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De praktische vogelbescherming van 
vogelwacht bakhuizen e.o.

Algemeen nummer Gemeente DFM  .  .  .  . 140514

• Melden van klachten (stoeptegels, 

openbaar groen etc .)

• Sociaal wijkteam

Gezondheidscentrum Bakhuizen   . 0514 581 287

Algemeen alarm nummer (bij spoed)   .  .  .  .  .  . 112

Politie (bij geen spoed)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0900 8844

Dokterswacht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0900 1127112

Dorpsbelang BMR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06 117 56 058

Dorpshulp BMRH     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .06 514 44 556

• Voor vervoer

• Voor overige hulpvragen

• Voor Duofiets

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . of bel 0514 581 706

Buurtzorg   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .06 53675488

Thuiszorg ZWF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0515 461 871

De Gearte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .06 130 60 479

Bode begrafenisvereniging

• Pieter Deinum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0514 571771

 of 06 255 00 361

 b .g .g . 0514 562 859

TELEFOONLIJST

Er is werk aan de winkel, enkele veehouders meldden 
ons dat ze hun maispercelen gaan ploegen . 
Voor de vogelwacht dus de taak om kievitsnesten op 
te sporen en te markeren . We verzamelen ons in Rijs, 
en enkele jeugdleden gaan ook mee .  We verdelen 
ons in twee groepen . 
Ontmoedigd gingen we op pad want alle vorige nesten 
die we gevonden hadden waren allemaal verdwenen . 
Op twee geplaatste wild camera’s zagen we een das 
en steenmarter en een vos die de nesten leegroofden . 
Tuurlijk deze diefstal in nachtelijke uren, maar de beele
den waren duidelijk, veel te veel rovers in het veld .

Maar we beleven een mooie middag, we vonden weer 
vele kievitsbroedjes en een broedje van de scholeke
ster almede een grutto nest met vier eieren . Prachtig 
gewoon ook voor de jeugd die mee was een prache
tige ervaring . Bij dit wisselvalige natte weer is er gee
noeg voedsel voor de weidevogels dus toont de natuur 
veerkracht en starten na verlies vele vogels opnieuw 
met eileggen .  Wat een heerlijke middag de gemare
keerde nesten worden nu gespaard bij landbouwwerke
zaamheden, het overleg met de veehouders is goed . 
Zij sparen de nesten ook bij maaien straks, dat gaat 

prima zo .

Uiteraard nadien lekker napraten met bakje koffie en 
biertje, tja heerlijk zo’n middag in de natuur .

Maarrrr het markeren van nesten wordt helaas ook 
opgemerkt door predatoren (rovers) .  We deden een 
proefje met stokjes plaatsen bij weiland rand en lagen 
en kippeneieren in de buurt . Diezelfde nacht kwam 
een das langs, deze liep eerst naar het stokje en pakte 
daarna het kippenei . Ook deze nacht bezoek van een 
steenmarter en een vos . Dus we worden terughoudene
der in het markeren van nesten, maar bij werkzaamhee
den in het veld is dit wel nodig .  

In de weilanden te Rijs hebben we twee plasdraspome
pen staan, deze houden het weiland vochtig en indere
daad foeragerende weidevogels, vandaar ook teruge
keer grutto in de polder . Ook in Kolderwolde staat een 
plasdraspomp, Een zonnepaneel zorgt voor stroom 
voor deze pompen . Ook gebruiken loonbedrijf en veee
houders wildredders, dit is een ultrasone claxon die al 
ver van tevoren de vogels doet wegvluchten . 

Ons werk wordt tegenwoordig ook ondersteund met 
een drone . Rene van Dam is dronepiloot . Met deze 
drone uitgerust met warmte camera vinden we de lege
sels van verstopte grutto’s tureluurs en eenden . We 
moeten dan wel vroeg op pad, maar het vinden van 
de broedende weidevogels gaat perfect .  Opsporen in 
lang gras is nodig zodat legsels niet verloren gaan bij 
het maaien .

Ook heeft onze wacht 25 nestkastjes in beheer voor 
de zangvogeltjes, en bouwen we nestgelegenheden 
voor de huiszwaluw .  Onze timmerman Anne ondere
houdt de kastjes zodat ieder jaar er weer broedgelee
genheid is voor de vogels .

Even een verhaaltje wat onze vogelwacht zoal bezige
houd . Wilt u meer weten of ons werk ondersteunen 
vraag een van onze bestuursleden .

Joop Melchers, Piet Bosman, Jorrit de Roos en Anne 
Osinga

Cover foto, Hidde van Dam vindt broedje kievitseieren
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Vaccineren, doen of doen Gegrilde Hollandse Biefstuk 
met een saus van Blue Stilton

Stel er was geen vaccin en er gebeurde wat tijdens 
de pokken uitbraak in de 18e eeuw ook gebeurde er 
was geen genezing mogelijk maar sommige waren 
resistent maar naar schatting 400 .000 mensen stiere
ven in Europa elk jaar . In de 18e eeuw woonden er 
naar schatting 163 miljoen mensen in Europa . Dat is 
4 miljoen mensen in 10 jaar . Als men “genas” van de 
ziekte hield men er in 30% van de gevallen blindheid 
aan over . 

Door de wetenschap is op basis van het koe pokvirus 
een vaccin ontwikkeld en door een wereldwijde vace
cinatiecampagne is de wereld pokken vrij . Het laatste 
slachtoffer van pokken was in september 1978. De 
term vaccineren is afkomstig van het Latijnse woord 
vacca wat koe betekend .

Pokken was het eerste virus dat door de moderne wee
tenschap is uitgeroeid!

En nu hebben we te doen met het corona virus en zijn 
er mensen die aarzelen om ingeënt te worden .

Stel je zelf eens de vraag of je dan ook zou aarzelen 
bij pokken?

Er is een redenering die uitgaat van “survival of the 
fittest” (natuurlijke selectie). De natuur rekent af met 
de zwakste onder ons .  Dit voert terug naar de evolue
tietheorie van Darwin . 

Een organisme hoeft echter niet de sterkste te zijn om 
betere overlevingskansen te hebben dan anderen . 
Beter vluchtgedrag, betere camouflage of meer intele
ligentie kunnen de overlevingskansen vergroten en 
ervoor zorgen dat een organisme lees de mens the 
fittest is.

Wij mensen moeten het van onze intelligentie hebben . 
En of intelligentie God gegeven is of evolutionair maakt 
niet uit, het heeft ervoor gezorgd dat wij de meest suce
cesvolle soort op aarde zijn . Dankzij onze intelligentie 
reizen we naar de mars, hebben we internet en come
puters ontwikkeld en kunnen wij naast allerlei anderen 
medische wonderen in 1 jaar een (Covid) virusvaccin 
ontwikkelen . Dat is ons overlevingsmechanisme .

Dus als je de theorie aanhangt de sterkste blijven over 
dan zijn dat de mensen die zich laten vaccineren . 

Daarnaast is vaccineren niet alleen goed voor jezelf 
(meer vrijheid) maar beschermt ook jouw omgeving .
 
De redactie is inmiddels geprikt .

Ingredienten:
• Biefstukje ongeveer 180 gr pp
• Blue stilton
• Slagroom
• Courgette
• Aubergine
• Punt paprika
• Kastanje champignon
• Verse knoflook
• Rode wijn
• Roseval aardappel
• Zeezout 
• Olijfolie
• Italiaanse kruiden
• Zout en peper

Bereiding:
Strooi verse peper over de biefstuk, geen zout . 
Bak de biefstukjes bruin in voorverwarmde olijfolie . 
Snij de courgette, aubergine, punt paprika en chame
pignons in kleine blokjes zoals ratatouille de witte kern 
niet gebruiken, is heel veel volume en heeft weinig 
smaak .
Pers 2 teentjes knoflook en fruit deze in een koekene
pan met warme olijfolie, voeg de ratatouille toe en bak 
deze bijtgaar, blus af met scheutje rode wijn en voeg 
peper en zout op smaak toe .

Snij de Blue Stilton in kleine blokjes en doe deze in en 
melk pannetje, voeg klein beetje slagroom toe en vere
warm dit al roerende heel langzaam totdat de kaas en 
de room helemaal gesmolten zijn en het een saus is .
Schep de ratatouille midden op een bord, leg hier de 
biefstuk op en schenk de saus op het bord langs de 
ingrediënten .

Was de rosevalaardappel, deze hoeft niet geschild te 
worden . Snij de rosevalaardappel in 4 of 6 blokjes bee
tje afhankelijk van de grootte . Zet een pan op met vole
doende water, laat deze aan de kook komen en voeg 
vervolgens de aardappels toe, kook deze 4 minuten . 

Giet de aardappels af en zet even op lager vuurtje tee
rug om overtollig vocht te laten verdampen . Verdeel 
de blokjes aardappel in een ovenschaal en besprene
kel met lekker wat olijfolie, voeg zeezout toe, knoflook, 
Italiaanse kruiden etc . Zet dit in de oven op 180 grae
den 20 tot 30 minuten, af en toe even in prikken om te 
kijken of de aardappels gaar zijn . 

Serveer met producten die je zelf lekker vindt, bijvoore
beeld stoofpeertjes, spruitjes, aardappelpuree van 
zoete aardappel etc .
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De Mariahof,  een vaste waarde voor Bakhuizen

Gesprek met Diana de Groot, pedagogisch medewerker Talant over de Mariahof in coronatijd .
  

Mariahof Talant is een onderdeel van zorggroep Alliade . De Mariahof is een locatie waar zowel ondersteuning 
als behandeling geboden wordt aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) . De bewoners wonen 
zelfstandig en krijgen begeleiding bij het omgaan met alle zaken waar een mens mee te maken kan krijgen in het 
leven en die voor hen extra moeilijk kunnen zijn . Er is 24 uur per dag iemand aanwezig waar de bewoners op terug 
kunnen vallen . 
Er wordt op de locatie ook dagbesteding aangeboden zoals:
• Verzorging van dieren
• Houtzagen en kloven
• Tuinonderhoud
• Uit elkaar halen van oude elektrische apparaten
• Productiewerkzaamheden, bijvoorbeeld verpakkingswerkzaamheden t .b .v . bouwmarkten .

Het gesprek.
Het imago van Mariahof is in Bakhuizen niet altijd positief geweest, herken je dit? 
Diana: In het verleden zijn er incidenten geweest, die soms terecht maar ook vaak onterecht aan de bewoners van 
de Mariahof zijn toegeschreven . De Mariahof is zelf soms ook doelwit van groepen jongelui die bijvoorbeeld vuure
werk afstaken of aanbelden en lawaai maakten, waardoor sommige bewoners erg schrokken en ontdaan waren . 
Het tegen wil en dank imago werd als onrechtvaardig ervaren .
Wat kunnen we eraan doen om de relatie met het dorp te verbeteren? Diana: wellicht dat open middagen met een 
kopje koffie kunnen bijdragen zodra corona geen beletsel meer is.
Kan de dagbesteding ook een rol hierbij spelen door b .v . via samenwerking met Dorpshulp? Bij ons is de dagbestee
ding in handen bij mijn collega Kor, maar voor zo’n samenwerking moet de cliëntengroep wel geschikt zijn .
Diana: we zijn trots op de manier waarop wij de begeleiding hebben ingericht . We gaan uit van wat de bewoners zelf 
willen bereiken, we laten ze nadenken over hoe ze dat willen bereiken . Soms laten wij hen hun eigen beperkingen 
ervaren door even bewust achterover te leunen . Het krijgen van waardering en het zelf keuzes kunnen maken is 
voor velen van hen erg belangrijk . 
In het verleden hebben we meegewerkt aan een wandeltocht door Bakhuizen voor de schoolkinderen van de basise
school, zij kwamen langs en kregen uitleg over wat de Mariahof is en waarom de bewoners hier wonen .  We hebben 
hier naderhand leuke reacties op gekregen van de kinderen, ouders en leerkrachten .

Dan over corona. 
Wanneer kregen jullie met corona te maken? Diana: er ontstond vorig jaar onder de bewoners na alle berichtgeving 
op de TV veel onrust . Op de vraag ‘Wat betekent dit voor mij?’ was er voor de bewoners niet meteen een duidelijk 
antwoord . Toen kwamen de maatregelen vanuit de regering en omdat de Mariahof onder de gezondheidszorg valt 
betekende dit meteen volledig op slot gaan . Dus thuisblijven . Dat was best wel heftig omdat onze cliënten vaak 
structuur nodig hebben en die viel grotendeels weg . Bovendien woont men zelfstandig dus waarom moet men zich 
dan aan de regels van een instelling houden?  Gevolgen waren onbegrip en onrust . Als een inwoner ervoor koos 
zich niet aan de regels te houden was een schorsing soms het gevolg, inclusief quarantaine . Dat was best heftig . 
En dan de angst, ‘wat als ik ziek word, wat dan?’ Er was daarvoor een speciaal coronaehuis van Alliade in Heerene
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veen maar daarvan hebben wij vanuit hier geen gebruik hoeven maken . Er zijn wel bewoners getest maar niemand 
positief . Overigens zijn nu vrijwel alle inwoners 2 keer ingeënt . Dat gebeurde op locatie met een prik bus .
En de activiteiten liepen die door? Nee die stonden allemaal stil. Het eetcafé en het gezamenlijk koffie drinken was 
in een klap weg . Er werd nog wel in de gemeenschappelijke ruimte gekookt en dan kon men het eten een voor een 
ophalen . Dagbesteding kon in aangepaste vorm wel weer snel doorgaan .
Zijn er ook sociale en psychische gevolgen opgetreden? Diana: Ja ik denk dat de bewoners angstiger zijn geworden 
met name in contacten met anderen . Aan de andere kant levert de sluiting van winkels en horeca etc . ook veel rust 
op. Maar als winkels weer opengaan zal men dat fijn vinden. 
Diana: nog even over integratie van de Mariahof in Bakhuizen . In het verleden was de Mariahof lid van de buurtvere
eniging . Dat was met de cliënten van toen minder geslaagd . 
Dat is toen gestopt . 
Met de huidige bewoners is het misschien tijd om iets vóór en met de buurt te organiseren . De ideeën zijn er wel 
maar nu nog de uitvoering .
Tenslotte nog dit, hoe zie je de toekomst van de Mariahof en haar bewoners? Diana: Het zou fijn zijn als onze 
cliënten meer onder de mensen zouden kunnen komen . De Mariahof is nog wel een beetje een eilandje en meer 
positieve interactie met het dorp zou welkom zijn . Er zijn wel bewoners die wat activiteiten in het dorp doen, maar 
het is nog beperkt . De bewoners het gevoel geven dat zij ondanks alle beperkingen worden gewaardeerd en dat zij 
welkom zijn in Bakhuizen, daarin ligt een taak voor zowel de Mariahof als bij de Bakhústers .

Veilige start van de 52e Zonnebloemloterij

De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking . Deze groep is extra 
hard getroffen door corona: zij zijn al beperkt in hun bewegingsvrijheid en in deze tijd 
helemaal . Alle activiteiten die de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Bakhuizene
eHemelumeKoudum normaalgesproken organiseren konden niet door gaan . Om toch 
in contact te blijven, ondernemen de vrijwilligers de meest creatieve acties om contact 
met de deelnemers te houden . Zoals een bloemetje, wat lekkers of een leuke attentie . 
En daar is geld voor nodig . 

Iedereen die Zonnebloemloten koopt, steunt het mooie vrijwilligerswerk . Vanaf eind 
april starten de vrijwilligers met de verkoop van de loten in de dorpen . De opbrengst 
van de loten is bestemd voor het vrijwilligerswerk van de lokale Zonnebloem afdeling . 
Ook online kunnen er loten worden besteld . Dit kan op zonnebloem .nl/loterij of via onze 
eigen website: www .zonnebloem .nl/bakhuizenehemelumekoudum 

Mooie prijzenpot
Door een lot te kopen van de Zonnebloem help je onze 
vrijwilligers om activiteiten voor mensen met een lichae
melijke beperking te organiseren . Dat geeft een goed gee
voel . En daarom win je altijd! Maar we zijn ook trots op 
het geweldige prijzenpakket: zoals vakantie in het Beekse 
Bergen Safari Resort, een dagje uit bij Tuinen Appeltern, 
handige keukenapparaten zoals een airfryer en een origie
nele Zonnebloem thermosfles. 
De trekking vindt plaats op 8 november 2021 . 

Tijd over? 
Doordat er steeds meer vraag is naar kleinschalige en 
1eope1 activiteiten, zijn er ook steeds meer vrijwilligers 
nodig . De komende jaren wil de Zonnebloem er voor nog 
meer mensen in deze omgeving kunnen zijn . Daar hebe
ben we jouw hulp bij nodig . Vrijwilligerswerk is niet alleen 
leuk om te doen, maar het geeft ook een goed gevoel om 
iets voor een ander te kunnen betekenen . 
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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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Nieuws van Huisartsen Bakhuizen

Overgang computersysteem

In de week van 26 t/m 30 juli 
krijgt de praktijk een nieuw come
putersysteem .
Graag maken wij u erop attent 
dat u enig ongemak kunt ervaren 
in onze dienstverlening tijdens 
de opstartfase . Wij vragen hiervoor uw begrip . 

Wij verzoeken u tijdig de herhaalmedicatie te bestele
len .

Nieuw patiëntenportaal

Vanaf 27 juli gaan wij gebruik maken van een nieuw 
patiëntportaal, het huidige portaal via Uw Zorg online 
komt te vervallen .
Wij gaan over op het portaal via MijnGezondheid.Net 
en de MedGemak app . Om van dit patiëntportaal gee
bruik te maken moet u zich eerst aanmelden via Mijne
Gezondheid .Net .

Bloedprikken

Het huisartsenlab heeft besloten om in de zomerperioe
de van 1 juli t/m 3 september alleen op dinsdag bloed 
te prikken in onze huisartsenpraktijk . 
De donderdag komt te vervallen .

Covid vaccinatie

Via de website www .rivm .nl/nieuws kunt u de meese
te recente informatie vinden betreft Covid vaccinatie . 
Er volgen nieuwsberichten welke leeftijdsgroep online 
een afspraak kan maken voor vaccinatie via de GGD .

Wist je dat . . . . 

• op dit moment de glasvezel tot uw voordeur wordt 
aangelegd .

• Over +/e 3 weken wordt deze glasvezel in uw huis  
afgemonteerd . 
En dan is uw provider aan de beurt .

• de Duofiets weer rijdt?

• de Ledenvergadering van Dorpsbelang BMR niet 
doorgaat op 28 juni?

• het ontzettend leuk is om met het team van 
Dorpshulp mee te doen?

• het Paviljoen ’t Mar op Mirns er geweldig uitziet? 

PubQuiz vanuit De Gearte

Op zaterdag 29 mei jl . heeft de eerste online Pube
Quiz van Bakhuizen, Mirns en Rijs plaatsgevonden . 
16 teams hebben ruim twee uur tegen elkaar gestree
den tijdens een spannende avond vol diverse lastige 
vragen . De teams moesten vooral snel hun antwoore
den aanklikken, dus even het antwoord opzoeken via 
Google had niet veel zin . Het ging om echte kennis, 
ook over onze mooie omgeving .

De drie J’s (Johannes, Jan & Johan) zijn zeer enthoue
siast ontvangen en we danken hen hierbij nogmaals 
voor hun inzet . Dankzij de technische kennis van Joe
hannes is de quiz soepel verlopen .

Graag zien wij jullie in levenden lijve terug in De Geare
te, waar we met een grote groep een echte PubQuiz 
zullen houden . Tot dan!

De winnaars zijn:
1 . Team Homma
2 . Gezellige froulje
3 . Ronde tafel

Het bestuur van de Gearte  
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Project Zorgwoningen door Stichting FEME 

Gestaag maar zeker gaan we 
vooruit! Inderdaad duurt het, 
o .a . door corona, langer dan 
we gehoopt hadden, maar we 
hebben het vertrouwen dat we 
uiteindelijk zorgwoningen zullen realiseren . Wat ons 
betreft geldt nog steeds: “It sil heave!!”

Planontwikkelfase
In deze fase worden de meerdere plannen gemaakt . 
Het maken hiervan vraagt veel overleg tussen FEME, 
de architect, de gemeente, de omwonenden, deskune
digen, financiers en andere belanghebbenden. Het ree
sultaat van deze fase is een, door ons dorp gedragen, 
bouwontwerp en een financieel haalbaar bedrijfsplan.
Naarmate er meer versoepelingen van de Coronae
emaatregelen komen, wordt het overleggen met vere
schillende instanties en met betrokkenen weer moe
gelijk . Voor ons heel noodzakelijk, zoals hiervoor is 
gezegd . In de planfase waarin we zitten is het van 
groot belang om het bouwontwerp en de daarbij hoe
rende bouwkosten helder en realistisch op tafel te krije
gen . Daarbij hebben we gelukkig een enorme steun 
aan Zijlstra Architecten . 

Financiering Planontwikkelfase
Ook op het gebied van financiering hebben we stape
pen gezet . De begroting voor de plane en ontwikkele
fase is verder uitgewerkt en toegespitst . Hiermee 
verwachten we om de benodigde financiering gemake
kelijker te verkrijgen . 
De toezegging (subsidie en projectondersteuning) van 
de gemeente is inmiddels definitief. Daarnaast zijn ene
kele particuliere fondsen benaderd voor een bijdrage . 
Ook zijn de eerste stappen gezet om ons bedrijfsplan 
te schrijven!

Voortgang 
Het blijft vanzelfsprekend van belang met partijen in 
de markt te overleggen . Zo hebben we overleg gehad 
met Dynhus (de nieuwe naam van woningbouwstiche
ting na de fusie) . Dat is om bij te praten, maar wie 
weet willen ze ook nog een rol spelen in het project . 
De eerste signalen zijn positief . In ieder geval kunnen 
we van ze leren! Het leek ons een goed idee om weer 
eens een bijeenkomst te organiseren . Voor alle inwoe
ners wordt dat niet eerder dan na de zomervakantie . 
We kunnen dan iedereen bijpraten, maar ook horen 
hoe de opvattingen over en de verwachtingen van dit 
project nu zijn . Met de aanwonenden zullen we zeker 
eerder contact hebben .

Tot slot
Bij een complex project van zorgwoningen in de kern 
van Bakhuizen, lijkt het van buitenaf alsof er weinig 
gebeurt . Want op het bouwterrein is nog geen activie
teit . Maar binnenskamers gebeurt er des te meer . Te 
veel om op te noemen . En ja, wij zijn ook ongedule
dig maar weet dat dit soort plannen nu eenmaal veel 
tijd en doorzettingsvermogen vragen . Gelukkig heeft 
FEME daarvan veel in huis .

Wil je helpen? Dat kan . Heb je een vraag? Stel die 
aan een bestuurslid van FEME, of stuur een email aan 
stichtingfeme@gmail .com  . 

Bestuur:  telefoonnummer
Bram Boehle  0653 2630 93
Sietze de Boer   0620 2624 80
Sieglinde Visser  0610 8087 20
Giny Hoekstra  0642 3068 69
Kees Mous  0651 6034 00
Wink Blomsma  0654 9867 18

De redactie wenst iedereen een prettige vakantie deze zomer. 

Jouw vakantiefoto op de voorpagina
van het volgende nummer van Op e Hichte

Maak een foto van het leukste moment van jouw vakantie 
en stuur die naar ons op (op .e .hichte@bakhuizen .nl), 

met vermelding van je naam en adres .
Het thema van je foto mag je zelf bedenken, 

kleur of zwartwit maakt niet uit .

De leukste inzending plaatsen wij op de voorpagina 
van de dorpskrant die in september uitkomt .

Sluitingsdatum: 20 augustus.

Lijkt je dat wat, DOE DAN MEE deze zomer .
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“Niets moet, alles mag”

Nu zijn er enkele berichten in de dorpskrant geweest over het atelier in Bakhuizen . Maar dat is zeker niet de enige 
plek in de BMR waar kunst te vinden is! Hoog tijd om aandacht te besteden aan een andere plek . Je zou het mise
schien niet weten, maar net buiten de bebouwde kom van Rijs is een prachtig atelier te vinden . De naam is de Paint 
Saloon en dat is waar Marianne Schilstra haar creatieve lessen geeft .

Het atelier is een prachtige, rijke werkplek waar de inspiratie je om de oren vliegt . Allerlei werken van Marianne zelf 
en van de cursisten, in allerlei verschillende stijlen en met allerlei verschillende materialen, sieren de muren . Koeie
en, portretten, stillevens, landschappen, katten en vogels, er is teveel om op te noemen . De kasten staan vol met 
materialen en voorbeelden en alles is vrij beschikbaar om mee te experimenteren . Boven een van de kasten staat 
het motto van deze creatieve plek: Niets moet, alles mag . En zo is het ook!

Marianne woonde 25 jaar geleden nog in Katwijk aan Zee . Als kind op de lagere school werd ze al eens gevraagd 
om de raamtekeningen te maken, dus de creativiteit zat er van jongs af aan al in . Later heeft zij op de volksuniversie
teit een aantal creatieve vakken gevolgd: aquareleren, tekenen en kalligrafie . Nog weer later verhuisde zij voor de 
liefde naar Rijs . Wonen in Friesland was niet altijd even makkelijk voor iemand “van buitenaf” en voor het schilderen 
was niet altijd tijd . Op gegeven moment herontdekte Marianne het schilderen oa . bij Klaas Vellenga in Koudum 
waar zij een aantal jaren les heeft gehad . De opzet was daar hetzelfde als in de Paint Saloon en dat is geen toeval . 
Klaas, die nu in de 80 moet zijn, moedigde haar altijd aan om zelf iets vergelijkbaars op te zetten . Dat kun je, zei hij .

En zo is het ook gebeurd! Inmiddels geeft Marianne nu zo’n tien jaar creatief les in de Paint Saloon . Daar ontvangt 
ze cursisten vanuit de buurt tot en met regio Sûdwesthoek – Lemmer/ Kuinre en iedereen is tevreden . Actief ree
clame maken hoeft niet, want dat gebeurt van mond tot mond . Alle materialen zijn voorradig en vrij beschikbaar, 
waaronder acryleen aquarelverf, houtskool, pasteleen oliekrijt, verschillende soorten potloden, inkt en mixed media 
materialen.  Zelfs experimenteren met olieverf is mogelijk. Er is koffie/thee, muziek en het is er nooit saai. Iedereen 
werkt aan zijn of haar eigen werk en omdat amateurs en gevorderden door elkaar heen zitten leert iedereen ook 
van elkaar.  Kortom, een fijne creatieve plek waar niets moet en alles mag!
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Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang BMR 14 september 2020

1. Opening en vaststelling Agenda.
Ruud van den Berg en Anne van der Zee zijn afwezig . Welkom: de vertegenwoordigers van de Gemeente, 
Dorpenecoördinator Catharina Zeldenrust, Boukje Miedema is aanwezig op verzoek van Jeltsje Piersma, 
onze eigen lid en gemeenteraadslid Geeske Homma en Henk Bolding . Wethouder Irona Groeneveld komt 
niet of later vanwege Petear en vergadering van de gemeenteraad .
Tryntsje vraagt Op ‘e Hichte aan de agenda toe te voegen . Dit onderwerp staat op het lijstje van mededeline
gen onder punt 7 . Dus daar wordt dat meegenomen . 

2. Notulen van de vergadering van 25 maart 2019.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag . Daarmee is het verslag goedgekeurd .

3. Wijziging statuten Dorpsbelang.
De voorzitter ligt toe dat de wijzigingen vooral redactioneel zijn . De vorige versie was van 1979, dus het 
taalgebruik is aangepast . Daarnaast is het gecheckt door de notaris op de huidige wetgeving . De voorzitter 
noemt een paar inhoudelijke wijzigingen:
a . We kennen nu ook buitenleden . Deze leden wonen niet in BMR, hebben geen stemrecht, maar krijgen wel 

de dorpskrant .
b . Voor wijziging van de statuten is een quorum vereist van twee/derde van de leden . Dat is praktisch niet te 

doen . In de nieuwe statuten vervalt het quorum .
c . Het punt dat in het bestuur zoveel mogelijk levensbeschouwelijke richtingen vertegenwoordigd moeten 

zijn is vervallen .

4. De vergadering stemt in met de nieuwe statuten . Omdat het quorum niet aanwezig is kunnen de statuten niet 
definitief worden vastgesteld. Daartoe wordt een volgende Algemene Leden Vergadering uitgeschreven op 
maandag 28 september 19 .30 uur in de Gearte . Deze zal worden aangekondigd op Facebook BMR , en de 
website www .bakhuizen .nl 

5. Financieel verslag 2019.
De penningmeester deelt het verslag uit en geeft een toelichting op de cijfers .
Er wordt een opmerking gemaakt over de post Bloembakken .
Verder wordt gevraagd naar de achtergrond van de storneringen . Dat kunnen er vele zijn . Door echtscheie
ding, verhuizing, of andere reden kan een bankrekening wijzigen of zijn opgeheven, dan wel een onvoldoene
de saldo kan leiden tot geen incasso . Het geeft veel werk dus wordt nog eens benadrukt, dat het van belang 
is wijzigingen aan Dorpsbelang door te geven . Verder wordt de post i .z . SKW toegelicht . Geconcludeerd 
wordt dat we voorshands financieel in goeden doen verkeren.

a . De Kascommissie heeft bij monde van Sjouke Reekers het verslag in orde bevonden .
b . De nieuwe Kascommissie bestaat uit Sjouke Reekers en Jitske Mous .

6. Activiteiten 2019, zie gepubliceerd Jaaroverzicht .
Er worden naar aanleiding van vragen van Sietze de Boer diverse punten uit het overzicht toegelicht .

7. Mededelingen Bestuur
a. Bestuursleden

De voorzitter vraagt nadrukkelijk aan de leden om niet alleen in projecten mee te doen, maar ook bee
schikbaar te zijn voor bestuursfuncties . De Gearte en BMR hebben al jaren vacatures die niet vervuld 
worden . Iemand vraagt naar het rooster van aftreden . BMR mist met name een vertegenwoordiger uit 
Mirns .

b. Omgevingswet
De ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet was 01e01e21 . Deze is uitgesteld . De nieuwe ine
gangsdatum is nog niet bekend. De definitieve Omgevingsvisie van de Gemeente zou deze zomer 
komen, maar die is er nog niet . Daarna moet de gemeente een Omgevingsplan maken met inbreng 
van de burgers. BMR vindt dat we zelf een plan moeten schrijven waarin de specifieke aspecten van 
alle drie de kernen tot uitdrukking moeten komen .

c. Erelid. 
Het bestuur stelt voor iemand tot erelid te benoemen . De vergadering gaat daarmee akkoord . Gee
vraagd wordt dit vertrouwelijk te houden .

d. AED
BMR heeft er twee in eigendom en beheer . Ze hangen bij De Gearte en het Paviljoen Mirns . Aan afe
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schrijving en onderhoud kunnen de kosten tegen de €1 .000 per jaar bedragen .  Dat wordt dus door 
de leden betaald, terwijl dit statutair en gevoelsmatig geen taak is van Dorpsbelang . Het Bestuur wil 
in volgorde de volgende mogelijkheden afwegen: De gemeente vragen om subsidie, De AED’s overe
dragen aan De Gearte en het Paviljoen, De contributie verhogen om dit te financieren. De reacties in 
de vergadering hierop zijn gemengd: sommigen denken dat de AED’s wel moeten blijven, sommigen 
niet, want er zijn AED’s bij de brandweer, de Voetbal, het gezondheidscentrum en Hotel Gaasterland . 
Het verdwijnen zou dan alleen een probleem geven in Mirns . Ook wordt gesuggereerd met de andere 
AED bezitters te overleggen . Wordt vervolgd .

e. Op ‘e Hichte
Het Bestuur van BMR heeft de redactie overgenomen nadat in mei de vorige redactie aankondigde 
op te stappen . We hebben inmiddels een zomereditie gemaakt . Het blad is opgefrist met meer kleur, 
adverteerders zijn geworven en we hebben ons beleid vermeld in de krant . Het bestuur herhaalt de 
oproep, om als correspondent mee te doen, of desgewenst zelfs als lid van de redactie . 
Tryntsje brengt naar voren dat een onafhankelijke redactie haar voorkeur verdient, maar verbindt 
daar voorwaarden aan . Er ontspint zich een discussie, waarbij verschillende inzichten en meningen 
bestaan . Iemand vraagt naar bemiddeling . Het bestuur is ontvankelijk voor iedereen die met ze wil 
praten . Een bemiddeling roept de vraag op wat dat precies inhoudt en waar dat toe moet leiden . Theo 
Andreae werpt zich op om een bemiddelende rol te spelen .  Wordt vervolgd .

8. Rondvraag
a. Een lid uit Mirns vraagt met veel nadruk om het fietspad tussen Rijs en Mirns te verbeteren. Het is te 

smal te bochtig en te hobbelig . De combinatie van bochten en bruggetjes is gevaarlijk .
b . Herman brengt opnieuw het Pypke onder de aandacht . Er dreigt verzakking . Project ERG zal dit verder 

behandelen . 
c . Als tweede punt brengt hij het verdwijnen van de Picnicktafel (niet ver van de Veronicaeboerderij) ter 

sprake . Deze zou terug moeten komen .
d . Over het project van de nieuwe ontsluitingsweg van de Burde wordt door de Dorpencoördinator toegee

licht dat de status is dat de noodzaak en haalbaarheid nu projectmatig wordt onderzocht . Het belang 
van rekening houden met fietsers en voetgangers wordt door het bestuur benadrukt.

e . Gevraagd wordt ook waarom er op de weg naar Mirns geen strepen staan . Dit is een vraag voor de 
gemeente .

Leefbaarheid in de dorpen door Theo Andreae
Vervolgens wordt het woord gegeven aan Directeur Theo Andreae van Doarpswurk . Hij geeft een boeiend betoog 
over de hulp die Doarpswurk kan bieden, maar vooral ook het belang van initiatieven en aanpak door inwoners zelf .

Bestuur BMR

Aanwezig: Wink Blomsma, Bram Boehle, Ruud van der Berg

Agenda: 
1. Opening
2. Goedkeuring statuten
3.  Sluiting

1. De voorzitter opent de vergadering . 
 
Op 14 september zijn de nieuwe concept statuten besproken . De vergadering heeft ingestemd met de cone
cept statuten, maar omdat er geen quorum aanwezig was moest conform de statuten een tweede vergadee
ring uitgeschreven worden . Er is nu geen quorum nodig . 

2. De statuten worden met algemene stemmen goedgekeurd . 

3. De voorzitter sluit de vergadering .

Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang BMR 28 september 2020
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Inleiding 
Het jaar 2020 is voorbij en bij het opstellen van dit jaaroverzicht komen we tot de conclusie 
dat het niet zo’n productief jaar is geweest als de vorige jaren .
Want ook wij kregen te maken met allerlei beperkende maatregelen m .b .t . vergaderingen en 
overlegstructuren als gevolg van de Corona pandemie .
2020 was dus totaal anders dan 2019 en vorige jaren BMR . Veel activiteiten stonden gewoon 
stil .

2020 was het jaar van:
vergaderen op afstand oftewel Zoomoverleg met een camera op je computer . Van de ene kant 
wel zo makkelijk je hoeft tenslotte je huis niet uit, maar aan de andere kant toch niet hefzelfde 
als vergaderen in bijvoorbeeld de Gearte waarbij je direct contact hebt met mensen . 

Statuten
Er waren voor de eerste keer in 2020 twee ALV vergaderingen, reden hiervoor was het wijzigen van de statuten 
van Dorpsbelang BMR . Op 14 september was het 1e ALV overleg en op 28 september was het 2e ALV overleg . 
Het resultaat is in ieder geval, dat de statuten aangepast zijn aan de eisen en wensen zoals die nu gesteld worden . 

2e ontsluitingsweg
Er is een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een 2e ontsluitingsweg van industrieterrein 
de Burde in Bakhuizen . Op korte termijn wordt een vervolgoverleg gepland .

Glasvezel uitrol

DFMopGlas is zijn werkzaamheden gestart voor de uitrol van glasvezel in 
De Fryske Marren, de werkzaamheden vorderen gestaag met een afrone
ding in 2021 . Waarbij wordt opgemerkt dat DFMopGlas is overgenomen 
door Delta Fiber . 

Omgevingswet
De introductie van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld . Dorpsbelang is voornemens actief inbreng te leveren 
voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan . 

Jaarlijkse wijkschouw
Ook dit jaar vond er weer overleg plaats met de dorpencoördinator en een ambtenaar van de gemeente over schae
de aan het straatmeubilair .

Renovatieplannen van woningstichting Dynhus (voorheen Wonen Zuidwest Friesland) . 
De renovatie en nieuwbouw aan de Gaestwei en Hr . Jacobstraat door woningcorporatie Dynhus is vertraagd .

Jaarwisseling
Er was overlast tijdens de jaarwisseling in Bakhuizen . Dit onderwerp heeft de aandacht en wordt middels een ene
quête binnenkort onder de aandacht gebracht 

Overleg met de wethouder
BMR heeft vragen gesteld aan onze contactwethouder over:
• het adres Gaestwei 4 (vervallen, leefbaarheid)
• Aansprakelijkheid voor de AED
• Fietspaden: wanneer krijgen we een inspraakmogelijkheid?
• Wat wordt er gedaan aan openbaar vervoer?
• Worden we ook betrokken bij de invulling van het klimaatbeleid
Navolgend een overzicht van de onderwerpen en projecten .

Woningen met zorg.
Voor de voortgang zie de communicatie van de Stichting Foar Elkoar Mei Elkoar . 

Project ERG (Entree, routes, groen)
Project ERG hield zich o .a . bezig met het renoveren van het Wytlânspaed .
Voorstel waterwegen en bruggen te voorzien van bebording met namen, een idee van Sjouke Reekers . Verder idee 

Dorpsbelang BMR  JAAROVERZICHT 2020 
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is het in oude toestand terugbrengen van het Pypke in Mirns .

Project Alles under ien dak
Dit project is gestopt .

Tot Slot
Het belangrijkste in deze tijd is: blijf gezond en volg de Covid maatregelen van de Overheid . 
Dan maken wij weer kans op een Open Samenleving zoals wij die gewend waren .

Dorpsbelang BMR

Op 28 juni geen ALV!
Het is weer tijd om een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren! Helaas weten op het moment van schrije
ven van dit stukje niet wanneer en hoe precies De Gearte weer beschikbaar komt voor vergaderingen als deze . We 
hebben daarom moeten besluiten om net als vorig jaar de ALV uit te stellen tot na de zomer . Als voorlopige datum 
hebben we geprikt: 

Maandag 4 oktober om 19.30 uur in De Gearte.

Wel lijkt het een goed idee om goed voeling te houden met jullie en daarom zijn de bijbehorende verslagen alvast in 
dit blad opgenomen . Je kunt vast reacties en opmerkingen sturen naar Dorpsbelang BMR . In de vergadering willen 
we ook aandacht besteden aan het werven van nieuwe bestuursleden . Daar moeten we echt iets op verzinnen want 
op een gegeven moment zullen zittende bestuursleden willen opstappen . Heb je een idee? Laat het weten . 

Enquête Leefbaarheid
Dorpsbelang BMR probeert een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Bakhuizen . Dit doen wij onder de 
noemer “Better Bakhuzen” .  Graag willen we meer feedback hebben over de gedachte die onder de inwoners leven 
over de leefbaarheid . Better Bakhuzen richt zich vooral op Bakhuizen zodat we de enquête alleen daar verspreiden . 
Maar als inwoners van Mirns en Rijs opmerkingen over dit onderwerp willen maken is een email welkom . 
Hoe denken jullie erover en wat willen jullie? Er zijn ook enkele vragen speciale geweid aan Oud en Nieuw .  We 
hebben nu een enquête samengesteld om dat te peilen . Onnodig om te zeggen misschien, maar we hebben nae
tuurlijk een behoorlijk aantal reacties nodig om conclusies te kunnen trekken uit de antwoorden . Dus is de vraag: 
wil je de enquête, die hier is bijgevoegd invullen? Daarna kun je die deponeren in de ton die bij de Spar staat direct 
na de ingang links?  De enquête is individueel en elk persoon jong of oud mag deze invullen . De enquête is strikt 
anoniem . De uitslag wordt gepubliceerd in Op ‘e Hichte en komt aan de orde in de ALV . 

Grote aanpak woningen Gaestwei

In de week van 7 juni start woningcorporatie Dynhus met het groot onderhoud van vier seniorenwoningen aan de 
Gaestwei . 

De vier woningen, nr 27e 33, worden grondig aangepakt . Het dak van de woningen wordt vernieuwd, het voegwerk 
schoongemaakt en het kozijn van de woonkamer vervangen . Ook voert de woningcorporatie verschillende enere
giebesparende maatregelen uit, zoals het isoleren van het dak, de vloer, het aanbrengen van een energiezuinig 
ventilatiesysteem en het aanbrengen van zonnepanelen . Daarmee kunnen de bewoners besparen op hun enere
gielasten . 

Duur werkzaamheden
In de week van 7 juni starten de werkzaamheden en de verwachting is eind juli alles klaar te hebben . 
Team 5 uit Warns gaat de werkzaamheden uitvoeren . Team 5 is een samenwerking tussen Bekkema Installaties, 
Agricola Bouw, Sappe en Kranendonk vastgoedonderhoud .  Zij hebben veel ervaring met  groot onderhoudswerke
zaamheden . 

Mogelijke hinder bouwactiviteiten
In deze periode, zo’n acht weken, kunnen omwonenden moe
gelijk hinder ondervinden van het bouwverkeer, geluidsovere
last en een tijdelijke wegafsluiting . Deze wegafsluiting duurt 
nooit meer dan een dag en bewoners kunnen altijd bij hun huis 
komen of er vandaan komen . De direct omwonenden hebben 
informatie per brief ontvangen .  
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TThheemmaa  PPllaanntteenn  oopp  BBaassiisssscchhooooll  ddee  TTooeekkoommsstt  
door groep 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
PPllaanntteenn   
Ons thema op school is planten en dit zijn wat dingen over planten.  
Een plant heeft zon water en aarde nodig. Water voor genoeg drinken.  
Zonlicht hebben niet alle planten nodig, sommige hebben schaduw nodig.  
Aarde voor het eten.  
We hebben op school bladeren van verschillende soorten 
planten                    laten drogen in boeken.   
We hebben ook al een boekje over planten  
We zijn ook zelf een plantje aan het kweken genaamd kruidje roer me niet  
En sommige kinderen hebben zelf een plantje mee bijvoorbeeld iemand 
heeft een tomatenplant mee en nog veel meer. 
Planten hebben ook verschillende onderdelen zoals huidmondjes, wortels, 
bladeren, stengels en nerven,  
Ze hebben ook koolstofdioxide nodig en ze geven zuurstof en glucose.  
Het hele raam staat al vol met weetjes over planten zoals als je groene 
vingers wilt hebben moet je zorgzaam voor de planten zijn en onkruid 
wieden, zorg voor voldoende licht en schaduw en ook voor geschikte grond 
en dat niet beestjes het opeten.  
Ik hoop dat we over dit onderwerp nog heel veel te weten komen.  
 
Van roan bosma groep 6  
  
  
 

 

Pixel art door Louna Vroom 

Fotosynthese in beeld gebracht 
door Myrna de Vries 

door Sil van der Wal 

Basisschool de Toekomst
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Plant 
Hoi ik ben Elske van der Weij. 
Wij hebben op school het thema planten. We hebben 
al veel geleerd en dingen uitgevonden. We hadden 
een gastles en hebben veel experimenten gedaan. We 
hebben geleerd dat er niet meer zoveel bijen zijn dus 
we hebben zaadbommen gemaakt. Als je die 
zaadbommen dan uitstrooit dat het dan gaat regenen 
dan valt die uit elkaar.  
En we hebben bijenhotels gemaakt van riet en 
fluitenkruid.  
Het was heel leuk. 
We hebben ook over fotosynthese geleerd en hebben 
een tekening van een plant gemaakt. Hier hebben we 
op gezet een plant nodig heeft en wat hij geeft. Dit 
hebben we tot nu toe geleerd. 

Groetjes Elske 

door Lucas Hollander 

Planten alfabet door Bregt van den Berg en Melina Heidema  door Thewis Mous 
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SportXperience: Sport en spel voor iedereen

Al sinds maart worden er wekelijks activiteiten gee
organiseerd door SportXperience Bakhuizen: een  
beweegprogramma waarbij er sport en spel wordt 
aangeboden aan de jeugd uit Bakhuizen, Mirns, Rijs 
en Hemelum .

“Via het SportXperience programma willen we de kine
deren ook andere sporten en spelletjes laten ontdeke
ken en willen we een bijdrage leveren aan een positiee
ve gezondheid en het thema ̀ Van jongs af aan vaardig 
in bewegen` uit het Nationale Sporteakkoord . Dat is 
belangrijker dan ooit sinds de hele corona pandemie, 
er is weinig leuks meer voor de jeugd en het is lastig 
voor veel sportverenigingen om wat aan te bieden”  
aldus Geert de Ridder, organisator van SportXperiene
ce .

Dat er wel degelijk wat te organiseren valt bewijst het 
SportXperience programma . Al weken lang worden er 
activiteiten op het sportcomplex georganiseerd . Hierbij 
worden de aanbevelingen en richtlijnen in het protocol 
`Verantwoord sporten` van het NOC NSF gevolgd . 
Zo heeft de jeugd al kennis gemaakt met korfbal,  
pannavoetbal, tennis, volleybal, omnibal en  
estafetteruns . Maar er zijn ook al veel leuke spelletjes 
gespeeld, zoals het Yahtzee loopspel, levend Pace
man, levend kwartet, het mijnenveld en vos kom uit je 
hol . Op Hemelvaartsdag is er zelfs een heel zeskamp  
parcours uitgezet .

Geert: “Een tijdje geleden zag ik wat er in Heerenveen 
door buurtsportcoaches wordt georganiseerd voor de 
jeugd . Er stonden bijna dagelijks leuke activiteiten op 
het programma . Ik dacht meteen: Waarom zou dat 
hier niet kunnen? Voorwaarde was wel dat het gratis 
zou zijn, het moet toegankelijk zijn voor iedereen . Dat 
zorgt soms wel voor improvisatie, we weten pas de 
avond van te voren hoeveel kinderen aanwezig zullen 
zijn” .

Daar waar er de eerste weken veel zelf is bee
dacht, daar wordt er de afgelopen steeds vaker de  
verbinding gelegd met de verenigingen uit het dorp . 
“Het zou zonde zijn als we elkaar in de weg zitten, 
in plaats daarvan is het mooier om elkaar te helpen .” 
Tijdens de Koningsspelen hebben we de basisschool 

kunnen helpen met het verzorgen van sport clinics en 
er zijn contacten gelegd met de buurtsportcoaches 
van De Kear, die al twee activiteiten op zich hebben 
genomen .

Ook op het vlak van begeleiding zijn er mooie onte
wikkelingen te zien . Al snel waren er enkele studene
ten en middelbare scholieren die zich aanboden als  
vrijwilliger met de vraag of ze hun maatschappelijke 
stage bij het SportXperience programma kunnen uite
voeren en praktijkervaring kunnen opdoen voor hun 
studie . "Het is geweldig om daar ook wat te kunnen 
betekenen, daardoor is het eigenlijk een winewin situe
atie voor iedereen .”

Heb je een idee voor een leuk spel de aankomende 
weken? Wil je als vereniging jouw sport aanbieden 
aan de jeugd? 

Of wil je ook eens helpen bij de activiteiten? Laat het 
weten via sportbakhuizen@gmail.com

Reünie Bakhuzen, Mirns, Rijs 2022

De 5 jaarlijkse reünie voor inwoners en oud inwoners 
van 50 jaar en ouder van Bakhuzen, Mirns en Rijs is 
vorig jaar door de corona maatregelen niet doorgee
gaan, er is nog niets veranderd dus dit jaar opnieuw 
geen reünie . 

2022 hebben we hopelijk de pandemie achter ons gee
laten en gaan we de reünie organiseren . 
Echter om deze dag in 2022 en volgende jaren blije
vend te kunnen organiseren en omdat leden van het 
comite, die dit 4 keer met veel plezier hebben gedaan 
willen stoppen, is versterking van meerdere personen 
hard nodig . 
In het jaar van de reünie is er elke maand tot aan de 
reünie in september een vergadering . 
Na de reünie nog eenmaal napraten en over 5 jaar 
opnieuw . 
Wil je samen met ons dit organiseren, dan ben je  
hartelijk welkom in ons comite . 
Komt er niemand dan kan het zijn dat er in 2022 al 
geen reünie meer is of het de laatste is .

Meld je aan bij voorzitter Bertus Mous tel . 0514581706

email b .mous@home .nl

of secretaris Martinus de Vreeze tel .0514581283

email m .f .de .vreeze@planet .nl
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Koningsdag 2021 Bakhuizen
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100 JAAR RKVV BAKHUIZEN

Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht 

1923-2023

Een 100-jarig jubileum, dat vier je niet elk jaar.

De voetbal vereniging laat deze bijzondere mijlpaal niet aan zich voorbij gaan en wil 
dit  gaan vieren met allerlei  activiteiten voor groot en klein.

Een vereniging waar natuurlijk de afgelopen 100 jaar veel is veranderd. 

Er is een commissie in het leven geroepen die bezig is om te kijken op wat voor ma-
nier er aandacht kan worden besteed aan dit honderdjarig jubileum.

De data voor de festiviteiten zijn definitief vast gesteld en wel op:

Donderdag 18 –vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2023 .
Zet deze data alvast in uw agenda.

Zijn er mensen die op wat van manier ook, kunnen bijdragen aan dit jubileum (denk 
b.v. aan foto s , anekdotes, etc.) dan willen we dit graag van u vernemen.

U kunt dit melden aan Jelle Jellesma tel: 06-22058316

In het jaar 2006 waren er vier enthousiaste mensen die een wandeltocht organiseerden in Bakhuizen . Geholpen 
door vele vrijwilligers .  De opbrengst kwam geheel ten goede voor de jeugdafdeling voetbal van de plaatselijke 
voetbalclub . Omdat er gekozen is voor een vaste datum, de laatste zaterdag in Juni, wordt deze wandeltocht eens 
in de twee jaar georganiseerd . Temeer omdat het dorpsfeest ook altijd in Juni om de twee jaar gehouden wordt . 
De organisatie mocht zich elke keer verheugen op een groeiende belangstelling . En ook de weergoden waren ze 
altijd goed gezind .

Het gebied waarin wij wonen leent zich dan ook uitstekend voor zulke activiteiten .  De vele wandelaars zijn dan ook 
altijd erg onder de indruk van de mooie routes .

Gaasterland heeft veel te bieden, bossen en meren, kliffen en heuvels wisselen elkaar snel af. Ook de weidse 
landschappen in dit mooie natuurgebied zijn de moeite waard .

Ook zijn er verschillende afstanden die gelopen kunnen worden . Alle routes starten bij de kantine van het sporte
complex van de V .V . Bakhuizen .

Voor een ieder die de tocht volbrengt is er een leuke herinnering in de vorm van een medaille . 

Helaas kon de wandeltocht in 2020 niet doorgaan i.v.m. corona
Maar de tocht voor volgend jaar staat gepland op 25 juni 2022

ZET HEM ALVAST IN DE AGENDA.
Bewegen is gezond, en al lopend zie je echt meer….. 

Kijk ook op onze website : www.wandeleningaasterland.nl

WE GAAN ER WEER VOOR.
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RKPC De Toekomst

Beste Dorpsbewoners,

Vorig jaar heeft RKPC De Toekomst helaas moeten 
stoppen met de inzameling van Oud Papier . De gee
meente heeft dit inmiddels overgenomen en er zijn 
nu papiercontainers . Helaas lopen wij hierdoor mooie 
extra inkomsten mis, waarvan wij leuke extra dingen 
konden aanschaffen/organiseren. Natuurlijk zijn wij op 
zoek gegaan naar een andere inzameling voor onze 
school . Onze oudervereniging heeft via de organisatie 
Bag2School Nederland een kledinginzamelingsactie 
opgezet om extra geld in te zamelen .
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen 
en kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag 
uit . Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken 
en deze wijze van werken is een mooie manier om van 
niet meer gebruikte kleding af te komen . Daarnaast 
helpt het ons te sparen voor onze school . Bag2School 
Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 
miljoen euro uitgekeerd!

Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen 
kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 
miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en here
gebruik . En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij 
het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gee
recycled had kunnen worden . Heel erg zonde dus en 
ook nog eens heel slecht voor het milieu . Bag2School 
helpt ons geld in te zamelen en de afvalberg te vere
kleinen!

Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt 
zetten voor onze actie door zakken te vullen met de 
oude nog bruikbare kleding/textiel . Dit zijn bijvoorbeeld 
schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens 
en dekens . Kijk op de website van Bag2School voor 
een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld 
mag worden, www .bag2school .nl  . Daarnaast vindt u 
hier nog meer informatie over hoe de inzameling in 
zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat .

U kunt uw zakken van 14 juni tot en met 24 juni 
 's ochtends over het hek bij de hoofdingang bij school 
zetten . Wij brengen het dan naar binnen .

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gee

wogen en op vrachtwagens geladen voor export . Alle 
kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesore
teerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in 
Weste en OosteEuropa, Afrika en Azië . 80% van deze 
kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 
20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie 
van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel . 

We hopen dat u wilt helpen met deze actie!

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzamee
ling .

Team en kinderen van

RKPC De Toekomst

Renovatie RKPC De Toekomst

Wellicht is het u al ter ore gekomen: onze school gaat 
renoveren! We zijn druk bezig met de plannen . Inmide
dels staan de wensen van school op papier . We hebe
ben diverse scholen bezocht om ideeën op te doen . 
We zijn nu zover dat we architecten gaan uitnodigen 
om zich te presenteren . Hier wordt dan een architect 
uit gekozen en vervolgens zal deze architect een tekee
ning gaan maken . Het proces tot aan de daadwerkee
lijke renovatie zal zeker een deel van komend schoole
jaar nog in beslag nemen . We zullen u op de hoogte 
houden van eventuele vorderingen!

Met vriendelijke groet,
Debby Ramakers
Directeur
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Café 't Syltsje

Afgelopen week was ik op bezoek bij Jackelien en Rene van cafe ’t Syltsje .
De horeca heeft het niet gemakkelijk en cafe ’t Syltsje is daar geen uitzondering op .

Maar als de Coronaregels het straks toelaten is het wel heel leuk toeven bij Jackelien aan de Havenstraat in Bake
huizen .
Aan de voore en zijkant een terras en als klap op 
de vuurpijl een mooi terras aan de achterkant met 
uitzicht over de weilanden . 

En heeft u kleine kinderen mee, daar is ook aan 
gedacht . Aan de zijkant van het achterterras is 
een afgesloten speelplek ingericht voor de kleine
tjes .

Die kunnen zich dus uitstekend vermaken, zone
der hulp van de ouders .

Voor de mensen die het nog niet wisten ’t Syltsje heeft naast het cafe ook 
een ruimte die u kunt huren voor feesten en partijen (groot en klein) . De 
ruimte is voorzien van een mooie bar en muziekcomputer met een uitgee
breide collectie aan verschillende muziekgenres . Deze ruimte is met en 
zonder bediening te huren . Kortom, meerdere mogelijkheden die in ondere
ling overleg kunnen worden afgestemd .

Bij het cafe is tevens Jack’s snack gee
vestigd, waar u voor het afhalen van 
snacks terecht kunt .

Klimmen en klauteren voor de kleine
tjes . .

Aan ideeën geen gebrek als de 
horeca straks weer opengaat,  
Jackelien is er klaar voor .
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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 eemail adres in dan krijgt u de bevestie
ging 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,e (zegge acht euro) eenmaal per jaar van mijn banke of girorekening af te schrijven . 
Het in cassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000 .
Deze machtiging geldt tot wederopzegging .

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

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

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

Banke of Giro IBAN rekening nummer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .*

Eemail 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 eemail:  dorpsbelangbmr@gmail .com
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Molest

Als je dit woord opzoekt dan kom je meer dan 11 betekenissen tegen . Een daarvan is het opzettelijk schade toee
brengen aan eigendommen van derden .
Dat is de afgelopen maand in Bakhuizen gebeurd . Op de hoek van de Bakwei en de Rysterdyk zijn bloembakken 
en verkeersborden gesloopt . Op de foto zie je dit .

De bloembakken zijn ontstaan uit een initiatief van de 
buurtvereniging en betaald onder andere uit het oranje 
fonds . De bloembakken worden onderhouden door de 
buurt . De bedoeling is om Bakhuizen een mooier aanzien 
te geven zodat het in ons dorp nog leuker wonen is . 

Dus rijst de vraag: waarom zou je dat kapot maken, sloe
pen, vernietigen? Iemand met gezond verstand komt daar 
niet op . 

Antwoord op deze vraag is niet zo makkelijk . Is het drone
kenschap? Als het bier is in de man is de wijsheid in de 
kan? Is het verveling? Kom laten we wat slopen, we hebe
ben toch niks beters te doen . Of kijk eens hoe stoer ik 

ben . 

In ons land is het wel de gewoonte dat als je iets stoms hebt gedaan je daarvoor uit durft te komen . Dan neem je 
de verantwoordelijkheid op je . Dan meld je dat je het hebt gedaan . Dan heb je lef . (gat) Doe je dat niet dan ben je 
gewoon een lafaard. (leffert)

De daders kunnen zich melden via:
Email: dorpsbelangbmr@gmail.com.
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Interview met Iris van der Meer 27 mei 2021

Horecamedewerkster, tuinierster en avonturierster: Iris van der Meer is niet voor een gat te vangen . Na haar studie 
sportgezondheid en management aan Hanzehogeschool Groningen had deze geboren en getogen Bakhúster geen 
idee wat zij met deze opleiding wilde doen . Tijdens een stage van ongeveer vijf maanden in de hoofdstad van Zame
bia werkte Iris met veel plezier als docent op een basisschool en heeft zij haar eigen project uitgevoerd (volleybale
lessen) . Bij thuiskomst had Iris de smaak te pakken; vervolgens heeft zij een maand in Thailand gebackpackt . De 
thuisstudie Toerisme heeft Iris daarna afgerond . Tussendoor werkte zij in een wasserette in Bolsward . Het strijken 
van honderden overhemden stond in schril contrast met de reizen die zij voor ogen had . 

Na het Bakhústerfeest in 2014 vertrok Iris voor negen maanden naar ZuideAmerika; zij had foto’s gezien van het 
gebied Patagonië en deze maakten een enorme indruk . De reis ving aan in Colombia, waar Derk Bolt en zijn camee
raman net waren ontvoerd . De ouders van Iris vonden haar avonturieren al spannend, maar dit was van een ander 
niveau . Veilig en wel kwam Iris terug in Nederland . Zij had zich voorgenomen pas terug te keren, als ze heimwee 
zou krijgen . Van de Machu Picchu tot het carnaval in Brazilië: de indrukken waren onvergetelijk .

Tussen het reizen door ontdekte Iris dat het werk in de horeca ideaal was . In de lente en zomer geniet zij van haar 
werk bij Pizza Lovers in Lemmer en in de winter gaat zij op reis . In 2019 was het opnieuw tijd voor een avontuur: 
samen met hartsvriendin Fardau de Jager – Reinstra heeft zij India bezocht . Hierna is Iris in haar eentje zes weken 
door Nepal getrokken . Op dit punt is de passie voor bergen ontstaan en sindsdien kiest Iris haar bestemmingen 
uit op fysieke uitdagingen op grote hoogten . De vulkaan Misti in Peru met een hoogte van 5800 meter werd haar 
trainingslocatie . Hierna heeft Iris in Bolivia al zigzaggend in de sneeuw een berg beklommen, waar professioneel 
klimgerei aan te pas moest komen . Een tocht van twee weken naar het basecamp op de Mount Everest op 5300m 
meter hoogte kan Iris ook afvinken, evenals een aantal vulkanen in Guatemala . Zij maakte hier bovendien prachtige 
foto’s van . Op haar bucket list staan de Kilimanjaro in Tanzania en een tour door Nieuwe Zeeland en Scandinavië . 
Verhalen uitwisselen, ervaringen delen en de schoonheid van de natuur en cultuur ervaren: dit werkt allemaal zeer 
louterend .

In maart 2020 zouden Iris en haar vriend Bastiaan Witteveen eindelijk samen naar de Verenigde Staten vertrekken . 
Alles was geregeld, maar corona gooide roet in het eten . Deze droom hopen ze in 2022 in vervulling te kunnen laten 
gaan . Iris is echter niet iemand die bij de pakken gaat neerzitten . Zonder werk en zonder reis in het verschiet heeft 
zij dit jaar tussen 13 april en Bevrijdingsdag het Pieterpad 
(500 km) gelopen . In het begin liep zij met een rugtas 
van 18 kg dubbele dagetappes (35 km) op de route, die 
van Pieterburen in Groningen naar de SintePietersberg in 
Maastricht loopt . Dat bleek alleen iets teveel van het goee
de . Daar besefte Iris dat het niet om het eindpunt gaat, 
maar om wat onderweg gebeurt . Totaal onverwacht stond 
Bastiaan in Maastricht voor haar neus; samen hebben zij 
de laatste twee kilometers gelopen . Hij, haar ouders en 
vriendinnen steunen Iris door dik en dun . 

Ooit was zij een meisje dat nooit een plek kon vinden 
waar ze zichzelf zag wonen . Inmiddels is Iris Bakhuizen 
meer gaan waarderen; zij komt hier na haar reizen graag 
terug in het mooie jaren dertig huis met originele glaseine
eloodramen . De tocht over het Pieterpad heeft geleerd dat 
het avontuur ook dichtbij huis kan plaatsvinden . En one
danks haar grote dromen is Iris helemaal in haar element 
als zij samen met Bastiaan in hun tuin aan het werk is . 

Elke maand interviewt Nienke van Dongen (een) inwoe
ner(s) van Bakhuizen . Op deze manier kunnen de bewoe
ners meer over elkaar te weten komen .

Iris op het Pieterpad



2524 Op ‘e Hichte Juni 2021

Untdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!

Heb je altijd al eens een blaase of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek maken je gee
weldig? Dan is dit je kans!

Op zaterdag 25 september 2021 is de eerste van tien repetities van Nij Talint Orkest Súdwest, een superleuk 
muziekproject voor volwassenen . Voor dit project werkt Euphonia Bakhuizen samen met de muziekverenigingen 
van StavoreneWarns e .o ., Workum, Koudum, It Heidenskip en Parrega . We willen je graag laten ervaren hoe fane
tastisch het is om samen muziek te maken . De begeleiding is in handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem .

Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen . De repetities duren 
twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier staat voorop . We sluiten de 
repetitieperiode af met een daverend concert .

Dochsto mei?
Dan zorgen wij voor een lessenaar en een instrument . Misschien weet je al welk instrument je zou willen hebben 
en anders zoek je ter plekke eentje uit . Verder krijg je een complete lesmap . 300 Nij Talint Orkest muzikanten gine
gen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!

Voorproefje
Op zaterdag 11 september 2021 speelt Mienskipsorkest Workum om 13 .30 uur in Bakhuizen . Zij begonnen twee 
jaar geleden allemaal als Nij Talint muzikant . Kom langs en laat je inspireren door het enthousiasme van deze 
muzikanten!

Alles wat je moet weten:

Startdatum: zaterdag 25 september 2021
Vervolg: iedere week op de zaterdagochtend
Tijd:  9 .30 – 11 .30 uur
Locatie: MFC De Klink, Dominee L . Tinholtstraat 1 8723 CW  KOUDUM
Kosten: € 100,e, te betalen na de eerste repetitie
Coronaproof: tijdens de repetities houden we ons aan de geldende coronamaatregelen

Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij:
Lisanne Homma, 06 42 20 19 28 of mail naar nijtalintorkest@gmail .com

Kijk ook eens op https://www .facebook .com/nijtalintorkest/ of www .nijtalintorkest .nl .
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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

Gelukkig: we hebben zicht op een redelijk normale 
situatie! Gelijk nog meer goed nieuws: De Duofiets 
rijdt weer! We hadden even pech met een kapotte 
accu, maar gelukkig lieten de financiën toe deze one
middellijk te vervangen . Veel van onze leden hebben 
regelmatig van de Duofiets gebruik gemaakt en nu 
kan dat weer . Dus bel maar voor een ritje . Dat kan 
rechtstreeks met de coördinator, Bertus Mous telee
foonnummer 0652216041 . De bedoeling is dat een lid 
van Dorpshulp een ander lid meeneemt . We kunnen 
nog we een paar begeleiders gebruiken . Dus laat het 
even weten als je hier aan mee wilt doen .

En voor wie het vergeten was: de hulplijn vervoer is 
ook gewoon open . Bel met Sieger als je verlegen zit 
om vervoer, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar 
de Corona priklocatie . Wist je dat er een locatie in 
Koudum is? Het telefoonnummer van Sieger is 0618 
3000 00 .

Het is nogal rustig op de telefoon van Dorpshulp . 
Enerzijds denken en hopen we dat het betekent dat 
iedereen zich wel kan redden in deze lastige tijd . Boe
vendien heeft iedereen beperkte activiteiten! Andere
zijds hopen we wel dat niemand vergeet bij ons aan 
de bel te trekken als er iets loos is . Ook als je iets 
hebt, waarvoor onze leden niet direct hulp kunnen biee
den, zullen we ons inspannen te helpen, door derden 
in te schakelen of naar de juiste instanties te verwije
zen . Dus aarzel niet te bellen .

En nu maar hopen dat de versoepelingen zullen betee
kenen, dat de Gearte weer open mag en onder welke 
voorwaarden . Op Rijksoverheid .nl is het al aangekone
digd, maar het is op het moment van schrijven van 
dit stukje nog niet bekend wanneer en onder welke 
voorwaarden .

We hebben nog behoefte aan versterking van het 
Team . Iets voor jou? Ja, dat mag ook als je nog geen 
lid bent, en ja, je kunt dan gelijk lid worden!

Bel of mail ons gewoon even .
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op.e.hichte@bakhuizen.nl

Advertenties: Correspondenten:
Ruud van den Berg vacature’s
ruudb2@gmail .com

Distributie: Bezorging:
Ria Brouwer  
 Margriet van der Weij
 Ruud van den Berg
 Vroni Postma
 Gerlof Thibaudier
Printwerk: Rieme Witteveen
Dieuwke Melchers Wink Blomsma
 Jan de Jong
 Joop Melchers
 Tiede Melchers

Adverteren in de Op ‘e Hichte

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 een van de  
bovenstaande adressen en hij verschijnt dan in de 
eerstvolgende krant .

ZWART/WIT
1/4 A4 € 15,ee per keer € 75,ee per jaar
1/2 A4 € 25,ee per keer € 125,ee per jaar
1 A4 € 50,ee per keer  € 250,e per jaar

KLEUR
1/4 A4 € 20,ee per keer € 100,ee per jaar
1/2 A4 € 35,ee per keer € 175,ee per jaar
1 A4 € 65,e  per keer  € 325,e per jaar

Adverteren www.bakhuizen.nl

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 
aanloop tarief van 

€ 50,-- voor 1 jaar, 
te rekenen vanaf factuurdatum . 

Wilt u een banner op onze homepage? 
Neem dan contact op met:

dorpsbelangbmr@gmail.com
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