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TELEFOONLIJST Het Plantsoen

Algemeen nummer Gemeente DFM  .  .  .  . 140514
• Melden van klachten (stoeptegels, 
 openbaar groen etc .)
• Sociaal wijkteam
Gezondheidscentrum Bakhuizen   . 0514-581287
Algemeen alarm nummer (bij spoed)   .  .  .  .  .  . 112
Politie (bij geen spoed)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0900-8844
Dokterswacht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0900-1127112
Dorpsbelang BMR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-11756058
Dorpshulp BMRH     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-51444556
• Voor vervoer
• Voor overige hulpvragen
•	 Voor	Duofiets	of	bel.	.	.	.	.	.	.0514-581706

Buurtzorg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 53675488
Thuiszorg ZWF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0515-461871
De Gearte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06-13060479

COVER
Sinds Juli 2017 wonen wij in Bakhuizen aan het 
Plantsoen 12 .

Al gauw hoorden wij over het plan om het Plantsoen 
te gaan herschikken .

Daarvoor zouden de prunusbomen aan de 
kerkzijde moeten verdwijnen . Wij en de meeste 
plantsoenbewoners vonden het erg jammer . Er 
werd geprotesteerd .

 Maar de bomen werden weggehaald, het Plantsoen 
ging	op	de	schop,	en	dat	gaf	een	tijd	overlast.

Maar	zie,	de	afgelopen	zomer	konden	we	genieten	
van een prachtig bloeiend perk met diverse bloemen 
en vier nieuwe bomen, waarvan een roze bloeiende 
magnolia voor onze neus .

Tezamen met het horen en zien van spelende 
kinderen op de Berne Wille plaats, wonen we hier 
best naar ons zin . Met dank aan de werkmensen en 
tuinlieden .

 Theo en Marchien van Schie
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POSTCODE LOTERIJ CADEAUKAART AKTIE
In	oktober	of	november	2020	krijgen	alle	deelnemers	van	de 

Postcode Loterij een cadeaukaart ter waarde van €12,50 .

	Hiermee	kunnen	duurzame	vegetarische	levensmiddelen	worden	afgerekend	bij	Albert	Heijn.	

Maakt u geen gebruik van deze cadeaukaart ? . 

De Voedselbank Zuidwest Friesland zou dan graag uw kaart willen ontvangen om hiermee geselecteerde 
vegetarische levensmiddelen te kopen voor het vullen van de voedselpakketten . 

Voor de dorpen Bakhuizen-Mirns en Rijs is er een inleverpunt bij:

Mevr. Hanneke Nieuwenhuis St. Odulphusstraat 20 in Bakhuizen

De	cadeaukaart	dient	dan	geactiveerd	te	zijn,	lukt	dit	u	niet,	doe	de	kaart	dan	samen	met	uw	telefoonnummer	in	
een gesloten enveloppe en bezorg deze bij het inleverpunt in Bakhuizen .
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In het zicht van Burendag ging de redactie praten met de Buurtvereniging Murns . Het bestuur was bijeen bij 
voorzitter Martha Sikkes . Het bleek een actieve avond, want er werden leuke presentjes met chocola gemaakt 
voor alle leden van de Buurtvereniging Murns . 

En dat zijn er heel wat, want het overgrote deel van de bijna 140 
inwoners is lid . De vereniging bestaat inmiddels zo’n 42 jaar . 
Burendag wordt in Murns gewoonlijk op locatie gevierd . Dat had nu 
bijvoorbeeld op de Braamberg van Wiebe Bult kunnen zijn . Maar 
ook hier gooit de Corona crisis roet in het eten . Bij elkaar komen met 
een grote groep mensen voelt niet goed . Vandaar dit vindingrijke 
alternatief	van	een	presentje	met	een	kaartje	erbij	met	de	tekst:	“Met 
een chocolade lach, vieren we vandaag de Burendag” . Vorig jaar 
was de actie: vogelhuisjes maken . Er zijn altijd veel kinderen bij, dus 
dat soort activiteiten slaat bij hen goed aan! Soms komen er ook 
mensen van Hemelum op bezoek! Zo nu en dan gaat men in kleine 
groepjes op de thee bij elkaar .

Eigenlijk	 is	 dit	 ook	 de	 hoofdtaak	 van	 de	 buurtvereniging.	
Sociale evenementen, zoals dit, maar bijvoorbeeld ook een 
nieuwjaarsbijeenkomst.	In	de	jaren	dat	er	geen	Bakhúster	Zomerfeest	
is,	organiseert	men	ook	een	activiteit,	bijvoorbeeld	een	fietstocht	met	
een	BBQ		of	heel	Murns	bakt.

Tot	 slot	 komen	 nog	 enkele	Dorpsbelang-zaken	 op	 tafel,	maar	 dat	
was niet het doel van ons gesprek deze avond .

Prachtig om te zien hoe een Buurtvereniging zorgt voor een hele 
hechte en gezellige band tussen inwoners .
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Hierbij een overzicht wat er tijdens de collecteweek is opgehaald voor het KWF

Collecte QR-code Winkelbusje bakkerij
Bianca (incl . 
verkoop mondkapjes)

Spar 
verkoop mond-
kapjes

Totaal
opbrengst

Bakhuizen 682,74 24,00 111,49 60,00
Mirns 121,07
Rijs 145,50 130,00
Totaal 949,31 154,00 111,49 60,00 1174,80

Hartelijk dank voor de inzet en bijdrage! 

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur KWF Gaasterlân-Sleat
Janke Noordzij-Bron

Tijdens	 de	 griepvaccinaties	 in	 de	 herfst	 van	 2020	 krijgt	 de	 groep	 van	 73	 t/m	 79	 jaar	 ook	 een	
pneunokokken vaccin aangeboden . Dit is nieuw dit jaar . Hieronder leest u meer over de 
pneumokokken .

Pneumokokken vaccinatie

Een pneumokok is een bacterie . Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn . Door niezen 
en hoesten komt de bacterie in de lucht . Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet 
raken.	Maar	 ook	 door	 zoenen	of	 iemand	aanraken	na	hoesten	 of	 niezen,	 kun	 je	 besmet	 raken.	Vooral	 jonge	
kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken .

Ziektes die u kunt krijgen door pneumokokken zijn: longontsteking (komt het vaakst voor), oorontsteking, 
bijholteontsteking,	bloedvergiftiging	en	hersenvliesontsteking.
Na	zo’n	ziekte	duurt	het	vaak	lang	voordat	u	weer	helemaal	fit	bent.	Soms	blijft	uw	gezondheid	voor	altijd	zwakker.

U kunt voorkomen dat u pneumokokken in uw lichaam krijgt door vaak uw handen te wassen en zo min mogelijk 
uw	ogen,	 neus	 en	mond	aan	 te	 raken.	Ook	 door	 te	 hoesten	 en	 niezen	 in	 de	 binnenkant	 van	 uw	elleboog	of	
papieren zakdoekjes te gebruiken die u meteen weggooit, kunt u voorkomen dat u anderen besmet .

Mensen van 60 jaar en ouder worden sneller en ernstiger ziek van pneumokokken . Daarom adviseert de 
Gezondheidsraad	mensen	van	60	t/m	79	jaar	te	beschermen	tegen	pneumokokken.	Er	zijn	alleen	niet	genoeg	
vaccins om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar in één keer uit te nodigen . Dit gebeurt daarom in meerdere 
jaren . In 2020 starten we met de oudste groep: mensen tussen de 73 en 79 jaar . In de komende jaren wordt de 
rest van de doelgroep uitgenodigd . Daarbij wordt geprobeerd om elk jaar ongeveer een gelijk aantal deelnemers 
in het programma te hebben .

Op	oudere	leeftijd	vermindert	de	werking	van	het	afweersysteem,	waardoor	de	werkzaamheid	van	vaccins	met	
de	leeftijd	afneemt.	Daardoor	geeft	vaccinatie	bij	mensen	boven	de	80	jaar	maar	weinig	bescherming	en	worden	
mensen	uit	deze	leeftijdsgroep	niet	uitgenodigd	voor	de	pneumokokkenprik.

De pneumokokkenprik beschermt u tegen het krijgen van ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken . 
In de prik tegen pneumokokken zitten dode stukjes van deze bacterie . U wordt niet ziek van de dode 
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stukjes.	Wel	maakt	 u	 afweerstoffen	 aan.	Wordt	 u	 later	 besmet	met	 de	 bacterie?	Dan	 herkent	 uw	 lichaam	de	
bacterie.	Uw	 lichaam	kan	dan	sneller	en	beter	afweerstoffen	maken.	De	kans	 is	dan	kleiner	dat	u	ziek	wordt.	 
Na	ongeveer	2	weken	geeft	de	pneumokokkenprik	bescherming.	De	prik	werkt	ongeveer	5	jaar.

Er zijn veel soorten pneumokokken . De prik tegen pneumokokken beschermt tegen 23 soorten die het meeste 
voorkomen.	De	prik	beschermt	dus	niet	tegen	alle	soorten.	Het	aantal	ziekenhuisopnames	en	sterfgevallen	kan	
door de pneumokokken vaccinatie aanzienlijk verminderd worden .

Voor vragen kunt u terecht bij uw huisarts . U kun meer lezen over de pneumokokken vaccinatie op de website van 
het	RIVM	of	op	thuisarts.nl.

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen bij het halen van de vaccinatie(s) op 24 oktober .

Huisartsen	Bakhuizen,	Skuniadyk	12,	tel:0514-581287

Acht redenen om een levenstestament op te maken
Een levenstestament. Pff, dat is toch iets voor als je oud en verrimpeld bent? Maar stel je toch eens voor 
dat het noodlot toeslaat. En dat je als ouder van rond de 40 jaar opeens zelf geen beslissingen meer kunt 
nemen. Wie gaat dan je vermogen beheren? En wie mag het huis verkopen dat je samen met je partner 
hebt gekocht? Of als je een alleenstaande ouder bent, wie zorgt dan voor je kinderen? Goed om alvast 
over na te denken, want deze zaken zijn niet automatisch geregeld.

Niet te verwarren met een testament trouwens, waarin een notaris vastlegt wat er na je overlijden met je 
nalatenschap moet gebeuren . Een levenstestament werkt voor situaties tijdens je leven .

Met een levenstestament…

• houd je de regie in eigen handen

Je	geeft	namelijk	een	volmacht	aan	iemand	die	namens	jou	beslissingen	mag	nemen.	Ook	kan	je	aangeven	hoe	
je wilt dat die persoon beslissingen neemt . Op deze manier bepaal jij wat er met jou, je kinderen, je spullen en je 
geld	gebeurt	als	je	niet	meer	in	staat	bent	om	zelf	de	keuzes	te	maken.

• beslis je wie er over je geld gaat

Jij bepaalt wie er namens jou rekeningen mag betalen, je huis mag verkopen en schenkingen aan anderen mag 
doen .

• bepaal je welke medische behandelingen je wilt ondergaan of juist niet.

Je kunt alle medische zaken vastleggen in een levenstestament . Denk hierbij aan wie er namens jou medische 
beslissingen	mag	nemen	of	in	welke	gevallen	je	medisch	niet	verder	behandeld	zou	willen	worden.

• geef je zelf aan wat je belangrijk vindt

Je	kunt	een	levenstestament	zo	uitgebreid	maken	als	je	zelf	wilt.	Wil	je	alleen	financiële	zaken	regelen?	Prima.	Wil	
je	ook	bepalen	wie	op	medisch	gebied	beslissingen	voor	je	neemt?	Dat	kan	ook.	Je	kunt	zelfs	de	gevolmachtigde	
een	specifieke	opdracht	meegeven,	maar	ook	de	vrije	hand	zodat	hij	of	zij	kan	beslissen	wat	het	beste	is.

• kun je beslissingen nemen zonder (voorafgaande) toestemming van de rechter

Stel, je hebt samen met je levenspartner een huis gekocht . Na een ongeluk kan je partner niet langer in het huis 
wonen en verhuist naar een zorginstelling . Het huis is te groot voor jou en je kinderen en je wilt het verkopen . Maar 
omdat je niet alleen de eigenaar bent van de woning, is ook de handtekening van je partner nodig . Aangezien hij 
of	zij	niet	meer	zelf	in	staat	is	om	te	tekenen,	is	voor	de	verkoop	van	het	huis	toestemming	van	de	rechter	nodig.	
En dat laatste kan soms een hele lange tijd in beslag nemen… Je kunt dit voorkomen door in een levenstestament 
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vast te leggen wie er namens jou beslissingen mag nemen over bijvoorbeeld je huis .
Advies over het levenstestament

Wil	 je	de	regie	van	je	leven	in	eigen	handen	houden	en	je	kinderen	en	of	ouders	hier	niet	mee	belasten?	Dan	
komt een levenstestament goed van pas . Hip is het in eerste instantie niet, maar wel erg handig . Ons kantoor 
geeft	graag	advies	over	het	levenstestament.

• laat je aan instellingen weten wie er ‘officieel’ de gevolmachtigde is

Omdat	instellingen	zeker	willen	weten	dat	iemand	volmacht	heeft	gekregen	van	een	ander,	nemen	zij	vaak	geen	
genoegen	met	een	zelfgeschreven	variant.	Vaak	vragen	ze	een	notarieel	levenstestament.	De	notaris	schrijft	je	in	
een landelijk register in, zodat bekend is dat je een levenstestament gemaakt hebt .

• kun je je wensen en gevolmachtigde altijd aanpassen

Een	levenstestament	kun	je	zo	vaak	veranderen	als	je	wilt.	Misschien	heb	je	wel	andere	wensen	gekregen	of	wil	
je iemand anders tot gevolmachtigde benoemen . 

• beslis je wie er straks je huisdieren gaat verzorgen of wie dat ene schilderijtje krijgt

Bij	een	 levenstestament	denk	 je	vaak	aan	het	regelen	van	financiële	en	medische	zaken,	maar	 je	kunt	er	ook	
andere dingen in regelen . Zo kun je in een levenstestament ook vastleggen wie er voor je huisdieren gaat zorgen 
of	wat	er	met	je	waardevolle	spullen	moet	gebeuren	als	je	er	zelf	niet	meer	van	kunt	genieten.

Levenstestament tegenover testament

Veel mensen weten niet; Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament leg 
je vast wat er na je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als je overlijdt, 
terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens je leven. Bijvoorbeeld wanneer je door ziekte of ongeval 
niet meer in staat bent zelf te handelen. Je kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie je het volste 
vertrouwen hebt om je belangen te behartigen. Zo houd je zelf de regie en worden de zaken volgens jouw wensen 
geregeld.

Een	informatief	gesprek	op	ons	kantoor	is	overigens	vrijblijvend	en	dus	kosteloos!
Mr . W(iebrand) I .  van der Land
Notariskantoor Mr . A .J . Nicolai te Balk
0514-602847
info@notaristebalk.nl

In de Op ‘e Hichte van augustus konden we weer een aantal stappen melden . Nu is er weer 
nieuws  te melden, n .l . dat de sloop helemaal is voltooid  en dat we besloten hebben de 
tweede	fase	in	te	gaan.	Partoer	heeft	het	eindrapport	afgeleverd.	De	uitslag	is	zodanig	dat	
we	met	onze	plannen	door	kunnen	gaan.	We	starten	daarom	met	de	tweede	fase	of	wel	de	
planontwikkelfase.	

De planontwikkelfase.  
Dat betekent voor nu: plannen maken! Zo’n plan moet alles bevatten wat voor de realisatie van Zorgwoningen nodig 
is.	En	plannen	maken	kost	geld.	Bij	diverse	instanties	hebben	we	een	verzoek	voor	subsidie/	lening	ingediend.	
Het	 is	nu	even	afwachten	Ook	zijn	we	met	de	gemeente	op	ambtelijk	niveau	 in	gesprek	 .	De	eerste	geluiden	
zijn	positief.	Het	belangrijkste	onderdeel	 is	natuurlijk	het	uitwerken	van	het	bouwplan.	Wat	gaat	het	nu	precies	
worden? Wat er komt moet ook in overeenstemming zijn met hetgeen de gemeente kan goedkeuren . De architect 
zal	gevraagd	worden	daarmee	aan	de	slag	te	gaan.	Als	de	ideeën	duidelijk	zijn	gaan	we	hen	vragen	daar	een		
presentatie van te maken, bijvoorbeeld met een maquette . Die kan dan weer gebruikt worden om de omwonenden 
en	later	alle	inwoners	van	de	dorpen	te	informeren.

We	hoorden	dat	sommige	mensen	denken	dat	er	al	gebouwd	gaat	worden.	Dat	is	niet	zo.	Pas	als	de	planontwikkelfase	
met	succes	is	afgerond	kunnen	we	besluiten	het	project	te	gaan	realiseren.	

Overleg omwonenden 
Op 12 augustus hebben we een gesprek gehad met (direct) omwonenden . De inleiding van het onderwerp werd 
gedaan via een presentatie van Zijlstra Architecten . Daarna werd in groepjes gediscussieerd over de vragen en 
wensen van de omwonenden .  Het ging vooral over de bouw: hoe gaat het er uitzien? Wat is de marge ten opzichte 
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van	de	erfgrens?	Hoe	hoog	wordt	het	gebouw?	In	ieder	geval	lager	dan	de	loods	die	er	stond.	Schaduwwerking?	
Hoe zit dat met “inkijk”? Komt er genoeg groen? Hoe past het in het dorpsgezicht? Na de discussie werd ook 
afgesproken:	wordt	vervolgd!

Overleg met de gemeente
Op 18 augustus is overlegd met Gemeente DFM . De gemeente was vertegenwoordigd door de wethouders Irona 
Groeneveld	en	Jos	Boerland,	dorpencoördinator	Catharina	Zeldenrust	en	beleidsadviseur	Gerlof	Born.	Na	een	
presentatie van Bram Boehlé werd de haalbaarheidsstudie van Partoer besproken . Vervolgens werd ingegaan op 
de samenwerking tussen FEME en Gemeente DFM om dit project verder te brengen . De inbreng van de gemeente 
is daarbij niet alleen belangrijk maar ook onontbeerlijk . Gelukkig reageerde iedereen enthousiast op onze plannen . 
En	de	pluim	van	de	wethouders	geeft	ons	veel	inspiratie	en	goede	moed	voor	het	vervolg.	Inmiddels	hebben	we	
het	gesprek	opgevolgd	met	een	gespecificeerd	verzoek	voor	medewerking	door	de	gemeente.

Perceel 
Het perceel aan de St . Odulphusstraat 42 ligt er inmiddels kaal bij: de boerderij is gesloopt . De grond ter plaatse 
van de gesloopte boerderij is nog onderwerp van een laatste inspectie . 
En er is inmiddels een bouwaansluiting voor elektra en water neergezet met medewerking van Agricola bouw .
Vragen?
Graag	zien	we	dat	er	in	onze	dorpen	met	onze	activiteiten	wordt	meegeleefd.	Dus:	heb	je	een	vraag?	Stel	die	dan	
aan	een	van	de	bestuursleden,	of	stuur	een	email	aan	stichtingfeme@gmail.com 

25 september 2020

De bewoners van St . Odulphusstraat 64

De redactie ging op bezoek om kennis te maken met Nienke van Dongen en Peter-Frank Stellinga (PF in de 
wandelgangen).	Zij	wonen	sinds	2010	samen	en	in	2014	is	hun	dochter	Magali	geboren.	Vanaf	2018	maken	hun	
zoon Felix en hond Noortje één oortje het gezin compleet . Ze wonen alweer tien maanden in Bakhuizen; de tijd 
gaat snel als je het naar je zin hebt . De verhuizing was gepland tussen Sinterklaas en Kerst 2019 . De karavaan 
van Rotterdam naar Bakhuizen bestond uit drie verhuisauto’s . Er zijn dus heel veel spullen meegegaan, vooral 
boeken	van	Nienke.	Zij	hoopt	ooit	in	haar	tuinhuis	een	bibliotheek/werkruimte	te	kunnen	creëren.	

Een	geweldige	vakantie	in	Friesland	in	de	zomer	van	2019	heeft	ervoor	gezorgd	dat	het	hele	gezin	binnen	een	
paar	maanden	het	huis	 in	Rotterdam	heeft	verkocht,	alles	heeft	 ingepakt	en	 is	verhuisd	naar	het	noorden.	De	
keuze voor Bakhuizen is vooral door het lot bepaald . Het buiten wonen met rust en ruimte leek PF en Nienke zeer 
aantrekkelijk . De schone lucht hier valt ook echt op . Dat is heel wat anders dan in Rotterdam . Het huis dat PF en 
Nienke	in	Bakhuizen	hebben	gevonden,	heeft	snel	hun	hart	gestolen.	Het	is	een	prachtig	bejaard	huis	met	houten	
plafonds	en	een	grote	tuin.	Het	is	wel	een	opknap	project,	maar	dat	heeft	juist	hun	voorkeur.	Er	is	al	heel	veel	werk	
verzet, mede dankzij behulpzame Bakhústers . 

Terugkijkend	missen	zij	vooral	hun	vrienden	en	dochter	Magali	mist	de	kleuterjuf.	Inmiddels	gaat	het	hartstikke	goed	
op	de	basisschool	De	Toekomst.	De	juffen	zijn	hier	ontzettend	lief	en	ze	doen	heel	leuke	dingen	met	de	kinderen.	
De contacten op school hebben ook gezorgd voor een snelle opbouw van een netwerk voor het hele gezin . 
Dankzij de dames van de opvang, Jettie, Anja en Tineke, ervaren de kinderen buitenshuis warmte en gezelligheid . 
Rotterdam	 heeft	 wel	 een	 boeiende	 multiculturele	
samenleving . Dat zie je hier niet zo . In Bakhuizen 
hebben	ze	gelukkig	een	sociale	leefgemeenschap	met	
ontzettend aardige mensen . Het lawaai, de drukte, de 
criminaliteit en de vieze lucht van Rotterdam missen 
ze als kiespijn . 

Nienke	 houdt	 van	 taal	 en	 heeft	 hier	 haar	 werk	 van	
gemaakt.	 PF	 heeft	 een	 talenknobbel,	 waardoor	 hij	
in de Friese taal een interessante uitdaging ziet . De 
kinderen	 praten	 zelfs	 al	 met	 een	 Fries	 accent!	 De	
Stellinga’s	hebben	Friese	roots	en	Nienkes	familie	van	
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moederskant komt oorspronkelijk van Terschelling . Ze hebben het gevoel dat ze nu zijn waar ze horen te zijn . In 
Friesland	is	het	fijn	om	te	kunnen	zeilen;	dat	staat	op	het	verlanglijstje.	Verder	willen	ze	graag	wat	doen	voor	het	
dorp en zijn bewoners . Nienke wil haar steentje bijdragen als bestuurslid van de Gearte en zij zal meehelpen met 
deze	dorpskrant.	PF	zet	zich	in	voor	de	oudervereniging	en	ziet	nog	andere	functies	in	het	dorp.	Het	is	van	groot	
belang	dat	de	basisschool	financiële	tegoeden	behoudt	voor	alle	activiteiten	aldaar.

Natuurlijk	moet	ook	de	kost	verdiend	worden.	Nienke	heeft	een	eigen	bedrijf,	Marquis	de	Favras.	Wat	begon	als	
een	hobby	met	een	oud-collega	van	de	Erasmus	Universiteit	Rotterdam,	is	uitgegroeid	tot	een	succesvol	bureau.	
Zij begeleiden hbo- en masterstudenten tijdens het schrijven van hun scriptie . Bovendien helpen zij mensen bij 
het	schrijven	van	hun	sollicitatiebrief.	Wanneer	een	bezwaarschift	moeten	worden	opgesteld,	staan	zij	ook	klaar.	
Als jurist en Neerlandica gaat Nienke elke dag met veel plezier aan de slag voor mensen die haar nodig hebben . 
PF	heeft	jarenlang	als	accountmanager	bij	de	grootste	Nederlandse	leveranciers	van	sterke	dranken	gewerkt.	Hij	
heeft	met	Nienke	afgesproken,	dat	zij	fulltime	kon	gaan	werken,	zodra	zij	een	wereldbaan	had	gevonden.	En	dat	
is gelukt! 

Vanaf	de	volgende	editie	van	Op	e	Hichte	in	november	zal	elke	maand	(een)	inwoner(s)	van	Bakhuizen	worden	
geïnterviewd door Nienke van Dongen . Op deze manier kunnen de bewoners meer te weten komen over elkaar .

• De Raad van State op 5 november een hoorzitting 
houdt over de zandwinning op het Ijsselmeer?

• Voorlopig de buurtbus ook na 1 oktober is stilgezet en 
er nog geen zicht is wanneer de bus weer gaat rijden .

• Sinterklaas	 nog	 niet	 heeft	 laten	 weten	 wanneer	 hij	
komt?

• Het 11 november weer Sint Maarten is?

• Opmerkingen over de openbare ruimte  (bijvoorbeeld 
losse tegels , kapotte put etc .) heel gemakkelijk op de 
site	van	de	gemeente	of	via	hun	App	gedaan	kunnen	
worden?

• Klaas	 Knobbe	 ter	 gelegenheid	 van	 zijn	 afscheid	 als	
dorpencoordinator tot erelid van Dorpsbelang BMR is 
benoemd?
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OVER BESTUREN, OVER BESTUURSLEDEN EN HOE VINDEN WE ZE?

Alle verenigingen, stichtingen en ook bedrijven hebben een bestuur . 

Bij bedrijven zijn dat betaalde banen maar bij verenigingen en stichtingen meestal niet . Hooguit een onkosten 
vergoeding .

In ons dorp hebben wij heel veel verenigingen en een paar stichtingen . Zoals bijvoorbeeld De Gearte (stichting) 
Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs (vereniging) SVB (vereniging) BEO (vereniging) Bakhúster Feest 
(stichting)	 enz.	 enz.	Sommige	 verenigingen	 zijn	 informeel	 en	hebben	geen	 kamer	 van	 koophandel	 registratie	
zoals bijvoorbeeld de wijkverenigingen, Biljard, de Blokhut en de Gidsen .

Maar wat zij allemaal gemeen hebben is dat zij een bestuur moeten hebben . Minimaal een voorzitter, een 
penningmeester en een secretaris .

En	daar	wringt	de	schoen.	Veel	verenigingen/stichtingen	worstelen	met	het	vinden	van	bestuursleden.	Hoe	komt	
dat? 

Onze	samenleving	is	complex	geworden.	Dat	vraagt	veel	van	mensen.	Kinderen,	werk,	huis	en	hobby’s	ze	slokken	
de beschikbare tijd op . Rust begint schaars goed te worden . De weinige vrije tijd worden liever privé besteed dan 
aan vergaderen . Heel begrijpelijk . Maar… .als iedereen dat vindt dan stort het verenigingsleven in . Dan loopt het 
fout	met	de	Gearte,	met	voetbal,	Gidsen	of	Blokhut,	geen	Biljard	en	geen	Dorpsbelang.	Dan	wordt	Bakhuizen	veel	
minder	leefbaar.	En	denk	nou	niet,	het	zal	wel	loslopen	want	de	vijver	van	bestuursleden	droogt	op.	Veel	van	de	
huidige bestuursleden zitten vaak in meerdere besturen en dat is soms handig maar wel erg belastend . Bovendien 
is	de	gemiddelde	leeftijd	vaak	behoorlijk	hoog.	

De generatie tussen de 30 en 65 hebben we hard nodig om de continuïteit van bestuur  in de verenigingen en 
stichtingen te waarborgen . 

Met de slogan “omzien naar elkaar” wordt ook bedoelt er voor te zorgen dat alle bestuurlijke lasten door zoveel 
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Lief	en	leed	vijftig	jaar	gedeeld.

Vijftig	jaar	met	plezier	in	Bakhuizen	gewoond.

Bedankt	voor	de	bloemen,	felicitatie	en	kaarten.

Als	kers	op	de	taart	geheel	coronaproof	een	serenade	
van Euphonia .

Bedankt voor dit alles!

Groeten van Jelle en Lucie

mogelijk schouders worden gedragen . Met een paar bestuur uren per maand kan de last voor anderen al verlicht 
worden .

Een veel gehoorde opmerking is ook: het is moeilijk . Dat is soms wel en soms niet het geval . Maar er is altijd hulp 
in de buurt om als het lastig wordt je bij te staan . Bovendien hebben mensen die jou vragen al nagedacht over 
jouw geschiktheid .

Dus als je in het vervolg gevraagd wordt om in een bestuur te stappen zeg dan gewoon ja .

Sneek, 2 oktober 2020
 
Patyna kiest voor mondkapje bij medewerkers en bezoekers 

Vanaf	vrijdag	2	oktober	dragen	alle	medewerkers	en	vrijwilligers	van	ouderenzorgorganisatie	Patyna	een	mond-
kapje	binnen	de	zorglocaties	van	Patyna.	Zij	dragen	een	mondkapje	wanneer	er	contact	 is	binnen	anderhalve	
meter .  

“We	 zien	 het	 aantal	 coronabesmettingen	 toenemen.	 Dat	 geldt	 helaas	 ook	 voor	 Patyna”,	 vertelt	 bestuurder	 
Renate Kamphuis . “Daarnaast is er sinds deze week landelijk een mondkapjes advies . Uiteraard willen wij be-
woners,	cliënten,	bezoekers,	medewerkers	en	vrijwilligers	zo	veel	mogelijk	beschermen	tegen	het	coronavirus.	
Daarom kiezen we voor het dragen van mondkapjes binnen onze locaties .”

Patyna	voorziet	medewerkers	en	vrijwilligers	van	een	mondkapje.	Bezoekers	wordt	gevraagd	zelf	een	mondkapje	
mee te nemen en dit te dragen in alle openbare ruimtes van de zorglocatie . Naast het dragen van een mondkapje 
vraagt	Patyna	bezoekers	om	de	anderhalve	meter	afstand	te	bewaken	en	strikt	de	inmiddels	bekende	hygiëne- 
regels te hanteren tijdens een bezoek aan één van de locaties .

Patyna	biedt	zorg,	welzijn	en	wonen	aan	ouderen	in	Friesland.	De	zorg	vindt	plaats	op	ruim	25	locaties	en	bij	ou-
deren	thuis.	Patyna	is	actief	in	de	steden	en	de	dorpen	op	het	Friese	platteland.
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In 1998 was het jaar van Prins Marinus den Urste. Op de 11e van de 11e stond daar een heuse Pavarotti 
( Italiaanse opera zanger) op het podium. En daarin zat onze vrolijke Brabantse feestneus Marien (Rien) 
Jansen. 
In het carnavalskrantje had hij destijds een mooie tekst geschreven:

Beste Bokkendamsters en Dammers.
Wat is Carnaval eigenlijk voor ’n feest?
We weten dat het ontstaan is uit heidense gebruiken en het ka-
tholieke geloof. Carnaval betekend vrij vertaald: “Afscheid van 
het vlees”, of ook wel vastenavondpret. Men mocht nog één keer 
helemaal uit zijn dak gaan vóór het Vasten. Hierdoor bleef het 
leven van de gewone mensen dragelijk. In onze moderne tijd is de 
behoefte om Carnaval te vieren blijven bestaan. Zeker nu in deze 
tijd waar alle normen lijken te vervagen en we meer op ons eigen 
gevoel leven. Juist nu is er behoefte naar warmte en genegenheid 
van onze medemens. Ons Dorpsfeest is daar een mooi voorbeeld 
van. Door samen iets te doen ontstaat er een band van vriendschap 
en genegenheid. Nou, en dat gevoel kun je nu ook met Carnaval 
krijgen. Omdat we dan samen, jong en oud, arm of rijk, dik of 
dun, eenzaam of alleen, allemaal gezellig bij elkaar.
Probeer die sfeer te voelen, zet je zorgen aan de kant en ga eens 
lekker in de polonaise. Heus en het kan nog best hoor, laat je maar 
eens lekker gaan, juist met Carnaval. 
Ik als Prins zal alles doen om die sfeer te geven aan Carnaval. 
Uit de grond van mijn hart wens ik jullie een onvergetelijke en 
liefdevol Carnaval toe.
Rien zijn band met de Blauwe Bok is al deze jaren één geweest van vriendschap en genegenheid, altijd belang-
stellend	en	als	hij	kon	was	hij	van	de	partij.	Alles	wat	hij	toen	heeft	opgeschreven	heeft	hij	in	al	die	jaren	ook	voor	
de	Carnavals	Vereniging	“De	Blauwe	Bok”	betekend	en	uitgedragen.		Wij	zijn	hem	dankbaar	wat	hij	de	afgelopen	
jaren	voor	de	vereniging	betekend	heeft,	en	zullen	zeker	in	de	stijl	die	hij	toen	al	beschreef	door	gaan.
Zijn	lijfspreuk	was	destijds;

Laat je met Carnaval maar lekker gaan, want ’n lach is beter dan een traan.

Carnavals Vereniging  De Blauwe Bok 
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Het zal jullie niet ontgaan zijn,  ook wij hebben last van de corona . We zijn niet ziek, maar ook wij moeten van alles 
veranderen . 

Carnaval	vieren	zoals	afgelopen	jaar,	zal	dit	jaar	dan	ook	niet	gebeuren.

Prinsenbal (onthulling Prins/prinses, rond 11 november) gaat dit jaar dan ook NIET door. 

Op	jullie	vraag:	”Komt	er	een	nieuwe	prins	of	prinses?”	
Is ons antwoord kort maar krachtig: ”Nee .”

Hoe	het	met	het	carnaval	in	het	weekend	van	5,6	en	7	februari	2021	zelf	komt,	weten	we	nog	niet.	Want	ook	wij	
kunnen helaas niet in de toekomst kijken . 

We	hebben	wel	al	zitten	brainstormen	en	hebben	al	wat	ideeën	om	eventueel	als	het	mag	en	kan		iets	“corona-
proof”	te	kunnen	organiseren.	
We houden jullie op de hoogte!

De Bokkenpoot actie in januari gaat geheel coronaproof WEL door.

Blijf	gezond,	doe	lief	en	maak	plezier!
Alaaf!
CV “De Blauwe Bok”

Het enthousiaste damesteam van onze voetbalver-
eniging is naarstig op zoek
naar enkele sportieve dames die het team willen ko-
men versterken .
Er word gespeeld op vrijdagavond in toernooivorm . 
Lijkt het je leuk en gezellig een balletje te trappen 
meld	je	dan	snel	aan	of	vraag	inlichtingen	bij	de	se-
cretaris : Marco van der Pal . 

Een heerlijk mooi voorgerecht, 
presentatie lijkt veel op carpac-
cio, maar het is weer eens wat 
anders . Normaal gebruik je hier 
dun	gesneden	kalfsvlees	plakjes	
voor . Ik gebruik ook wel varkens 
fricandeau	plakjes,	die	je	ook	op	
je boterham kun gebruiken .

Ingrediënten:
•	 Dunnen	plakjes	kalfsvlees	of	varkens	fricandeau
• Gemengde salade
• Zongedroogde tomaatjes
•	 Gesneden	zwarte	olijfjes
• Pijnboompitjes
•	 Mayonaise
• Tonijn in zonnebloemolie
• Zwarte peper uit een molentje

Bereiding:
Meng	4	grote	scheppen	mayonaise	met	de	 inhoud	van	
een klein blikje tonijn in zonnebloemolie door elkaar .
Leg	de	plakjes	dun	gesneden	op	een	mooi	hoofdgerecht	
bord . Leg in het midden hierop wat gemende sla .
Snij	de	zongedroogde	tomaatjes,	olijfjes	in	wat	kleinere	
stukjes, leg deze op de plakjes vlees .
Bak de pijnboompitjes zonder olie in anti-aanbakpan 
heel langzaam tot ze licht bruin zijn, verdeel ze dan ook 
over het gerecht .
Verdeel	enkele	kleine	schepjes	tonijnmayonaise	over	het	
gerecht,	maak	af	met	peper	uit	de	molen.

Gewoon Genieten!
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MS collecteweek (16-21 november 2020):

  collectanten gezocht in Bakhuizen, Mirns, Rijs (DE FRYSKE MARREN)!

Van	16	t/m	21	november	2020	vindt	de	landelijke	huis-aan-huiscollecte	van	het	Nationaal	MS	Fonds	plaats.	We	
zijn hard op zoek naar collectanten in Bakhuizen, Mirns, Rijs (DE FRYSKE MARREN) . Help jij ons in de strijd 
tegen multiple sclerose (MS)?

Anders dan anders

Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit . Collecteren mag van de overheid, maar het is 
niet	vanzelfsprekend	dat	onze	collectanten	allemaal	langs	de	deur	gaan.	Daarom	biedt	het	Nationaal	MS	Fonds	
andere	manieren	van	collecteren	aan	haar	collectanten.	Collectanten	kunnen	een	donatieflyer	met	QR-code	door	
brievenbussen in hun omgeving doen . Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus . 
Meer	informatie	hierover	vindt	u	op	www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Lia collecteert al tien jaar
Iedere	collectant	heeft	zijn	of	haar	eigen	reden	om	zich	 in	 te	zetten	 in	
de strijd tegen MS . Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar collecteert 
voor het Nationaal MS Fonds . Haar man kreeg in 2002, na een aantal 
jaar van vage klachten, de diagnose MS . De impact op het gezin was 
groot . ‘Hij was 52 en een sterke en ondernemende man . Na de diagnose 
stortte zijn wereld in . Hij kon niet accepteren dat hij ziek was . Door con-
centratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als 
assurantieadviseur	opgeven.	Hij	voelde	zich	afgeschreven.	Die	periode	
heeft	een	wissel	op	het	gezin	getrokken.	En	nog.	Mijn	man	heeft	veel	

last	van	vermoeidheid	en	kan	nog	maar	een	meter	of	twee,	drie	lopen.	Hij	gaat	ook	cognitief	achteruit.	Om	daar	
een weg in te vinden, is een proces . Als partner kun je je machteloos voelen . Door te gaan collecteren, had ik het 
gevoel dat ik toch iets kon bijdragen .’

MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds . Met de opbrengst van de collecte 
wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met 
MS	gefinancierd.	Dit	onderzoek	mag	niet	stil	komen	te	liggen,	MS	staat	immers	ook	niet	stil.	Helpt	u	mee?	Word	
collectant .

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Zoals	jullie	weten	zijn	op	deze	plek	een	achttal	huurwoningen	afgebroken	en	gaat	de	woningstichting	ZWF	daar	
vier woningen, twee maal twee onder één kap, terugbouwen . Twee van die woningen zijn bedoeld voor de ver-
koop.	Er	blijft	dan	een	groenstrook	over	die	ongeveer	gelijk	is	aan	wat	je	nu	kunt	zien.	Hieronder	zie	je	de	platte-
grond	en	een	aanzicht	foto.	
De	gemeente	 beraad	 zich	 op	de	groenstrook.	Dorpsbelang	heeft	 de	 gemeente	 gevraagd	de	omwonenden	 te	
raadplegen	voor	eventuele	wensen.	De	vraag	is	ook	of	de	vier	parkeerplaatsen	daar	moeten	blijven.	BMR	heeft	al	
aangegeven dat wij in iedere geval handhaving van een parkstrook op prijsstellen .

Hoe gaat het nu met Sinterklaas? We maken ons echt zorgen, want we hebben nog niet vernomen wanneer hij 
in	Bakhuizen	aankomt.	Is	hij	misschien	zelf	ook	door	de	Corona	getroffen?	Of	een	aantal	Pieten,	zodat	ze	met	ze	
allen in quarantaine moeten? 

We	hebben	zelfs	vernomen	dat	een	inwoner	van	Bakhuizen	met	de	caravan,	met	vrouw	kinderen,	katten	en	hond	
spoorslag	is	afgereisd	naar	Spanje	om	daar	poolshoogte	te	gaan	nemen.	Hij	is	gespecialiseerd	in	veiligheidskle-
ding, dus dat zal vast helpen! Maar de kinderen rekenen natuurlijk wel op de nodige kadootjes . Als de Sint dat 
allemaal met de post moet laten thuisbezorgen… . .

Wij wensen Sint en zijn Pieten veel sterkte in deze moeilijke tijden!!!
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Wilt u carbidschieten op 31 december? 

Dan kunt u toestemming aanvragen bij onze gemeente 
voor een locatie . In verband met corona vragen wij u dit 
jaar aanvullend om een draaiboek aan te leveren vanwe-
ge de veiligheid . 
In	dit	draaiboek	beschrijft	u	op	welke	manier	er	 tijdens	
het carbidschieten met de (geldende) coronamaatrege-
len rekening wordt gehouden . U kunt de locatie tot 1 no-
vember digitaal bij de gemeente aanvragen .

Zie verder de site: 
https://www.defryskemarren.nl/publicaties/nieuwsberich-
ten_42743/item/carbidschieten-vraag-voor-1-november-
toestemming-voor-de-locatie-aan_57847 .html

Van Dorpsbelang BMR

In de Algemene Ledenvergadering van BMR op 14 september werd het beheer van de AED’s aan de orde gesteld . 
De situatie is als volgt . 
Er zijn AED’s in eigen beheer bij De Brandweer, de huisarts, de voetbal en Hotel Gaasterland .  Daarnaast zijn er 
twee AED’s in beheer bij Dorpsbelang . Deze hangen bij de Gearte en bij Het Paviljoen Mirns . Oorspronkelijk zijn 
deze AED’s geplaatst door de gemeente in samenwerking met het Antonius ziekenhuis, die ook het onderhoud 
deed.	Een	aantal	jaren	geleden	heeft	de	gemeente	deze	AED’s	overgedragen	aan	Dorpsbelang.	Daarmee	kwam	
ook	de	financiële	last	bij	de	leden	van	Dorpsbelang	te	liggen.	Vervolgens	stopte	Antonius	met	het	onderhoud;	we	
werden	daarvoor	verwezen	naar	een	commerciële	partij.	De	kosten	zijn	flink	omhoog	gegaan.	Afschrijving	en	on-
derhoud	beloopt	tegen	de	€	1.000	per	jaar.	Daarnaast	is	ook	de	verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid	voor	deze	
hulpverlening een vraagpunt . Het volgende kwam in de vergadering naar voren:

• 	 BMR	vraagt	de	gemeente	of	er	een	financiële	ondersteuning	kan	komen.
• 	 De	AED’s	overdragen	aan	Paviljoen	Mirns	en	De	Gearte;	dat	lijkt	moeilijk	haalbaar	en	verschuift	het 
  probleem .
•  De contributie verhogen  als  dat  hiervoor  nodig  is: de  meeste  aanwezigen  leken  geen  bezwaar  te hebben 
  tegen contributie verhoging .
• 	 De	twee	AED’s	van	BMR	afschaffen.	Dat	lijkt	in	Bakhuizen	en	Rijs	geen	probleem,	maar	in	Mirns	is	dan 
  niets meer . Dat is onwenselijk; de AED is daar al een keer gebruikt .
•  Gesuggereerd wordt met de andere AED beheerders te overleggen .

Openbaar vervoer
BMR	werd	attent	gemaakt	op	het	feit	dat	lijn	44	een	rit	in	de	avond	gaat	schrappen.	Deze	lijn	gaat	naar	Balk	en	
naar Bolsward . Arriva stelt hun dienstregeling vast in overleg met de Provincie . Bij BMR roept dit wel wat vragen 
op . Het openbaar vervoer is beperkt beschikbaar voor onze dorpen . Vervoer naar Bolsward, Balk, Lemmer en 
Sneek	is	verre	van	ideaal	en	in	de	avond	al	helemaal.	We	zitten	relatief	toch	in	een	uithoek.	Helaas	is	de	buurtbus	
ook stil gezet vanwege Corona . Wat hebben we wel? Dorpshulp biedt vervoer in samenwerking met de Hulplijn 
vervoer	 in	Balk.	Verder	 hebben	we	 voor	 groepjes	 de	 bussen	 van	Taxibedrijf	 Bosman	 in	Bakhuizen.	Nu	 in	 de	
Coronatijd is vervoer extra moeilijk door beperkingen . Het lijkt toch nuttig dat BMR dit structurele knelpunt bij de 
gemeente aankaart .
Vraag aan alle inwoners: reacties over deze onderwerpen worden op prijs gesteld .

Email: dorpsbelangbmr@gmail.com 
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Soms hebben mensen het zwaar en hebben door omstandigheden te weinig geld om voldoende gezond eten te 
kopen.	Zij	kennen	de	Voedselbank	niet	of	denken	dat	zij	niet	voor	een		voedselpakket	in	aanmerking	komen.

Op www.hoewerktdevoedselbank.nl 	zie		je	een	kort	filmpje	waarin	heel	eenvoudig	uitgelegd	wordt	wat	de	Voed-
selbank doet en hoe je een pakket kunt aanvragen .

De hulp is bedoeld voor mensen, die minder dan het minimum inkomen ter beschikking hebben . Deze vorm van 
hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar lang verleend
Ken	je	zo’n	gezin	of	heb	je	zelf	niet	voldoende	om	de	wekelijkse	boodschappen	te	doen,	neem	dan	contact	op	met		
de Voedselbank .
Dit	kun	je	doen	door	te	bellen	met	06-	57703854	of	stuur	een	mailtje	naar

 voedselbankzwf@gmail.com
Of	ga	naar	de	website,	

www.voedselbankzwf.nl 
Hier	vind	je	het	aanvraagformulier	en	de	voorwaarden	voor	het	ontvangen	van	een	voedselpakket	.	    
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25 september 2020, correspondent A .B .

Hoe merkte je dat het Corona-virus invloed kreeg op jouw supermarkt?
Het eerste weekend in maart merkte ik al dat er gehamsterd werd, vooral wc-papier . Ik hoorde dat dit een oude re-
flex	was	uit	oorlogstijd.	En	verder	kocht	men	veel	houdbare	producten	en	bak	producten.	Gist	was	op	een	bepaald	
moment	op,	omdat	veel	mensen	uit	Duitsland	de	gist	kochten.	Daar	wordt	meer	zelf	gebakken	dan	in	Nederland.

Was je bewust van de ernst van het virus?
In eerste instantie niet, maar ik merkte wel een enorme stijging van de online bestellingen wat een indicatie was 
dat	vooral	oudere	mensen	niet	meer	uit	huis	wilden	of	durfden	te	komen.	Deze	waren	wel	10	keer	zoveel	als	daar-
voor . Veel online bestellingen van mensen uit het westen die in Friesland een vakantiehuisje hebben . Vrijwel alle 
verhuurbare woningen waren na de eerste weken al bezet . 

Moest je snel in de winkel maatregelen nemen?
Na enige aarzeling ben ik meegegaan in de trend om kuchschotten te plaatsen bij de kassa’s dat was geen voor-
schrift	maar	iedere	keten	deed	het	en	het	is	natuurlijk	ook	goed	want	het	beschermt	de	klant	en	het	personeel.	
Ook	Spar	Holding	gaf	dagelijks	adviezen	hoe	om	te	gaan	met	de	Corona-regels,	zoals	afstand-posters,	ook	in	
andere talen .

Hielden de mensen zich aan de regels en kun je die handhaven?
In het begin was het wel wennen voor klanten maar na korte tijd hield men zich aan de regels en spraken ze elkaar 
er	ook	op	aan.	Het	handhaven	van	de	regels	heeft	geen	wettelijke	basis.	Ik	kan	wel	een	winkelverbod	opleggen	
maar	dat	is	nooit	nodig	geweest.	De	verplichting	tot	het	gebruik	van	een	winkelwagentje	was	ook	niet	vanzelf-
sprekend . Maar het was voor mij een manier om het aantal klanten te beperken . Per 10 m2 mocht er 1 klant in de 
winkel zijn . Het aantal winkelwagentjes is hierop aangepast . Maar op een bepaald moment waren en 30 wagentjes 
in de winkel en dat was echt te druk hoewel het er qua oppervlakte meer mochten zijn .

Moest je anders inkopen?
	Zeker,	met	name	houdbare	producten,	houdbare	melk,	koffie	en	pasta’s	zijn	op	voorraad	gezet	en	dat	is	maar	ten	
dele gelukt . Er ontstonden wel tekorten maar door quotering hebben we dat deels kunnen oplossen . Je ontkomt 
niet helemaal aan schaarste . Schoonmaakdoekjes b .v . is nog steeds een probleem .

Wat vind je van een mondkapjesverplichting in winkels?
De berichtgeving hierover is tegenstrijdig . Dat merk ik ook aan mensen uit Duitsland die daar in de winkel een 
mondkapje moeten dragen en dat hier niet doen . Voorlopig vind ik het hier niet nodig .

Het verhaal gaat dat supermarkten veel extra omzet hebben gedraaid als gevolg van het virus. Klopt dat?
De	omzet	over	de	afgelopen	maanden	is	fors	gestegen.	Maar	de	kosten	ook.	Er	moest	heel	veel	geregeld	worden	
en extra personeel worden ingezet . Als ik kijk hoeveel uren ik er extra in heb moeten steken dan is mijn uurloon 
behoorlijk gedaald . Naast het gegeven dat ik veel minder tijd had voor thuis . Het was voor mij en mijn personeel 
een behoorlijk vermoeiende periode die ook nog doorloopt .
Heb	je	in	je	privéleven	of	werk	nog	besmettingen	meegemaakt?
Nee gelukkig niet .

Nabrander: gelet laatste ontwikkelingen 
heeft	uw	correspondent	nogmaals	met	Ed-
ward Flapper gesproken met de vraag wat 
hij met het dringende advies van Premier 
Rutte gaat doen:
Wij stellen het dragen van mondkapjes in 
onze winkel niet verplicht, het is de keuze 
van	de	klant	om	wel	of	niet	een	mondkap-
je te dragen . Wij weigeren geen klanten die 
geen mondkapje dragen . Ook ons personeel 
wordt niet verplicht . Als er een landelijke ver-
plichting komt dan uiteraard wel .
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Corona	blijft!	Helaas,	we	zitten	opnieuw	in	een	tijd	met	beperkingen.	
Maar voor hulpvragen zijn we niet uit de lucht hoor! Je kunt dus altijd 
bellen . 
Het betekent wel dat de gezellige middagen en het gebruik van de 
duofiets	nog	even	niet	doorgaan.	De	hulplijn	vervoer	daarentegen	
draait volop . 

Maar we zitten niet stil . Voor de gezellige middag willen we een goed programma opzetten van leuke activitei-
ten.	Heb	jij	daar	misschien	wel	een	idee	voor	of	wil	je	meepraten	daarover?	Laat	dat	even	weten,	gewoon	even	
bellen	of	emailen.	

Wil	je	ook	meedoen	met	wandelen	op	dinsdag	ochtend?	We	wandelen	vanaf	10	uur,	verzamelen	bij	de	Gearte.	
Kom	maar	gewoon,	dan	kun	je	het	een	keer	meemaken.	We	wandelen	ongeveer	een	half	uur	door	het	dorp,	en	
daarna	gaan	we	gezellig	koffie	drinken	in	De	Gearte.	We	doen	het	rustrig	aan,	om	rekening	tehouden	met	dege-
nen die wat minder vlot ter been zijn . Dus iedereen kan mee!

Dan ons team: we zitten nog zeer dringend verlegen om een tweede secretaris . Wil je helpen met bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven versturen en vergaderingen notuleren? Meld je dan aan bij Dorpshulp .

De Algemene Leden Vergadering van 7 oktober is opnieuw uitgesteld . Het wordt nu voorjaar 2021 dan behan-
delen we twee jaren ineens .  De stukken en de aankondiging zullen ook geplaatst worden op de website www .
bakhuizen .nl onder “Dorpshulp” . 

Heb	je	een	vraag	of	misschien	een	idee:	behalve	bellen	naaar	06	514	445	56,	kun	je	ook	emailen	naar	
dorpshulpbmrh@gmail.com

Beste mensen,

Wij als bestuur van de Soos (kaart en Biljartclub) zoeken men-
sen die onze club willen versterken . 
Wij	komen	iedere	woensdagmiddag	vanaf	13.00	uur	bij	elkaar	
in	de	blokhut.	Dit	vanaf	1	oktober	tot	1	april.	
De contributie bedraagt 10 euro per maand, hierbij inbegrepen 
thee met koek plus 2 keer een gezellige middag met een borrel 
en diverse hapjes (met kerst en op het eind van het seizoen) . 
Schroom niet maar meld je aan . 
Voor verdere inlichtingen kun je bellen met het bestuur .

Namens het bestuur

B . Mous tel . 0514-581706
Heer Jacobstraat 31
Bakhuizen
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WORDT LID VAN DORPSBELANG BAKHUIZEN, MIRNS en RIJS (BMR)

Waarom lid worden van BMR?
Dorpsbelang BMR vertegenwoordigt alle inwoners van BMR richting overheden en met name de gemeen-
te	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 boven-
dien 6 keer per jaar deze nuttige dorpskrant in de bus .
Hoe wordt je lid?
Knip onderstaande machtiging uit en lever in op onderstaand adres . Vul uw e-mail adres in dan krijgt u de 
bevestiging	van	uw	aanmelding,	uw	lidnummer	en	aanvullende	informatie.
Als u al lid bent, maak dan uw buren lid . 

Ik word lid van Dorpsbelang BMR en ontvang graag 6 keer per jaar  
de dorpskrant Op ‘e Hichte

Machtiging tot automatisch overschrijving:

Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs de contributie van momenteel  
€	8,-	(zegge	acht	euro)	eenmaal	per	jaar	van	mijn	bank-	of	girorekening	af	te	schrijven.	
Het in cassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000 .
Deze machtiging geldt tot wederopzegging .

Naam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *

Adres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *

Postcode en Woonplaats .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *

Bank-	of	Giro	IBAN	rekening	nummer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *

E-mail adres   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *

Vast/	mobiel	telefoon	nr.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Handtekening   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *

* =verplicht
Graag	dit	formulier	inleveren	op	onderstaand	adres	of	scannen	en	mailen.
Het adres van de ledenadministratie van Dorpsbelangen BMR is;
Feartswâl	9,	8574SG	Bakhuizen	e-mail:		dorpsbelangbmr@gmail.com
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Nederlanders bouwen maquette van intussen afgebroken Kasteel van Mesen

Verdwenen kasteel is 300 kilometer verderop te bewonderen in miniatuurversie, 
met dank aan Friese broers

Het Kasteel van Mesen is intussen grotendeels verdwenen maar in het Friese Bakhuizen, goed driehon-
derd kilometer verderop, is nog een miniatuurversie te bewonderen. Het werk van twee Friese broers, zo 
blijkt.

Tien jaar geleden stelden de Nederlandse broers Hiensch uit het Friese Bakhuizen aan het toenmalige gemeente-
bestuur van Lede voor om van de gebouwen op het huidige Markizaatdomein, die toen al zwaar vervallen waren 
en in 2015 werden gesloopt, een maquette te maken . Het complex, bekend als het Kasteel van Mesen, bestonden 
toen uit een Orangerie, het Hollands paviljoen, een voormalige school en de bijgebouwen .

“De maquette zou een plaats kunnen gekregen hebben in een eventueel later museum”, zo vertelt Thomas Hien-
sch,	de	maker	van	de	maquette.	Al	in	2004	had	de	man	interesse	in	het	kasteel,	nadat	hij	hiervan	foto’s	op	het	
internet had gevonden . “Toen de sloop eraan dreigde te komen, hebben mijn broer en ik contact genomen met 
de burgemeester en schepenen om onze plannen toe te lichten: dat was in 2009”, vertelt Hiensch . “Eerst ging de 
gemeente akkoord om de maquette aan te kopen, maar nadien hoorden we hierover niets meer . Nog jaren later 
vroeg een ambtenaar ons naar originele stukken die we nog hadden van een tegelmozaïek . Hij deelde terloops 
mee	dat	de	gemeente	van	de	aankoop	had	afgezien.”

Inmiddels	had	de	man	beslist	om	de	maquette	dan	maar	voor	zichzelf	te	bouwen.	“Die	is	nu	bij	ons	te	bezichtigen.”

Brokstukken in dozen
Hubert Topke, toenmalig voorzitter van de Culturele Raad, herinnert zich nog de komst van de broers naar Lede . 
“Ze	zijn	hier	in	2009	gearriveerd.	Zonder	enige	officiële	toelating	zijn	ze	toen	begonnen	met	het	loskappen	van	
de tegelmozaïek van de westgevel, een wandversiering uit 1922 . Daarvoor huurden ze een hoogtewerker . Het 
kappen gebeurde echter vrij amateuristisch, met enkel brokstukken als resultaat . Die namen ze mee naar Ne-
derland . Op vraag van de gemeente werden de brokstukken in 2016 terugbezorgd . Ze liggen nu nog altijd in zes 
bananendozen in het depot aan de Wichelsesteenweg”, weet Topke .

“Aan	de	hand	van	deze	brokstukken	hebben	de	broers	afbeeldingen	gereconstrueerd	van	de	tegelmozaïek	zelf.	
Die	zijn	via	hun	website	te	koop	in	plexi,	canvas	of	op	poster.”	Waarom	de	maquette	zelf	toen	niet	is	aangekocht?	
“De	gemeente	wou	eerst	weten	hoe	die	er	zou	uitzien	en	toen	bleek	de	prijs	plots	fors	de	hoogte	in	te	gaan”,	her-
innert Topke zich .

Hoe dan ook, staat de herinnering aan een stukje Leedse geschiedenis nu in Friesland . “Uitlenen voor een ten-
toonstelling willen we wel, maar de maquette verkopen, dat doen we niet”, besluit Hiensch .



2322 Op ‘e Hichte Oktober 2020

In de nacht van 
24 op 25 oktober

 gaat de wintertijd weer in!!!
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Opbrengst oud papier

Juli 8 .780 ton  € 433,63

Eerstvolgende ophaaldag  14 november 2020

voor de volgende Op ‘e Hichte 
 

vóór 2 december 2020 
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op.e.hichte@bakhuizen.nl
	of

dorpsbelangbmr@gmail.com

De volgende editie verschijnt rond 
 

10 december 2020
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wilt u een stukje plaatsen?
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Fijn thuis blijven wonen, ook 
als u zorg nodig heeft?
Hof en Hiem Thuiszorg team 
Balk staat voor u klaar!

Hof en Hiem Thuiszorg team Balk
Talma Park 1
8561 DD Balk
www.hofenhiem.nl
06 - 461 03 752 (wijkverpleegkundige)
thuiszorgbalk@hofenhiem.nl


