Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken
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TELEFOONLIJST
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

Beste lezer,
Dit is het laatste nummer van onze Dorpskrant van het veelbewogen jaar 2020. Vanaf begin maart
houdt het corona virus Nederland en de wereld in zijn greep. In Bakhuizen, Mirns en Rijs waren
er in het begin vrijwel geen besmettingen maar tijdens de tweede golf
ontkwamen wij er ook hier niet aan.
Nu staan de feestdagen voor de deur en die willen we natuurlijk
gezellig vieren met familie, vrienden. Hoe moet dat nou als je
1,5 meter afstand moet houden en maar beperkt mensen
kunt ontvangen? Dan denk ik maar aan één regel: gebruik
je gezond verstand. Nou geldt dat voor veel dingen in het leven maar in deze
kersttijd waarin de verleidingen groot zijn even niet op te letten, wel belangrijk. Bedenk vooral dat je met jouw gedrag je anderen in gevaar kan
brengen zonder dat je het weet.
De feestvreugde wordt nog verder beperkt door het vuurwerkverbod.
Voor veel Bakhústers zal dat zeer jammer en spijtig zijn. Voor veel
huisdieren uiteraard niet.
Maar de belangrijkste boodschap die wij iedereen willen meegeven
is de volgende: kijk niet wat naar wat er niet kan maar geniet van wat
er wel kan. Dan worden het vast wel fijne feestdagen. En in geval dat
uiteindelijk de kerstdagen en oud en nieuw eenzaam dreigen te worden dan is er Dorpshulp die er voor u wilt zijn.
De redactie van Op ‘e Hichte wenst alle inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs en daarbuiten hele fijne en gezonde kerstdagen en een veilige jaarwisseling toe.
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Openingstijden SPAR
met kerst en oud en nieuw
Donderdag 24 dec geopend van 7:30 tot 17.00
Vrijdag
25 dec 1 ste kerstdag
			gesloten
Zaterdag
26 dec 2de kerstdag
			
geopend van 9.00 tot 17.00
Zondag
27 dec geopend van 9.00 tot 17.00
Nieuwjaarsdag zijn we gesloten

Wist je dat . . . . .
Vanaf 7 november 2020 t/m 3 januari 2021 is in Obe,
het podium voor literatuur, kunst en taal, de expositie
‘NOORDZICHT | Zoltin Peeter, een neo-romanticus in
Friesland’ te bekijken. In deze tentoonstelling word je
meegenomen in de wereld van kunstenaar Zoltin Peeter. Zoltin Peeter (Amsterdam, 1942 - Hallum, 2019)
liet zich inspireren door het IJslandse landschap: een
landschap vol bergen, watervallen en vlaktes. Zijn ervaringen en kijk op dit landschap vertaalde hij naar
zijn eigen beeldtaal waarmee hij iets los wilde maken
bij de kijker en waarmee hij de kijker nieuwsgierig wilde maken. Zijn werk geeft zicht op hoe hij de overweldigende kracht en de vormen van de natuur zag en
ervaarde.
December 2020
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Gerarduskalender 2021
De Gerarduskalender, elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender,
uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met
elke dag een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder
het motto:
Elke dag een beetje spirit!
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels
en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de
dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten
goed aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.
www.kloosterwittem.nl / www.gerarduskalender.nl
De kalender kost € 7,95 en is verkrijgbaar bij:
			
Dine Mous 0514 581706
		
Jitske Mous 0514 854899
Graag eerst even bellen en zelf afhalen. Indien mogelijk gepast betalen.
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December en daarna…
We hopen dat we in december het oud papier weer huis
aan huis kunnen ophalen,
zodat iedereen al het opgespaarde papier voor
de jaarwisseling langs de
weg kan zetten en hiermee
kwijt is. December is namelijk een cruciale maand…
Vanaf januari stopt het ophalen namelijk. Dan wordt er geen
oud papier meer opgehaald. Iedereen krijgt een extra
container bij huis voor het papier.
Door de recente aanbesteding van de gemeente is
het helaas niet meer interessant om oud papier in te
zamelen. Als OV betreuren we dit enorm, want we
weten hoe belangrijk deze inkomsten zijn voor onze
school en onze kinderen. Dit besluit heeft flinke consequenties voor de begroting. Ouders worden hierover verder geïnformeerd op de Ouderavond die gepland staat.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging RKPC De Toekomst

Strandpaviljoen en recreatieterrein De Hege Gerzen
ligt op een unieke locatie in Gaasterland bij de Oudemirdumer Klif aan het IJsselmeer. Je kunt er terecht
voor een heerlijk dagje recreëren aan het strand.
Deze zomer heeft een opmerkelijke ontwikkeling
plaatsgevonden: De ook in BMR populaire speeltuin
Van Sybrandy bij Rijs werd verhuisd naar de Hege
Gerzen.
In 1964 opende boerenzoon Rients Sybrandy aan
de Jan Schotanuswei bij Rijs Sybrandy’s Vogelpark.
Daarvoor was er al sinds 1920 een speeltuin bij Hotel
Jans, maar die was al een beetje in verval. Het nieuwe speelpark werd een begrip in de regio en kreeg
landelijke bekendheid. Vijf jaar geleden besloten de
eigenaren het park te verkopen. Dat ging niet zomaar.
Pas nadat ze kenbaar hadden gemaakt, dat het park
definitief werd gesloten, kwam er actie. Sjerp Jaarsma
nam na dit bericht op 15 april 2019 contact op met zijn
December 2020

vriend Simon Sybrandy om de redding van het speelpark te bespreken. En dat had succes! Het plan werd
een verhuizing naar het terrein van de Hege Gerzen.
Daarmee werd voorkomen dat het speelpark op de
veiling kwam, waardoor het zo goed als zeker voor
Gaasterland verloren zou gaan. De Gemeente, die
grondeigenaar is, heeft zeer positief meegewerkt en
zelfs een lening verstrekt, die de basis werd van de
financiering. De Club van 500 werd opgericht en daarmee kwam de benodigde financiering rond. Voor wie
dat wil: je kunt nog meedoen! Kijk daarvoor op de site
van de Hege Gerzen of stuur een email naar
info@hegegerzen.nl

De speeltuin, die nu Hege Gerzen-Sybrandy Speel
en Natuurpark heet, bevindt zich op de plaats waar
eerst de luchtkussens waren. Op 20 juli was het zo
ver, het park kon weer open! Ondanks de Corona-tijd
werd het een succes. Kinderen tot 12 jaar konden
naar hartenlust spelen, en voor (groot) ouders golden
natuurlijk de Corona regels, zoals 1,5 meter afstand
houden. Het bleek geen beletsel en het speelpark is
een succes.
Nu is er een winterstop, maar op goede vrijdag
2 april 2021 gaat de Hege Gerzen weer open. Intussen wordt aan een volgend plan gewerkt: een blote-voeten-pad en programma voor natuureducatie!
We zijn benieuwd.

Wist je dat . . . . .
•

De RABO weer flink heeft uitgepakt met hun
actie Rabo ClubSupport?
Er werden leuke donaties gegeven aan:
De Gidsen, BEO, de Voetbalvereniging, KBO
Bakhuizen,
Bakhústerheech
Sjongers,
Sportvereniging Bakhuizen en Tennisvereniging Bakhuizen.

•

De ingangsdatum van de Omgevingswet
is vastgesteld op 1 januari 2022?

•

De Gemeente inspraak verleent aan de
inwoners voor de groenstrook langs de
Hollewei?
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Smals doet alsnog een poging
om tot zandwinning te komen

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

Op 5 november heeft een zitting plaatsgevonden van
de Raad van State. Er was namelijk een bezwaar
ingediend door de firma Smals tegen het afwijzend
besluit van de gemeente De Fryske Marren. De taak
van de Raad is te toetsen of de gemeente juist gehandeld heeft. Zij gaat dus niet een besluit nemen of de
zandwinning er komt of niet. Het was een spannende
zitting en vooral voer voor juristen. Maar voor wie het
wil zien: de volledige video van de uitzending staat op
You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=RimYvFkducE  
Op het plaatje hierbij kun je de positie van het zandeiland midden in het Natura 2000 gebied zien.
Het komt er op neer dat Smals wil praten over verzachtende maatregelen, om de zandwinning alsnog
te realiseren. Daarnaast vinden ze dat de gemeente
niet “zomaar ineens” had mogen afwijzen. De Gemeente heeft het tegendeel juridisch onderbouwd.
De Raad moet binnen 12 weken een uitspraak doen,
na januari horen we meer.
Chris van Eeghen en Baukje Miedema uit Mirns waren bij de zitting aanwezig en hebben als belanghebbenden ook hun woordje gedaan. Onderstaand doet
Baukje verslag van hun bezoek aan de Raad in Den
Haag:
Tongersdei 5 novimber reizgen Chris van Eeghen en
ik tegearre nei De Haach om de kustbewenners te
fertsjintwurdigjen yn de harksitting oer de sânwinning.
Wij koene ús as belanghawwenden foegje yn it proses tusken De Gemeente en Smals. Yn de praktyk
hâldt dat yn dat je yn 5 minuten fertelle meie wat jo it
belangrykst fine.
Wat in frjemde wrâld is it op ’t heden. De trein nei De

6

Op ‘e Hichte

Haach wie leech, op in stik as wat skoalbern nei. En
ek yn  it sintrum fan De Haach wie net in minske te
bekennen. Fan it stasjon nei it gerjochtshôf rinne je bij
allegearre kantoaren lâns en seagen wij eins allinnich
mar folslein keale romtes. Yn it gerjochtsgebou stie
lokkich om de meter in boade om je nei de goeie seal
te lieden, dat kompensearre it wer wat.
Ik moat sizze, ik wie nochal bliid mei de rjochters. Se
hiene de saak dúdlik hiel goed taret. In oersichtlike
aginda en útlis. Skerpe fragen foar beide partijen mar
tagelyk alle romte en tiid foar de advokaten fan gemeente en Smals om har saak ta te ljochtsjen. Sa fel
as de toan fan Smals wie yn it beropskrift, sa kalm en
meigeand wiene se hjir. Har punt komt hjir op del: se
wolle hiel graach mei oanpassingen en ferbetteringen
alsnoch los. Se fine ek dat se dêr rjocht op ha. Nei
sa’n lange gearwurking past it de gemeente net om
ynienen klapboem ‘Nee’ te sizzen, neffens Smals.
Der tsjinoer stelde de gemeente-advokaat dat fierder
praten gjin sin hie, want de rie woe en wol de sânwinning sawysa net mear. Op it ein fan de rit is troch de
ynbring fan natuerorganisaasjes en bewenners dúdlik wurden dat de ynpakt op de natuer, it sicht en de
mooglike lûdshinder te grut wêze sil.
Ja, de foarljochting fan Smals wie fan it kaliber ‘alles
falt ta’. Yn de rjochtseal bliek dat ek noch wer ris. Op
de fraach hoe grut it foarlân (it lân om de fabriken hinne) no werklik wurde sil sei frou Reijnders, direkteur
fan Smals: “Dat voorland ligt onder water”. Dat is wol
in belangryk punt, want it totaal (fabryksterrein + foarlân) mei mar 7 ha wêze neffens it Barro en yn de MER
stiet dat it 17 ha is. Ik foel hast fan de stoel. Under
wetter? De gemeente hat ôftwongen dat op it foarlân
dunen fan 12 meter heech komme sille om de oanblik
fan it fabrykskompleks te fersachtsjen, dêrfandinne
dy 17 ha. It stiet lang en breed yn de MER beskreaun.
Hjir waard fierder gjin oandacht oan bestege, dat ik
ha dit punt op it ein fan de sitting noch neamd, hooplik
dúdlik genôch.
De gemeente-advokaat hat him goed ward, en de gemeente stiet ek wol yn har rjocht, wat je sa om je hinne hearre. No mar ôfwachtsje wat de útspraak wêze
sil, dy kinne wij sawat ein jannewaris ferwachtsje.
Alle ynformaasje oer de sânwinning stiet ek op ús
site: https://geenzandindustrieijsselmeer.nl/

In de kerktoren van de Sint Odulphuskerk in Bakhuizen hangen 3 klokken. Elke klok heeft zijn eigen
naam: Sint Jan, Sint Fredericus en Sint Odulphus.
Vroeger werden deze klokken met de hand geluid
door aan de touwen te trekken die bij het hoofdorgel
hingen. Tegenwoordig wordt dit allemaal automatisch
gedaan.
Maar wanneer en waarom hoor je de klokken?
Elke dag wordt één klok automatisch geluid om
08.00u, 12.00u en 18.00u. Op het hele uur slaat een
hamer een x aantal keer op de grote klok om het uur
aan te geven, op het halve uur slaat de hamer één
keer op de klok.
Als er op zondagochtend (of zaterdagavond) een viering is in de kerk, dan worden er 2 klokken geluid vanaf een kwartier vóór aanvang. Bij feestelijke vieringen
worden zelfs alle drie klokken geluid. Op woensdagochtend is er ook een viering in de parochiezaal –
hiervoor wordt de kleine klok geluid vanaf 09.15u.
Daarnaast is het traditie dat bij het overlijden van
een parochiaan of (oud-)inwoner van Bakhuizen de
klok wordt geluid. De grote klok wordt om 09.00u of
16.00u 10 minuten lang geluid als boodschap aan
het dorp dat er iemand is overleden. Ook op de dag
van de begrafenis zelf luidt de klok als de overledene
van huis of bij binnenkomst van het dorp naar de kerk
wordt gebracht. Dat betekent dat je op dat moment in
het dorp dus een rouwstoet kunt tegenkomen en het
is dan gepast om even van je fiets te stappen of je
auto aan de kant te zetten. Na de uitvaart in de kerk
begeleiden de klokken de overledene naar de laatste
rustplaats op ons kerkhof.
Tenslotte worden de klokken ook op speciale momenten geluid. Aan het begin van de Coronatijd hebben
de klokken een aantal keer op woensdagavond geluid als teken van hoop. En uiteraard worden de klokken ook geluid bij de overgang van het oude naar het
nieuwe jaar.

Aksjegroep Murns,
Baukje Miedema

De klokken van de Sint Odulphuskerk
* Bim bam bom – bim bam bom *
Als je in Bakhuizen woont, dan hoor je regelmatig de
kerkklokken luiden. Maar wanneer en waarom luiden
de klokken? En hoeveel klokken zijn er eigenlijk?
December 2020
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Kreidler Florett uit 1968
Op een regenachtige middag zat ik in oude “meuk” te
rommelen en vond daar ook nog een instructieboekje
van een Kreidler Florett uit 1968.

Wist je dat . . . . .
•

Deze brommer heb ik, door het verplicht dragen van
een helm, verkocht aan iemand uit Bakhuizen.
Mijn vraag is of deze brommer nog rijd/bij iemand in
de schuur staat. Misschien weet de koper er meer
van.
Het framenummer staat in het boekje 1095830.
Ik zou graag contact met de eigenaar willen hebben.
Vriendelijke groet,
Piet Rienstra
Nijemirdum
0646678599 of mailen naar rienstrapiet@gmail.com

De gemeente van plan is de aanvraag voor de
bouw van een nieuw koepeltje op bij de Mirnser
Klif goed te keuren?

Heeft U . . . .
belangstelling voor een schilderij
gemaakt door
wijlen mijn broer Douwe Pot.
Kom dan op
zaterdagmiddag 19 december
van 15.00 tot 17.00 uur
naar zijn woning Middenpaad 8
een schilderij uitzoeken en gratis meenemen.
Oant dan
Tryntsje de Vreeze Pot

Wist je dat . . . .

noot redactie: foto geeft een beeld van het model.

•

je ook mee kunt helpen met Op ‘e Hichte, bijvoorbeeld als correspondent of als redactielid?

•

er bestuursfuncties vrijkomen in het bestuur van
Dorpsbelang? En dat je je kunt aanmelden?

Voor degenen die zich ingeschreven hebben voor
een glasvezelaansluiting, de werkzaamheden vorderen gestaag.
Gestart in Terherne richting Bakhuizen is een behoorlijke afstand. Maar zoals gezegd de graafploegen komen langzamerhand dichterbij. In de maanden september t/m november zag je de mensen van BAM via
Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten uiteindelijk Wijckel
bereiken.
De woningschouw is inmiddels in Bakhuizen uitgevoerd. De verwachting is dat in het 2e kwartaal van
2021 gestart wordt met de graafwerkzaamheden in
BMR. Via Oudemirdum en Mirns komt de graafploeg
richting Bakhuizen.
Heeft u nog vragen over glasvezel, kijk dan op: https://www.deltafibernetwerk.nl/klantenservice/
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Sinds kort maken wij gebruik van ‘BeterDichtbij’. Dit is een app op uw telefoon of computer waarmee u heel
eenvoudig en in een veilige omgeving vragen kunt stellen aan de huisartsenpraktijk. Ook kunnen wij gemakkelijk
communiceren met u en bijvoorbeeld bloeduitslagen doorgeven of u herinneren aan u afspraak. Dit is een manier
van communiceren waar ook het Antonius ziekenhuis bij betrokken is.
In het Antonius ziekenhuis Sneek wordt deze app op dezelfde manier gebruikt. U kunt dus ook gemakkelijk een
vraag stellen aan uw specialist.
U kunt op elk moment van de dag een bericht sturen.
Wij lezen uw bericht alleen tijdens openingstijden van de praktijk. Het kan zijn dat we de vraag pas na een enige
tijd zien, daarom is dit niet bedoeld voor spoedvragen.
Voor spoed belt u altijd naar de praktijk en buiten openingstijden met de dokterswacht.
Beeldbellen kan ook via BeterDichtbij.
Om deze app te kunnen gebruiken, moet u uitgenodigd worden door uw zorgverlener (de huisarts of uw specialist
in het ziekenhuis). Vervolgens registreert u zich eenmalig voor BeterDichtbij. Vanuit de huisartsenpraktijk starten
wij met het uitnodigen van patiënten die frequent contact met de praktijk hebben, zoals de patiënten die bij de
praktijkondersteuner komen. Wilt u graag gebruik maken van BeterDichtbij, dan kunt dit aangeven bij de assistente.
De voordelen op een rij: veilig, eenvoudig contact. De gesprekken kunt u altijd na lezen. U kunt op elk moment
van de dag een bericht sturen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.beterdichtbij.nl
Sinds dit jaar kunt u uw aanmelden voor het ‘Patiëntenportaal’ in ons praktijk. Via dit portaal kunt u een deel van
uw eigen dossier inzien. U kunt van alle contacten met de praktijk de conclusie/diagnose inzien en de behandeling
of gemaakte afspraken. Deze gegevens kunt u inzien vanaf de periode van 1 juli 2020 tot heden. De medicatie,
uw bloeduitslagen en specialistenbrieven die wij ontvangen en in u dossier zetten, kunt u ook zelf inzien. Via dit
portaal kunt u in een vraag stellen of foto’s sturen via een zogenaamd elektronisch consult. Ook medicatie herhalen kan via dit portaal. Dit portaal is een veilige omgeving en u dient u hier eerst voor aan te melden. Vervolgens
verifiëren wij of u bent wie u zegt te zijn. Dit doen wij door de telefoon of wij vragen u lang te komen in de praktijk.
Meer informatie kunt u vinden open de website www.open-eerstelijn.nl. Via de link ‘ik ben patiënt ‘.

Natuurlijk blijft het nog altijd mogelijk om te bellen of te mailen!

Skuniadyk 12, 8574 TR Bakhuizen, T 0514 58 12 87, info@huisartsbakhuizen.nl
www.bakhuizen.huisarts-plus.nl

SUDOKU

December 2020
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36% van de enquêtes is ingevuld.
66% koos voor het beter onderzoeken van de mogelijkheid van dorpshuis en school in één gebouw.
33 % wilde liever de school apart.
Wat er aan vooraf ging:
Uit het haalbaarheidsonderzoek van bureau BCN bleken verschillende opties voor locaties en gebouwen voor
dorpshuis en school mogelijk. Voor-,  nadelen en kosten van de opties zijn daarbij op een rijtje gezet. Er was geen
tijd om te kijken naar sociale, maatschappelijke aspecten en leefbaarheid voor onze dorpen.  De gemeente moet
namelijk voor eind 2020 besloten hebben of ze geld beschikbaar stellen voor de (ver)bouw  van de basisschool.
Bû1D wilde dat graag wel uitgezocht hebben voordat er besluiten worden genomen. Bû1D voelde zich niet gerechtigd om dat voor het dorp te eisen. Vandaar de enquête.
Vervolgens hebben Douwe Boonstra en Suzanna Bekkema als vertegenwoordigers van Bû1D ingesproken op de
raadsbijeenkomst op 23 november, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering.
Tussen het moment dat dit geschreven wordt en dat u het leest stemt de raad over het toekennen van het bouwkrediet: op 7 december.
De BMS is de in Leeuwarden gevestigde Bisschop Möller Stichting, waaronder onze basisschool valt.
Bû1D is de werkgroep die onderzoekt of een nieuwe school en dorpshuis onder 1 dak zouden kunnen. Bû1D
bestaat uit vertegenwoordigers van het Geartebestuur, dorpsbelang BMR, werkgroep Better Bakhuzen, de Sint
Odulphusparochie, mensen die zich betrokken voelden als dorpshuisgebruiker, als dorpsbewoner of als ouders
van Bakhuister kinderen. Ruud van den Berg, Geert de Ridder, Veronique Bijlsma, Jan Boonstra, Douwe Boonstra, Robert Terpstra, Julia Reekers, André van der Weij, Tryntsje Stienstra, Suzanna Bekkema, Harmen Bijlsma
zitten of zaten daar in.
Wylst Bû1D mei it personiel fan skoalle yn gesprek miende te wêzen oer in mooglik mienskippelik plan hearden
se yn maart 2020 tafallich dat de BMS bouwkrediet by de gemeente oanfrege hie.
De gemeente is wettelik ferplichte dêr yn itselde jier in beslút oer te nimmen.
Bû1D hat yn in gesprek mei de wethâlders de frustraasje oer it proses, mar ek de kânsen en mooglikheden fan in
mienskippelik gebouw sa goed oerbrocht, dat de gemeente in ‘spoed-haalbaarheids-ûndersyk’ útfiere liet.
Spoed, dus it ûndersyk fan ferskillende opsjes  gong oer lokaasjes, kante meters en kostpriis.
Konklúzje: De kostpriis hinget foaral ôf fan it tal kante meters. Foar- en neidielen binne foar de ferskillende partijen
ferskillend.
Oanbefeling (û.o.): ûndersykje as der noch mear kante meters te winnen binne yn in mienskippelik te brûken
gebouw en sjoch as de partijen dat mei elkoar wolle. Helaas sjocht de BMS dêr it nut net fan yn. Sels net nei in
bemiddelingsgesprek.
Bû1D woe dêrneist graach ûndersocht hawwe welke opsje it bêste wêze soe foar de leefberens yn Bakhuzen,
Mirns en Riis yn de kommende 40 jier.
As dêr út komme soe dat de skoalle apart it bêste is, dan hat Bû1D dêr frede mei; it is dan goed ûnderbouwd.
As der út komme soe dat alles ûnder1Dak it bêste is, dan meije we hoopje dat de BMS dêr ek fan oertsjûge wurde
kin.
Beide ûndersiken nimme tiid. Dan moat it bouwkrediet op pauze setten wurde. Dat is in grut beslút, dus dêrom woe
Bû1D fan ‘it doarp’ witte  wat it woe.
Fan dêr de enquête. 36% is in tige goede respons op in enquête en 2/3 is in dúdlike meerderheid.  Mar de 1/3 dy’t
leaver de skoalle apart hat is in grutte groep, dêr moat rekkening mei hâlden wurde.
Bû1D betanket alle minsken dy’t de enquête ynfuld hawwe. It toande jimme belutsenheid by it doarp.
Op 23 novimber hawwe Douwe Boonstra en Suzanna Bekkema foar Bû1D ynsprutsen by ‘it petear’ mei de gemeenteried en fragen beantwurde. De útslach fan de enquête is ek mei de riedsleden dield.
Der wurdt (is) 7 desimber troch de gemeenteried besletten of’t it jild foar de skoalle beskikber komt op basis fan it
plan dat troch skoalle ynlevere is.
Tryntsje Stienstra
10
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De opmerkingen onder de enquête
voorstanders school apart:
**)

School is aan de BMS
Huidige locatie school/gebouw is beter, zorgt voor beter ontwikkelde onderwijsvoorziening -blijkt uit
onderzoek van school**)
Renovatie beide gebouwen is beter, want afbreken is kapitaalvernietiging
Zijvleugel Gearte (blokhut&peuter) afbreken: kan wel bij de rest in (2x).
t.a.v begeleidende tekst: onduidelijk, tendentieus, kan op basis hiervan geen keuze maken, anoniem
(wie zijn BÛ1D?)
warmtepomp installeren
er is enkel gekeken naar vierkante meters en euro’s. Er is geen onderzoek geweest waarin verschillende locaties qua
onderwijsvoorziening met elkaar vergeleken zijn: dat wilden we juist afdwingen met deze enquête!

voorstanders mogelijkheid alles onder 1 dak:
+
-

opdracht aan gemeente: zorg dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld; zorg dat
het besluit wel zo snel mogelijk genomen wordt; geen tijd meer voor feodale beslissingen
locatie school in centrum is beter
onder 1 dak is beter + dan ook energie-neutraal+ alles nieuw+ win-win voor jong&oud
poppodiumzaal moet wel blijven
t.a.v. begeleidende tekst: zeer duidelijk en goed uitgelegd, te lang voor de gemiddelde lezer

Kennismaking met nieuwe bestuursleden van De Gearte
Janneke Dierdorp – secretaris Beheerscommissie
Als je dit leest, ben ik net 60 geworden. Ik woon in Molkwerum en werk op de Modevakschool. Meestal woon ik
dus de ledenvergaderingen bij. Aangezien er ook deze keer een grote vraag was naar nieuwe bestuursleden, kon
ik niet achterblijven. Het is fijn als iedere gebruiker in het bestuur vertegenwoordigd is. Vanaf november jl. heb ik
de functie van secretaris binnen het bestuur, maar ik help ook als vrijwilliger bij evenementen. Laten we hopen dat
die tijd niet lang uitblijft! Ik wens jullie nog het allerbeste en een goede gezondheid toe.
Johannes Konst – voorzitter Beheerscommissie
Ik ben een geboren en getogen Bakhúster en heb sinds september jl. het voorzitterschap van de Beheerscommissie op me genomen. Ik werk momenteel  voor de IT-afdeling van een grote mbo-school in Zwolle, waar ik me
bezighoud met het oplossen van allerlei problemen en met de automatisering. Ik heb redelijk wat ervaring met het
organiseren van evenementen en met aanverwante zaken, die zich in De Gearte voordoen.
Nienke van Dongen – secretaris MFC De Gearte
Vanaf oktober jl. stel ik in samenwerking met de overige bestuursleden het beleid vast voor De Gearte. Ook zie
ik toe op de dagelijkse gang van zaken in dit belangrijke centrum van Bakhuizen, Mirns en Rijs. Ik woon sinds
december 2019 met mijn gezin aan de St. Odulphusstraat en werk als zelfstandige scriptiebegeleider, jurist en
redacteur. Het liefst zie ik De Gearte in volle bloei, alleen is dat op dit moment (met geluk) een lentewens. Met veel
plezier draag ik nu al mijn steentje bij aan onze mooie gemeenschap, door plannen te maken en administratieve
zaken in orde te maken.

December 2020
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Rectificatie in de opbrengst voor het KWF
In de krant van oktober is een foutje geslopen in de opbrengst van Mirns. Dit moet zijn € 121,07.

Hierbij een overzicht wat er tijdens de collecteweek is opgehaald voor het KWF
Collecte

QR-code

Winkelbusje bakkerij
Spar
Totaal
Bianca (incl.
verkoop mondopbrengst
verkoop mondkapjes) kapjes
24,00
111,49
60,00

Bakhuizen

682,74

Mirns

121,07

Rijs

145,50

130,00

949,31

154,00

Totaal

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
Lionsclub “Balk, Tusken Mar & Klif”

Inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank en
oud & vreemd geld voor blinden in de 3e wereld ook dit jaar weer in
BAKHUIZEN
Sinds 2012 organiseren Lionsclubs jaarlijks een landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten.
Die waardepunten worden door Douwe Egberts omgewisseld tegen pakken koffie ten gunste van voedselbanken.
Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in Nederland dichter bij elkaar brengen. Koffie kan
gezien worden als een uitnodiging om contact te maken en door dat contact worden onderling bestaande banden
versterkt. Douwe Egberts heeft dan ook toegezegd alle donaties met 15% te verhogen!
De huidige inzamelingsactie vindt plaats gedurende de maand december 2020 De actie zal
ook ditmaal worden gecombineerd met het inzamelen van oud een vreemd geld. De Nederlandse Lionswerkgroep Blinden zamelt al jaren oud en vreemd geld in. Via eigen wegen wordt
dit geld omgewisseld in euro’s en voor iedere 10 euro kan in de 3e wereld een blinde die lijdt
aan staar worden geopereerd, waarna men weer normaal kan zien.
Bijna iedere Nederlander heeft oud of vreemd geld in huis liggen waar niets mee wordt gedaan. Dankzij deze actie is er nu een prachtige bestemming voor.
Zowel de Douwe Egberts waardepunten als het oude en vreemde geld kunnen in de geplaatste dozen worden gedeponeerd.

Er staat reeds een inzamelingsdoos bij:

FLAPPER,

St. Odulphusstraat 18 in BAKHUIZEN.
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Bedankje
Lieve mensen,
Bij deze willen wij, Martin en ik, u hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en steun die wij tijdens mijn ziekte en verblijf in het
ziekenhuis hebben mogen ontvangen.
Nu gaat het redelijk de mij hoor!!
En als ik wakker word zing ik:
Oh wat ben ik toch blij
om een”Bakhuster” te zijn.
De kinderen zijn vrolijk
De mensen zijn lief
Houden zo alstublief
Wij wensen u een goede jaarwisseling .
Lieve groet Martin en Truus van Hagen

INZAMELING POSTCODELOTERIJKAARTEN OPNIEUW EEN GROOT SUCCES.
Ook in 2020 is de inzameling van cadeau kaarten van de postcodeloterij, een groot succes geworden.
Veel deelnemers van de postcode loterij weten nu dat de Voedselbank goed geholpen wordt met het schenken van
de niet gebruikte cadeaukaarten.
Op de inleveradressen in onze regio zijn dan ook veel kaarten binnengekomen.
Met daardoor een fantastisch resultaat, de Voedselbank kan de komende tijd met de lang houdbare levensmiddelen weer veel voedselpakketten vullen.
Het aantal ontvangen kaarten is dit jaar bijna verdubbeld, daarvoor zijn wij u bijzonder dankbaar.
Ook dank aan de inlever adressen in onze regio, die het mogelijk maakten om in uw directe omgeving de kaart in
te leveren.

December 2020
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Thema - Azië
Bij ons op school werken we in thema’s. We zijn nu
veel bezig met sinterklaas en kerst, maar groep 6/7/8
is ook bezig met het thema Azië. Elke dinsdagmiddag
lezen we een tekst over het thema. We hebben het

Bij ons op de Deel hebben we
een thema muur. Hier hangt
allemaal informatie over Azië.
Sommige kinderen hebben ook
spullen meegenomen die bij dit
thema horen. Na het lezen van
de teksten maken we tijdens
crea iets over Azië. We hebben
allemaal een Indische olifanten gemaakt en deze hangen
als slinger bij de thema tafel.
Indonesiërs zien de olifant als
een heilig dier. Afgelopen week
hebben we wajang poppetjes
gemaakt van papier en stokjes. Hiermee gaan we nog een
schimmenspel doen.

afgelopen weken over verschillende landen in Azië
gehad.
Onze eerste tekst ging over Indonesië. We leerden dat
er in Indonesië vier landschappen zijn: de vulkaan, de
savanne, bergenlandschap en het tropische regenwoud. Ook leerden we dat ‘selamat datang’ welkom
betekent. Muziek en dansen is erg belangrijk voor de
mensen in Indonesië.

Groetjes,
Siebrig de Boer en Eefke de Witte
Groep 7/8 – RKPC de Toekomst

We hebben in een andere tekst gelezen over China.
In dit land wonen 1,3 miljard mensen en dat moest
minder worden. De Chinezen mochten van 1979 tot
2015 maar één kind per gezin hebben. Sommige kinderen uit ons klas zouden dan niet geboren mogen
worden. Vanaf 2015 mochten ze gelukkig twee kinderen per gezin hebben. In deze tekst stonden ook
een paar moeilijke woorden zoals de acupunctuur, dat
is medische behandeling met naalden (oorspronkelijk

chinees). De sawa, dat is een rijstveld dat bijna altijd
onder water staat. In de sawa’s zwemmen ook vissen
tussen het rijst. Die vissen worden op gegeten of ze
laten ze zitten voor de larven en muggen. Die worden
door deze vissen opgegeten.
14
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Verwen jezelf en help een naaste in deze decembermaand.
Wat gaan we doen:
We gaan de hele maand december tapas maken.
Een plank met verschillende hapjes, vis/ vlees/ vegetarische
mini gerechtjes.
Een tapas plank uitermate geschikt voor bij de borrel, als welkomst hapje of anders.
De leus verwen uzelf en help een ander;
Wanneer u een tapasplank voor uzelf besteld steunt u ook
een tapasplank welke naar een gezin gaat die afhankelijk is
van de voedselbank gaat. Uiteraard kunt u ook een tapasplank bestellen voor uzelf of een ander!
Wij zorgen dan dat de tapas bij de voedselbank terecht komt.
Vanuit daar zal de logistiek verder gaan tot bij de gast thuis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.
Wij wensen u fijne feestdagen.

Tapas plateau met huisgemaakte:
Vis:
Zalm/ garnalen/ makreel/bladerdeegvishapjes/coquille
Vlees: paté/ mini saté/ pastei/ gehaktballetjes/ buikspek
Vega: Quiche/ gevulde champignon/ cherry tomaatjes met
coucous/bruchetta’s/ geroosterde groenten
Of een mix
U mag ook uw voorkeur geven.

Dagelijks te bestellen:
Sandra Abbing, 06-38427700 / info@denieuwemelkfabriek.nl / Buorren 11, 8584 VB HEMELUM (Friesland)
Matthijs de Korver, 06-83161102 / Matthijs@aligotecatering.nl / Buorren 11, 8584 VB HEMELUM

Bezorging van Op ‘e Hichte
Anneke en Piet Bosma en kinderen gaan Bakhuizen verlaten. In de buurt Op ‘e Hichte zullen we ze gaan missen. Ze bouwen een nieuw huis in Balk, en in maart wordt hun huis overgedragen aan nieuwe bewoners.
Piet was ook degene die de distributie van onze dorpskrant coördineerde. Dat houdt in dat hij contact onderhield
met de bezorgers, de bezorglijsten bijhield en de kranten portioneerde en bij de bezorgers afleverde. We willen
hem hier graag publiekelijk enorm bedanken voor zijn bijdrage aan het dorp.
Super bedankt!
Dat laat wel een leemte achter, want hij heeft nog geen opvolger. Ben
jij de persoon die ons uit de brand gaat helpen? Of weet jij iemand die
we zouden kunnen benaderen?
Stuur even een berichtje naar :
op.e.hichte@bakhuizen.nl
Redactie Op ‘e Hichte

December 2020

Distributie koets van Piet Bosma
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Project ERG van Better Bakhuzen
Als onderdeel van Better Bakhuzen is het project ERG (Entrees, Routes en Groen) bezig met wat leuke ideeën
voor de openbare ruimte. Het eerste is een initiatie van Sjouke Reekers. Hij merkte op dat bruggen en waterwegen
doorgaans een naam hebben, maar dat in onze omgeving naambordjes vaak ontbreken. Bij de Schaarslijpersbrug over de Sminkefeart zien we bijvoorbeeld wel een naambord.
ERG heeft inmiddels een plan ingediend bij de gemeente. Bijvoorbeeld de brug over de Bakhúster Feart. Deze
brug heeft geen naam en ook de naam van de feart
wordt niet vermeld. De naam Bakhúster Brêge leek ons
wel passend.

Ook wil ERG namen voor de Blokjes Brêge (entree van
Rijs) en voor de Wite Brêge (Leise Leane) vermeld hebben op bordjes.
De namen geven vaak een historisch perspectief en je
komt ze tegen op verschillende wandelroutes en fietsroutes.
Door Herman Melchers is nog een idee aangedragen:
Het Pypke, een duiker onder de Mirnserdyk, bij de kruising met de Breelanswei en de Wieldyk. De projectgroep
ERG zou It Pypke graag in oude glorie hersteld zien worden, waarbij het hekwerk aan beide zijden van de weg weer teruggebracht wordt. Op de historische foto kun je
zien hoe het er ooit uitgezien heeft.
Een dergelijk markant historisch punt vormt een verrijking van de omgeving Mirns / Bakhuizen. Voor inwoners gaat
hiermee een stukje verleden weer leven.
Dit laatste idee wordt dezer dagen ingediend bij de gemeente.

December 2020
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Bakhuizen op dinsdag blijft gewoon!
Het realiseren van een heuse wandelclub is wel een
heel project, maar we pakken het wel op. De eerste
stap is om wat geld bijeen te krijgen. We hebben daarom een aanvraag ingediend bij het Buurtfonds van de
postcode-loterij. Zodra we daar bericht van hebben
gaan we door. We houden jullie op de hoogte.

Nij Talint Orkest Súdwest
Muziekvereniging Euphonia Bakhuizen start volgend
jaar met een superleuk muziekproject voor volwassenen: Nij Talint Orkest Súdwest. We doen dit samen
met de muziekverenigingen van Stavoren/Warns e.o.,
Workum, Koudum, It Heidenskip en Parrega. De organisatie is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem.
Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument
willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken
je geweldig? Dan is dit jouw kans! Bij Nij Talint Orkest
Súdwest leer je beide in 10 repetities en we sluiten de
repetities af met een feestelijk eindconcert! Muzikale
ervaring is niet nodig – plezier in samen muziek maken staat voorop.
De precieze startdatum volgt nog, maar denk je nu al:
dit is iets voor mij? Laat het ons weten, dan houden
we je op de hoogte. Dit kan via nijtalintorkest@gmail.
com of 06 – 11 641 742 (Annewiep Bloem).
Meer informatie over Nij Talint Orkest vind je op:
https://www.facebook.com/nijtalintorkest/

Dorpshulp BMRH
VOOR VERVOER
VOOR EEN PRAATJE
VOOR EEN RITJE DUOFIETS
VOOR EEN KLUSJE
VOOR COMPUTERHULP
VOOR EEN GEZELLIGE MIDDAG

0651444556

Onze leuke activiteiten liggen grotendeels stil vanwege de tweede Corona golf. Maar het wandelen op
dinsdagochtend gaat gewoon door! Gelukkig maar,
want voor een groepje oudere wandelaars is dit een
belangrijke activiteit om elke week naar uit te kijken.
We hopen dat het aansluitend koffiedrinken in De Gearte ook snel weer kan. Bel Dorpshulp als je mee wilt
doen.
Het idee kwam op om van dit clubje een serieuze
wandelclub te maken. Dus meer mensen, ook andere bestemmingen, mogelijk langs bezienswaardigheden, langere afstanden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we met de Gaasterland-bus ergens naar
toe gaan. En geen nood: de kleine wandeling door
18

Dan nog even over het lidmaatschap. Dorpshulp is eigenlijk niets anders dan een handige manier om allerlei sociale activiteiten te bundelen en te organiseren.
Het is echt bedoeld voor iedereen die in Bakhuizen,
Mirns, Rijs of Hemelum woont. Of het nu gaat om een
bezoekje aan een eenzame oudere, of om even te
gaan helpen: iedereen kan iets voor een ander betekenen, en iedereen heeft wel eens behoefte aan hulp,
of zo maar wat gezelligheid. Ons motto is niet voor
niets: foar elkoar mei elkoar.
Dus doe mee en bel even, of je nu 40 of 80 bent.

Jeu De Boules
Door Covid 19 zijn we allemaal uit ons normale doen
en dat geldt ook voor ons sportgebeuren!
Als bestuur hadden we graag een clubkampioen[en]
willen huldigen maar door eerst genoemde feit hebben we geen competitie kunnen spelen. Ook spelen
tegen een vereniging uit de buurt was niet mogelijk.
Het oudejaarstoernooi met voetbal en tennis kan dit
jaar ook geen doorgang vinden, wat afgelopen jaar
een zo’n groot succes was!
Na de winter zullen we het op en om de baan moeten
opknappen, maar daar hoor je t.z.t. het nodige van.
We kunnen ook geen vergadering houden maar we
kunnen je wel mededelen dat we er financieel goed
voor staan.
Mocht je na dit te hebben gelezen enthousiast geworden zijn om dit leuke spel te willen spelen kom dan
op donderdagmiddag (in de winter) en op donderdagavond (in de zomer) naar het Jeu De Boules terrein
aan de Nagelhoutlaan. En uiteraard kun je op elk gewenst moment van de dag een balletje gooien!
Wij wensen u allen (hoe moeilijk het ook kan zijn
in deze pandemie) toch fijne Kerstdagen en een
Gezond 2021 toe.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:
Sjouke Reekers, Havenstraat 2, Bakhuizen
telefoon 0514582040
of per e-mail: sjoukemieke@gmail.com
Het bestuur
Op ‘e Hichte

Interview met Jeannette Rijs
24 november 2020
De bewoners van De Steke 3
Op een mooie herfstdag mocht ik Jeannette Rijs (36)
interviewen in haar praktijk, een verborgen oase in
haar huis aan De Steke.
Sinds 27 januari van dit jaar woont zij hier met haar
vriend Luiten Vroom (39) en hun kinderen Louna (9)
en Faye (7). Vlak voordat Luiten in 2003 als marinier
werd uitgezonden naar Irak, hebben hij en Jeannette
elkaar ontmoet.
Na deze uitzending hebben de twee hun eigen weg
moeten volgen, maar vanaf 2008 is hun liefde weer
opgebloeid.
Met veel plezier hebben zij in Almere gewoond, al borrelde bij Jeannette de wens om in een groene omgeving met veel ruimte te wonen. Daar zou zij de drukte
van de grote stad met haar vele indrukken en een gejaagd leven achter zich kunnen laten.
De wensenlijst voor een nieuw bestaan heeft vervolgens gedurende drie maanden geleid tot een viertal
huisbezichtigingen in Friesland.
Zodra Jeannette haar buurvrouw Susanna Kuipers
ontmoette en het huis had bekeken, was zij verkocht.
Ook stond men haar heel vriendelijk te woord op basisschool De Toekomst.
Diezelfde avond hebben Jeannette en Luiten een bod
gedaan op het huis, zonder dat Luiten het huis zelf
persoonlijk had bezichtigd!
Twaalf dagen voor de sleuteloverdracht heeft Luiten
zijn nieuwe woning pas gezien.
Gelukkig hoefden zij het huis alleen te schilderen en
poetsen; de vorige bewoner had een prachtig huis
achtergelaten.

nuten fietsafstand staat. Het vertrouwde en bekende van de Vrijeschool, waar de docenten een ander
tempo aanhouden, vormde een groot contrast met de
leermethode op hun huidige school. Het verplichte
thuisonderwijs door de coronapandemie heeft ervoor
gezorgd, dat Louna haar achterstand helemaal heeft
kunnen inhalen. Bovendien bleef er genoeg tijd over
om vriendjes te maken.
Vanaf maart 2020 werkt Luiten vanuit huis, net als
vele anderen in verband met de coronamaatregelen.
In zijn vrije tijd mag hij graag vissen, koken, zeilen en
paardrijden. Louna zit op gym en paardrijden en Faye
speelt volleybal en zit ook op gym.
Jeannette wordt het meest gelukkig van verbinding
met de natuur, met zichzelf en met anderen in een
rustige omgeving. Na afronding van de opleiding tot
schoonheidsspecialiste op haar achttiende heeft zij bij
Zwaluwhoeve in Hierden gewerkt.
Na een aanstelling bij een privépraktijk heeft Jeannette een administratieve functie aangenomen. Een
pauze van twee jaar heeft haar gebracht tot de functie
van assistent-bedrijfsleider bij Rituals City Spa. Hier
heeft zij de organisatie op poten gezet en personeel
getraind. Na de geboorte van Louna en Faye is Jeannette voor zichzelf begonnen als masseuse.
Hierbij ondersteunt zij inmiddels ook mensen als spiritueel coach. Dat is niet vanzelfsprekend vanuit haar
opvoeding, waarin spiritualiteit geen enkele rol speelde.
Vanaf haar puberteit neemt Jeannette subtiele, minder fysieke sensaties waar, waarvan zij eerst het bestaan niet wist. Dat riep in eerste instantie een gevoel
van angst op, omdat er een wereld openging waarvan
zij het bestaan niet kende.
Inmiddels weet Jeannette dat zij kan vertrouwen op
datgene wat zij ervaart.
Zo kan ze haar gave omarmen en deze inzetten om
vrouwen mee bij te staan.
Dankzij haar inzichten komt zij namelijk sneller tot de
kern van het probleem, waarvoor mensen haar hulp
vragen. Vrouwen kunnen bij Jeannette terecht voor
liefdevolle en rustgevende massages en voor een
waardevolle ondersteuning met als doel een vrij en
gelukkig leven.
Elke maand interviewt Nienke van Dongen (een)
inwoner(s) van Bakhuizen.
Op deze manier kunnen de bewoners meer over
elkaar te weten komen.

De kinderen hebben op hun eerste schooldag getrakteerd en het viel reuze mee met de weersomstandigheden. Volgens Louna ‘friest’ het namelijk altijd in
Friesland. Het was wel een flinke overgang van hun
oude school, die op twintig kilometer van hun huis in
Almere lag, naar de nieuwe school, die op twee miDecember 2020
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Puzzels ruilen

Beste lezer(es),
In deze tijd van veel thuisblijven
worden er weer meer spelletjes gedaan en ook meer gepuzzeld en dan bedoel ik legpuzzels.
Nou ben ik zelf dol op de Jan van
Haasteren puzzels en ik denk dat ik
daar niet de enige in ben.
Ik heb al eens een oproepje op de
buurt marktplaats van Facebook gedaan
om puzzels te ruilen met elkaar maar zonder resultaat
helaas. Ik heb diverse puzzels om te ruilen, compleet
uiteraard van 1000 en 1500 stukjes.
Dus bent u ook fervent puzzelaar?
Bel me en wellicht kunnen we mooie puzzels ruilen
voor weer wekenlang puzzelplezier.
Erna Spier
06-21166350
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Nationaal MSfonds

Helaas is in ons laatste persbericht een fout geslopen in het bankrekeningnummer.
Het bankrekening nummer moet zijn:
NL 23 RABO 0336 2728 39

Samen Kryst
Het is alweer december en normaal had de commissie alweer een programma klaar. Dit jaar zou het in
Bakhuizen zijn geweest. Vorig jaar was het in het Hemelum.
Door de corona hebben we besloten om het dit jaar
niet door te laten gaan.
Wat is Samen Kryst eigenlijk?

Het is een samenwerking tussen 2 kerken. De Rooms
Katholieke kerk te Bakhuizen en de Hervormde kerk
te Hemelum. De ene keer helpt Bakhuizen Hemelum en het andere jaar is het net andersom. Het is
allemaal begonnen met een Levend Kerstverhaal in
Hemelum. Daarna volgde het Kerstverhaal door Bakhuizen. We hebben ook al eens een poppenspeler
gehad. Ook is het Kerstverhaal al eens uitgespeeld
door de kinderen van de Zondagsschool te Hemelum
en Freya de Vlogger is al eens opzoek gegaan naar
de kerststal. “De Kerstfabriek”,  kunt u zich vast ook
nog wel herinneren, dit was een route door de Zeilschool van Hemelum. De kinderen van de basisscholen helpen actief mee, door spullen te maken of zelfs
op te treden. Een prachtige samenwerking tussen de
2 dorpen.

Wij wensen u gezegende
Kerstdagen toe.

De Samen Kryst commissie.

December 2020
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Ontvang een gratis product door jouw verhaal te delen
Voedselspeurtocht in Friesland
Lopend, fietsend of met de auto, in de buurt of in de natuur, in Friesland is veel te zien. Maar weet jij ook waar je
de lekkerste groente, fruit of kaas kan vinden. Wie weet wel bij de boer in de buurt!
Ga dit weekend op onderzoek uit met bijvoorbeeld jouw ouders, opa of oma naar deze bijzondere plekken. Wat
vind jij onderweg en wat voor lekkers kan
je ermee allemaal van maken?
Maak gebruik van de tekening die hieronder staat en kleur in wat jij hebt gevonden.
Je mag in de openstaande hokjes zelf iets
tekenen:
Door producten te kopen bij lokale bedrijven, steun je ze niet alleen, je weet ook
waar het vandaan komt en hoe het gemaakt is. In tegenstelling tot de lange reis
die producten vaak moeten afleggen tot
ze eindelijk in de supermarkt terecht komen, krijg je jouw appel rechtstreeks van
het land. Dit is niet alleen lekker, maar ook
duurzaam. Wat weer bijdraagt aan een gezonde leefstijl.
Deel jouw verhaal! Welke reis heb jij gemaakt om al het lekkers te verzamelen? Wat ben je tegengekomen? De
vijf leukste verhalen krijgen een echte SYB-prijs.
Voor meer informatie ga naar www.sybonline.nl en stuur je verhaal op naar info@sybonline.nl
Voor tips kijk dan op de website: www.eetbaarfryslan.nl
Hoewel er door corona dit jaar veel minder activiteit dan gebruikelijk was op ons
sportcomplex, ziet het bestuur positief terug op het jaar 2020. Het gaat goed met de
club!
We hebben ondanks de beperkingen vele nieuwe leden mogen verwelkomen.
Ook zijn we blij met de vele vrijwilligers die zich onvermoeid inzetten voor onze club.
We willen alle vrijwilligers hiervoor bedanken!
We hopen dat we weer snel in actie mogen op ons prachtige sportcomplex.
Het bestuur van RKVV Bakhuizen wenst iedereen:
GOEDE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2021

DAMESTEAM V.V.BAKHUIZEN ZOEKT NOG ENKELE LEDEN
Het enthousiaste damesteam van onze
voetbalvereniging is naarstig op zoek naar enkele
sportieve dames
die het team willen komen 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 secretaris :

Marco van der Pal. Telefoon 06-46136816
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CV de Blauwe Bok
Beste inwoners van Bakhuizen Mirns en Rijs
2020 loopt naar zijn eind
En wat voor een jaar was dit!!
Voor ons als carnavals vereniging betekende 2020 dat we
met een super Prins een mooi Carnaval hebben gevierd,
en daarna alles anders werd!!
Geen feestjes
Geen tuinfeest
Geen prinsenbal, geen nieuwe prins
Wij hopen dat we met z’n allen dit jaar toch wat positief af
kunnen sluiten
en dat 2021 een jaar mag worden waarin alles weer “normaal” wordt
en er weer volop feestjes mogen en kunnen worden gevierd!!
Wij wensen alle inwoners van Bakhuizen Mirns en Rijs
Fijne gezellige kerstdagen en een Goed Gezond Gelukkig
en vooral CORONAVRIJ 2021

ALAAF

ALAAF

ALAAF

(ps in januari komen we met onze BOKKEPOOT actie bij
u langs de deur!!  Dit zal geheel “coronaproof” gebeuren!!)

Kasteel van Mesen maquette te zien in atelier Hienschkunst
In de vorige Op ‘e Hichte is de maquette van het Belgische Kasteel van Mesen al genoemd. Nu mag trots verteld
worden dat het te zien is in het atelier op de Teeuwes de Boerstraat 5.
Het echte “kasteel” (eigenlijk gebouwencomplex) is inmiddels grotendeels gesloopt. Het enige wat nu rest is een
nauwkeurig schaalmodel. Toen het creatieve proces een jaar geleden klaar was, werd het door verschillende lokale media in België opgepikt. De maquette van Thomas Hiensch, tweelingbroer van ateliereigenaar Henk, was
plots te zien en te horen op radio, televisie, krant en internet! Door de gauwigheid waarmee men het nieuwtje had
opgepikt zaten er ook fouten in de berichtgeving. Spijtig, maar we kunnen er kort over zijn: alle betrokkenheid van
Thomas en Henk bij het Kasteel van Mesen vond plaats met toestemming, en naar tevredenheid van de gemeente
Lede. Zo is het ook met de honderd jaar oude wandversiering die wij 11 jaar geleden van de ruïne hebben geborgen en aan het museum hebben geschonken.
In het atelier is niet alleen de maquette te zien, maar ook een leuk boekje met de “making of”, een ware grootte
reconstructie van de geborgen wandversiering en verschillende stukken achtergrondinformatie. Daarnaast zijn
alle gebruikelijke werken ook te zien. Wie interesse heeft of nieuwsgierig is geworden, wees van harte welkom om
een kijkje te nemen.

December 2020
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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 gemeente De
Fryske Marren. Wij vragen subsidies aan voor projecten in onze dorpen en maken afspraken over onderhoud
van de openbare ruimte. Eigenlijk zou iedere inwoner dus lid moeten zijn. Leden krijgen bovendien 6 keer per
jaar 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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Kraandag in Bakhuizen
Op 31 oktober was het weer zover. Georganiseerd
door Havenvereniging Bakhuister haven konden alle
booteigenaren hun vaartuig uit het water laten hijsen en op hun boottrailer neerzetten. Hoe werkt dit.
Als je lid bent van de Boot kraan app (een groep in
whatsapp) krijg je een bericht over datum, tijd en kosten. Op die datum staat vanaf 9 uur de kraan klaar
op de Langebaan voor huisnummer 1 en 3. Ook watersporters zonder whatsapp kunnen aansluiten want
iedere boot wordt getild. Die dag moet je natuurlijk
zowel je boot als je trailer klaar hebben liggen respectievelijk staan. Met hulp van een paar vakkundige
vrijwilligers is het zo gepiept. De kraandag van afgelopen zaterdag verliep vlot en er hing een gemoedelijke
sfeer.  De kosten van de kraan worden verdeeld onder
het aantal deelnemers die ter plekke worden betaald.
De betalingen werden ingenomen door de nieuwe havenmeester Jessica Greijdanus.
Zij gaat de taak van havenmeester (of is het havenmeesteres ?) invullen samen met haar vriend Justin
Hassing. Beide richten zich op ligplaatsen en passanten maar Jessica is het eerste aanspreekpunt
(06-22009664). Zij vinden dat de haven een gezellige
ontmoetingsplaats is en hopen dat er meer passanten
naar Bakhuizen komen.
Jessica en Justin wonen sinds februari 2020 in Bakhuizen.
Nog een nieuwtje, het perceel aan de langebaan 1012 waar de kraan stond, zal worden bebouwd met een
twee onder één kap woning. Of dat gevolgen heeft
voor de hijsplek is nog niet duidelijk.

Zorgwoningen
Project Zorgwoningen door
Stichting FEME (
Foar Elkoar Mei Elkoar)
In de Op ‘e Hichte van oktober hebben we gemeld dat
de planontwikkelfase is gestart. Ondanks de tweede
Corona-golf proberen we zo goed mogelijk door te
gaan met dit project.
De planontwikkelfase: zoals je weet: zo’n plan moet
alles bevatten wat voor de realisatie van Zorgwoningen nodig is. En plannen maken kost geld. Voor de
verkrijging van de nodige financiering is de medewerking van de gemeente nu de belangrijkste stap. Vorige
keer konden we al melden dat van de zijde van de
gemeente heel positief op onze plannen werd gereageerd. Het overleg loopt. Ook de gemeenteraad wordt
nu gehoord. Daarnaast heeft Dorpsbelang BMR een
bedrag geschonken, waardoor FEME over een potje eigen geld beschikt. De Provincie heeft een besluit
over een bijdrage gepland voor maart 2021.
Een tweede actie is een oriëntatie op het Zorg-concept: welke zorg willen we gaan aanbieden, en hoe
gaan we dat organiseren? Het overleg hierover wordt
gehinderd doordat De Gearte is gesloten.
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.
En de planontwikkelfase gaat pas echt van start als de
financiering daarvoor rond is.
Perceel
Het wachten was nog op een laatste grondinspectie
van het gedeelte onder de gesloopte boerderij. De
grond is gekeurd en er zijn geen beletselen meer op
dat punt.
Vragen? We zien 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
Stichting FEME

Wist je dat . . . .
In het kader van Corona geeft de Heilige Christoffel
Parochie de mogelijkheid om de zondag diensten van
St. Nyk (9.30 uur) via een Live-stream te volgen.
Bakhuizen hoort ook bij deze Parochie.
Je kunt de diensten volgen via deze link:
https://dechristoffel.nl/
Contactpersoon in Bakhuizen is:
Anneke Mous telefoonnummer 0654 311 529
December 2020
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Opbrengst oud papier
6 keer per jaar verschijnt de Dorpskrant in een
oplage van 440 stuks.
Een mooie gelegenheid om uw bedrijf/product(en) en/of diensten onder de aandacht te
brengen.
Tevens is er de mogelijkheid om uw advertentie
in kleur te plaatsen.
Voor info:
ruudb2@gmail.com of
op.e.hichte@bakhuizen.nl
Lever uw advertenties tijdig aan op één van de
bovenstaande adressen en hij verschijnt dan in
de eerstvolgende krant.
ZWART/WIT
1/4 A4 € 15,-- per keer € 75,-- per jaar
1/2 A4 € 25,-- per keer € 125,-- per jaar
1
A4 € 50,-- per keer € 250,- per jaar
KLEUR
1/4 A4 € 20,-- per keer € 100,-- per jaar
1/2 A4 € 35,-- per keer € 175,-- per jaar
1
A4 € 65,- per keer € 325,- per jaar

Augustus 		
September

2.530 ton € 68,26
8.280 ton € 393,28

Vanaf 1 januari wordt er geen oud papier meer
opgehaald.

Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs biedt
adverteerders de mogelijkheid om een kleine
banner te plaatsen op de website. Grootte van de
banner is 260 x 140 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.
Wilt u een banner op onze homepage?
Neem dan contact op met:

dorpsbelangbmr@gmail.com

Oplage: 440

voor de volgende Op ‘e Hichte

Vormgeving, samenstelling en eindredactie:

vóór 2 februari 2021

Hennie Blomsma
Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs

sturen naar:

Op.e.hichte@bakhuizen.nl

op.e.hichte@bakhuizen.nl
of
dorpsbelangbmr@gmail.com

De volgende editie verschijnt rond

10 februari 2021
Heeft u vragen, opmerkingen of
wilt u een stukje plaatsen?
Bel gerust één van de
BMR bestuursleden.
December 2020
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