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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
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Op de cover: Niels Bouman
Oan `e Feart plant nieuwe bomen

In	de	afgelopen	weken	zijn	er	bomen	gepland	aan	de	
Langebaan bij de haven . Nadat een paar jaar gele-
den de hele buurt rondom de haven is voorzien van 
een	definitieve	bestrating,	ontbrak	toch	nog	wat	meer	
aankleding van o .a . het zogenaamde evenementen 
terrein .
Inmiddels zijn door tussenkomst van het buurtbestuur 
van Oan `e Feart, door de gemeente enige bomen 
aangeplant .
Hierdoor is nu de gehele Langebaan voorzien van 

een rij bomen, waardoor het meer een laan idee is 
geworden dan alleen een leeg veld bij het havenge-
bouw . Kortom, de buurt is blij met deze uitbreiding .

Naar het zich laat aanzien worden de laatste open-
staande percelen dit jaar voorzien van woningen .
Zijn wij dan klaar?, nee, als buurtvereniging hebben 
wij altijd wensen .

Wij hopen vurig dat er nog wat groen voorzieningen 
worden aangepakt zodat wij als dorpsbewoners een 
mooi havengebied kunnen presenteren . Als buurtver-
eniging	 zullen	wij	 ideeën	met	 de	 gemeente	 afstem-
men . Deze aanpassingen zijn niet alleen voor onze 
dorpsgenoten maar ook voor de regelmatig aanwezi-
ge gasten in en rondom de haven .
Dat zijn niet alleen de passanten van de haven, maar 
ook	de	fietsers	die	geregeld	aan	de	haven	een	zelf	
meegebrachte versnapering nuttigen .
Dan mag toch ook dit stukje van ons dorp een visite-
plaatje zijn?

Henk v .d . Brink
Oan e Feart

Babi Ketjap

Ingrediënten:
400 gr speklappen 1 bakje champignons
400 gr schouderkarbonade  1 paksoi
Knoflook	 	0,5	ltr	ketjap	manis
1 wortel  verse gember
Sambal	(liefst	badjak)		 1	pakje	kokos	melk
3 grote uien  1 bakje taugee
Pandan rijst  Sereh poeder

Bereidingswijze:
Snij de speklapjes in dobbelsteentjes en bak deze uit 
totdat ze krokant bruin zijn .
Snij de schouderkarbonade ook in dobbelsteentjes en 
voeg deze toe aan de bruin gebakken speklapjes . Bak 
deze ook mooi bruin aan . Gebruik ongeveer een grote 
dikke	duim	gember	wortel,	 snij	buitenlaag	eraf,	snij	de	
gember	heel	fijn.
Snij de uien in ringen, de champignons in grove stukken, 
de paksoi in ringen ook het groen .
Bak de groenten mee met het vlees . Voeg de ketjap toe 
en het pakje kokosmelk .
Laat het geheel ongeveer 1 uur langzaam sudderen 
liefst	niet	koken.
Kook de rijst volgens de bereidingswijze op de verpak-
king, ga uit van 80 gr droge rijst pp .
Voor het serveren voeg je de sereh poeder en de  
taugee toe .
Mochten er vragen zijn kun je me altijd bellen .
Matthijs de Korver, Aligoté Catering, 06-83161102
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Van de Redactie

Project Zorgwoningen door Stichting FEME (Foar Elkoar Mei Elkoar)

Deze eerste editie van 2021 wil de redactie beginnen 
met iedereen een gezond, wijs en hoopvol 2021 toe 
te wensen . 
Gezond	spreekt	in	deze	tijd	denken	wij	voor	zichzelf,	
wijs omdat het omgaan met alle beperkende maat-
regelen wijsheid van iedereen vraagt, en hoopvol  
omdat	 wij	 allen	 perspectief	 nodig	 hebben	 om	 de	 
corona ellende en de gevolgen daarvan achter ons te 
kunnen laten . 
Dan willen wij jullie meenemen in het proces om tot 
deze dorpskrant te komen die in uw brievenbus komt 
en vele stappen kent die wij u willen vertellen .

Het begint het verzamelen van kopij . Elke editie weer 
vraagt de redactie aan alle verenigingen, organisaties 
en	bedrijven	of	zij	iets	te	melden	hebben	in	de	dorps-
krant . 
Zoals de Gearte, de huisartsenpraktijk, de sportver-
enigingen, de kerk enz . enz . 
Daarnaast worden adverteerders benaderd voor nieu-
we	of	verlengde	advertenties.	
Correspondenten	van	de	redactie	leveren	zelfstandig	
stukjes wetenswaardigheden aan, opgetekend via 
een	interview	of	gesprek.	Maar	in	principe	kan	iedere	
inwoner van BMR correspondent zijn .
Behoudens	 onwelvoeglijke	 of	 veel	 te	 lange	 teksten	
krijgt	iedereen	de	ruimte	om	zijn	of	haar	zegje	te	doen.	

Vervolgens wordt de krant samengesteld door onze 
onvolprezen vormgever .  
Daarna gaat via de mail de krant naar de drukker en 
wordt deze in een oplage van 440 stuks gedrukt en 
afgeleverd	bij	onze	distributeur.	
Dat was Piet Bosma maar die gaat verhuizen naar 
Balk . Gelukkig hebben wij een opvolgster gevonden 
in de persoon van Ria Brouwer . Zij gaat de distributie 
lijsten beheren en samen met de ledenadministratie 
deze synchroon houden met de ledenlijst . 
Dat is soms best wel lastig als mutaties zoals verhui-
zen, opzeggingen en helaas ook overlijden niet bij de 
distributie	 of	 ledenadministratie	 door	 worden	 gege-
ven . 
De distributie lijsten geven aan hoeveel krantjes er 
per bezorger moeten worden meegegeven . 
De bezorgers zorgen tenslotte dat deze in jullie brie-
venbus	terecht	komt,	weer	of	geen	weer.
Bij elkaar zijn er dus zo’n 14 vrijwilligers betrokken bij 
het tot stand komen van de Dorpskrant en dat 6 keer 
per jaar!

Tot slot nog dit: 
De distributie van onze Dorpskrant Op ‘e Hichte was 
dus in goede handen bij Piet Bosma . De redactie 
dankt hem heel hartelijk voor zijn inzet en wenst hem 
veel geluk in zijn nieuwe huis in Balk .

Samen met de gemeente in de 
planontwikkelfase:

In de Op ‘e Hichte van december hebben we gemeld 
dat overleg met de gemeente (DFM) werd opgestart 
om	 de	 planontwikkelingsfase	 vorm	 te	 gaan	 geven.	
Ondanks	 de	 tweede	 Corona-golf	 proberen	 we	 zo	
goed mogelijk door te gaan met dit project, maar we 
lopen wel vertraging op .
Nadat we in augustus in meer detail aan de gemeente 
hadden aangegeven hoe wij de samenwerking zien, 
is nu het volgende bereikt . 
• DFM stemt in met de uitwerking van dit burgeri-

nitiatief
• DFM wil met FEME een intentieovereenkomst 

sluiten om de samenwerking vorm te geven
• Er zijn 15 wooneenheden voor FEME gereser-

veerd
• Er wordt door DFM een projectleider benoemd en 

er wordt expertise ter beschikking gesteld
De samenwerking zal worden vastgelegd in een In-
tentieovereenkomst (IO) tussen DFM en FEME . De 
juridisch adviseur van de gemeente stelt in overleg 
met Bram Boehlé (voorzitter FEME) een concept IO 
op . De projectleider is bij het ter perse gaan van deze 
krant nog niet bekend .
De	 planontwikkelfase	moet	 een	 bouwrijp	 plan	 ople-

veren en dat kost geld . We proberen dat bij elkaar 
te krijgen met subsidies van Rijksoverheid, provincie, 
gemeente en daarnaast een eigen bijdrage .
De	gemeente	heeft	 inmiddels	een	bedrag	vanuit	de	
pot voor bewonersinitiatieven toegezegd en in de ei-
gen bijdrage kon worden voorzien door een donatie 
van Dorpsbelang . De weg is nu dus open om bij rijks-
overheid en provincie aan te kloppen . Overleg met de 
provincie hierover is inmiddels gestart .
Intussen wordt door een werkgroep binnen FEME on-
der leiding van Jan Veenstra gewerkt aan het zorg-
concept .

Perceel Odulphusstraat 42
Op het terrein was sprake van wateroverlast bij de 
buren.	Dit	 is	 vakkundig	afgehandeld	door	Sietze	de	
Boer en Kees Mous .

Tot slot: 
Het is een complex traject en iedereen die het bestuur 
kan en wil ondersteunen, door bijvoorbeeld participa-
tie in een van de werkgroepen, is van harte welkom .
 
Ook suggestie en vragen zijn welkom: Stel die dan 
aan	een	van	de	bestuursleden,	of	stuur	een	email	aan	
stichtingfeme@gmail.com		
Stichting FEME
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BELANGRIJK BERICHT ! ! !

De	RK	begrafenisvereniging	Bakhuizen
 maakt bekend dat 

 
per 1 januari 2021 

 
dhr Thiemen Siemensma

is gestopt als bode voor de vereniging .

Wij zijn hem heel erkentelijk voor de wijze waar-
op	hij	zijn	taken	als	bode	vele	jaren	heeft	verricht.

Wij wensen Thiemen en Elly nog vele mooie 
jaren samen .

Als nieuwe bode is aangesteld  

dhr Pieter Deinum,
Jan Schotanuswei 110,  
8567HH Oudemirdum .

Tel: 0625500361 .
Het Bestuur .



54 Op ‘e Hichte Februari 2021

Zandwinning

Van Dorpsbelang BMR over zandwinning voor de 
kust van Mirns/Oudemirdum

Firma Smals had het plan om een eiland met zand 
industrie te maken op 5 km van de kust midden in 
door Natura 2000 beschermd gebied . 
Dorpsbelang	BMR	heeft,	evenals	een	aantal	andere	
instanties waaronder de actiegroep geprotesteerd te-
gen	 dit	 plan.	De	Gemeente	 heeft	 toen	 besloten	 dat	
plan niet door te laten gaan . 
Smals is daarna in beroep gegaan bij de Raad van 
State om het besluit van de gemeente ongeldig te la-
ten	verklaren.	De	Raad	heeft	het	beroep	van	Smals	
afgewezen	in	haar	zitting	van	23	december.
Smals argumenteerde dat de nadelen voor de natuur 
geen reden mochten zijn voor de gemeente om het 
plan	af	te	wijzen	en	dat	de	procedure	niet	zorgvuldig	
was . 
Baukje	Miedema	en	Chris	van	Eeghen	reisden	af	naar	
Den Haag om van de mogelijkheid om in te spreken 
gebruik te maken; 
het verslag daarvan stond in de vorige Op ‘e Hichte . 

BMR	is	zeer	verheugd	met	deze	uitslag	en	feliciteert	
de	actiegroep	met	de	succesvolle	afsluiting	van	hun	
intensieve protestacties . 

Wist je dat . . . ,

Hobby’s in Coronatijd

• het koepeltje op Mirns weer terug komt? Zie het 
artikel elders in dit blad…

• het streekblad GrootdeFryskeMarren ambassa-
deurs zoekt? Je kunt je aanmelden via info@
yingmedia.nl De bedoeling is dat je de redac-
tie structureel van tips gaat voorzien en nog wat 
hand en spandiensten verricht…

• Oud	 en	Nieuw	 relatief	 rustig is verlopen, alleen 
jammer van die al te grote brand met een au-
towrak er op en dat kalken stelt ook niet iedereen 
op prijs . . .

• dat je op www.bakhuizen.nl al het dorpsnieuws 
kunt volgen: klik op de blauwe button rechts 
(nieuws) op de home pagina …

• carnaval helaas niet doorgaat… .

• het	Dorpsfeest	dit	jaar	niet	doorgaat maar wel in 
juni 2022 . . . .

• Op ‘e Hichte	 ideeën	heeft	 voor	 vaste	 rubrieken,	
bijvoorbeeld	 kunst	 of	 recreatie	 of	…	 heb	 jij	 een	
idee? . . .

• het een leuk idee is iets te schrijven over waar je 
in onze dorpen mee bezig bent? . . .

• je vaste correspondent kunt worden van OeH? . . .

• het voormalige gemeentehuis in Balk nu is omge-
toverd in een complex met 18 seniorenapparte-
menten met zorg van Patyna?  

 Het heet Gaasterlânhûs .
Nu we allemaal veel meer thuis zitten zijn de hobby’s 
veel belangrijker geworden . 
Noodgedwongen houden we ons met allerlei nuttige 
en	leuke	dingen	bezig	onder	het	motto:	positief	bekij-
ken, we maken er wat van! 

De één is zijn tuin aan het renoveren, de ander gaat 
schilderen,	knutselen,	borduren	of	noem	maar	op.	

Welke hobby’s zijn voor jou belangrijk? Lukt het ook, 
of	heb	je	er	hulp	bij	nodig?	

Wil je misschien een stukje schrijven in Op ‘e Hichte 
om	over	je	hobby	te	vertellen,	of	om	anderen	om	raad	
te vragen .  Op deze manier kunnen we toch heel wat 
delen en anderen op een idee brengen, nu we minder 
bij elkaar over de vloer komen . 

Gewoon doen!

Stuur	je	verhaaltje	en/of	vraag	over	je	hobby	naar:
	op.e.hichte@bakhuizen.nl	
of	een	briefje	in	de	bus	op	
Past.	Coendershof	1.

Buurtbus 103 ZWF

In het najaar is beslist alle buurtbussen in het land 
“coronaproof”	 te	 maken.	 Dit	 is	 een	 grote	 ingreep,	
waarbij	alle	aspecten	van	de	veiligheid	van	de	chauf-
feurs	voorop	stonden.	Er	 is	zelfs	een	nieuw	ventila-
tiesysteem	met	een	afvoer	naar	buiten	aangebracht.
De datum, waarop de buurtbussen weer ingezet kun-
nen worden is 18 januari .

Door	het	niet		zo	positief	verloop	van	het	Covid	pro-
bleem, is er een landelijk besluit genomen, de buurt-
bussen tot nader orde, nog niet te laten rijden .
Het spijt ons ten zeerste, dit bekend te moeten ma-
ken, aangezien de buurtbus al zo lang gemist wordt . 
De bus vormt een voorname schakel in het OV-net 
alhier .

Met vriendelijke groet van Jan Dijkstra , namens het 
bestuur van de Stichting buurtbus Stavoren Heme-
lum,	in	de	functie	van	secretaris
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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

 

       
Voor al uw :  

                      Buiten schilderwerk  

Binnen schilderwerk 

 Wandafwerking 

 Glaswerkzaamheden  
 isolatieglas, glas schade 
 
 
 

   58 2424 

                                     info@mous-bakhuizen.nl  

                Watteaustraat 1   8574 WB  Bakhuizen  
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Voetbalvereniging

ONDERHOUD CLUBGEBOUW DOOR  
VRIJWILLIGERS  
VOETBALVERENIGING 

Omdat door corona er voorlopig niet kan worden 
gesport zijn de vrijwilligers Bennie van der Meer, 
Frans Groeneveld en Bonny Sikkes begonnen 
met onderhoudswerkzaamheden aan de kleed-
kamers van de sportvereniging  .
Deuren en kozijnen worden geschuurd en van 
een	nieuwe	verflaag	voorzien.	
Ook andere mankementen worden gelijk mee-
genomen .  
Op	de	fotos	zijn:
Bennie v .d . Meer en Frans Groeneveld druk met 
het schuren van de deuren .

Op 'e Hichte in gesprek met Pieter Deinum de nieuwe bode voor Bakhuizen

De	RK	 begrafenisvereniging	Bakhuizen	maakte	 on-
langs bekend dat per 1 januari 2021 dhr . Thiemen 
Siemensma is gestopt als bode voor de vereniging .

Als nieuwe bode is aangesteld dhr . Pieter Deinum uit 
Oudemirdum .

Dus een mooi moment voor uw correspondent om op 
koffie	bezoek	 te	 gaan	 bij	 onze	 nieuwe	 bode.	Pieter	
woont in een boerderij op de Jan Schotanuswei te-
genover het voormalig speelpark van Sybrandy, dus 
heel gemakkelijk te vinden .

Pieter	is	een	jaar	geleden	gestopt	met	zijn	veebedrijf,	

hij	heeft	zijn	land	verhuurd	en	helpt	nog	wel	eens	an-
dere boeren met melken .

Pieter is in 2009 begonnen als bode in Oudemirdum . 
Eerst voor één jaar ter vervanging van zijn voorgan-
ger	die	met	ziekteverlof	was,	daarna	voor	vast.
Hij had sinds 1999 al ervaring als drager, maar dat is 
natuurlijk totaal wat anders .
Voor Pieter is het contact met mensen heel belang-
rijk . Aanspreekpunt zijn voor de mensen in moeilijke 
tijden . Het is een dankbaar beroep waarbij vaak van 
alles	geregeld	moet	worden.	Geen	enkele	begrafenis	
is	hetzelfde.	Elke	begrafenis	moet	van	de	familie	zelf	
worden . Er is geen standaard, er wordt zoveel moge-
lijk	getracht	om	aan	de	wensen	van	de	familie	tege-
moet	te	komen.	Begrafenissen	worden	tegenwoordig	
anders	uitgevoerd	als	vroeger.	De	inbreng	van	de	fa-
milie is bepalend . Bode zijn is een dankbaar beroep .

In overleg met de verschillende bodes uit de regio 
worden de richtlijnen van de overheid besproken en 
toegepast . Naast bode van Oudemirdum is Pieter te-
vens bode voor Nijemirdum, Stavoren en voor Balk 
(maar daar doet hij dit werk samen met nog 3 ande-
re bodes) . Voor deze belangrijke taak van Bode voor 
Bakhuizen was er wel een sollicitatieprocedure . Pie-
ters voordeel is dat hij de verenigingsbode is voor het 
dorp . Hij werkt niet voor een commerciële uitvaartver-
eniging . Pieter is een gemakkelijke prater en tijdens 
het gesprek observeert hij zorgvuldig met wie hij in 
gesprek is . Hij doet dit werk al een aantal jaren en 
gaat mee met de veranderingen in de samenleving . 
Naast zijn werk als bode is Pieter tevens lid van de 
Zonnebloem regio Zuid West Friesland .
Oh	ja,	de	koffie	was	perfect.
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R.K. Lagere School St. Antonius 1921

De redactie van Op ‘e Hichte werd verrast met een idee van Lambertus Mous . 

Hij had namelijk de originele bouwtekeningen van de lagere school die in 1921 werd gebouwd: 
de R .K . Lagere School St . Antonius . 

Dat	is	nu	precies	100	jaar	geleden!	De	school	heette	toen	nog	niet	“De	Toekomst”.	
Reden	genoeg	om	van	die	tekening	een	paar	foto’s	te	maken	en	met	jullie	te	delen.		
Interessant detail: dat gebouw is nu het dorpshuis De Gearte . Als je naar het vooraanzicht kijkt, zie je dat de toen-
malige ingang en de ramen rechts daarvan (voor de kijker) verdwenen zijn . 
De sporthal was er natuurlijk nog niet, dus één van de lokalen die je links op de plattegrond ziet werd als gym- 
lokaal	gebruikt.	Het	eerste	schoolhoofd	was	meester	Dinnesen.	De	naam	van	het	populaire	schoolhoofd	meester	
Dölle	leeft	nog	voort	in	een	straatnaam.	
Hij was wel streng op taal: Fries spreken was op school verboden! 
In 1975 verhuisde de school naar de huidige locatie aan de Ageommeleane, maar veranderde nog niet van naam . 
De naam De Toekomst kwam pas in 1992, na het samengaan met de PC school .   
In	het	prachtige	geschiedenisboek	“Om	It	Heech	hinne”	staat	nog	een	foto	van	de	school	uit	1935.
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Van Dorpsbelang BMR

Aan de Gaestwei 4 ligt een grote bungalow . Eens 
moet het een prachtig huis geweest zijn, en ook nog 
op een prachtige locatie, maar de eigenaresse laat dit 
huis al vele jaren verpauperen . 
Zo langzamerhand werd de situatie onhoudbaar . 
Het bleek nu dat alle ramen aan de achterzijde eruit  
waren . Vanuit de achterkant was het pand dus vrij 
toegankelijk . Bijvoorbeeld voor spelende kinderen . 
Binnen	zag	het	er	uit	als	een	afvalbelt,	zoals	je	op	de	
foto	kunt	zien.	

Om het huis heen liggen allemaal glasscherven . We 
hebben de gemeente hierop attent gemaakt, met het 
oordeel dat hier sprake is van onacceptabele versto-
ring van het woongenot voor de omgeving, gevaarlijk, 
uitlokkend voor vandalisme en door vervuiling een  
risico voor de gezondheid . 

De	gemeente	heeft	prompt	gereageerd	door	de	ge-
sneuvelde ramen dicht te timmeren . We hopen dat 
de gemeente verder kan doorpakken en het pand kan 
worden gesloopt .

105 jaar ! ! !

Mevrouw	Aafke	de	Wilde	Vos	105	jaar!

Op 8 januari was ze jarig, reden voor Dorpsbelang om 
haar met een bezoekje te vereren en een bloemstukje 
te brengen .  Onze oudste inwoner woont nu in een 
fijne	bungalow	aan	de	Gaestwei,	heerlijk	ruim	en	alles	
gelijkvloers . 

Bijzonder is het wel: ze doet praktisch alles hele-
maal	zelf.	Maar	105	jaar	geleden	stond	de	wieg	niet	
in Bakhuizen maar in Callantsoog in Noord-Holland . 
Ze denkt er met enige weemoed aan terug en tovert 
een prachtige aquarel te voorschijn, waar het huis op-
staat, pal aan de duinen . Op haar verjaardag zijn er 
diverse mensen op bezoek geweest, en veel bloemen 
waren haar deel . Doordat er al te veel mensen waren 
kon de burgemeester binnen de Corona regels niet 
op bezoek komen . Maar misschien komt dat nog een 
keer,	of	volgend	jaar.	Ze	vertelt	als	vanzelf	over	vroe-
ger,	dat	hoort	bij	de	leeftijd.	Ze	verloor	haar	man	Jan	
in 1991 en haar dochter in 1993, beide door kanker . 
K moest je toen zeggen wist ze nog, kanker mocht je 
niet zeggen . Helaas wonen haar beide zoons niet in 
de buurt, maar ze krijgt regelmatig aandacht van Giny 
en van Klaartje die naar haar omzien . En Obe helpt 
ook met de tuin en zo .  Maar s’ avonds vindt ze het 
wel erg stil en is ze meestal alleen . En dan over de 
boom, dat moet haar wel even van het hart . Die staat 
niet	ver	van	de	erfgrens,	in	de	wildernis	van	het	ern-
stig verwaarloosde huis naast haar . Ze is er bang van, 
stel	je	voor	dat	hij	omvalt,	of	er	breekt	een	hele	dik-
ke	tak	af.	De	boom	is	misschien	wel	25	m	hoog.	Vol	
bewondering voor zoveel vitaliteit laat ik haar weer 
alleen met alle bloemen .

Wist je dat . . . ,

• de	woonstichting,	die	is	ontstaan	uit	de	fusie	van	
Lyaemer en Wonen Zuidwest Friesland de nieu-
we	naam	heeft	gepubliceerd?	

 Het is Dynhus geworden! . . .

• Dorpsbelang BMR met hen in contact is over de 
strategische woning voorraad? . . . .

• de	 gemeente	 in	 de	 perspectief-nota extra geld 
heeft	 uitgetrokken	 voor	 Groenonderhoud	 en	
openbare verlichting? Muziek voor project ERG 
van Better Bakhuzen… .

• De	 gemeente	 een	 rapport	 over	 fietsveiligheid	
heeft	 laten	 maken	 en	 dat	 de	 Smitsleane/Bree-
lenswei daarin als knelpunt is opgenomen? . . . .
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De Dorpsvitrine

NIEUWS van de BLAUWE BOK

Een	paar	jaar	geleden	hebben	Frans	en	ik,	op	initiatief	
van Harry, de Dorpsvitrine gerealiseerd .
Inmiddels is het end van de termijn in zicht, wij zullen 
binnenkort de vitrines leeghalen .

Ik kijk met plezier terug op deze periode . Het was 
mooi om een podium te bieden aan de scheppende 
lieden uit Bakhuizen en omgeving . 
Vooral ’s avonds, met de spotjes aan, vond ik de vitri-
ne een mooie aanvulling op onze dorpskern .

Mijn speciale gedachte gaat uit naar onze allereerste 
exposant, de helaas onlangs overleden Douwe Pot . Ik 
denk met veel warmte terug aan het inrichten van zijn 
werk en de gesprekken die wij voerden . Dankbaar dat 
ik op deze manier een ludieke Bakhuister beter mocht 
leren kennen . 

Hierna volgden nog veel mooie vitrines, veel dank aan 
iedereen	die	meegedaan	heeft!

Jantsje Damstra, onze lieve gastvrouw, enorm be-
dankt dat wij bij jou terecht konden . En wat was het 
vaak gezellig en hielp je ons met inrichten, jouw advies 
was	altijd	raak.	Wij	hebben	enorm	geboft	met	zo’n	ge-
weldige buurvrouw 
en daarom denken 
we heel vaak aan je .

Ook wil ik Frans van 
der	 Werf’s	 “Moai	
Wurk”	 bedanken,	
hij	 heeft	 vele	 dagen	
werk gehad met het 
opruimen en inrich-
ten van de Dorpsvi-
trine en vervolgens 
met het inrichten 
van de gast-vitrines . 
Met veel geduld hing 
hij de werkstukken 
prachtig op . 
Hij maakte een mooi 
bord voor de gevel, 
hielp mee met ramen 
wassen en sjouwen .

Nu ik het over de 
ramen heb, Suzan-
ne Bekkema hielp 
mij geduldig om het 
plakplastic te verwij-
deren en de ramen 
te boenen, bedankt 
Suuz .

Tot	slot	heeft	Marcel	
toegezegd te hel-
pen met uitruimen, 
alvast bedankt en 
wat	 fijn	 dat	 ik	 altijd	
op je kan rekenen .

Lot Brandt

Carnaval  in Corona tijd
In de vorige editie van Op ‘e Hichte waren we nog erg 
positief	over	de	jaarlijkse	Bokkenpootactie	niet	weten-
de dat de lockdown en een avondklok eraan zaten te 
komen .
De Bokkenpootactie is daardoor onmogelijk geweest 
om op een verantwoordelijke wijze uit te voeren, op 
de manier die we graag zouden willen doen .
Ook	Carnaval	 2021	 gaat	 niet	 door	 in	 de	 feestelijke	
style die we in Bokkedam gewend zijn .

Het is allemaal geen, geen, geen…………… . . en zo 
kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan over wat 
er allemaal niet mag en niet kan . Maaaaar……veel 
leuker is  het om te bedenken wat wel kan en mag!! 
En dat hebben we dan ook gedaan!!!
We hebben iets super leuks bedacht voor in het Car-
navals	weekend	van	en	wel	op	zaterdag	13	februari	
Iets	wat	compleet	corona	proof	en	toch	een	feestje	op	
afstand!!
Er is een leuke activiteit voor alle kinderen op zater-
dagmiddag en er is een geweldige activiteit (geschikt 
voor	alle	leeftijden)	die	onze	zondagmiddag	activiteit	
vervangt .
Op	de	flyer	die	huis	aan	huis	is	rondgebracht	is		(en	
hier	ook	in	Op	e	Hichte	 is	afgedrukt)	 is	te	 lezen	wat	
we gaan doen .
Voor de kinderen een leuke vossenjacht in de bui-
tenlucht, en voor jong en oud een gezellige BINGO 
avond	op	afstand			(en	wat	de	meesten	wel	van	ons	
gewend zijn, zal het een avond zijn met vele verras-
singen en op een ludieke manier gepresenteerd)  met 
leuke prijzen waar we zeker onze lokale middenstand 
niet bij zijn vergeten
Ook een mooie kleurwedstrijd voor de kinderen mag 
natuurlijk niet ontbreken, en we gaan proberen deze 
op een leuke manier tentoon te stellen .

We hopen dat we met onze activiteiten op jullie steun 
mogen rekenen in deze rare tijd!!!
ALAAF!
CV De Blauwe Bok!
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De avonturen van Bakhuzen ûnder 1 Dak in een notendop

Een van de wensen vanuit het traject ‘Better Bakhuzen’ is een levendiger dorpscentrum in Bakhuizen . Zo ontstond 
het idee op een dorpsbijeenkomst in 2016 om een nieuwe school en het dorpshuis te combineren in één gebouw 
op de plek van de Gearte . Want, als de school bij de kerk en het dorpshuis in het centrum zou komen, dan wordt 
het zeker levendiger!
De Projectgroep Bû1D werd opgericht en ging het idee onderzoeken .
 
Gaandeweg werd Bû1D steeds enthousiaster over het idee . Niet alleen vanwege de sociale winst voor jong en 

oud in Bakhuizen, maar ook vanwege duurzaamheid: wat zou het mooi 
zijn	als	1	nieuw	gebouw	intensief	werd	gebruikt	 i.p.v.	2	gebouwen	die	
grote delen van een dag leeg staan . 
Men ging op onderzoek uit en bezocht plekken waar de combinatie al 
was gemaakt . Dorpsbelangbesturen en onderwijsmensen vertelden 
over hoe het in hun dorpen was gegaan . Ieder dorp had op een eigen 
wijze	oplossingen	bedacht	voor	het	samengaan	van	een	professionele	
onderwijsinstelling met een vrijwilligersorganisatie . Er moest dan toch 
ook een Bakhúster oplossing zijn, dacht Bû1D .

Bû1D	heeft	vanaf	haar	eerste	bijeenkomst	(maart	2018)	de	basisschool	
en haar bestuur, de BMS (= de Bisschop Möller Stichting), steeds uitgenodigd om mee te praten . De BMS-verte-
genwoordiger wilde echter niet aanschuiven . Ze wilden ongehinderd hun eigen plan kunnen maken en ze waren 
ook nog niet bezig met (ver)bouw plannen, werd ons verteld . We hebben hen wel steeds onze notulen gestuurd .
Toen	vanaf	oktober	2019,	op	aandringen	van	de	gemeenteraad,	mensen	van	basisschool	De	Toekomst	aanscho-
ven bij de vergaderingen van Bû1D leek het er serieus op dat we in gesprek waren om samen te onderzoeken wat 
het beste voor het dorp en de school zou zijn; voor jonge en oudere Bakhústers .
Echter, er werd ons in deze periode niet rechtstreeks verteld dat in januari 2020 door de BMS-bouwkrediet bij de 
gemeente	was	aangevraagd.	Zo’n	aanvraag	moet	in	hetzelfde	jaar	behandeld	worden;	dus	waar	de	BMS	het	eerst	
te vroeg vond om met het dorp te praten, was er nu ‘opeens’ geen tijd meer om met ons het traject inhoudelijk 
goed te kunnen doorlopen . 

Bû1D	heeft	vervolgens	in	een	gesprek	de	wethouders	Luciënne	Boelsma	en	Irona	Groeneveld	kunnen	overtuigen	
van	de	goede	punten	van	haar	missie.	Daarom	heeft	de	gemeente	nog	een	haalbaarheidsonderzoek	uit	 laten	
voeren, waarin de vierkante meters en de kostprijs zijn bekeken van verschillende (ver)bouw-opties: herbouw, 
nieuwbouw,	op	verschillende	plekken	en	samen	of	apart.	
Conclusie:	de	plek	van	de	Gearte	 is	groot	genoeg	voor	een	gezamenlijk	gebouw.	Afhankelijk	van	de	vierkante	
meters varieerde uiteraard de kostprijs per optie .  De aanbeveling van het onderzoeksbureau was duidelijk: het 
is nog te vroeg om een beslissing te nemen . Hoe in een gezamenlijk gebouw door optimale inrichting nóg meer 
ruimtes samen gebruikt kunnen worden, zodat de bouwkosten naar beneden kunnen, verdient meer onderzoek . 
Hier zou de BMS aan mee moeten werken, echter die zag daar helaas niet het nut van in . 

Wat	Bû1D	zelf	het	liefst	had	onderzocht?	
Vanuit de projectgroep hebben we steeds aangedrongen op een uitgebreider onderzoek om te kunnen bepalen 
wat	de	beste	keuze	voor	de	leefbaarheid	van	jong	én	oud	in	het	dorp	zou	zijn;	dus	niet	alleen	over	stenen	en	geld,	
maar	juist	over	de	sociale	component.	Een	goed	leefbaar	dorp	is	van	belang	voor	iedereen.	Het	bepaalt	mede	het	
toekomstige aantal kinderen: leerlingen van de school .
Als uit dat onderzoek kwam dat een gezamenlijk gebouw geen goede optie zou zijn, dan was dat voor Bû1D niet 
de gehoopte uitslag, maar wel een met een goede onderbouwing . 
Als was gebleken dat het wel de beste optie zou zijn, dan hoopte Bû1D 
dat de BMS intussen ook zin had gekregen in samenwerken met het 
dorp . 

Bû1D	heeft	gevoeld	hoe	het	is	om	als	groep	enthousiaste	vrijwilligers	
zo nu en dan een droom bijna te kunnen aanraken . Helaas kan dat en-
thousiasme (=burger-participatie) niet op tegen de macht van gebaan-
de ambtelijke paden en wettelijke kaders . Laat staan tegen koudwa-
tervrees	van	professionals,	ondersteund	door	dure	onderzoekbureaus.
Dat	de	BMS	het	beste	met	de	leerlingen	voor	heeft	en	zich	daarvoor	in	
zet,	daar	twijfelt	Bû1D	niet	aan.	Echter,	een	bredere	maatschappelijke	
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Het wel en wee van Jitske en  Rene

Eind oktober 2020 is het dan zover, wij verhuizen naar Spanje!
Op	donderdag	29	oktober	stappen	we	in	de	loop	van	de	middag	overhaast	in	de	auto	naar	Spanje.	De	afgelopen	
week kwam er steeds meer nieuws van lockdowns en avondklokken in Spanje en de landen waar we door heen 
moeten reizen dat we hebben besloten om in plaats van in het weekend te vertrekken, onze spullen te pakken en 
zo snel mogelijk weg te gaan . In Frankrijk en Belgie is een avondklok ingegaan, dat zorgt ervoor dat we ’s avonds 
niet meer tot laat door kunnen rijden .

Gedurende de reis bereikt ons het bericht dat verschillende regio’s in Spanje op vrijdag 30 oktober een regionale 
lockdown instellen, wat zoveel betekend dat je dus de be-
treffende	regio	niet	in	mag	zonder	gegronde	reden.	Wij	vin-
den onze reis essentieel, een ambtenaar op het kantoor van 
de	Valenciaanse	autoriteiten	vindt	van	niet.	Of	we	Spanje	
binnenkomen	is	geheel	afhankelijk	van	de	politieambtenaar	
(en/of	zijn	humeur)	die	we	treffen.	Met	de	steun	van	het	Ne-
derlandse consulaat besluiten we toch de gok te wagen en 
door te rijden naar Spanje . 

Op zaterdag 31 oktober rijden we zonder problemen Spanje 
binnen . Dat ging bijna te gemakkelijk!!!
Een	paar	uur	later	rijden	we	een	politiefuik	in	en	nemen	de	
zenuwen toe! Gelukkig is de ambtenaar vriendelijk en na 

verantwoordelijkheid	die	een	school	ook	heeft	richting	een	dorp	is	niet	ervaren.	Bû1D	voelde	een	gebrek	aan	ver-
bondenheid	van	een	school	waarvan	geen	enkele	juf	of	meester	in	het	dorp	woont	en	een	bovenschools	bestuur	
dat 50 km verderop zit . Leerlingen zijn ook onderdeel van het dorp en als gemeenschap kunnen we een belang-
rijke rol vervullen in hun ontwikkeling .  We waren ervan overtuigd dat dit in 1 gezamenlijk gebouw makkelijker zou 
gaan dan in aparte gebouwen . Helaas werd deze visie niet omarmt . 

Voor	de	renovatie	van	de	school	wordt	nu	zorggedragen	door	de	BMS	met	het	gemeentelijke	bouwkrediet.	Nu	blijft	
er	natuurlijk	nog	een	grote	uitdaging	over…	namelijk	ons	dorpshuis	De	Gearte.	Het	gebouw	is	verouderd,	heeft	
hoge	onderhoudskosten,	is	niet	efficiënt	ingericht	en	ruimten	worden	niet	optimaal	benut.	Kortom	er	is	veel	werk	
aan	de	winkel	om	ons	dorpshuis	goed	in	stand	te	kunnen	houden	met	elkaar.	Een	aantal	mensen	van	Bû1D	heeft	
aangeboden zich, met de door hen opgedane kennis, in te zetten voor de ondersteuning van het Gearte-bestuur 
in dat proces . 
Wordt vervolgd…

 

Tryntsje Stienstra

Spar tijdelijk gesloten wegens verbouwingSpar tijdelijk gesloten wegens verbouwing
17 februari heropening17 februari heropening
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controle van alle papieren mogen we doorrijden . Nog 
geen	 uur	 later	 rijden	we	weer	 een	 politiefuik	 in.	 En	
weer zit ons hart in onze keel . Gelukkig is ook deze 
ambtenaar ons goed gezind .
Aan het einde van de middag krijgen we autopech, 
we	 hoefden	 nog	maar	 2	 uur	 te	 rijden!	Gelukkig	 zit-
ten we al in de regio Valencia en kunnen Jitske haar 
ouders ons ophalen . De auto laten we achter want 
autogarages zijn op zaterdag middag gesloten, na het 
weekend gaan we terug om de auto naar de garage te 
brengen . De schade is gelukkig beperkt .

Eindelijk zijn we ‘thuis’, en kunnen we bij komen van 
de lange en zeer enerverende reis . Wat een spanning 
maar we hebben het gehaald! 

De volgende dagen is het weer lekker en kunnen we 
nog lekker in de tuin zitten .

Helaas is het genieten van korte duur want in de nacht 
van woensdag 4 op donderdag 5 november valt er 
heel veel regen . Onze huurwoning staat op de helling 
van een berg en de muur achter de tuin stort in onder 
de druk van het vele water dat naar beneden komt, 
wat er vervolgens in resulteert dat het onderste deel 
van de woning die wij delen met Jitske haar ouders, 
onder water komt te staan . Dit is het deel waar wij in 
wonen . Aangezien onze meubels er nog niet waren 
stonden veel van onze spullen nog op de grond waar-
onder veel elektronica en kleding . Veel schade aan 
de woning en ook voor ons persoonlijk veel schade .

Gelukkig hebben we heel snel een andere woning 
gevonden . Een heel ander gebied, een hele andere 
omgeving maar wel prachtig . De woning is voor een 
deel een grot woning, het slaap gedeelte ligt in de grot 
waar een vrij constant klimaat heerst . Om de woning 
zit veel grond wat voor onze hond en katten echt ge-
nieten is .

Ook wij komen hier tot rust en kunnen beginnen met 
het maken van onze toekomstplannen .
Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat ons eerste 
plan, een camping, heel moeilijk gaat worden en voor 
nu parkeren we dat plan even . We richten ons nu op 
ons plan B, keyholding . Per 1 december hebben we 
dan	ook	een	eigen	bedrijf	opgestart	onder	de	naam	

Eden Keyholding . We doen controles van woningen 
als de eigenaren er niet zijn, we ontvangen eventuele 
huurders en doen zwembadonderhoud .

Yarno is in december voor het eerst naar school ge-
gaan en hoewel de eerste weken heel moeilijk waren 
gaat hij nu met veel plezier naar school .
Hier in Spanje zijn ook veel Corona maatregelen maar 
het beperkt ons dagelijks leven eigenlijk nauwelijks .
We moeten hier altijd een mondkapje op als we weg 
gaan, zowel binnen als buiten . We mogen de regio 
Valencia niet uit maar binnen Valencia zijn we in prin-
cipe vrij om te reizen . De avondklok gaat om 21:00u 
in, maar ’s avonds kwamen wij toch al bijna niet van 
huis .

Afgelopen	week	zijn	wel	weer	strengere	maatregelen	
genomen	omdat	de	cijfers	in	deze	regio	blijven	stijgen.	
De horeca is voor 3 weken gesloten, en winkels moe-
ten om 18:00u de deuren sluiten . We mogen geen 
bezoek ontvangen . En de grote steden worden in het 
weekend	afgesloten,	niemand	erin	en	niemand	eruit.	
Enkele plaatsen in Valencia zitten in een volledige 
lockdown, daar zijn winkels gesloten en moeten men-
sen thuisblijven . 
In onze gemeente vallen de besmettingen op dit mo-
ment heel erg mee, slechts 4 besmettingen over de 
afgelopen	2	weken.
Begin januari hebben we even een koude periode ge-

had	(geen	sneeuw	hier),	maar	afgelopen	week	heb-
ben we weer kunnen genieten van een temperatuur 
van 25 graden . 
Volgende week is de temperatuur alweer een stuk la-
ger maar we genieten van de zon als het een beetje 
kan! 

Groeten vanuit Spanje!
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Het lieve virus van groep 5

We hebben nu al bijna een jaar te maken met Corona . Al twee keer hebben we zo’n strenge lockdown gehad, dat 
we niet meer naar school mochten . We zijn inmiddels allemaal wel een beetje Coronamoe, maar wat nou als het 
geen	stom	virus	was	maar	een	lief	virus?
De	kinderen	van	groep	5	hebben	tijdens	het	thuiswerken	een	extra	taalopdracht	gekregen.	Ze	mochten	een	lief	
virus bedenken . 
Ze	hebben	geschreven	over	de	fijne	eigenschappen	van	dit	virus.	Wat	gebeurt	er	met	je	als	je	het	virus	krijgt?	Hoe	
verspreidt het zich? Wat doen mensen om het virus juist wel te krijgen? 
Weer eens een andere kijk op deze gekke periode .
Hieronder staan meerdere verhalen van de kinderen .

Het Slim virus 
Ideaal voor thuis werken en heel goed voor de concen-
tratie . 
Moeilijke sommen worden zomaar opgelost . Taal en spel-
ling is ook makkelijk . Lezen en schrijven worden leuk . 
Van lego maak je makkelijk mooie dingen . 
Je kunt goed sporten en ook gamen . Je kunt het krijgen 
via en bloem  . Deze bloem groeit op een boeren land 
maar is zeer moeilijk te vinden  . Alleen te vinden voor 
mensen die slim genoeg zijn . 
Geschreven door: Douwe

Het lachvirus
Kinderen besmetten elkaar . Het meisje/jongetje gaat 
spelen met een meisje/jongetjes . Met buitenspelen is het 
besmettelijker dan alleen met binnen spelen . 
Het	andere	 jongetjes/meisje,	 doet	 hetzelfde	 kunstje	als	
het eerste jongetje/meisje . Doet hij/zij het niet, is er geen 
besmetting
Maar	 als	 ze	 wel	 hetzelfde	 doen	 is	 hij	 besmet	 met	 het	
lachvirus . 
En dan kan de pret beginnen en hebben we veel plezier 
en gebeuren allemaal leuke en grappige dingen, zoals 
gekke	bekken	trekken	of	laten	schrikken,	zelfs	huilen	van	
het lachen .
Geschreven door: Annemarie  

Het krabvirus.
Ik heb last van het krabvirus
Door het krabvirus krijg ik altijd jeuk .
Het	is	fijn	als	iemand	ergens	krabt.	
Waar ik niet goed bij kan .
Mijn rug is erg lastig .
Het enigste wat helpt tegen het krabvirus is douchen .
De jeuk krijg je van kleren die soms vol zitten met haar-
tjes	of	zaagsel.
Dus lekkere schone kleren aan trekken na het douchen 
dat is lekker .
En dan slapen .
Weltrusten!
Geschreven door: Bart de Groot
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Kusjesvirus
Er	is	een	heel	lief	virus	dat	iedereen	wou	hebben.	Daarom	bedachten	ze	een	plan.	
De burgemeester zei: als we nou heel dichtbij elkaar gaan kussen kunnen we het misschien krijgen! Ja zeiden ze 
allemaal . Maar een van de mensen zei: maar wat voor virus is het eigenlijk? Ja daar hadden we niet aan gedacht . 
Maar	we	weten	dat	het	virus	leuk	is	om	te	krijgen,	of	we	moeten	iets	anders	bedenken.	Maar	we	moeten	het	eerst	
maar	proberen.	Zoek	allemaal	je	vrouw,	man,	jongen	of	meisje	op.	Wacht	we	moeten	eerst	nog	achter	komen	wat	
we dan krijgen . Ach dat weten we zo zei de burgemeester . 
Wacht ik wet het! Zei een meisje van 8 jaar . 
De	burgemeester	keek	naar	het	meisje	en	vroeg	het	meisje	hoe	ze	heet.	Eh	ik	ben	Afke	zei	ze.	
En wanneer ben jij jarig? 7 september zei het meisje . Nou vertel eens wat je dan krijgt? Je krijgt een lamp waar 
een	geest	in	zit	en	je	mag	zoveel	wensen	doen	als	je	maar	wilt,	zelfs	als	je	heel	oud	bent!	
Wooooow zeiden ze en jullie hadden geliijk, 3 2 1 kussen maar!!!!! Ja jaaa we hebben het gedaan zei een stel! En 
kijk eens wat we hebben . Tadaaa woooww kijk dan! Wij gaan het ook meteen doen! Ja ja ja ja wij hebben het ook 
gekregen gilden de mensen in koor . 
Geschreven door: Afke Boonstra 

Het longboard virus
Joep	heeft	last	van	zijn	longen.	Hij	reeg	op	zijn	verjaardag	
een longboard . En toen hij het longboard aanraakte had 
hij niet meer last van zijn longen, het longboard was ma-
gisch!	Hij	reist	de	hele	wereld	over	van	Afrika	tot	Amerika	
tot Spanje . 
Het is goed dat Joep het doet met het longboard, want de 
auto’s zij niet goed voor het milieu en het longboarden is 
ook leuker . Want het wereldreizen is ook interessant . 
Het wereldreizen zit er wat al bijna op, het is leuk maar 
Joep	 is	moe.	Hij	heeft	allemaal	mensen	ontmoet	die	op	
zijn longboard mochten . Die hadden een virus maar die 
mensen zijn nu allemaal beter gelukkig . Dit is een heel 
blij virus . 
Geschreven door: Jay Scholte 9 jaar 

Het superheld virus
Het superheld virus bestaat al een jaar . Als je het virus 
hebt kan je merken dat je superheld krachten hebt . Zoals 
dan kun je vliegen en kan je vuurspugen . En als je het 
virus hebt en er komt vuur op je, doet dat geen pijn . En 
als je vuurschiet, dan stuitert het vuur . Het virus krijg je 
als	iemand	je	kust,	dan	krijgt	je	het	stofje.	Op	je	lip	en	je	
krijgt	het	virus	ook	als	je	iemand	knuffelt.	Het	virus	is	niet	
besmettelijk . Het is soms leuk omdat je dan kunt vliegen 
en kunt vuurspuwen, dat is erg leuk . Maar soms is het niet 
leuk, dan wil je graag normaal worden . Maar heel soms 
kan	je	weer	normaal	worden,	dan	heb	je	geluk.	Je	hoeft	
geen paniek te hebben, bij kinderen gaat het virus wel 
weg . Voor kinderen is het dus niet besmettelijk .
Geschreven door Roy 
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Hotel Jans in coronatijd, interview met Geeske Wendels

1. Hoe beleven jullie deze tijd?

Direct na het begin van de crisis in maart 2020 regen-
de het annuleringen en dat was natuurlijk erg schrik-
ken . 
Er was wel wat omzet maar dat was onvoldoende om 
de kosten te kunnen dekken . 
We kregen veel medewerking van de gemeente door 
uitstel van belastingen en leveranciers die uitstel van 
betaling verleenden . 

Toen de maatregelen werden versoepeld hebben wij 
een buitengewoon goed zomerseizoen gedraaid met 
bezettingsgraden die we nog nooit eerder hadden ge-
had . Dat was het gevolg van veel vakantiegangers in 
eigen	land	en	duurde	tot	half	oktober,	toen	kwam	de	
tweede lockdown . 

Maar als wij gedacht hadden dat het zo’n goed hoog-
seizoen zou zijn, dan hadden we daarvoor minder sla-
peloze nachten gehad . 

De periode na oktober viel heel erg mee want wij 
mochten openblijven en aan onze gasten eten ser-
veren . 
Dat was ten opzichte van de restaurants wel oneerlijk 
want die moesten dicht . 

Maar eind december ging alles dicht en dat is tot op 
de dag van vandaag . We gebruiken deze periode om 
de boel op te knappen .

2. Hebben jullie alternatieve oplossingen?

Wij hebben er wel over nagedacht maar besloten dat 
niet te doen . 
Het kwaliteitsverlies door het transport van ons menu 
wilde	 onze	 chef-kok	 niet	 voor	 zijn	 rekening	 nemen.	
Bovendien gaat zoiets aan je naam kleven . 
We	hebben	wel	koffie	to	go,	afhaalkoffie	beschikbaar	
als de Nederlandse vlag uithangt .

3. Krijgen jullie voldoende overheidssteun?

Die krijgen we voor personeelslasten en een klein 
beetje voor de vaste lasten . Omdat wij een heel goed 
zomer- en naseizoen hebben gehad kan ik nog even 
vooruit . Een paar maanden gaat zeker wel lukken 
maar	we	moeten	wel	in	maart	of	april	open	kunnen.	

4. Weet je iets van andere horecabedrijven  
 in de omgeving?

In onze directe omgeving ken ik geen bedrijven die op 
omvallen staan . 
Eigen Wies was al gesloten en de andere hebben 
waarschijnlijk net als wij een goed seizoen gedraaid . 
Het	 gesloten	 zijn	 van	 hotel	 Galamadammen	 heeft	
denk ik wel bijgedragen aan onze bezetting .

5. Weet je ook iets meer over het gebouw 
  Mooi Gaasterland?

Ik hoorde dat het recent is verkocht en dat het achter-
liggende gebouw aan een andere koper is verkocht . 
Die maakt er mogelijk vakantieappartementen van .

6. Kan jullie omgeving nog iets voor jullie  
 betekenen?

Wij hopen dat lokale gasten de weg naar Jans weer 
weten te vinden . 
Wij	ontvangen	graag	gasten	voor	bruiloften	en	partij-
en . En ik denk dat andere horecaondernemers er net 
zo over denken .

7. Hoe kijken jullie naar de toekomst?

Lastig te beantwoorden, corona zal nog wel even du-
ren, we weten nog niets over de werkingsduur van de 
inenting . Ik hoop dat wij zonder de 1,5 meter kunnen . 
Dat is voor de horeca de grootste beperking . 
We kunnen niet meer de aantallen kwijt als voorheen . 
Wij	hebben	bijvoorbeeld	25	kamers	en	maar	16	tafels	
in het restaurant . 
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Het Coronavaccin

8. In de toekomst kunnen dit soort pandemie- 
 ën vaker voorkomen. Moet je in de bedrijfs- 
 voering daarmee rekening gaan houden?

Ik denk het wel, als ik denk aan mijn oma, dan was 
het heel normaal dat je niet te dicht bij haar kwam 
want dan kon ze ziek van je worden . Misschien wordt 
dat	wel	het	nieuwe	normaal	dat	mensen	toch	afstand	
moeten blijven houden . Je ziet dat ook in andere lan-
den . Ik kan er wel mee leven dat we niet meer zoveel 
zoenen . 

In	 de	 bedrijfsvoering	 moet	 je	 wellicht	 naar	 andere	
oplossingen	voor	een	buffet,	waarbij	nu	iedereen	de-
zelfde	opscheplepel	gebruikt	of	hetzelfde	knopje	van	
de	 koffiemachine.	We	 zullen	 ons	 veel	meer	 bewust	
moeten zijn van besmettingsgevaar . Vroeger was dat 
geen issue .

9. Kun je meteen open als het bv. 9 februari  
 mag?

We kunnen meteen open en dat geldt voor de meeste 
horeca . Maar ik verwacht het niet . 
Ik denk dat rond 1 maart meer waarschijnlijk is . 
En	 ondertussen	 geef	 ik	 mijn	 kinderen	 les	 in	 onze	 
vergaderzaal .

BB 29/1/21

Al veel over gesproken en veel over geschreven . 
Maar hierbij  een update vanuit 
Huisartsenpraktijk Bakhuizen .

Het vaccineren tegen het Coronavirus is inmiddels 
gestart!
Eind	januari	hebben	de	eerste	mensen	een	brief	van	
het RIVM ontvangen en zijn de eerste twee groepen, 
90-en 85-plussers uitgenodigd . Hen wordt gevraagd 
om naar de GGD in Leeuwarden te komen voor het 
vaccin .

Wij realiseren ons dat dit een hele onderneming kan 
zijn, maar we adviseren als het mogelijk is hier wel 
voor te kiezen .
Bij	de	GGD	wordt	het	Pfizer	vaccin	gevaccineerd	en	
juist	dit	vaccin	is	het	meest	effectief	bij	ouderen.	
Ook is het niet duidelijk wanneer de huisartsenprak-
tijken vaccins gaan ontvangen en kunnen starten met 
vaccineren .

Welke	 leeftijdscategorieën	opgeroepen	worden	door	
de huisartsen is helaas ook nog niet duidelijk . 

Het is al wel duidelijk, dat het niet zo zal gaan als 
bij de jaarlijkse griepvaccinatie . De vaccins komen in 
kleine getallen binnen en er zullen dus per week een 

aantal mensen opgeroepen worden . Wie het eerst 
aan de beurt is, zal door het RIVM beslist worden . 
Hier hebben wij als huisartsenpraktijk geen invloed 
op . Wij volgen hier de richtlijnen van het RIVM .

Op thuisarts .nl -ik denk er over om prikken tegen co-
rona te halen-  staat uitgelegd wat de voor- en nade-
len zijn van het vaccin .  En is er een duidelijke uitleg 
over het RNA vaccin . 
Verder kun je hier ook lezen wanneer je de vaccins 
beter niet kunt nemen .

In het kort
*Prikken tegen corona maken uw weerstand tegen 
het coronavirus sterker .
*Daardoor is er minder kans dat u ziek wordt door het 
virus . 
*Bijwerkingen die het meest voorkomen zijn: pijn op 
de prikplek, koorts en een grieperig gevoel .
*Ernstige bijwerkingen komen bijna nooit voor .
*Nog niet alles is bekend over de prikken . 
*Bedenk	 voor	 uzelf	 of	 de	 voordelen	 van	 de	 prikken	
groter zijn dan de nadelen .
*Hoe meer mensen kiezen voor de prikken, hoe min-
der mensen er ziek zullen worden door corona .

Voor vragen en advies kunt u natuurlijk altijd contact 
opnemen met de praktijk . Wij staan u graag te woord!

Huisartsenpraktijk Bakhuizen

https://www .thuisarts .nl/corona/ik-denk-erover-om-
-prikken-tegen-corona-te-halen
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Op deze prent is een deel te 
zien van een oud gebouwen-
complex in België, waarvan 
Hienschkunst een maquette 
heeft	gebouwd.	
Hierover is in vorige dorps-
kranten geschreven .
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Schenking van zes Hiensch schilderijen aan Atelier Hienschkunst

Toen Henk Hiensch senior (1926), directeur van Batavus en hobbyschilder, in 2015 overleed, kwamen zijn schil-
derijen overal terecht . 

Een aantal daarvan is komen te hangen in atelier Hienschkunst aan de Teeuwes de Boerstraat te  
Bakhuizen,	zodat	ze	niet	vergeten	en	verstoft	op	een	zolder	zouden	belanden.	Zo	was	het	cirkeltje	mooi	rond,	
want	het	atelier	was	in	een	ver	verleden	een	fietsenshowroom.
 
Op	27	december	2020	schonk	René	Hiensch,	een	ver	familielid,	een	zestal	Hiensch	schilderijen	aan	het	atelier.	
In	zijn	ogen	was	dit	de	perfecte	plek	voor	vijf	werken	van	kunstenaar	Herman	Hiensch	(1912-1968),	ook	verre	
familie,	en	één	van	Cornelia	Stein-Hiensch	(1889-1969).	
Door	deze	gulle	schenking	is	het	atelier	momenteel	trotse	eigenaar	van	meer	dan	veertig	kunstwerken	van	vijf	
verschillende Hienschen . Er is bijna geen plekje meer vrij aan de muren .

Het	voornemen	bestaat	om	vanaf	januari	een	vast	moment	in	de	week	te	hebben	waarop	het	atelier	open	is.	Dit	
zal	te	zien	zijn	op	het	informatiebord	aan	het	begin	van	de	steeg.
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Voormalige school De Witakker

Herontwikkeling De Witakker 
voormalige school naar vakantie- en 

groepsaccommodatie  

Nu bijna twee jaar geleden begon de nieuwe uitda-
ging.	Voor	mijn	evenementen	bedrijf	was	 ik	op	zoek	
naar	een	bedrijfsruimte.	
MobiFood	eventcatering	bedrijf,	met	bijvoorbeeld	pro-
jecten	als	Veenhoop	festival	en	Flaeyelfeesten.	Ander	
bedrijfsonderdeel	 is	MobiRent;	 horeca	 ondernemers	
faciliteren	met	projecten	waar	zelf	benodigde	experti-
se en apparatuur niet voor hebben . 

Tijdens	mijn	 zoektocht	 naar	een	bedrijfspand	 liep	 ik	
min	 of	meer	 per	 ongeluk	 tegen	De	Witakker	 school	
aan . In één middag was idee geboren en globaal de 
bouwtekening klaar .

Ik kom uit Vegelinsoord waar mijn ouders een agra-
risch	 bedrijf	 hadden.	 Op	 vijftienjarige	 leeftijd	 als 
vakantiehulp in handel van tuinartikelen beland . 
Daarna werkzaam bij diverse (gespecialiseerde)   
Bouwmaterialen	groothandels	en	fabrikanten	van	bouw 
producten .  
        
Om een school om te vormen tot vakantie en groeps-
accommodatie moest er nog wel heel wat werk verzet 
worden . 
Toen we de school in handen kregen was het een 
echt	schoolgebouw.	Dat	is	niet	direct	de	sfeer	die	je	in	
een	vakantieverblijf	wilt	terugzien.	Wel	heb	ik	er	voor	

gewaakt om de architectuur van het gebouw in zijn 
waarde	te	laten.	Dat	geeft	het	gebouw	ook	zijn	karak-
ter . Grootste bouwkundige impact zat in middelstuk 
van het gebouw . Eerste etage bevind zich ook in dit 
bouwdeel,	stof	dwarrelt	naar	beneden	en	bouwvocht	
veroorzaakt schade in de onderliggende liggende 

ruimtes . Logistiek gezien was meest ideale om met 
de herontwikkeling in dit bouwdeel te starten . 
Fase	1	is	in	mei	opgeleverd,	een	vakantieverblijf	met	
de	 faciliteiten	 en	 comfort	 zoals	 tegenwoordig	 ge-

vraagd wordt door vakantie gasten .  
Ook aan de thema’s duurzaamheid en veiligheid is 
veel aandacht besteed . Zo zijn zonnecollectoren op 
het dak geplaatst, overal ledverlichting gebruikt en 
een klimaat-beheerssysteem geoptimaliseerd . Na de 
jaarwisseling is het de bedoeling om te starten met 
voorste	deel	(fase	2).	
Met	de	kennis	van	nu	waren	de	verschillende	bouwfa-

ses in een andere volgorde uitgevoerd . 
 
Wanneer	fase	2	klaar	en	bijeenkomsten	weer	mogen	
staat er een open dag op het programma . 
Mocht je eerder een kijkje willen nemen, geen pro-
bleem	de	koffie	is	altijd	bijna	klaar.	
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‘t Mirnserklif

Beste allen,
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn, de ontwikkelingen 
bij	’t	Mirnserklif.	Via	deze	weg	willen	wij	jullie	dan	ook	
graag op de hoogte brengen van onze plannen . 

Allereerst even een korte introductie van wie wij zijn . 
Wij, Cor en Gonja, zijn opgegroeid op deze prachti-
ge locatie . Wij hebben hier dan ook circa 16 jaar ge-
woond . Us heit en mem (Bas en Marga) hebben in die 
tijd het paviljoen gerund . In verband met overlijden 
van	us	mem	in	2005	heeft	us	heit	er	destijds	voor	ge-
kozen het paviljoen niet alleen voort te zetten, maar 
deze te verhuren .

Nu	heel	wat	jaren	verder	heeft	heit	ons	de	mogelijk-
heid gegeven om het paviljoen over te nemen, en dat 
hebben wij met beide handen aangegrepen . Het is 
zo’n unieke plek! Als kind zijnde zag je dat eigenlijk 
niet zo en was het heel normaal, maar naarmate onze 
leeftijd	toeneemt	komt	het	besef	steeds	meer.	

Maar we wilden het niet voorzetten in de staat zoals 
het nu is, het huidige paviljoen is niet meer van deze 
tijd en de locatie verdient beter . Daarom hebben wij 
besloten het rigoureus aan te pakken . 

Wat gaan we doen? 
We	 willen	 het	 paviljoen	 volledige	 transformeren	 op	
een duurzame manier, waarbij wij het belangrijk vin-
den dat het een mooi verbindend geheel vormt tus-
sen enerzijds het bos en anderzijds het IJsselmeer 
met	 het	 strand	 (zie	 bijgevoegde	 afbeeldingen	 voor	
impressie) . 

We gaan voor een strandpaviljoen wat gezellig en 
laagdrempelig is, met een goede keuken voor een 
breed publiek . Wij richtten ons daarbij op regionale, 
duurzame producten met een ‘personal touch’ . 

Verder willen we het oude ‘koepeltje’ weer als replica 
neerzetten.	Die	kan	enerzijds	fungeren	voor	ijscover-
koop	ed.	maar	ook	informatief/educatief	door	informa-
tie over de omgeving te verstrekken in samenwerking 
met It Fryske Gea . Dit koepeltje is seizoensgebonden 
en zal er in de wintermaanden daarom ook niet zijn . 

De nieuwe naam van het paviljoen is Paviljoen ’t Mar . 
Korte toelichting hiervoor is dat het enerzijds het pa-
viljoen aan ‘t Iselmar ligt, anderzijds is het een eerbe-
toon aan us mem Marga, die vast vol trots meekijkt . 

Hoe gaan we het doen?
Cor, Gonja en haar man Jan gaan het paviljoen voort-
zetten . Dit doen we niet alleen . Wij hebben een stel 
aangenomen, Roy en Leonie uit Lemmer, die met hun 
twee kinderen op locatie gaan wonen en samen met 
ons het paviljoen gaan runnen . 

Cor woont samen met zijn vriendin Virginia in Gronin-
gen, Jan en Gonja wonen in Blokzijl met hun kinderen 
Femke	 en	Sofie.	Wij	 blijven	 daar	 ook	wonen,	maar	
zullen uiteraard veel in Mirns te vinden zijn . 

Planning?
We gaan voor een voorspoedige bouw en hopen in 
mei de deuren te kunnen openen van het vernieuwde 
paviljoen .  
Hopelijk	zijn	jullie	zo	een	beetje	“op	‘e	hichte”.	Indien	
er vragen zijn, neem gerust contact op . 
Wij kijken er naar uit om jullie straks te verwelkomen 
in paviljoen ’t Mar . 
Tot binnenkort!

Groeten Cor, Jan en Gonja
06-12554436
Lijkt het je leuk om bij 't Mar te komen werken? Neem 
contact	met	ons	op	via:	welkom@paviljoentmar.nl
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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 be-
vestiging	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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Kennismaken met Maartje Vriend

Maartje Vriend en haar partner Gerard Samplonius 
wonen aan de Murnserdyk nabij de Klokkenstoel, wat 
een prachtige plek!

Ze	 hebben	 drie	 kinderen:	 Rinze,	 IJsbrand	 en	 Yfke.	
Die gaan op school in Hemelum . Heel gemakkelijk, 
want ook buurkinderen gaan daarnaartoe . 
Hun grootmoeder Akke ging de kinderen nogal eens 
ophalen en dan konden die van Maartje en Gerard 
ook meerijden .

Eerst woonden ze in Bakhuizen, nou ja vlak buiten 
Bakhuizen, in de boerderij aan het Wytlânspaed, waar 
ze in 2009 zijn neergestreken . 

Maartjes moeder Saskia zocht ook een huis in de om-
geving . Daardoor vonden ze het huis in Mirns . Maar 
voor Saskia was het veel handiger om dicht bij een 
dorp met voorzieningen, zoals de Spar en het klop-
pend hart van BMR "De Gearte" te wonen; dus dat 
werd verhuizen naar Mirns en Maartjes moeder woont 
nu in de boerderij aan het Wytlânspaed . 

Het was in Mirns wel wennen aan de wind, want aan 
het Wytlânspaed was dat veel minder het geval, al 
zou je dat misschien niet denken . Daar zaten ze net 
in de luwte van het Heech . 
Gerard komt oorspronkelijk uit Lemmer, Maartje komt 
uit West-Friesland . 

Ze waren al bekend met Gaasterland en dat had hun 
hart	gestolen.	Ook	al	omdat	paarden	hun	 liefhebbe-
rij is en ze hadden al contacten o .a . met de Manege 
Harich . Ze reden in die tijd regelmatig te paard door 
Gaasterland, het was toen ook nog veel rustiger dan 
het nu is .  
De	 paardenliefhebberij	 is	 er	 nog	wel,	 ze	 hebben	 er	
een aantal lopen zowel op hun eigen weiland als bij 
Saskia,  maar het paardrijden schiet er wat bij in . 

Maartje werkt als docente bij het MBO in Alkmaar . 
Hoewel	 ze	 niet	 fulltime	werkt	 gaat	 daar	 toch	 aardig	
wat	reistijd	 in	zitten.	Maar	ze	heeft	het	zo	naar	haar	
zin,	dat	ze	dat	er	wel	voor	over	heeft.	Er	blijft	daardoor	
niet zo veel tijd over voor gemeenschapswerk, maar 
dat is wellicht iets voor later! 
Gerard werkt bij DTV Springs in St . Nyk . Dat is een 
zeer	 gespecialiseerd	 bedrijf,	 dat	 veren	 maakt,	 met	
name voor landbouwwerktuigen .

Al met al bevalt het ze geweldig in Mirns . Zo prachtig 
en rustig met zo’n 130 inwoners met veel ruimte en 
aan het IJsselmeer . 

Zo te horen zijn het blijvertjes!

Even voorstellen. . . . 

Mijn naam is Francien Bekius en ik ben als Buurtwer-
ker werkzaam bij de welzijnsorganisatie Sociaal Werk 
De Kear . 

Sociaal	 Werk	 De	 Kear	 heeft	 twee	 gebiedsteams:	
Noord en Zuid . Er zijn 8  buurtwerkers in Team Zuid . 
We hebben een verdeling gemaakt en ik ben Buurt-
werker in Bakhuizen/Mirns/Rijs .

In deze coronatijd wil ik me via de dorpskrant graag 
aan u voorstellen . Normaal gesproken zijn we vooral 
bij u in het dorp te vinden . Op straat, in het dorpshuis, 
bij	activiteiten	of	op	scholen.	In	plaats	van	dat	u	bij	ons	
komt, komen wij bij u . 

Vragen,	problemen	of	 initiatieven	op	het	gebied	van	
zorg, hulp, wonen, dorpsinitiatieven? De beste ideeën 
en oplossingen vinden we vaak dicht bij huis . Maar 
waar precies? 
Hoe leg ik de juiste contacten? 
Hoe breng ik initiatieven op gang en voorkom ik dat 
ze vastlopen? Wij als buurtwerkers kunnen u hierbij 
helpen . We kunnen net dat extra steuntje in de rug 
bieden en brengen inwoners en organisaties met  
elkaar in contact . 

Het	kunnen	individuele	of	collectieve	vragen	zijn.	Een	
inwoner die graag meer wil weten over activiteiten 
waar hij/zij zich bij kan aansluiten . 
Of	een	heel	actuele	vraag:	op	dit	moment	zijn	de	be-
sturen van Dorpsbelang, dorpshuis, sociale dorpswo-
ningen dringend op zoek naar bestuursleden . 

Heeft	u	ideeën,	vragen,	initiatieven?	Of	wilt	u	gewoon	
eens kennismaken? Neem dan gerust contact op! 
U kunt mailen naar f.bekius@sociaalwerkdekear.nl 
of	appen/bellen	naar	06-51291163
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Dorpshulp BMRH

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

Dorpshulp BMRH - 0651444556 - dorpshulpbmrh@gmail.com

Wat wordt het saai in Coronatijd! Maar we kunnen de 
tijd ook gebruiken om wat dingen voor te bereiden 
voor de tijd, dat het allemaal iets normaler wordt . 
Dat dachten we ook toen we vorige keer schreven dat 
we de wandelclub willen laten uitgroeien tot een echte 
club met diverse groepen . Dus een groep die verder 
weggaat,	gecombineerd	met	een	bezichtiging	of	een	
groep die wel iets verder wil wandelen maar in de di-
recte	omgeving.	Daarnaast	blijft	natuurlijk	het	groepje	
dat	een	rondje	door	het	dorp	maakt	actief,	ook	nu	in	
Coronatijd!

We hebben onder de eigen leden dit voornemen ook 
kenbaar gemaakt door een klein eindejaars-presentje 
uit	te	delen	met	een	flyer	erbij.	De	periode	dat	we	dat	
niet kunnen realiseren door Corona blijkt helaas wat 
langer te duren, maar we kunnen wel doorgaan met 
organiseren.	We	 hebben	 daarom	behoefte	 aan	 een	
paar mensen, die komen helpen om dit op poten te 
zetten . Iets voor jou? Dat kan dus ook als je nog geen 
lid bent, je kunt dan gelijk lid worden!

Ook	onze	activiteit	 “gezellige	middag”	 ligt	 stil.	Nu	 is	
er een idee om dan een thuisactiviteit te creëren voor 
dezelfde	doelgroep.	Het	eerste	 idee	 is	 iets	met	een	
kleurplaat tot stand te brengen . Lijkt dat wat? En ook 
hier: heb je zin om mee te helpen om zoiets tot stand 
te brengen? 
Voor deze oproepen, maar ook voor elke andere 
vraag of suggestie kunt u ons bellen of emailen, zie 
hierboven. 

Digitaal koffiemoment in Bakhuizen: 

Mis	jij	ook	het	kopje	koffie	(of	kopje	thee)	nu	je	min-
der bekenden ontmoet? Dan nodig ik je uit om aan te 
schuiven	bij	het	digitale	kopje	koffie.
 
Iedereen uit Bakhuizen/Mirns/Rijs die dat wil kan aan-
schuiven . 
Gewoon	om	een	praatje	te	maken.	Het	1e	kopje	koffie	
is	op	dinsdag	16	februari	om	10.00	uur.	
Verdere	data:	dinsdag	23	februari,	dinsdag	2	maart,	
dinsdag 9 maart . 

We weten niet hoeveel mensen er aanschuiven, dat 
blijft	eerst	nog	een	verrassing.	
We gaan het daarom eerst 4x uitproberen . 

Aanmelden 
                                                                                                                                                           
Wil	je	ook	met	ons	koffiedrinken?	

Stuur dan vóór dinsdag 16 februari een mail naar  
f.bekius@sociaalwerkdekear.nl 

Een dag van tevoren ontvang je van ons een e-mail 
met een digitale link om deel te nemen aan de bijeen-
komst . 
Wij maken hierbij gebruik van het programma Zoom . 
Het	 is	niet	noodzakelijk	dat	 je	dit	programma	vooraf	
op	je	computer	of	tablet	installeert.		

Voor	meer	informatie	kun	je	me	mailen	maar	ook	bel-
len	of	appen	via	06-51291163

Met vriendelijke groet,
Francien Bekius
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Opbrengst oud papier

Oktober 5,960 ton - € 203,66
November 5,430 ton - € 300,77
December 7,420 ton - € 359,71

voor de volgende Op ‘e Hichte 
 

vóór 6 april 2021 

sturen naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl
	of

dorpsbelangbmr@gmail.com

De volgende editie verschijnt rond 
 

15 april 2021

Heeft u vragen, opmerkingen of  
wilt u een stukje plaatsen?

Bel gerust één van de  
BMR bestuursleden.

Oplage: 440 

Vormgeving, samenstelling en eindredactie:

Hennie Blomsma
Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs

Op.e.hichte@bakhuizen.nl
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Ruud van den Berg vacature’s
ruudb2@gmail.com
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 Vroni Postma
	 Gerlof	Thibaudier
Printwerk: Rieme Witteveen
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 Jan de Jong
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6 keer per jaar verschijnt de Dorpskrant in een 
oplage van 440 stuks . 
Een	 mooie	 gelegenheid	 om	 uw	 bedrijf/pro-
duct(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
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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 door-
geleid . 
De inhoud van uw banner wordt in overleg met u 
gemaakt	en	na	uw	goedkeuring	gefactureerd.

Adverteren op de homepage is mogelijk tegen 
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te	rekenen	vanaf	factuurdatum.	

Wilt u een banner op onze homepage? 
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dorpsbelangbmr@gmail.com
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