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TELEFOONLIJST
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

Bakker Bianca de Vries bestaat 25 jaar!
Op 10 juli 2021 was het feest. Bianca wist de datum
nog precies. De voorganger Bakker Radsma hield er
mee op, zodat er een mogelijkheid ontstond voor iemand met ondernemersgeest om een bakkerswinkel
te gaan exploiteren. Johan en Jolanda brachten Bianca op het idee om deze kans, om zelfstandig ondernemer te worden aan te grijpen. Ervaring in dit vak had
ze al, want Bianca werkte bij de bakker in Koudum. Ze
hakte de knoop door en nam de beslissing om de bakkerswinkel aan de St. Odulphusstrjitte over te nemen.
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Zelf ook gaan bakken was een stapje te ver, dus werd
de inkoop bij Bakker Twijnstra in Oudemirdum geregeld. Fantastisch! Toch weer een kleine ambachtelijke
winkel gered voor Bakhuizen. En dat is juist waar het
om gaat. Het voortbestaan van zulke winkels betekent handhaven van een stukje van die oude gezellige
dorpscultuur.
Toch was het best een hele stap, want als je terugtelt
besef je dat Bianca een hele jonge meid was toen ze
hieraan begon. Mooi is natuurlijk dat ze bij de winkel
konden wonen: Met haar partner Age en inmiddels
met de kinderen Ruben en Lisanne (tweeling 13 jaar)
en Myrna (10 jaar). Voor een jong gezin natuurlijk een
plezierige situatie: altijd bij het werk en altijd thuis voor
de kinderen.
De start verliep voorspoedig en al snel bleek, dat ze
het moest hebben van een vaste klantenkring. Trouwe
klanten uit de eigen omgeving blijkt dus de belangrijkste succesfactor te zijn. En dat werkt ook andersom,
want het mooiste van haar werk vindt Bianca het contact met haar klanten. Het is dus vooral zaak dat dit zo
blijft. Ook de jongere generatie kan er voor zorgen dat
zo’n prachtige winkel kan blijven! Te meer omdat er natuurlijk ouderen wegvallen, bijvoorbeeld door vertrek
naar Talma Hiem of de Fincke. Volhouden is dus het
devies. De concurrentie van de supermarkt is evident,
maar even onvermijdelijk. Uitbreiden bijvoorbeeld met
een bijzonder assortiment is geen optie, want daarvoor is de klantenkring in het dorp te klein. Ook als je
geen vaste bestelling hebt kun je in de winkel terecht,
en dat gebeurt dan ook. De laatste 2 jaar is het duidelijk drukker met campinggasten en passanten. Het
betekent wel dat enige voorraad aanwezig moet zijn,
zodat aan het eind van de dag wel het een en ander
weggegooid moet worden. Dat is dan goed voor de
beesten. Gelukkig zijn er geen plannen om te stoppen,
dus mensen blijf trouwe klant!

Op ‘e Hichte

Blinde Bernlef, door Pascal Huiting
Wanneer je nog nét genoeg Fries bloed hebt om je met Fryslân verbonden te voelen en je woont en werkt er een
tijdje, maar later verhuis je weer, dan ga je de mensen, de taal en het water vroeg of laat onherroepelijk missen.
Alsof je een deel van jezelf hebt achtergelaten.
En wat moet je dan?
Op YouTube Friese liedjes zoeken, daar begin je mee, maar: het is niet veel en niet steeds van hoge kwaliteit.
Hylke Speersta’s Oerpolder lezen en je even grutsk voelen omdat jíj het in het Fries kunt lezen. Maar dan is het
weer klaar. En om je heen klinkt alweer het geaffecteerde ABN, staan de files en is het leven gejaagd.
…
Ik was elf jaar oud en zat in groep zeven van basisschool De Hekakker in Norg. Een Drent met Fries bloed. Het
was zomervakantie en ons gezin was een dagje weg. Het dagje weg voerde ons naar de parochiekerk van Sint
Nyk. Nooit had ik als elfjarige kunnen vermoeden dat ik in die imposante kerk ooit nog zelf de mis zou doen,
mensen zou trouwen, kinderen zou dopen.
Als elfjarige, voor het eerst in de Súdwesthoeke, werd ik getroffen, toen en daar, door het verhaal van de blinde
Friese dichter Bernlef. Zijn verhaal is namelijk vereeuwigd in de glas-en-loodramen van de kerk van St. Nyk. Het
is de moeite waard eens te gaan kijken. Te zien is een wat vreemde, blinde man met een stok, vlakbij Sint Ludgerus. Een kunststukje van Joep Nicolas.
Wat mij intrigeerde – en nog altijd intrigeert – was dat Bernlef, hoewel hij zijn hele leven lang niets kon zien, tóch
in staat was om precies de goede woorden te geven aan de werkelijkheid. Misschien is dát wel de essentie van
alle schrijversactiviteit: niet steeds helder kunnen zien, maar toch de goede woorden vinden.
Kortgeleden, ontdekte ik op YouTube een aantal voordrachten van de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga. Net als
Siepie Galama, mijn hospita in Heerenveen, de allereerste én strengste criticaster van mijn Friese uitspraak,
kwam Tsjêbbe uit Burgwerd.
In zekere zin was Tsjêbbe een Bernlef 2.0, want ook Tsjêbbe was blind. Hij zag niets, maar vond desondanks de
juiste woorden.
Mijn hart ging open toen ik Tsjêbbe Hettinga zonder aarzelen hoorde dichten over het Friese landschap waarin
water en land onbegrijpelijk maar onverbiddelijk in elkaar overgaan. Het is niet te begrijpen, niet te vatten, niet
helder te zien, maar wel wáár.
En wie niet meer in Fryslân woont, gaat dat missen. Dat landschap. Water en land, ongescheiden en onvermengd. Ver, maar gelukkig niet té ver van Fryslân, geniet ik nu van de gedichten van Tsjêbbe Hettinga. En zodra
de mogelijkheid zich weer voordoet, dan rijd ik snel weer even die kant op.
Pascal Huiting, voormalig pastor in Bakhuizen en Lemmer, thans geestelijk verzorger in het Diakonessenhuis
in Utrecht. Drent met Fries bloed.

Reünie Bakhuzen, Mirns, Rijs 2022
De 5-jaarlijkse reünie BMR is vorig jaar door de corona maatregelen niet doorgegaan, er is nog niets veranderd
dus dit jaar opnieuw geen reünie.
In 2022 hebben we hopelijk de pandemie achter ons gelaten en gaan we de reünie organiseren.
Echter om deze dag in 2022 en volgende jaren blijvend te kunnen organiseren en omdat leden van het comité,
die dit 4 keer met veel plezier hebben gedaan willen stoppen is er 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 comité.
Komt er niemand dan kan het zijn dat er in 2022 al geen reünie meer is of het is de laatste.
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
September 2021
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Project Zorgwoningen door Stichting FEME (Foar Elkoar Mei Elkoar)
Project Zorgwoningen door
Stichting FEME (Foar Elkoar
Mei Elkoar)
In deze zomer hebben we gelukkig weer enkele stappen kunnen zetten.
Intentieovereenkomst met De Fryske Marren
Met de gemeente is overeenstemming bereikt over
de te sluiten Intentieovereenkomst. We hebben deze
overeenkomst inmiddels getekend en naar verwachting zal de burgemeester eerdaags ook ondertekenen.
Dat betekent dat we kunnen rekenen op een effectieve
samenwerking om de planfase, waarin we nu zitten tot
een goed eind te brengen. Doel van de samenwerking
in deze fase is te komen tot een definitief ontwerp van
het gebouw, met invulling van alle wensen en eisen
die daarbij horen. Vanuit de gemeente is een projectleider benoemd, te weten Beitske Tymstra. Daarnaast
zijn nog enkele medewerkers aangewezen, die zich
aan dit project gaan wijden. Op 25 augustus hebben
we een eerste gesprek met ze gehad. Het belangrijkste was kennismaken. Verder hebben we uitgebreid
toegelicht wat de huidige stand van zaken van het
project is. Vanuit de gemeente werd vast gewezen op
enkele randvoorwaarden.

Het nieuwe ontwerp is compacter en de grondbezetting wijkt nauwelijks af van wat er stond. Helaas betekent dit ook minder ruimte, waardoor we een appartement moeten inleveren. Het aantal gaat bij dit ontwerp
van 15 naar 14 appartementen.
Van beide ontwerpen is weer een maquette gemaakt
en deze zijn gepresenteerd aan de omwonenden op
21 juli. Door de omwonenden werd een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het nieuwe ontwerp de ‘boerderij’. Je ziet hierbij enkele foto’s van de maquettes
waarbij ook de vroegere situatie zichtbaar is gemaakt.

Ontwerp gebouw
Het ontwerp van het gebouw heeft ook veel aandacht
gehad. Architectenbureau Zijlstra heeft het eerste ontwerp wat verder ingevuld en uitgewerkt. De heer Lieuwe Zijlstra heeft van dit ontwerp en de directe omgeving een maquette gemaakt, zodat je op schaal kunt
zien hoe het er in de praktijk uit gaat zien. Op 23 juni
is deze maquette gepresenteerd aan de omwonenden. Hoewel men het idee van zorgwoningen positief
ontvangt, was er op dit ontwerp de nodige kritiek. De
belangrijkste opmerking was dat het te massaal is in
verhouding tot het perceel en de directe omgeving.
Overleg van FEME met de architect heeft twee aangepaste ontwerpen opgeleverd:
•
•

een aanpassing van het eerste ontwerp
én een nieuw ontwerp in de vorm van een
boerderij, dus meer in stijl van wat er stond.

Financiering planfase
Wat betreft de financiering van de planfase is er contact geweest met het ministerie (VWS-regeling) en is
nader onderzoek gepleegd naar de mogelijkheid van
maatschappelijke financiering voor de eindfase. De
medewerkers van het ministerie zijn naar Bakhuizen
gekomen voor overleg met enkele bestuursleden van
FEME. Onze hoop is dat het geld in oktober rond komt
4

Op ‘e Hichte

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

In de kamer komen ook bouwdrogers te staan. Ook 14
dagen. Dat wordt prettig wonen.
Overleg met de gemeente levert op dat het riool van
Bakhuizen zulke extreme buien absoluut niet verwerken kan. Maar beste gemeente, het klimaat gaat extremer worden. Daar moet beleid op gemaakt worden.
Het is nodig dat er twee gescheiden afvoersystemen
komen. Een voor vuil water richting waterzuivering en
een voor regenwater richting de Bakhúster Feart. Een
hele klus voor ons dorp om dat bij de gemeente voor
elkaar te krijgen. Maar voor een ‘Better Bakhuzen’
kunnen we niet hebben dat de straten blank komen
te staan tot aan de dorpels van auto’s, dat het water
onze huizen binnenloopt en dat dorpshulp steeds vaker voor zulke zware klussen moet opdraven.

Stichting FEME

Piet van der Linden

zodat we met de planfase feitelijk verder kunnen.
Bespreken vorderingen tijdens Algemene ledenvergadering Dorpshulp en Dorpsbelang
Dat het een complex traject is heeft iedereen nu wel
begrepen. Bij de Algemene ledenvergaderingen van
Dorpshulp en Dorpsbelang is er gelegenheid om
van de vorderingen kennis te nemen en om vragen
te stellen. Dus kom op 9 september op de ALV van
Dorpshulp (ook als je nog geen lid bent, dan kunnen
we dat gelijk regelen) en op 4 oktober naar de ALV van
Dorpsbelang.

Dorpshulp BMRH helpt
Zaterdagmorgen 5 juni. Het is nog nacht. Het regent
al de hele nacht maar ergens tussen 3 en 4 uur breekt
er een enorme onweersbui los. Het flitst en rommelt
voortdurend.
Maar het ergste is: de regen. Het regent niet slechts
pijpenstelen, maar het valt bij bakken tegelijk uit de
lucht. Een geweldige ruis van vallend water. Niet
even, maar wel 1½ uur aan een stuk door, omdat er
helemaal geen wind onder zit. Het doet denken aan
een waterval.
Wij, mijn vrouw Nel en ik, liggen hoog en droog in
onze slaapkamer en maken ons er verder niet zo druk
over. Dat verandert ‘s morgens na het opstaan. Het
staat blank beneden in de woning. Garage, hobbyruimte, kelderkast en halletje met de trap, alles staat
vol water.
Wat nu? Ik ben niet meer piepjong. Ik denk aan
dorpshulp en zoek naar een Op ‘e Hichte voor een
telefoonnummer. Maar wat is dat? Ook de krantenbak
is kletsnat. Ook dat nog. Heeft het zo hard geregend
dat de goten het niet konden verwerken. Dat hebben
we in de 43 jaar dat we hier wonen nog nooit meegemaakt.
Eerst maar eens dorpshulp bellen. Coördinator Bram
Boehle neemt op. Hij blijkt onderweg naar Nijmegen. Maar desondanks melden zich binnen de kortste keren twee helpers: Bertus en Ruud. En wat voor
helpers. Er wordt anderhalf uur met watertrekkers
gewerkt, geveegd, gedweild en dan is de vloer veegdroog. Fantastische hulp. Dorpshelpers, wij zijn jullie
dankbaar.
Nu moet de vloer verder drogen. Daarvoor laat zoon
Geert een paar machtige bouwdrogers aanrukken.
Helaas moeten die dagenlang staan brullen. Maar het
moet maar.
Intussen is ook kleinzoon Gideon met zijn vriendin Jikke in de woonkamer aan de slag. En ook kleinzoon
Aaron van 8 doet dapper mee. Alles wat nat is eruit.
Het zijn hoofdzakelijk boeken en tijdschriften, maar
we vrezen voor de vloerbedekking. Dus ook de verzekering ingeschakeld: Henk Homma verzekeringen
(Klaverblad).
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Mogelijke wisselexpositie
In het atelier in de Teeuwes de Boerstraat 5 zijn nu
meer Hiensch-schilderijen dan dat er plek is aan de
muur.
Dat betekent dat er wisselexposities gaan komen.
Als er dan om de zoveel maanden gewisseld gaat
worden, is het misschien ook leuk om voor één periode in het jaar de muren beschikbaar te stellen voor
de werken van BMR bewoners.
Hebt u een mooi schilderij gemaakt dat u hier zou
willen tentoonstellen? Kom dan gerust eens langs
of neem contact op (0640787953), dan kunnen we
dit idee verder uitdenken.
Henk Hiensch
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Voor al uw :
Buiten schilderwerk
Binnen schilderwerk
Wandafwerking

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
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Glaswerkzaamheden

isolatieglas, glas schade

58 2424
info@mous-bakhuizen.nl
Watteaustraat 1 8574 WB Bakhuizen

Op ‘e Hichte

In memorium Prins Evert Ypma
Op 15 juni jl kwam het droevige nieuws dat Prins Evert Ypma was overleden.
1997 Was het carnavals jaar dat de Blauwe Bok onder de bezielende leiding was van ons aller bekende en
gerespecteerde oud melkboer Evert Ypma .
Prins Evert was onze 19de prins en heeft destijds op zijn eigen bijzondere manier, vol humor een mooie
draai aan dat carnavalsjaar gegeven.
Met de 1ste regel van zijn proclamatie liet hij meteen zijn humor zien: (en in het fries)
“Hjirby diel ik jimme mei, dat ik as Prins Evert hjir swaai, oer alle feestgongers, jong en belegen.”
Ook hebben we van hem mogen genieten als Pastoor Wartena tijdens het cabaret 100 jaar Bakhuizen.
(We moesten hem toen van huis halen, want hij was er van overtuigd dat er geen mensen in de zaal zouden zitten, en tot zijn grote verbazing……………een vol BOKKEHOK “Hoe is it mochelik! Wat machtig!”)
Helaas hebben we de laatste jaren Evert niet meer in Bakhuizen mogen zien, met een afnemende gezondheid woonde hij de laatste jaren in Balk. Een plek waar hij op zijn eigen manier nog heeft mogen
genieten van de kleine dingen van het leven
Zijn lijfspreuk tijdens het carnaval was:
NOCHT EN WILLE KIN EN SOAD TILLE!!!!
Dit was, is en blijft een mooie spreuk en wij als carnavalsvereniging de Blauwe Bok zullen deze dan ook
in zijn herinnering blijven uitvoeren.
Wij wensen Aukje, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.
Prins Evert, rust zacht
Een laatste Alaaf!
C.V. de Blauwe Bok

Glasvezel eindelijk in Bakhuizen
Dankzij de inspanningen van De Fryske Mienskip op Glas en Delta Fiber Netwerk hebben wij eindelijk een glasvezelnetwerk in Bakhuizen Mirns en Rijs. Wij hebben daardoor dezelfde faciliteiten als de randstad. Een prima
actie voor de kleine kernen en buitengebieden in Friesland.
Dit glasvezelnetwerk zorgt voor supersnel internet en tv ontvangst in HD en ultra HD kwaliteit. Daarnaast is dit
netwerk voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in de komende jaren.
Voor diegenen die zich opgegeven hebben voor dit nieuwe glasvezelnetwerk is de vraag.
Werkt alles naar verwachting
Heeft u alles ontvangen, is de apparatuur geïnstalleerd. Werkt uw tv en internet.
Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar de redactie (op.e.hichte@bakhuizen.nl) en wij proberen u te helpen.

September 2021
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Dorpsbelang BMR
Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021 is door Corona uitgesteld en wordt nu gehouden op 4 oktober
om 19.30 uur in De Gearte, maar de zaal is al open om 18.00 uur. We willen het informele contact graag bevorderen door jullie zo vroeg uit te nodigen. Om 18.00 uur wordt dan begonnen met een gezellige bijeenkomt
onder het genot van een portie saté met friet en 2 drankjes, aangeboden door het bestuur van BMR. Een fijne
gelegenheid om als inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs elkaar te ontmoeten en alles te bespreken wat je
maar wilt. Er staan belangrijke zaken op de agenda van de ALV, dus dat is een mooie gelegenheid om onderling
van gedachten te wisselen voorafgaand aan de vergadering. Er is het nodige te bespreken over de bestuursbezetting en over de in het voorjaar gehouden enquête over sociale leefbaarheid en Oud&Nieuw. Ook over de
Zorgwoningen zal informatie worden verstrekt.
De verslagen van BMR staan in de vorige krant, dus die kun je ook meenemen. Ben je hem kwijt? Er liggen een
paar exemplaren van de vorige krant in de koffie-hoek van De Spar. Ook staan ze op de site www.bakhuizen.
nl. De agenda staat in deze krant.

Bestuur

Dorpsbelang is dringend toe aan vervanging van de bestuursleden Ook worden nieuwe leden van de redactie
van Op ‘e Hichte gezocht. Elders in deze krant vind je een toelichting van de redactie op dit onderwerp en het
wordt besproken in de ALV.

Enquête

Door BMR is een enquête gehouden over de sociale leefbaarheid in Bakhuizen en de over de beleving van
Oud&Nieuw. Er is duidelijk gereageerd op deze enquête. Zo is een overgrote meerderheid van de deelnemers
aan de enquête van mening dat witkalken moet stoppen en dat vuurwerk alleen onder gecontroleerde voorschriften van de gemeente mag plaatsvinden. Elders in dit blad kunt u de cijfers van de uitslag zien. Op de ALV
worden de bevindingen van de enquête gepresenteerd en is er gelegenheid om de uitkomsten te bespreken.
Wat vinden inwoners van Mirns en Rijs van dit onderwerp?

Kom je ook bijpraten met elkaar op 4 oktober in De Gearte?

Alle inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs worden uitgenodigd om op
4 oktober naar de Gearte te komen om met elkaar alle ontwikkelingen in
onze mooie dorpen te bespreken.
Om 18.00 uur is er een gezellige bijeenkomt onder het genot van een
portie saté met friet en 2 drankjes, aangeboden door het bestuur van
BMR.
Een fijne gelegenheid om als inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs
elkaar te ontmoeten en alles te bespreken wat je maar wilt.
Bijvoorbeeld verkeer, groenvoorziening, onderwerpen van Better Bakhuzen of Zorgwoningen. En wat te denken van de enquête over sociale
leefbaarheid en Oud & Nieuw?
Aansluitend is de Algemene Ledenvergadering van BMR.
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Agenda:
1.	

Opening en vaststelling agenda

2.

Notulen vorige vergadering d.d. 14 september 2020 en 28 september 2020

3.	

Financieel verslag 2020
a.	 Verslag van de kascommissie
b.	 Benoeming nieuwe kascommissie

4.	

Activiteiten 2019: zie gepubliceerd jaaroverzicht (OEH juni 2021)

5.	

Samenstelling Bestuur Dorpsbelang
a.	 Rooster van aftreden
b.	 Voortbestaan van Dorpsbelang is onzeker

6.

Enquête sociale leefbaarheid en Oud & Nieuw beleving:
a.	 Presentatie van de resultaten
b.	 Discussie over uitkomsten en toekomstvisie

7.	

Wat er verder ter tafel komt, waarbij ook een update over de zorgwoningen

8.	Rondvraag
9.	Sluiting

Het bestuur:

Wink Blomsma,
voorzitter		
tel 06-54986718
Ruud v.d. Berg,
secretaris		
tel 06-11756058
Bram Boehlé,
penningmeester		
tel 0514-850230
Anne van der Zee (Rijs)					
tel 06-40413830
Vacature (Mirns)					tel

Groepsgesprekken voor ouderen in Bakhuizen
Sinds half augustus vinden er groepsgesprekken
voor ouderen plaats op verschillende locaties in De
Fryske Marren.

door een gespreksleider. Een luisterend oor aan tafel
biedt herkenning, inspiratie en steun, zo blijkt uit de
eerdere ervaringen van deelnemers.

Het doel van de gesprekken is om ouderen met elkaar in gesprek te brengen over onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt, maar misschien niet zo
snel aan de orde komen. Deze gesprekken worden
georganiseerd door Sociaal Werk De Kear en Stichting De Friesland en zijn een initiatief van ouderenplatform Up! in Nederland.

Deze gesprekken stonden ook gepland in De Gearte
in Bakhuizen. Helaas waren er te weinig aanmeldingen om een groep te starten.

Soms loop je in je eentje na te denken over van alles en nog wat. Dan kan het fijn zijn om eens met
leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen, om je
uit te spreken of te luisteren naar hoe anderen het
aanpakken. Bij de groepsgesprekken gaat het over
thema’s zoals geluk, afscheid, familie en vriendschap. De themagesprekken worden altijd begeleid
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Heeft u de aankondiging van deze groepsgesprekken gemist maar wilt u wel graag deelnemen?
Graag horen we wie hier belangstelling voor heeft.
Dan kunnen we, samen met de personen die op
wachtlijst staan, een groep in Bakhuizen vormen.
U kunt contact opnemen met Francien Bekius van
Sociaal Werk De Kear, Buurtwerker in Bakhuizen.
Via:
f.bekius@sociaalwerkdekear.nl of 06 - 51 29 11 63.
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Verdwalen doe je zo, door Sieger Schotanus
In de vroege zomer van 2003 fiets ik in Polen richting het oerbos Bialowietza.
Ik heb er zin in, de afgelopen tijd heb ik veel over het laatste oerbos van Europa gelezen en heb hoge verwachtingen. Onderweg geniet ik van de natuur, links en rechts
weilanden met veldbloemen en kronkelende slootjes, het landschap van mijn jeugd.
Bij de ingang van het oerbos staat een indrukwekkend hoog oud houten hek, geflankeerd door ‘poortwachters’, een man en een vrouw. Ze dragen een groene broek en
jas en zijn zich bewust van hun gewichtige taak. Ze kijken wat geringschattend naar
mij; ze zijn gewend dat het volk per buslading komt. Als ik richting ingang loop word
ik gesommeerd eerst een toegangskaartje te kopen en een gids te bespreken in het
nabije kantoor. Ja, de gids is verplicht en moet betaald worden. Ik vind een gids en
vraag hem “Wat laat u mij zien? Zie ik woudreuzen, wilde dieren en zeldzame vogels?
” Maar de gids schudt zijn hoofd over zoveel domheid. Hij zegt: “We lopen een vaste
route van 4 km en u zult hoge, indrukwekkende oude bomen zien en misschien ook
wel vogels”.
Het lijkt me allemaal niet leuk. Ik ga terug naar de boerderij waar ik overnacht. Als ik
met de boer hierover praat schudt hij zijn hoofd. Hij brengt me aan het verstand -het gaat wat moeizaam- dat ik het
anders moet aanpakken. Het oerbos is omheind met een flink hek, maar hij weet een smalle metalen deur die niet
op slot zit, ongeveer 10 km verder. Daar kun je zo in het bos komen. Hij tekent de route voor mij uit. De volgende
dag stap ik op de fiets en vind de deur in het hek.
Bialowietza is het laatste grote oerbos van Europa en heeft een oppervlakte van 80.000 ha., het gedeelte in Rusland inbegrepen. Er leven dieren als bizons, lynx en veel bijzondere vogelsoorten en uilen.
Een beetje opgewonden ga ik voorzichtig het grote bos in. Er is een pad, althans iets wat er op lijkt, dat volg ik
terwijl ik goed kijk hoe de zon staat om me te oriënteren. Ik ben me ervan bewust dat het wellicht een stropers pad
is en dat het oerbos een kwetsbaar ecosysteem is. En als ik gepakt word ziet het er slecht voor me uit. Maar mijn
nieuwsgierigheid wint het en ik loop door. Ondertussen raak ik zo onder de indruk van de geheimzinnigheid van
het bos dat ik mijn oriëntatie vergeet. Het voelt betoverend, na iedere stap wat anders, een lichtstraal, wisselende
groene kleuren, vreemde geluiden en geritsel; zoveel natuur bijeen. Vogels kwetteren en zingen dat het een lieve
lust is. Het ruikt vochtig en aards. Een lichtgrijze damp hangt boven de grond. In de loop der jaren zijn woudreuzen
omgevallen, de stammen en takken zijn bedekt met een dikke laag mos en de stam is soms zo hoog dat ik er amper
overheen kan kijken. Ik schrik me dood als plotseling een rotte zwijnen langs mij stormt.
Ik las vooraf dat sommige bomen bijna 50 meter hoog zijn en dat er eiken voorkomen van 400 jaar oud. Nu ik hier
loop zie ik ze; bij deze natuur voel ik me klein en nederig.
Ik loop steeds verder, maar een stemmetje in mij roept steeds luider ‘ga terug’. Ik kom tot bezinning en besef dat
ik al veel te lang heb doorgelopen. Ik keer om en probeer de goede richting te vinden, maar na een poos merk ik
rondjes te lopen. Paniek grijpt me bij de strot. Wat nu? Hoe kom ik hier in hemelsnaam weer uit? Met moeite besef
ik dat ik goed moet nadenken en besluit in westelijke richting te lopen, dan moet ik een keer bij de rand van het bos
komen. Tenminste, zo goed en zo kwaad als dat gaat, er zijn al lang geen paden meer. Na uren lopen voel ik me
doodmoe en verslagen, de haren prikken op mijn hoofd. Maar dan, plotseling, zie ik het veranderen; er gloort licht,
letterlijk. Ik zie een open strook, dat moet een teken zijn. Als ik dichterbij kom zie aan de andere kant van de open
strook weer bos, maar nu een ‘gewoon’ bos. Maar er is nog geen hek te zien. Ik besluit de open strook op goed
geluk te volgen. Maar wat hoor ik toch? Het lijkt het geluid van een auto, een auto hier in het bos? Het geluid zwelt
aan, ik blijf staan, aan de grond genageld, een golf van angst trekt door mijn lichaam. Langzaam, schommelend
komt er een auto tevoorschijn. Wat moet ik doen? Vluchten kan niet, waar zou ik heen moeten. Ik zie dat de auto
een rond schild achter de ruit heeft. Dat is vast de bospolitie, ik ben gesnapt en ga de gevangenis in.
De auto stopt, er zitten twee mannen in. Ze stappen uit. De chauffeur is een grote man en kijkt me aan met een
ondoorgrondelijke blik. De andere is kleiner maar kijkt ook niet vrolijk. Wat moet ik zeggen, ik begin maar met “ik ben
verdwaald” maar ze schudden het hoofd, ze verstaan me niet, we kunnen niet communiceren. Ik pak mijn wegenkaart uit de rugzak en wijs mijn logeeradres aan. Ik weet niet of ze het begrijpen, na een stortvloed van onverstaanbare woorden gebaren ze dat ik moet instappen. Ik aarzel, maar wat moet ik? Ik heb geen keus en stap in, trillend
ga ik op de achterbank zitten. Wat gaan ze doen? De mannen zeggen wat tegen elkaar, zachter nu. Beramen ze
een plan? Ik voel me angstig, zwijgend ga ik mijn lot tegemoet. De auto rijdt het bos in, steeds dieper het bos in. Zo
meteen gaat het gebeuren denk ik, ze pakken mijn spullen en gooien me op een rare plek uit de auto, hoe durf ik
niet over na te denken.
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Maar nu stopt de auto, de grootste man stapt uit en loopt het bos in. Wat doet hij? De tweede man stapt ook uit en
gebaart me uit te stappen. We blijven rond de auto hangen, ik kijk om me heen, probeer nog eens een gesprek,
nutteloos natuurlijk en weet niet wat te doen. De man kijkt me aan, ik hem. Ziet hij hoe ongelukkig ik me voel? Hij
zegt wat in zijn taal tegen me, ik weet niet wat. Hij doet de kofferbak open en laat mij een folder zien en dan – ineens
– zie ik een verband. Op het papier zijn houten meubels afgebeeld; deze mannen zijn hier vast om hout te zoeken
voor hun meubels! Ik slaak een zucht van verlichting, een pak van mijn hart. Maar ik ben nog niet thuis. Daar komt
de eerste man weer aan. Er volgt een druk onderling gesprek. Het lijkt of ze iets besloten hebben want ze stappen
in en gebaren mij ook weer te gaan zitten. Nu gaat het snel. Via de open strook verlaten ze door een vergrendelde
opening het oerbos. Ik zie dat de open strook samen met het ‘gewone bos’ een buffer is van meer dan honderd
meter breed tussen het hek en het oerbos. Ze bekijken nog eens mijn kaart en binnen een kwartier zijn we in voor
mij bekende omgeving. Wat voel ik me opgelucht, ik zucht ervan. De mannen zien het en lachen zelfs een beetje.
Ze stoppen keurig voor ‘mijn’ boerderij. Ik bedank ze hartelijk, zo goed als ik kan. Ze wuiven het weg en vertrekken.
Wat een kopzorgen en angst voor niks.
Ik ben wel te laat voor het eten.
Sieger Schotanus

Van de redactie en bestuur BMR
De redactie hoopt dat al onze lezers van een prettige vakantie hebben kunnen genieten. Dat was in deze tijd met
alle wisselende corona regels niet zo simpel.
Ondertussen zijn de scholen weer open en liggen de besmettingsproblemen weer op de loer.
Het verenigingsleven komt weer op gang, de Gearte is weer beschikbaar kennelijk kunnen we terug naar “normaal”. Of dat zo blijft is natuurlijk wel zeer onzeker.
Als het over verenigingen gaat is BMR gezegend met heel veel verenigingen en stichtingen. Alles bij elkaar hebben we er meer dan 20 verenigingen en dan zijn de 12 wijkverenigingen nog niet mee gerekend.
Veruit de grootste vereniging met meer dan 415 betalende leden is de vereniging van Dorpsbelangen Bakhuizen Mirns en Rijs. Afgekort: DB BMR. Door deze vereniging wordt de dorpskrant Op ‘e Hichte uitgegeven.
Alle ingeschreven verenigingen hebben een bestuur nodig, dat is wettelijk verplicht. Dus DB BMR ook. Volgens
de statuten worden deze voor een periode van 3 jaar benoemd.
De zittende bestuursleden zitten inmiddels;
14 jaar (voorzitter, 73)
bijna 10 jaar (de penningmeester, 74)
6 jaar (de secretaris, 66) en
6 jaar (De vertegenwoordiger voor Rijs, 57).
Een vertegenwoordiging van Mirns laat al een paar jaar verstek gaan.
Het bestuur van DB BMR is van mening dat nieuwe bestuursleden dringend gewenst zijn zowel v.w.b diversiteit
als verjonging. Het wordt hoog tijd dat de jongere generatie het stokje overneemt. En omdat overdracht noodzakelijk is, betekent dat dit op korte termijn moet gebeuren. De overdracht houdt in kennis van de gebruikte
systemen, wegwijs in de communicatie met DFM, Dynhus, Politie de Kear etc..
De benoeming van bestuursleden loopt via de algemene ledenvergadering (ALV) en die is op maandag 4 oktober
2021 met een inloop en een hapje om 18.00 uur.
Wat gebeurt als er geen opvolgers komen? Dat is heel simpel, dan stopt de vereniging met functioneren. Dan
wordt er geen contributie meer geïnd, geen leden administratie meer bijgehouden, geen facturen meer verstuurd
en betaald en dus geen Dorpskrant meer uitgegeven. Er is geen overleg meer met gemeente en instanties over
de leefbaarheid van onze dorpen en worden er geen subsidie aanvragen gedaan voor projecten als bijvoorbeeld
Jeu de Boule en Pannakooi. Dan is er geen invloed meer op beleid van de gemeente en loopt het imago van
BMR als actief dorp schade op.
De redactie gaat er van uit dat niemand dit laat gebeuren. Maar denk nou niet, oh dat pakt iemand anders wel
op, ik heb even geen tijd. Nee, neem je verantwoordelijkheid en meld je aan.
De redactie en bestuur BMR

September 2021

11

Bijzondere Camping Oan è Feart
Eind juli kwam een groep kajakkers de haven van Bakhuizen binnen peddelen. Misschien even een tussenstop,
lunch, boodschapje bij de Spar, schuilen voor het slechte weer?
Maar het was toch even anders.
In de middag verscheen achter het havengebouwtje een tentje, een onbekende persoon ging dat opzetten.
Eerste gedachte een verdwaalde fietser, een zwerver? Want wie gaat daar nu overnachten?
Het bleek een kwartiermaker voor een groep kajakkers.
De groep werd door de kwartiermaker vrolijk ontvangen en werden de kajaks op de helling stuk voor stuk aan de
wal gezet.
Het was niet een echte zomerdag om een mooie kajaktocht te houden maar deze gemengde groep was het kennelijk wel gewend.
Na het droogleggen van de kajaks
verschenen er meer en meer kleine
tentjes aan de luwe kant van het havengebouw.
In eerste instantie zou de groep overnachten op de ijsbaan maar met
windkracht 6 uit het westen is dat
geen gezellig idee.
Behalve de wind was het nu ook geen
lekkere temperatuur met een gemiddelde van 18 graden overdag en
maximaal 14 ’s nachts.
Na een koele en waaierige nacht
werd het kamp de volgende ochtend
weer opgebroken en de kajaks gevuld waarna ze weer te water werden
gelaten.
De groep verliet onverstoorbaar door
het minne weer onze haven en was
de ééndags/nacht camping Oan è
Feart weer leeg. Een nieuwe en leuke
ervaring voor onze buurt.
De kajakkers hadden vooraf overleg gehad met de havenvereniging over deze overnachting, een soort passanten
maar dan net even iets anders. Passanten betalen een vergoeding voor de faciliteiten van de haven en ook zo deze
kajakkers. Hierdoor hadden ze de beschikking over toilet en de wasgelegenheid van het havengebouw.

Nij Talint Orkest Súdwest: plezier in samen muziek maken!
De muziekverenigingen van Stavoren, Bakhuizen, Parrega, It Heidenskip, Koudum en Workum organiseren samen
Nij Talint Orkest Súdwest, een superleuk muziekproject voor volwassenen. Er hebben zich al 20 deelnemers opgegeven, maar er is nog plek! We zoeken vooral nog mensen die een koperen blaasinstrument willen leren bespelen:
trompet, bugel, cornet, bariton, trombone of althoorn. Is dat iets voor jou? Wees er snel bij en meld je aan!
Nij Talint Orkest
Een instrument leren bespelen, samen muziek maken, andere mensen leren kennen en vooral veel plezier beleven
aan wat misschien wel een nieuwe hobby wordt. Dat is Nij Talint Orkest! Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen muzikale achtergrond te hebben of noten te kunnen lezen. Je mag fouten maken en zoveel vragen als je wilt. Iedereen
heeft muzikaal talent en dat gaan we samen ontwikkelen.
Hoe werkt het?
Je meld je aan (zie contactgegevens). Voor de eerste repetitie ontvang je een mail met alle informatie. We beginnen
zaterdagmorgen 25 september. Alle instrumenten liggen klaar. Je hebt je voorkeur al doorgegeven of je kiest een
instrument dat je leuk lijkt. Daarin adviseren we je natuurlijk. En dan gaan we los! Dirigent Guus Pieksma: “It is alle
kearen wer geweldich om te sjen hoe entûsjast minsken binne, hoe gau se lûd út it instrumint krije en binnen tsien
minuten de earste noaten spylje”.
In tien repetities ontdek je je instrument, leer je noten spelen, eenvoudige melodietjes en ook heel snel meerstemmige muziek. We sluiten de repetitieperiode af met een gezamenlijk daverend concert.
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Dochsto mei?
Twijfel je nog? Lees dan even wat Froukje (62
jaar, muzikante en begonnen bij Nij Talint Orkest)
vertelt: “Ik woe altyd al graach bugel spylje, mar
it is der noait fan kommen. Dit wie myn kâns. Ik
fûn it heel spannend fan te foaren, mar doe’t ik
der ien kear wie, wie dat oer. De sfear is lekker
ongedwongen en posityf. Ik koe folle mear as ik
tocht. Datst it mei syn allen dochst makket it ekstra leuk”.
Voorproefje
Op zaterdag 11 september 2021 speelt Mienskipsorkest Workum, met Euphonia, om 13.30 uur bij dorpshuis De Gearte in Bakhuizen. Zij begonnen twee jaar geleden allemaal als Nij Talint muzikant. Kom langs en laat je inspireren door het enthousiasme van deze muzikanten!
Praktische informatie
Startdatum:
zaterdag 25 september 2021
Vervolg:
iedere week op de zaterdagmorgen
Tijd:		
9.30 – 11.30 uur
Locatie: De Klink, Dominee L. Tinholtstraat 1 8723 CW Koudum
Kosten: € 100,-, te betalen na de eerste repetitie
Wat krijg je:
tien repetities onder professionele begeleiding, een instrument en muzieklessenaar te leen van de
vereniging, een orkestmap en een gegarandeerd leuke tijd
Coronaproof: tijdens de repetities houden we ons aan de geldende coronamaatregelen
Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij:
Lisanne Homma, 06 – 42201928 of mail naar nijtalintorkest@gmail.com
Kijk ook eens op https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of www.nijtalintorkest.nl.

HEAVY-BAG-FIT

HIIT-FIT

***NEW***

FLEX FIT

FLEX FIT

De Focus bij FLEX FIT ligt op het versterken van je core & het wegnemen van stijfheid in je gewrichten en
je spieren. En zo je lichaam mobieler, flexibeler en sterker te maken.
Heb je veel last van je rug? Dan kan de FLEX FIT je op de goede weg helpen.

G R AT I S P R O E F L E S

Check de website voor meer informatie en de lestijden.

LET OP!!!
We zijn verhuisd! Kom een keer langs om een kijkje te nemen!
Klipper 7 WARNS
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info@defitgarage.nl

www.defitgarage.nl

Marijke: 06-52311010
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Belgische vluchtelingen laten na 100 jaar nog iets van zich zien.

Toen Roelof van Hes en zijn vriendin Petra Thibaudier in het voorjaar van 2021 het gebouw aan de Havenstraat 4
in Bakhuizen kochten, hadden ze geen idee dat enkele historische juweeltjes in de koopprijs waren inbegrepen. Het
aangekochte gebouw dat sinds 1966 door de familie Damstra werd gebruikt als winkelruimte en de laatste jaren de
naam ‘Dorpsvitrine’ droeg, gaat verbouwd worden tot woning.
Dat hun aankoop vroeger een café en logement en later winkelruimte was geweest, hadden de nieuwe eigenaren
uit foto’s en verhalen wel vernomen. Dat de voetbalvereniging het een tijdlang als verkleedruimte had gebruikt,
was al minder bekend en dat in de Eerste Wereldoorlog Belgische vluchtelingen hun verveling hier probeerden te
verdrijven met het maken van muurschilderingen, al helemaal niet.
Het was dan ook een complete verrassing toen tijdens verbouwing, achter het behang fragmenten van muurschilderingen tevoorschijn kwamen. Herman Melchers, lid van de
Wurkgroep Bakhuzen, Murns & Riis van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) zag dit en waarschuwde de andere leden
van zijn werkgroep.
Henk de Kroon herinnerde zich dat Kees Bangma uit Dokkum, auteur van het boek ‘Ver van het front’ wel eens had gevraagd of
er iets bekend was over muurschilderingen in het Logement van
Bleeker. Henk diepte uit het archief een krantenbericht op uit het
dagblad De Tijd en ook één uit Hepkema’s Courant van 20-2-1915,
waarin de verslaggevers inderdaad melding maakten van “fraaie
wandschilderingen op de muren van de oude kerk en in de gelagkamer van het café van Bleeker”.
Uit gesprekken met de nieuwe eigenaren kwam naar voren dat
de ruimte, waarin de muurschilderingen zich bevinden, in de toekomst hun woonkamer gaat worden en dat de schilderingen daar
niet altijd zichtbaar kunnen blijven. Om een beeld te krijgen van
de omvang van de schilderingen hebben Jan de Boer en Henk de
Kroon twee dagen besteed aan het verwijderen van de vele lagen
behang. Het resultaat was de moeite waard, maar gaf ook reden
tot zorg. Van achter het behang kwamen vier fraaie wandschilderingen tevoorschijn; één van 4 meter breed en 2.2 meter hoog en
drie van 80 cm breed en ook 2.2 meter hoog.
In de loop der jaren is de vroegere gelagkamer van het café gebruikt als werkplaats, als winkelruimte en de laatste jaren als expositieruimte. Boorgaten en het verwijderen van bevestigingsmateriaal hebben hun sporen op de schilderingen achter gelaten, maar
vooral de grootste schildering is nog goed zichtbaar en indrukwekkend. Twee van de smalle tekeningen op de vroegere enkelsteens
buitenmuur hebben behoorlijk geleden onder het doorslaande
vocht.
Via Monumentenzorg Fryslân is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort gevraagd om te adviseren wat de mogelijkheden van restauratie zijn. Omdat het gebouw geen rijks- of
gemeentelijk monument is, was de dienst eerst niet geïnteresseerd, maar na een week wijzigde die opstelling en
kwam het bericht dat experts van RCE de tekeningen zelf wilden bekijken om na te gaan hoe uniek en waardevol
deze zijn. Ook vanuit België kwamen enthousiaste berichten van deskundigen op het gebied van de geschiedenis
van de Eerste Wereldoorlog. Roelof en Petra zijn bereid alle medewerking te verlenen aan de onderzoekers, maar
ze zijn heel duidelijk; ze willen niet voor altijd vechtende Duitse en Belgische soldaten boven hun bank hebben
hangen.
In de komende weken zal duidelijk worden wat er met de tekeningen gaat gebeuren. Het meest voor de hand liggende en goedkoopste scenario is dat de schilderingen na het onderzoek verdwijnen achter een voorzetwand. Om
vast te leggen hoe de schilderingen eruit hebben gezien, heeft het HWG professionele foto’s laten maken, die later
eventueel geretoucheerd kunnen worden.
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Maar met subsidies en giften zou het ook mogelijk kunnen worden dat de tekeningen worden weggehaald en ergens in het dorp of de gemeente worden opgesteld. De toekomst zal het leren.

Op 11 en 12 september is het Open Monumentendag. Roelof en Petra en de Werkgroep Bakhuizen van het
HWG nodigen dan iedereen uit de muurschilderingen te komen bekijken.
Tussen medio oktober 1914 en december 1915 bood Bakhuizen onderdak aan een groot aantal Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In Bakhuizen vonden 250 Belgen onderdak in de oude Rooms Katholieke
kerk en 325 bij inwoners in en rond het dorp, waarvan 32 in logement Bleeker. Na december 1915 werd het grootste
deel van deze mensen bij elkaar gebracht op locaties bij Rijs en Oudemirdum.
Henk de Kroon
Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Wurkgroep Doarpen

De Frije Fûgel is los!
Dorpsgenoten we hebben geweldig nieuws… Bakhuizen heeft een eigen skûtsje om mee te zeilen met de
IFKS-kampioenschappen skûtsjesilen!
Uhh en niet zomaar een skûtsje, we zeilen met een prachtig buitenstvallaats schip gebouwd door bouwmeester
en werfbaas Jan Oebeles van der Werf in het jaar 1916. Mijn naam is Jeroen Mous, ik ben schipper en samen met mijn FF-zeilteam willen we meedoen met de
IFKS kampioenschappen skûtsjesilen. Natuurlijk waren
we zeilklaar voor dit jaar om te starten in de C-klasse,
maar helaas mocht het niet doorgaan. Voor ons hele
FF-zeilteam, maar ook voor vele volgers, donateurs &
sponsoren een teleurstelling dat we dit jaar niet mochten starten… Gelukkig hebben we ons herpakt, staan
weer in onze kracht en gaan dubbel zo hard aan de
slag om in 2022 te vlammen!
Ons enthousiaste team bestaat uit vele jonge & oudere-jongere uit de buurt van Bakhuizen, Koudum, Hemelum en sommigen wat verder weg... Op de website
September 2021
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stellen alle teamleden zich aan u voor, maar ook zijn de details van
het schip & geschiedenis hier te vinden.
Volgend jaar augustus starten we dus en gaan er alles aan doen om
hard de goede kant op te zeilen. Winnen is mooi, maar zéker ook
plezier en mooi zeilen staan bij ons hoog in het vaandel!
Samen met Eus & Stef hebben we het plan gemaakt om een top-skûtsje in de vaart te brengen, hard te zeilen en veel lol te maken
;-) We bedenken & bespreken alles samen, waarbij we goed kijken
naar de authentieke lijnen & karakter van het schip. Het oude en
karakteristieke motor-skûtsje de "Wetterlânner" van de gebroeders
Vaartjes uit Sneek heeft na 95 jaar weer een mast en een zeil (is
geweldig, hebben we van Oeral Thûs van Joure mogen lenen voor
seizoenen) Bijna een eeuw enkel met de motor gevaren, eerst als
bedrijf en later voor plezier op het vissen van snoekbaars😃.  Arie & 
Wybren Vaartjes hebben bijna alle SKS & IFKS toppers langs zien
komen om een bod te doen op hun Wetterlânner en altijd was hun
antwoord “NEE”.
Tot Jeroen, Stef & Eus in de buurt waren en het schip mochten meenemen. Al onze teamleden hebben drukte aan studie of werk, maar
veel tijd en overleg besteden we om ons zeilplan vorm te geven…
Erg trots zijn we dat Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV
onze hoofdsponsor is geworden en achter ons plan en
ambitie staat! Ook bedrijven als: Mous-Verbeek, van der
Werf transport, straal & coating Bakhuizen, MBHC en anderen steunen onze plannen en samen denken we na om
plezier & succes na te streven.
Natuurlijk willen we graag dat alle bedrijven uit Bakhuizen
en omgeving onze droom gaan volgen, zodat we als Bakhûsters trots kunnen zijn op ons schip!
Het is mooi dat ons FF-verhaal bij steeds meer mensen
"vrienden van de Fûgel" enthousiast wordt ontvangen.
Een kleine bijdrage of “club van €100,- member” is natuurlijk meer dan welkom, zodat we kleine & grotere aanpassingen kunnen doen om harder & harder te gaan zeilen!
Sociale media rond het schip & team wordt opgebouwd
en er komen steeds meer mensen kijken op

www.skutsjefrijefugel.nl
Bakhuizen we hebben een prachtschip & prachtteam, de Fûgel is los en gaat weer vliegen ;-)
Zeilersgroet van het FF-zeilteam
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KOM VOETBALLEN BIJ HET DAMESTEAM VAN BAKHUIZEN.
Wij zijn een team dat opgegroeid is met voetbal. Onze ouders, broers, vrienden & vriendinnen
zitten al jaren op voetbal of staan langs de lijn fanatiek aan te moedigen.
Dit deden wij ook, totdat we ons eigen voetbalteam zijn begonnen.
We zijn meiden van Stavoren tot Bakhuizen. Wij zijn Bakhuizen Vrouwen 1.
Bakhuizen Vrouwen 1 speelt 7de klasse. Dit is de laagste klasse van het Nederlandse
Amateurvoetbal of zoals wij het zien: de op zeven na hoogste ploeg. Want wat blijkt?
Voetballen is wat wij het liefste doen. En of we er goed in zijn? We worden steeds beter.
Een ding is zeker: we staan sterk tijdens de derde helft.
Er word 1 dag in de week getraind en de wedstrijden vinden plaats op vrijdagavond.
Hier speel je wedstrijden van 4 x 20 min. Op een half veld.

BENIEUWD GEWORDEN NAAR ONS TEAM?
Trek dan je voetbalschoen uit de kast of leen een paar oude schoenen van je broer en
Kom een uurtje vrijblijvend meetrainen.
Geef je op door een berichtje te sturen naar Marlies of vraag haar naar informatie:
Op telefoonnummer : 0650960295.

Liefs, Het Damesteam

100 JAAR RKVV BAKHUIZEN
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 manier er aandacht kan worden
besteed aan dit honderdjarig jubileum.
De data voor de festiviteiten zijn definitief vastgesteld 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 fotos, anekdotes, etc.) dan willen we dit graag van u vernemen.
U kunt dit melden aan Jelle Jellesma tel: 06-22058316

September 2021
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Adverteren www.bakhuizen.nl

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:

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.

ruudb2@gmail.com of
op.e.hichte@bakhuizen.nl

Adverteren op de homepage is mogelijk tegen een
aanloop tarief van

Lever uw advertenties tijdig aan op één van de
bovenstaande adressen en hij verschijnt dan in de
eerstvolgende krant.

te rekenen vanaf factuurdatum.

1/4 A4 €
1/2 A4 €
1
A4 €

ZWART/WIT
15,-- per keer € 75,-25,-- per keer € 125,-50,-- per keer € 250,-

per jaar
per jaar
per jaar

1/4 A4 €
1/2 A4 €
1
A4 €

KLEUR
20,-- per keer € 100,-35,-- per keer € 175,-65,- per keer € 325,-

per jaar
per jaar
per jaar

€ 50,-- voor 1 jaar,

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

dorpsbelangbmr@gmail.com

Redactie
Kopij
voor de volgende Op ‘e Hichte
vóór 13 oktober 2021
sturen naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl
of
dorpsbelangbmr@gmail.com
De volgende editie verschijnt rond

22 oktober 2021
Heeft u vragen, opmerkingen of
wilt u een stukje plaatsen?
Bel gerust één van de
BMR bestuursleden.
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RKPC De Toekomst

"De Stappers"

De school is weer begonnen! Maandag zijn we met
alle kinderen spetterend het nieuwe jaar in gegaan:
door een badje heen het schoolgebouw in. We gaan
er weer een mooi jaar van maken!

De wandelclub "De Stappers" hebben op 6 juli een
heerlijke wandeling gemaakt door het Rijsterbos, het
was prachtig weer. We zijn met auto's naar Mirns gereden en daar gaan wandelen. De bomen staan prachtig
vol in blad en op de paden zagen we heel veel kleine
kikkertjes/padjes en ook de muggen vonden de blote
benen erg lekker! Alleen de heren hadden er geen last
van die waren zo verstandig om een lange broek te
dragen!
Op een plek met een bankje werd een rustpauze gehouden en werden er spontaan wat gymnastiek oefeningen gedaan.
Weer teruggekomen bij het beginpunt hebben we het
prachtige nieuwe restaurant 't Mar bezocht en ons de
koffie en het gebak goed laten smaken, er stond veel
wind dus het uitzicht over het IJsselmeer met kitesurfers was spectaculair, al met al een heerlijke ochtend,
goed voor lichaam en geest.

Opbrengst Bag2School
De actie van Bag2School was een groot succes! De
hele hal stond vol met zakken!
Uiteindelijk is er 894 kilo opgehaald....Een mooi resultaat!

Elke dinsdag wordt er gewandeld vanaf het startpunt
bij De Gearte, heb je zin om mee te gaan sluit je dan
gewoon aan!

Dat betekent:
1. Een mooie bestemming voor de opgehaalde
kleding etc. (80% wordt hergebruikt)
2. Een vergoeding van 894x€0,30= €268,20 voor
de school!!
Allemaal erg bedankt voor het opruimen van de kasten, zolder etc.!

Renovatie
Het gaat dit jaar gebeuren: onze school wordt gerenoveerd! We hebben inmiddels een architect gevonden.
Architectenbureau Wijbenga/Tromp zal de school ontwerpen. De eerste gesprekken zijn geweest. We houden u uiteraard van alle ontwikkelingen op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Debby Ramakers
Directeur
RKPC De Toekomst
Ageommeleane 14
8574TN Bakhuizen
Tel. 0514-581214
directie@rkpctoekomst.nl
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Uitslag enquête Leefbaarheid
Uitleg enquête over leefbaarheid Bakhuizen
Dorpsbelang Bakhuizen probeert een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Bakhuizen.
Dit doen wij onder de noemer “Better Bakhuzen”.
Via deze enquête willen wij de mening van de inwoners van Bakhuizen peilen over
hoe zij de leefbaarheid ervaren en wat wensen zijn.
De enquête is individueel en elke persoon jong of oud mag deze invullen.
De enquête is strikt anoniem. De uitslag wordt gepubliceerd in Op ‘e Hichte.
Inleveren bij de SPAR voor 16 juni.
Het aantal ingeleverde formulieren is

52

1 = slecht 2 = matig 3= neutraal 4 = goed 5 = uitstekend
A.

Hoe ervaar jij de leefbaarheid in Bakhuizen op het gebied van:

1.
Voorzieningen (winkels, huisarts, werk, etc.)
score
2.
De leefomgeving (b.v. wegen en openbaar groen)
score
3.
De sociale controle
(gewenst omkijken naar elkaar)
score
4.
De sociale controle
(ongewenst omkijken naar elkaar)
score
5.
De openbare orde
(vervelend ,luidruchtig en baldadig gedrag)
score
6.
De veiligheid
(intimidatie, vernielingen, geweld)
score

1

2

3

4

5

1

3

12

28

7

1

10

9

23

9

0

2

13

26

6

1

8

25

6

3

6

5

23

11

3

5

11

11

16

4

B. Tijdens de jaarwisselingen doen zich incidenten voor die een negatieve invloed hebben op het milieu,
de gezondheid en de leefbaarheid.
Het gaat daarbij om grote branden waarop auto’s en ander milieu onvriendelijk materiaal wordt verbrand.
Daarnaast worden ‘s nachts huizen beklad met witkalk.
Ook wordt illegaal vuurwerk en carbid afgestoken.
Wat vindt u daarvan: (meerdere antwoorden kunnen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ach het moet allemaal wel kunnen, dat hoort er nu een maal bij in Bakhuizen.
Regels en handhaving zijn niet nodig.
Vuren, carbid en vuurwerk is oké mits binnen afgesproken regels van de gemeente
Vuren, carbidschieten en vuurwerk moet verboden worden.
Het bekladden van huizen met kalk is nu eenmaal een traditie dus oké
Het bekladden van huizen is oké mits geen beledigende of discriminerende teksten.
Het bekladden van huizen is niet oké en moet stoppen

ja

nee geen mening

6
30
18
10
5
37

36
9
18
37
37
7

1
1
3
0
1
0

Bij de enquête Leefbaarheid en Oud&Nieuw Bakhuizen van juni 2021 werd de mogelijkheid
gegeven om opmerkingen te maken.
Door bijna iedereen is daar gebruik van gemaakt. Zo waren er een aantal suggesties over de manier waarop
Oud&Nieuw gevierd zou kunnen worden. Dat liep erg uiteen. Maar de rode lijn was: laten we het gezellig houden,
geen gekalk, geen overlast of vernielingen en het moet binnen de regels van de gemeente. Verder waren er veel
suggesties om een centrale viering te organiseren, al was de invulling daarvan heel verschillend.
Opvallend veel opmerkingen zijn gemaakt over de kwaliteit van het openbaar groen, maar ook van het aanzien van
de eigen tuinen. Verder was er bezorgdheid over voldoende woonmogelijkheden, vooral voor jongeren.
Tenslotte: De leefbaarheid wordt in het algemeen als zeer goed beoordeeld! Je kunt dat in de cijfers van de enquête zien. Op 4 oktober worden tijdens de Algemene Ledenvergadering de uitkomsten gepresenteerd en is er
gelegenheid om deze te bespreken. Denk er vast over na wat jouw inbreng zal zijn.
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Nieuwbouw heer Jacobsstraat
Graag informeer ik u over de nieuwbouw aan de Heer Jacobstraat.
Zoals u weet gaan we aan de Heer Jacobstraat vier nieuwe woningen bouwen. Twee woningen verhuren we en twee woningen
worden verkocht.
In de afgelopen periode zijn we bezig geweest met de planvorming voor de nieuwbouwwoningen. Er komen twee levensloopgeschikte woningen en twee eengezinswoningen. In de bijgevoegde tekeningen ziet u hoe de woningen er globaal uit komen
te zien.
Inmiddels hebben we een aanvraag gedaan voor de omgevingsvergunning. De planning is dat we in het najaar starten en
de woningen opleveren in het tweede kwartaal van 2022. De
bouw wordt uitgevoerd door Agricola Bouw uit Warns.
De twee levensloop geschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die 60 jaar of ouder zijn. De huurprijs van deze twee woningen is circa € 625,-. Voor de verhuur komen eerst woningzoekenden van 60 jaar en ouder in aanmerking die in Bakhuizen
wonen. Degene die het langst staat ingeschreven (langste zoekduur) heeft het eerste recht op de woning. Mochten er geen belangstellenden in Bakhuizen zijn, dan krijgen woningzoekenden van 60 jaar en ouder die elders wonen de mogelijkheid om in aanmerking te komen.
De verkoop van de twee eengezinswoningen is in handen van Agricola Bouw.
Mocht u na het lezen van deze informatie nog aanvullende vragen hebben, bel of mail me gerust.
 et vriendelijke groet,
M
Roelof Wielenga
Manager Klant en Thuis
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Start seizoen 2021/2022
Het nieuwe sportseizoen bij Sportfederatie BEO gaat weer van start!
Om jong en oud, in en om Bakhuizen, kennis te laten maken met verschillende sporten, vindt u hieronder de
trainingstijden per sport.
Iedereen mag gratis en vrijblijvend 2x deelnemen aan een les of training naar keuze.
De meeste trainingen en lessen vinden plaats in M.F.C. de Gearte te Bakhuizen.
(de ingang bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.)
Volleybal:
Betreft
Mini’s/CMV

Dag + tijd
Dinsdags van

C-jeugd
B-jeugd
A-jeugd
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Dames recreanten
Heren 1

15.00 - 16.00 en
16.00 - 17.00 uur
Dinsdags van
17.00 - 18.00 uur
Dinsdags van
17.15 - 18.30 uur
(in Oudemirdum)
Dinsdags van
18.30 - 19.30 uur
Dinsdags van
19.30 - 21.00 uur
Woensdags van 19.00 - 20.30 uur
Woensdags van 19:00 - 20.15 uur
Woensdags van 20.15 - 21.30 uur
Woensdags van 20.30 - 22.00 uur

Leeftijd
Vanaf 7 jaar/groep 4/5
Groep 6/7
11 – 13 jaar
13 – 15 jaar
16 – 17 jaar

Gymnastiek: deze lessen vinden allemaal plaats in M.F.C. de Gearte.
Betreft
Peuters/kleuters
Jeugd
Jeugd
Ouderengym v.a. 7 okt.

Dag + tijd
Woensdags van 13.45 - 14.45 uur
Woensdags van 14.45 - 15.45 uur
Woensdags van 15.45 - 16-45 uur
Donderdags van 9.15 - 10.15 uur

Leeftijd
Vanaf 2,5 jaar
Gr. 3, 4 en 5
Gr. 6, 7 en 8

Kom gerust langs en neem meteen uw sportieve outfit mee!
Zo maakt u kennis met enthousiaste leden en trainers en wie weet bent u straks één van onze nieuwe sporters.
Meer info over de verschillende sporten vind u op www.sportfederatiebeo.nl
Of mail gerust met vragen naar info@sportfederatiebeo.nl
Hopelijk zien wij u of uw kinderen een keer gezellig aanwaaien!
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Kom je ook bijpraten met elkaar op 4 oktober in De Gearte?

Alle inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs worden uitgenodigd om op
4 oktober naar de Gearte te komen om met elkaar alle ontwikkelingen
in onze mooie dorpen te bespreken.
Om 18.00 uur is er een gezellige bijeenkomt onder het genot van een
portie saté met friet en 2 drankjes, aangeboden door het bestuur van
BMR.
Een fijne gelegenheid om als inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs
elkaar te ontmoeten en alles te bespreken wat je maar wilt.
Bijvoorbeeld verkeer, groenvoorziening, onderwerpen van Better Bakhuzen of Zorgwoningen. En wat te denken van de enquête over sociale
leefbaarheid en Oud & Nieuw?
Aansluitend is de Algemene Ledenvergadering van BMR.
September 2021
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Dorpshulp BMRH
telefoon 0651444556
email: dorpshulpbmrh@gmail.com
website: www.bakhuizen.nl

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering Dorpshulp BMRH
2020 en 2021
Datum: Donderdag 9 september 2021
Tijd:
19.30 uur
Locatie: MFC De Gearte, Sint Odulphusstraat 69, Bakhuizen
Het bestuur van Zorgcoöperatie Dorpshulp Bakhuizen Mirns Rijs en Hemelum nodigt de leden uit tot het bijwonen van de 3e en 4e Algemene Ledenvergadering op de hierboven genoemde datum en tijd.
Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd. Introducees zijn welkom.
Bent u vervoersafhankelijk en is het niet mogelijk met iemand uit uw directe omgeving mee te rijden, dan kunt u
contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.
Agenda
1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN VAN DE AGENDA
2. VERSLAG VAN DE ALV 2019
3. JAAROVERZICHTEN ACTIVITEITEN DORPSHULP BMRH
4. FINANCIEEL VERSLAG 2019 en 2020 EN OORDEEL KASCOMMISSIE
5. BEGROTING 2021 EN LEDENBIJDRAGE 2021
6. SAMENSTELLING BESTUUR, SUPPORT TEAM EN COORDINATOREN
7. LOPENDE ACTIVITEITEN
•
Stand van zaken zorgwoningen
•
Opgestarte en lopende dienstverlening
8. RONDVRAAG EN SLUITING.
Korte pauze

EVALUATIE DORPSHULP: IN GESPREK MET DE LEDEN
Deze keer niet zo veel tekst, want op 9 september gaan we iedereen bijpraten in de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van Dorpshulp om 19.30 uur in de Gearte, inloop vanaf 19.00 uur.
De agenda staat hierboven. Ben je nog geen lid, dan kun je toch komen, dan kun je gelijk lid worden.
Verheugend is wel dat Dorpshulp ter versterking twee nieuwe teamleden krijgt:
Julia van Dam gaat het ledenprogramma Perfect View beheren en Minke Molenaar wordt secretaris. Welkom!!
Het motto van Dorpshulp is: omzien naar elkaar is een vanzelfsprekendheid. Iedereen heeft wel eens hulp nodig
en iedereen kan wel eens iets doen voor een ander. Foar elkoar mei elkoar.
Meer weten? Hulp nodig? bel 06 51444556 of email dorpshulpbmrh@gmail.com .
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DATUM WANDELTOCHT BEKEND
8ste GAASTERLANDSEHEUVELEN

WANDELTOCHT

OP ZATERDAG 25 JUNI 2022.

AFSTANDEN: 7.5 – 15 en 25 km. START: SPORTCOMPLEX S.V. BAKHUIZEN.

Met vr. groet: de organisatie.

Lid van :

Blotevoetenpad
Tussen Sybrandy’s Speelpark en De Hege Gerzen is een anderhalve kilometer belevingspad aangelegd.
Op je blote voeten volg je de eeuwenoude sporen van bezoekers en bewoners van dit unieke kustlandschap.

Blotevoetenpad met een verhaal

Op je blote voeten volg je de eeuwenoude sporen van
bezoekers en bewoners van dit unieke kustlandschap.
Door middel van grote borden lees je van alles over de
historie van dit prachtige gebied. Met de blote voeten ga
je onder meer over dennenappels, door modder, sloten,
over boomstammen en door lang gras.

Boom knuffelen

Langs het Kerkepad staat een echte preekstoel als uitkijkpunt, het Molenpad waarbij je over riet loopt en het
Speeltuinpad, waarbij je alles komt te weten over de historie van speeltuinen in Gaasterland, die bijna 100 jaar
geleden begin in Rijs bij Hotel Jans. Ook kom je Knuffelbomen tegen en Rotsrustpunten.

Trekvlot

Op het trekvlot trekken kinderen zich naar de overkant waar ze hun weg vervolgen door het IJsselneer.
Aan het eind van het Blotevoetenpad kan je je voeten lekker schoonspoelen.
September 2021
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Word 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?
Neem even contact op met;
dorpbelangbmr@gmail.com
Als u al lid bent, maak dan uw buren lid.

WIL JE OOK ACTIEF MEEWERKEN
AAN HET HET WEL EN WEE VAN
ONZE DORPEN!!!!!
GEEF JE DAN OP ALS BESTUURSLID
VAN DORPSBELANG BMR.

V.V. BAKHUIZEN ZOEKT (BEGINNENDE) SCHEIDSRECHTERS
MOGELIJKHEID OM CURSUS TE VOLGEN BIJ VOLDOENDE DEELNAME.

Door groei van de voetbalvereniging Bakhuizen zijn scheidsrechters nodig.
We zijn op zoek naar sportievelingen die dit een leuke uitdaging vinden.
Zowel bij senioren en jeugd hebben we jullie nodig.
Bij voldoende opgave zal er een cursus worden georganiseerd.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan bij Jelle Jellesma
De Maren 24. Hemelum. Tel.06-22058316
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Zondagschool Hemelum
* Verhaal * Knutselen * Spel * Muziek * Gezelligheid *

Kom jij ook?

Zondag 12 september
Zondag 26 september
Zondag 10 oktober
Tijdstip: 09:30 – 10:30 uur
Locatie: dorpshuis De Begine, Buorren 27 Hemelum

September 2021
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