om als vlinder te paren en eitjes te
leggen in bomen en in de grond.
De eikenprocessierupsvlinder is licht
grijs-bruin van kleur,
heeft
geen
brandhaartjes
en
veroorzaakt geen
last
meer
voor
mens en dier. Ze
kunnen tot wel 10 kilometer vliegen! Zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups
voor meer informatie over de (eiken-)
processierups.
Tegenwoordig proberen gemeenten en
natuurorganisaties
de
processierups
te
bestrijden. Dit is heel erg lastig omdat ze
werkelijk overal voorkomen. Je wilt ook de rest
van de natuur niet storen omdat alle rupsen en
vlinders een belangrijke voedingsbron zijn voor
andere dieren zoals vogels (koolmees en koekoek), vleermuizen en insecten (kale bosmier,
rupsenaaskever en tweestippelige lieveheersbeestjes).
Juist deze natuurlijke vijanden gebruikt men om
de beestjes te bestrijden door plekken te maken
in de natuur waar ze zich kunnen vestigen. Dan
zie je bijvoorbeeld dat vogelhuisjes ineens hoog
in eikenbomen verschijnen.
OP ‘E HICHTE

Soms wordt in het voorjaar een vloeistof met
een bepaalde bacterie gespoten op de
jonge blaadjes en knoppen van bomen die
groeien langs drukke straten en wegen waar
het jaar ervoor veel last van processierupsen
was. Deze bacteriën zijn niet schadelijk en
komen in de natuur voor in bepaalde
gebieden. Als de jonge eikenprocessierupsen
blaadjes eten waarop deze bacterie zit dan
verliezen ze hun eetlust en gaan uiteindelijk
dood. Voor meer informatie hierover, zie:
https://www.rupsen.info.
Stel dat je last krijgt van de brandhaartjes
van een eikenprocessierups. Wat doe je dan?
Dan is spoelen met lauwwarm water het
meest makkelijk, zowel voor op je huid als in je
ogen. Wrijf het aangedane lichaamsdeel zo
min mogelijk, want dan komen de haartjes
nog dieper te zitten.
Wat ook kan helpen, is de rode en jeukende
huidplekken beplakken met plakband en
meteen verwijderen na de plakband lichtjes
aan te drukken. Blijf je last houden van jeuk
dan kan een verkoelende gel verlichting
geven. In de apotheek is levomentholgel
zonder recept te verkrijgen.
Bij ernstige benauwdheid of het opzetten van
lippen en mond, neem meteen contact op
met je huisarts of huisartsenpost. Voor meer
informatie en behandeltips zie
https://www.thuisarts.nl/eikenprocessierups/
ik-heb-klachten-door-eikenprocessierups.
We wensen jullie een gezellige en jeuk-vrije
zomer toe!
Skuniadyk 12
8574 TR Bakhuizen
Tel.: 0514 58 12 87
info@huisartsenbakhuizen.nl
www.bakhuizen.huisarts-plus.nl

JUNI 2020
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FÛGELS EN SKRIK YN ‘E TSJERKETOER

Tekst: Tryntsje Stienstra

Begin april hoorden een aantal Bakhuisters geluiden van kauwtjes uit de kerktoren. Raadselachtig
luider dan normaal en soms ook ’s nachts….
Begjin april foel it
my op dat de
kauwen sa’n leven
hiene
yn
‘e
tsjerketoer.
Folle
lûder as oars. Ik
tocht: “Dan sitte se
fêst by de klok yn,
dan draagt it folle fjirder.” Doet ik se ek
nachts hearde tocht ik: “Se fiene it sa
geweldich dat se sa lûd klinke, dat se net fan
ophâlden witte wolle.”
Ik gunde harren eins wol in droech plakje,
mar appte toch mar nei Bennie Ludema, fan
it tsjerkebestjoer, om him te fertellen dat der
blykber kauwkes yn ‘e toer sieten.
Op in moarn, begjin april, doe’t er nei it wurk
gong, hearde Jan van der Molen in kauw yn
‘e toer, dy’t nochal lûd rôp. Doe’t er middeis
thús kaam hearde hy him wer! Of noch? Hy
tocht: “Och dat earme bist sit dêr opsluten”
en meldde him by Johannes Agricola, dy’t op
it tsjerkegebouw en terrein passet.
Johannes sei it tsjin Klaas Visser, ek fan tsjerke.
Dy soe der eins hinne te sjen, mar hy tocht ek:
“It is ûnmooglik dat dêr in fûgel ynkomme kin,
want ik haw der sels ferline jier sokke goeie
aluminium ôfskiedingen foar makke. It kìn
gewoan net.”

Mar opiens: in heidens kabaal fan fûgellûden!
Se skrokken harren wyld! Doe seagen se in
kastke oan in stroomtrie. Dêr kaam it lûd út.
Se wiene noch mar krekt fan dy skrik
bekommen doe’t der al wer in leven as in
oardiel losbarste: it wie acht oere, sloegen de
tsjerkeklokken.
Jan van der Molen stie ûnder by de
tsjerkedoar. Hy hie harren hast wurdelik
ferstean kinnen, sa goed klinkt it út ús toer.
Mei triljende knibbels en noch neignizend
kamen Bennie en Klaas nei bûten. Jan lei
dûbeld fan it laitsjen, doe’t er hearde hoe’t it
gelûd yn ‘e toer kaam.
It bliek dat de ûnderhâldskommisje in ‘vogelverjaagapparaat’
koc ht hie. Omdat oars
Johannes Agricola de hiele
maaityd, eltse dei tûken en
tûkjes rûnom de toer fuorthelje
moat dy’t de kauwkes dêr
hinne tôgje. De kauwkes pebearje nêsten te
bouwen yn ‘e skeve lûken by de klokken. Dat
slagget natuerlik net en dy tûken falle hieltyd
nei ûnderen.
Sa’n apparaat kinne je op fûgelsoart, op
sterkte en op tiid ynstelle. De fûgelsoart wie
drekst goed. De rest waard letter better…

Trije dagen letter, hearde Jan noch hieltyd in
kauw yn need. Hy kin dêr beslist net oer, dat
hy sette mei opstrutsen fearren ôf nei Bennie
Ludema en sei dat as der net fuort en daliks
wat oan gebeurde, hy mei de kettingseage
de tsjerkedoar wol iepen krije soe en sels dat
bist út syn leien helpe soe.

Sa goed wurket it klokkehûs yn ús toer: se ha
de sterkte noch twa kear nei ûnderen bystelle
moatten; de elektryske ka’s wiene earst oan’t
op De Burde te hearren! Yntusken ha se it
apparaat der al wer út helle. De nesteltiid is
foarby.
It wie in test. Dy hat Johannes Agricola skoan
foldien: hy hoecht folle minder rotsooi op te
rêdden.

Eins soene Bennie en Klaas der letter hinne,
mar in lilke Jan van der Molen moatte je
beslist serieus nimme, dat drekst nei iten
klommen se yn ‘e toer. Al wat se seagen: gjin
fûgel.

Yntusken wit eltsenien fan it tsjerkebestjoer fan
it bestean fan it apparaat ôf… en de lêzers
fan ‘e Op ‘e Hichte no ek.
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RKPC BASISSCHOOL DE TOEKOMST

Tekst: Wiesje Plantinga

Na 6 weken thuisonderwijs i.v.m. het coronavirus en twee weken
vakantie, gingen de schooldeuren van basisschool De Toekomst weer
open. Halve klassen waren welkom, veel aandacht voor de coronaregels, afstand proberen te houden tot hun juf….
Maar wat was het fijn om de kinderen weer te zien.
En wat vonden de kinderen het fijn om weer samen
te kunnen werken met klasgenoten.
We hebben respect voor alle ouders die hun
kinderen begeleiden bij hun huiswerk, ook nu nog
op de dagen dat ze niet naar school gaan en dit
dan ook meestal nog naast hun eigen baan doen.
Als mem of heit je instructie geeft, is toch anders
dan een leerkracht in de klas, waar je dan ook nog
wordt gestimuleerd door je klasgenoten.

Per 1 mei jl. is Debby Ramakers
benoemd tot directeur van
onze basisschool. Juf Debby
werkt al een poos op onze
school, dus kennen we elkaar
al aardig goed.
We wensen Debby heel veel
succes en plezier toe in haar
nieuwe functie.
En natuurlijk bedanken we
Bento Busse voor zijn inzet voor
onze school in de afgelopen
jaren.

12
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Met de hele school werken we over het thema: dieren.

In groep 1 en 2 zijn
dat: insecten en
kriebelbeestjes.

Dus gaan de kleuters met zijn allen op
zoek naar…

…slakken, lieveheersbeestjes, spinnen, muggen, rupsen,
duizendpoten, torren, kevers, pissebedden, mieren en nog
veel meer. Wat een plezier en enthousiasme!

JUNI 2020
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HET TERREIN VAN DE GEARTE
IS GROOT GENOEG!
AFGELAST
Ook wij moeten onze wandeltocht vanwege
het coronavirus annuleren. Vele voorbereidingen waren al gedaan voor zaterdag
27 juni maar het is niet anders. We zitten te
denken om als alternatief in de winterperiode
een wandeltocht te houden maar anders
gaan we onze
8ste GAASTERLANDSE HEUVELEN
WANDELTOCHT organiseren
OP ZATERDAG 25 JUNI 2022
Met vriendelijke groet:
de organisatie

Bij het overleg met de commissie “Ûnder 1
Dak” zijn de plannen van eisen* van De
Toekomst en De Gearte naast elkaar
gelegd. Op het terrein van de Gearte is
ruimte voor een gebouw, mèt schoolplein,
waarin alle activiteiten van de school en de
verenigingen passen.
Dat betekent niet meteen dat dat plan ook
doorgaat: daarvoor moet er nog veel meer
onderzocht worden.
Het betekent wel dat het aantal vierkante
meters daar, de wens om er een gemeenschappelijk gebouw neer te zetten niet in de
weg staat.
*In een plan van eisen voor een gebouw
staat wat voor soorten ruimtes er nodig zijn
voor wat je wilt doen en hoe groot die
moeten zijn.

Lid van:
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IN CORONATIJD NAAR HET ZIEKENHUIS/
VERPLEEGHUIS

Tekst: Jitske Mous-Pietersma

Anna-Marie Smit woont op de Langebaan in Bakhuizen. Sinds haar man Ron vorig jaar in oktober is
overleden woont ze daar alleen en dat is soms best lastig. Anna-Marie heeft namelijk spierreuma,
poly-artrose en posttraumatische dystrofie. Ze zit dan ook in een rolstoel en haar woning is
helemaal aangepast.
Nadat het Coronavirus was uitgebroken kon
de hulp die haar normaal helpt met aan- en
uitkleden niet komen. Zodoende probeerde
ze het zelf. Maar dat ging niet goed, ze kwam
te vallen en had al snel door dat er iets mis
was.
Kruipend bij de telefoon aangekomen heeft
ze 112 gebeld en is ze met de ambulance
naar het Antonius Ziekenhuis in Sneek
gegaan. Daar bleek dat ze de heup had gebroken. Na de operatie mocht ze nog een
week in Sneek blijven waar er 1 persoon per
dag op bezoek mocht komen.
In het verpleeghuis Bloemkamp, waar ze
daarna heenging, mocht i.v.m. het coronavirus helemaal geen bezoek meer komen.
Met de mobiele telefoon werden de
contacten met de app videobellen,
onderhouden.
De 1e week mocht ze nog naar de huiskamer,
daarna kwam ze met nog 3 personen op een
afdeling en daar moesten ze blijven. Ze
waren dus erg op elkaar aangewezen. AnnaMarie was dan ook erg
blij dat ze een groen
uitzicht had op het
park. Ze vertelt: “Op
een gegeven moment
wist ik precies hoe laat
de honden en hun bazen voorbij kwamen.
Ook kwamen er zo nu
en dan muzikanten
buiten om voor ons
muziek
te
maken.
Uitzicht op het park

Het personeel was erg lief en zorgzaam maar
het was al met al een lange periode (7
weken) om geen bezoek te krijgen.
En dat was best een hele nare ervaring. Na
nog wat aanpassingen in haar woning mocht
ze weer naar huis.
Met een afscheidsetentje
(Chinees)
nam ze afscheid
van haar lotgenoten in Bloemkamp.
Het
was
een
ingrijpende periode.
Anna-Marie is dan
ook erg blij dat ze
weer
in
haar
eigen huis is bij haar hondje Rinske.

Achter het park waarop ik uitkeek zag ik de
grote weg. Ik hield me, als ik veel pijn of
heimwee had, voor ogen: daar moet ik naar
toe want dat is de weg naar huis!”
JUNI 2020
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WILLE & WIIZER, COACHING VOOR MEIDEN
Mijn naam is Jildou Brinkman en ik woon samen met mijn man Hans Jan,
dochter Sinne van 11 en zoon Thewis van 9 op de Havenstraat in Bakhuizen.
Naast mijn werk als leerkracht van groep 5 op IKC Sint Ludgerus in Workum
heb ik mijn eigen praktijk Wille&Wiizer in Bakhuizen.
In mijn praktijk coach en begeleid ik meiden
tussen de 8 en ca 14 jaar en hun moeders.
In mijn werk als leerkracht merkte ik
regelmatig dat ik graag meer aandacht aan
individuele kinderen wilde geven op het
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
Sommige kinderen hebben net iets meer
nodig dan dat je in een volle klas kunt bieden
en dat frustreerde mij regelmatig.
Ik besloot om een opleiding tot kindercoach
te volgen en leerde hoe je op een positieve
en oplossingsgerichte manier kinderen kunt
helpen zodat ze weer lekkerder in hun vel
komen te zitten. Ook kwam ik in aanraking
met theorie over negenjarige kinderen. Dit
trok meteen mijn aandacht, ik had toen zelf
een negenjarige dochter in huis en herkende
veel van wat er aan bod kwam.
Negen zijn is soms lastig
Ik heb mij gespecialiseerd in deze negenjaarsfase omdat ik merkte dat veel ouders
niet weten dat kinderen rond deze leeftijd
een belangrijke ontwikkeling doormaken.
Tussen de 8 en 11 jaar gaan kinderen een
nieuwe fase in. Ze gaan van een fantasiewereld naar de echte wereld en naar
bewustwording van zichzelf. Het kind zijn gaat
er een beetje af.
Dit kan gepaard gaan met verschillende
moeilijkheden waar ouders en kinderen
tegenaan lopen. Je kind kan bijvoorbeeld
ineens bang worden voor zaken waar ze
eerst geen problemen mee had. Ze wordt
kritischer naar de omgeving en misschien krijg
je vaker een opmerking over jou als ouder. Je
valt als het ware voor het eerst van je
voetstuk: het is gedaan met die heldenstatus.
De wereld wordt groter en ze worden
bewuster van problemen in de wereld wat
best lastig kan zijn.
16

Ook op school ontstaat een andere
dynamiek; er worden groepjes gevormd,
kinderen zijn op zoek naar wie ze zijn en
zoeken soms aansluiting bij kinderen met wie
het niet zo goed klikt.
Waarom meidencoach?
In deze fase kunnen kinderen, en met name
meiden, onzekerder worden over zichzelf en
ontwikkelen dan een negatief zelfbeeld of
faalangst. Met name gevoelige meisjes die
zich het leed van de wereld aantrekken en
op school over het hoofd worden gezien wil ik
graag op weg helpen om te leren omgaan
met hun onzekerheid.
Mijn aanpak hierbij is het versterken van wat
goed gaat en niet het focussen op
problemen maar zoeken naar oplossingen.
Het versterken van haar veerkracht zodat ze
tegenslagen die ze nu, maar ook later
tegenkomt beter het hoofd kan bieden.
Omdat ik mijzelf hierin erg
herkende
en
ik
de
afgelopen
jaren
veel
gedaan heb op het
gebied van persoonlijke
ontwikkeling
en
mij
hierdoor veel beter ben
gaan voelen, voelde ik de
drang om mij juist op
meiden te gaan richten. Ik volgde de
Specialisatie tot Meisjescoach en wist meteen
dat dit mijn doelgroep moest zijn.
Het is mijn missie om meiden te laten ervaren
dat ze er toe doen, goed zijn zoals ze zijn en
op hun eigen-wijze zelfverzekerd hun pad
mogen bewandelen en dat ze tegenslagen
met veerkracht het hoofd kunnen bieden.

OP ‘E HICHTE

Aanbod
Voor meiden organiseer ik regelmatig een
MeidenMoment, een middag waarbij ik met
een groepje van
maximaal 6 meiden
aandacht en een
kopje thee schenk
en we samen iets
creatiefs gaan doen
en ondertussen aandacht hebben voor
dingen die kunnen
spelen.
Soms is er meer nodig… meer tijd, meer
specifieke aandacht, gerichte vragen,
gericht onderzoek in een 1-op-1 setting. Bij dit
individuele coachingstraject nemen we de
tijd om te onderzoeken wat er speelt en
welke talenten jullie dochter in kan zetten om
zich weer beter te voelen. Jullie dochter krijgt
weer grip op haar gedachten, gevoelens en
emoties en zit weer beter in haar vel.

Het sterretje staat voor het talent wat
iedereen in zich heeft maar misschien nog
niet heeft ontdekt. Door het brilletje in het
logo kijk ik samen met jouw dochter naar wat
ze nodig heeft, wat haar talent is en hoe ze
dat talent kan inzetten om stappen te zetten.
Kan jouw dochter ook een steuntje in de rug
gebruiken? Neem dan contact met mij op
voor gratis telefonisch kennismakingsgesprek
om te ontdekken of ik iets voor jullie kan
betekenen.
Stuur een mailtje naar
info@willeenwiizer.nl,
bel: 06-1315285,
ook via mijn website
www.willeenwiizer.nl
of de Facebookpagina
van Wille&Wiizer
kun je contact met mij opnemen.
Jullie zijn welkom!

Voor ouders en opvoeders van kinderen (ook
voor jongens) in de negenjaarsfase organiseer ik de Workshop ‘Ik ben 9’ voor maximaal
6 personen.
Ik neem je mee in de wereld van het
negenjarige kind. Ik vertel je op een
interactieve manier, in een gezellige setting
over deze fase. Een avond vol tips, ideeën en
gezelligheid. Je gaat naar huis met meer
vertrouwen en een creatief cadeau voor
jouw zoon of dochter.
Wille&Wiizer
In het Fries betekent WILLE plezier en WIIZER
kun je vertalen als wijzer, als in het wijs worden
maar ook als een soort richting wijzer.
Ik kijk met haar/jullie mee door een andere
bril dan die ze tot nu toe heeft opgezet.
Anders en juist positief kijken naar wat er al in
haar zit. Welk talent kan haar helpen om
weer blijer te worden? Op een wijze die bij
haar past?
Mijn logo is gemaakt door Manita Postma van
Lemon 'n Salt, zij heeft mijn missie heel mooi
weten te vangen.
JUNI 2020

-Jildou-

WE GAAN WEER OPEN!
Nu de regering voorzichtig weer wat meer
speelruimte geeft, hebben we besloten om
vanaf zondag 7 juni onze huisgalerie weer
open te stellen. Zoals u van ons gewend bent:
iedere eerste zondag van de maand en op
afspraak. We zijn blij u, na zo’n lange stilte,
weer te ontmoeten!
We beginnen met een gloednieuwe tentoonstelling met als thema: Dieren in de
prentkunst. Houtsneden, gravures en litho’s
vanaf 1500 tot heden. Daarnaast vindt u
uiteraard ons eigen werk: bronzen van Sofie
en etsen van Reinder.
We hopen van harte u te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Sofie Hupkens / Reinder Homan
Geastwei 14, Bakhuizen
Telefoon: 0514-581312 of 06-13020602
17

Tekst: Lisanne Homma

Heb je het al gehoord?
Wij zijn weer open!
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REÜNIE BMR

Tekst: Jitske Mous-Pietersma

Zoals in de vorige Op ‘e Hichte is vermeld gaat de reünie in 2020 niet door. De eerstvolgende reünie
zal zijn op 11 september 2021. De redactie had al een passend gedicht uitgezocht en wil dit toch
maar plaatsen. Het is geschreven door Lize van der Wal-Wattmann (vrouw van Sjouke van der Wal).
Bakhúster reuny
1. Wês wolkom, yn ús alde heitelân
fan fierren kamen se hjir op it sân.
By it weromsjen fan âlde freonen
by kunde en minsken dy’t hjir bleaunen.

4. Wy belibje in dei sa’t inkeld mar is
ien kear yn de fiif jier, dat is wol sa wis.
It herte is bliid, de tinzen sa grut
se wolle no sizze: sa is ’t, sa’n dei hat nut.

2. Wês wolkom, yn ús moaie Gaasterlân.
It jout hjir mei-inoar sa’n hechte bân.
De bertestreek lûkt altyd wer
se komme fan jinsen, fan hjir en dêr.

5. It wersjen fan âlde kunde it hie sa’n noflik betear
âlde ferhalen en tinzen kamen nochris in kear.
It ferline, yn it betinken, komt it werom
de oantins te úterjen, it nijs wer fernomm’.

3. Wolkom allegearre út sud en út noard
6. It weromsjen letter op sa’n moaie dei
mei trein en mei auto, mei fleantúch en boat
it oantinken oan alles, wie dochs wer nei.
en ek de minsken út east en út west
Wy hoopje dat jimme it hjoed moai fûn ha
wy fiele ús hjir mei-inoar tige bêst.
wy sizze ta beslút: oan’t sjen dan mar.
Aloisia Victoria Wattmann
(14-05-1916/ 05-10-1998)

Hierbij wil ik iedereen
bedanken voor de
mooie kaarten,
appjes en
telefoontjes.
Het videobellen was
fijn, omdat er
natuurlijk al die
weken geen bezoek
mocht komen en ik
zo toch mensen kon
zien.
Anna-Marie Smit Van Heijningen

JUNI 2020
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DE KRACHT VAN 1

Tekst: Tryntsje Stienstra

Op dit moment is fotograaf en kunstenaar Peter Smith bezig een 12 meter grote plastic madonna te
maken, die haar kindje de borst geeft. Ze is gemaakt van zwerfafval. Hiervoor konden mensen per
persoon 1 stuk plastic zwerfafval inleveren. Daarvan zijn madonna-delen 3D geprint. Dat moet nog
aan elkaar gelast.
Peter heeft berekend dat als iedereen iedere
dag 1 stukje zwerfafval opraapt, er binnen de
kortste keren geen zwerfafval meer te vinden
is. Hij gaat uit van de filosofie van ‘de kracht
van 1’.
Dit als tegenhanger
van de dooddoener
dat wat je ook doet
voor het klimaat het
niets uitmaakt, omdat
je
maar
een
0,00000000014de deel van de wereldbevolking bent. Het fijne van deze filosofie is,
dat je wèl iets kunt doen.

Als de madonna klaar is, zal ze op
verschillende plekken komen te liggen. Voor
meer informatie kijk op
https://klean.nl/power-of-one/

Dat is handig, want de verdrinkende ijsberen
en uitstervende Siberische tijgers, kun je in je
eentje niet redden, de zeespiegel kun je niet
verlagen en de aarde niet afkoelen.
Het maakt wèl uit dat je juist die ene keer de
fiets pakt in plaats van de auto, die ene lamp
uitdoet als je de kamer uitgaat, dat snoeppapiertje niet weggooit, dat andere kleine
snoeppapiertje in het bos juist opraapt, de
thermostaat 1 graad lager zet.
Je bent namelijk niet de enige die dat doet.

Dertig jaar geleden werd je uitgelachen als je
scharreleieren kocht; ‘dat merkt toch niemand, dat ene doosje eieren’. Intussen is een
scharrelei de standaard geworden. Dat komt
door alle mensen die dachten: maar ìk vind
dat het moet.
20
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Vanaf 29 februari tot en met 19 juli 2020 is bij
Tresoar de gratis tentoonstelling ‘Wy kinne der
noch wol ien by ha’ te zien. In deze
tentoonstelling worden zeventien kinderen
geportretteerd. De meesten zijn in de Tweede
Wereldoorlog vanuit Amsterdam over het IJsselmeer naar Fryslân gesmokkeld. Van een
aantal is bekend dat ze via een andere weg
in Fryslân zijn gekomen, van enkele anderen
is de route onbekend.

De gevangen genomen Joden werden vaak
bijeengebracht
in
de
Hollandsche
Schouwburg, waarna de meesten via Kamp
Westerbork naar de Duitse vernietigingskampen in Polen werden gedeporteerd.
Tegenover de schouwburg werd - voor de
jonge kinderen - een crèche ingericht. Bij dit
gebouw was minder bewaking dan bij de
schouwburg en dat bood mogelijkheden voor
het laten ‘verdwijnen’ van kinderen.
Vooral studentes brachten de kinderen naar
onderduikplekken in Fryslân en Limburg. Voor
de reis naar Fryslân werd vooral de route over
het IJsselmeer gebruikt. In totaal werden zo
ongeveer
zeshonderd
kinderen
bij
pleeggezinnen veilig ondergebracht. In die
pleeggezinnen was het erg wennen aan de
nieuwe ouders, broertjes en zusjes, de
omgeving, de voor hen onbekende Friese
taal, een ander geloof en andere gewoonten.
TRESOAR BIEDT TROOST MET TRESOAR TREAST
TELEFYZJE

De tentoonstelling is onderdeel van het
project 'De terugkeer van de Joodse kinderen', een initiatief van Stichting De Verhalen
in het kader van 75 jaar Vrijheid.
Op dinsdag 14 juli 1942 liepen er Joodse
kinderen door de Amsterdamse straten,
doelloos en moederziel alleen. Hun ouders
waren eerder die dag opgepakt. ‘Wat moet
er van die kinderen terechtkomen?’, dacht
studente geografie Ad Groenendijk. Ze kon
het niet aanzien en nam een aantal kinderen
mee naar huis.
Deze actie kunnen we als het startsein
beschouwen voor de hulp die Utrechtse en
Amsterdamse studentengroepen hebben
geboden aan joodse kinderen om de oorlog
te overleven.
Vanaf de zomer van 1942 tot oktober 1943
vonden er in Amsterdam geregeld razzia’s
plaats.
JUNI 2020

Veel mensen komen de deur nauwelijks meer
uit tijdens deze ongewone tijden. Met 'Tresoar
Treast Telefyzje' biedt het Fries historisch en
letterkundig centrum een stukje troost, door
Fryslân weer een beetje dichter bij de mensen
te brengen.
Elke week op maandag- en vrijdagavond om
20.00 uur plaatst Tresoar op tresoar.frl,
Facebook en Instagram een video. In deze
video’s krijgt de kijker onder andere informatie
over onderwerpen zoals Friese literatuur en
kunst, bijzondere archiefstukken en wordt de
kijker virtueel rondgeleid door Tresoar, Obe
(het podium voor literatuur, kunst en taal) en
langs de lopende tentoonstellingen.
Maar dat niet alleen: Tresoar vraagt het
publiek wat zij wil zien of weten. Dus heb je
een prangende vraag, is er een bepaald
onderwerp waarover je meer wilt weten of wil
je graag zien hoe het depot van Tresoar
eruitziet? Laat het weten via info@tresoar.nl of
via de socialmediapagina's van Tresoar en
wie weet zie je jouw vraag terug in Tresoar
Treast Telefyzje.
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SPECIALE ‘HOME EDITION’
VAN KINDERSPEKTAKEL
Kinderen lopen hun eigen Avond4daagse
Een jaar geen Avond4daagse is ondenkbaar.
Daarom organiseert Sportfederatie BEO samen
met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
en eRoutes een speciale versie van het grootste
wandelfestijn voor kinderen. Met Avond4daagse –
Home Edition kan iedereen zijn eigen individuele
wandeltocht lopen. Met behulp van de speciaal
voor de Avond4daagse aangepaste app, lopen
de kinderen hun eigen routes op hun eigen
moment. Zo wordt drukte en te grote groepsvorming voorkomen. En natuurlijk wacht na vier
dagen wandelen de enige echte Avond4daagse
medaille.
Maak je eigen Avond4daagse route
Iedereen
die
zich
inschrijft
via
www.avond4daagse.nl kan gebruik maken van
het onderdeel Avond4daagse – Home Edition in
de app eRoutes. Deelnemers geven hierin aan
hoeveel kilometer ze willen lopen en waar ze willen
vertrekken. De app maakt dan vier verschillende
routes vanaf dat punt. En – handig! - de routes
eindigen ook op het vertrekpunt. Dus de deelnemers komen altijd weer thuis. Bovendien houdt
de app bij waar en wanneer je loopt. Zo krijgen
deelnemers ook een overzicht van hun prestaties.

UPDATE PROGRAMMA VAN DE SPYLDER
In navolging van de laatste besluiten van de
overheid hebben wij moeten besluiten dat De
Spylder tot de zomer gesloten is voor
voorstellingen.
Wij zijn druk bezig om mooie programma’s te
organiseren voor als we weer open kunnen, maar
we weten nog niet wat de 1,5 meter maatregel
voor ons zal inhouden. Zodra er meer bekend is
laten wij weer van ons horen.
We wensen iedereen goede gezondheid en
sterkte in deze bijzondere tijd en hopen je weer te
kunnen ontvanger in De Spylder na de zomer.

Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk gaan
lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 1 juni
en 31 augustus 2020. Om er wel een prestatie van
te maken, moeten ze de vier wandeldagen in
twee weken afleggen. Verder staat het moment
van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet
vermoeden) mag er dit jaar ook overdag gelopen
worden. Bovendien kunnen de lopers zowel
doordeweeks
als
in
het
weekend
de
wandelschoenen aantrekken.
Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via www.avond4daagse.nl.
Deelname kost € 5. Inschrijving vindt dit jaar niet
centraal via school of sportvereniging plaats, maar
ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun
kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie
afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. Geef bij aanmelding
aan dat je loopt via Sportfederatie BEO en zij
zorgen
ervoor
dat
je
de
welverdiende
Avond4daagse medaille ontvangt.
Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan:
www.avond4daagse.nl.
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BERNEFERSKE
(omdat it sa moai by de foto past)
Foto: Ria Brouwer

KEES KIKKERT
Kees Kikkert kwekt sa nuver
Syn toan is lang net suver
Syn mem dy kwekt him foar
Hy moat nei ’t kikkerkoor.
Kwek, kwek, kwek, kwek, kwek.
Hindrik van der Meer

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 of 6 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 of 6 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
5 of 6 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.

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.

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
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OPBRENGST OUD PAPIER
Februari
Maart
April

5,5 ton
6,8 ton
3,4 ton

€ 170,14
€ 273,70
€ 140,05

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

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:

Onbekend

Copij inleveren voor:
Onbekend

8 1
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Hieronder staan de data voor 2020:
13 juni (container), 11 juli, 8 augustus (container),
12 september, 10 oktober, 14 november en
12 december.

Advertenties
Ruud van den Berg
ruudb2@gmail.com
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I.v.m. de coronamaatregelen wordt het oud papier
ook in juni niet opgehaald maar staat er wel een
container. In juli zal het wel weer opgehaald worden,
zodat iedereen voor de zomervakantie al het
opgespaarde papier weer langs de weg kan
zetten en kwijt is. Let u er a.u.b. op dat het oud papier
dat u langs de weg zet goed verpakt is, zodat er
geen zwerfafval ontstaat? En mocht het slechter
weer zijn, zet het dan a.u.b. niet te vroeg langs de
weg.
In de maand augustus wordt er geen oud papier
opgehaald. Er staat dan een container op het
parkeerterrein van de voetbalclub.

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.

