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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 Van de redactie

COVER: 
Milan wil graag brandweerman worden .
Elders in de krant meer info over de Brandweerdag . 

GASWINNING NEE
Eerst was het zandwinning in een natuurgebied, 
iemand in den Haag en in de Fryske Marren vond 
dat een goed idee maar gelukkig stak de gemeen-
teraad er een stokje voor . 

Dit keer wordt er in de omgeving van Bakhuizen 
naar aardgas gezocht . Aan het Canadese bedrijf 
Vermilion is een concessie gegeven om in de ge-
meenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren 
onderzoek te doen naar de aanwezigheid van aard-
gas . Dat doen zij door Seismisch onderzoek .

Op 10-15 meter diepte wordt springstof tot ontplof-
fing gebracht en met trilling ontvangers wordt de 
aard van de diepere bodem in kaart gebracht .  Het 
is te verwachten dat mensen in de omgeving deze 
explosies zullen meekrijgen . Dit vindt plaats in de 
periode oktober – december .

De landeigenaren worden door Vermilion verleid 
om mee te werken tegen een kleine vergoeding 
want je mag natuurlijk niet zomaar op het land van 
iemand gaan boren of onderzoek doen .

De vraag die natuurlijk rijst is waarom naar gas 
wordt gezocht terwijl wij allen van het gas af moe-
ten? De gaswinning in Groningen is vanwege de 
aardbevingen afgebouwd dus waarom in Friesland 
opbouwen?

Aardgas is een fossiele brandstof en produceert bij 
verbranding CO2 . Dat is het gas, dat zorgt voor de 
opwarming van de aarde . Het is dus absurd dat in 
Groningen de gaskraan dicht gaat en in Friesland 
open moet . En natuurlijk wordt ons verzekerd dat 
er geen gevaar voor bodemdaling en aardbevingen 
is, maar dat hebben we meer gehoord .

De gemeente De Fryske Marren vinden we dit keer 
aan onze zijde, ook zij zijn tegen dit onderzoek en 
gaswinning . Maar het tegenhouden ervan is door 
de gemeente vrijwel onmogelijk, omdat gaswinning 
in Den haag wordt gezien als van nationaal belang 
en dus is het rijk bevoegd .

Dus heeft de gemeente de vergunning aan Vermili-
on verleent om dat er geen argumenten waren om 
het niet te doen .  Ik citeer: Wethouder Frans Velt-
man: “Wy kinne net oars as de fergunning ferliene, 
ek al binne we poer tsjin op gaswinning en sjogge 
we mear yn duorsume enerzjy. Soms binne je fer-
plicht om in fergunning te ferlienen omdat der gjin 
arguminten binne om it net te dwaan."

Hadden we eerst op onze ramen  
ZANDWINNING NEE  

dan zullen we nu op onze ramen 
moeten gaan plakken,  

GASWINNING NEE

De volgende krant zal ik het 
teken staan van Kerst en 

Oud en Nieuw.

Heeft u iets te melden 
omtrent een markt of een 

activiteit, laat het de  
redactie weten.

De deadline voor de krant is 
1 december en verschijnt  

10 december.
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Je eigen bos door Pascal Huiting

In zijn leuke boek Forestonia benadrukt de Estische filosoof Valdur Mikita het belang van het hebben van een 
eigen bos . Hij bedoelt daarmee niet dat iedereen een eigen bos in bezit moet hebben, maar wél dat veel mensen 
een plek kennen, met een beetje bos, waar je thuis bent omdat je er al jarenlang komt . Je bent er thuis, maar 
ook weer niet teveel, want juist in een bos is goed te ervaren hoe wij als mensen tegelijkertijd thuis en niet-thuis 
zijn in deze wereld . 

Míjn eigen bos bevindt zich in het gevangenisdorp Veenhuizen . Mijn vader is daar zijn hele werkzame leven 
boswachter en opzichter van de beheerseenheid geweest . De bossen kent hij als zijn broekzak en hij kan gaan 
en staan waar hij maar wil . Toen ik mijn vader laatst echter vroeg om samen eens een kijkje te nemen in ‘mijn 
eigen bos’ weigerde hij resoluut . 

Als kind was mij nooit het bordje opgevallen naast het 
wrakkige bruggetje dat toegang geeft tot het bos, dat 
ik als het mijne beschouw . Of ik had het simpelweg ge-
negeerd, zoals kinderen kunnen . Verboden toegang op 
grond van art . 461 Wetboek van Strafrecht, staat er op 
het bord . 

Mijn eigen bos is een van de zeldzaam geworden stuk-
jes Veenhuizen dat verboden toegang is voor wande-
laars, toeristen, dagjesmensen . Tot nog niet zo lang 
geleden – ik heb het zelf nog meegemaakt – was héél 
Veenhuizen nog verboden toegang voor wie er niets te 
zoeken had . Zogenaamde gewa’s (gestichtswachten) 
bewaakten de toegangswegen tot het dorp en bij hun 
wachtpost moest je kunnen aantonen dat je een goede 
reden had om Veenhuizen binnen te rijden . Dat mijn vader er werkte was een goede reden, want onze moeder 
en wij mochten altijd doorrijden . 

Veenhuizen had door het afgeslotene en beslotene ook iets van een vrijstaat . Er konden dingen die niet zomaar 
in andere Nederlandse dorpen gebeurden . De gevangenisdirecteur was er meer de baas dan de burgemeester 
van Norg . Eén van die typische dingen was autorijden zonder rijbewijs . Het gebeurde op grote schaal en nie-
mand deed er moeilijk over, zolang je dus maar in Veenhuizen bleef . In Veenhuizen kon je lange tijd kinderen van 
een jaar of veertien, vijftien, zestien de krant zien bezorgen rijdend in de auto van hun vader . Het is grappig dat 
juist in een justitiedorp de wet soms niet zo nauw werd gevolgd . 

Terug naar het bos . Onder geen beding wilde mijn vader mijn bos bekijken . Het verbodsbord stond er niet voor 
niets, vond hij . En iemand moest ons eens zien, de oud-boswachter van Veenhuizen die zomaar illegaal een 
verboden bos betrad! Ik snapte het wel en samen liepen we een stukje verder . 

Natuurlijk was ik nog Veenhuizenaar genoeg om kort daarna stiekem terug te gaan naar het verboden bos . Mijn 
vader wist nergens vanaf . Het gaf een extra goed gevoel dat het bekende bos dat ik betrad, míjn eigen bos, ook 
nog eens een verboden bos was . Door metershoge varens struinde ik in de richting van de plek waar zich in mijn 
herinnering een klein vennetje bevond . Het was er nog . Minutenlang heb ik bij het vennetje, met z’n schitterende 
bemoste oevertjes gezeten, zoals ik heel vroeger ook wel deed . En langzaam maar zeker, voelde ik wat je vaak 
kunt voelen in een bos – namelijk hoe álles zachtjes maar onweerstaanbaar beweegt . De boomtoppen, de va-
rens, de grassprieten, het water en het mos . Hoe alles vól is van leven . Vitaal . 

Ook duurde het niet lang of herinneringen aan vroeger kwamen boven: aan het rennen door het bos, verstopper-
tje spelen, bruggen bouwen over het vennetje, mos plukken en de hondenkennel van de buurman vlak naast het 
bos – die er, afgaand op het geblaf dat zo af en toe klonk, nog altijd is . Het was een uiterst illegale én weldadige 
boswandeling . 

Pascal Huiting, voormalig pastor in Bakhuizen en Lemmer, thans geestelijk verzorger in het Diakonessenhuis in 
Utrecht . Drent met Fries bloed . 
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Burendag 2021 Oan è Feart

Zaterdag 25 september jl was ook voor ons de bu-
rendag weer een feit .
In de ochtenduren hebben we met een groep de 
feestpalen van de buurt geschuurd en geschilderd .
’s Middags om 15.00 uur met een veel buren koffie 
gedronken, een lekker stuk koek erbij en aanslui-
tend de borrel gestart met eigen drankjes . De buurt-
vereniging heeft voor alle hapjes gezorgd .
Dit jaar nog geen tent en barbecue maar het weer 
was deze dag gunstig gezind om alles in de buiten-
lucht te doen .
Dat we elkaar in 2 jaar niet op deze manier bij el-
kaar hebben kunnen spreken was te merken aan 
het eindtijdstip . Iedereen bedankt voor de hulp en 
bijdrage aan de gezelligheid .

Henk v .d . Brink

Burendag bij De Holle Hichte

25 september, burendag . Doen we dit jaar weer 
mee, vroeg het bestuur van De Holle Hichte zich 
eind augustus af . Ja, dat doen we! Burendag is sa-
men met buurtgenoten, jong en oud, werken aan 
het aanzien van de buurt, gecombineerd met de 
nodige gezelligheid . Ieder jaar weer een geslaagd 
evenement .
We begonnen deze burendag met een pannen-
koekfestijn . Vier vrouwen sloegen rondom half 
twaalf aan het bakken: pannenkoeken met spek, 
appel, kaas en/of prei . Eerst voor de kinderen, 
maar al gauw schoven ook volwassen buurtbewo-
ners aan . Zes pakken pannenkoekenmeel gingen 

er door .
Daarna moest er gewerkt worden . Dit jaar was de 
kerstversiering van de buurt toe aan een opknap-
beurt . Een aantal jaren geleden hebben we op 
burendag twee houten kerstbomen gemaakt, die 
rondom de kerst een plaats krijgen op twee gras-
veldjes . Die waren behoorlijk verveloos geworden . 
Na een verfbeurt zien ze er nu weer fraai uit .
Bij de kerstbomen maakten we indertijd kerstver-

siering, maar ook die had zijn beste tijd gehad . De 
buurtkinderen hebben hard gewerkt aan nieuwe 
versiering: kerstklokken . Ze beschilderden kleine 
bloempotjes; nog een ophangdraad en een strik om 
de draad en klaar waren de kerstklokken . Van ijs-
lollystokjes en andere materiaal werd nog andere 

kerstversiering gemaakt .
Kom deze kerst maar eens kijken bij de grasveldjes 
op het Coendershof en het Wytlânspaed naar het 
resultaat!
Voor de kinderen hadden we ook een springkussen 
gehuurd, met discolampen! Een muziekbox erbij en 
de kinderen konden zich dansend en springend uit-
leven met een echt discofeest .
We sloten de burendag af met een borrel en keken 
terug op een productieve en gezellige dag . Volgend 
jaar weer ………… .? 

Ria Brouwer
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Dorpsbelang BMR

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2021 vond plaats op 4 oktober en 
werd vooraf gegaan door een gezellige bijeenkomst om 6 uur met saté en friet . Daar is 
enthousiast door bijna 40 mensen gebruik gemaakt . Er werd bijgepraat en gediscussieerd 
over van alles en nog wat . Lieuwe Zijlstra had zijn maquette van de zorgwoningen opgesteld 
op het biljart . Hij heeft allerlei aspecten van de zorgwoningen toegelicht en gaf antwoord op 
de gestelde vragen . Het plan kan duidelijk rekenen op een enthousiast draagvlak in BMR . 

Voor de ALV stonden de gebruikelijke onderwerpen als verslagen en financiële verantwoording op de agenda, 
maar daarna volgden enkele indringende onderwerpen . Dorpsbelang is op zoek naar opvolgers voor vertrek-
kende bestuursleden . De voorzitter heeft uitgebreid toegelicht wat de taken zijn van Dorpsbelang zijn en daarna 
aangegeven dat alle activiteiten van Dorpsbelang ophouden als er geen opvolgers komen . Dat heeft ertoe geleid 
dat vanuit de vergadering een aantal namen van mogelijke kandidaten zijn genoemd en zelfs dat enkele inwo-
ners zich al gemeld hebben als potentiële opvolgers, te weten: Gert Jan van de Ree, Etty Visser de Groot, Peter 
Bos en Betty Kelderhuis . Mocht je je ook nog willen melden, neem dan contact op met voorzitter Wink Blomsma 
tel . 0654986718 of per email wblomsma074@gmail.com . 

Vervolgens werd de enquête over sociale leefbaarheid en de Oud&Nieuw viering besproken, die enkele maan-
den terug in Bakhuizen is gehouden . De uitslagen van de enquête waren al gepubliceerd in het vorige nummer 
van Op ‘e Hichte . De belangrijkste conclusies waren: 
Over de leefbaarheid in Bakhuizen zijn de inwoners tevreden, maar… . over de Openbare orde en over de veilig-
heid maakt toch ruim een kwart van de inwoners zich zorgen . 
Van de viering met Oud&Nieuw vindt een grote meerderheid van de inwoners:
Dat regels en handhaving nodig zijn en dat vuurwerk e .d . binnen de regels van de gemeente OK is . Een overgro-
te meerderheid vindt dat witkalken moet stoppen . Daarvoor is echter nodig dat de inwoners zelf druk uitoefenen 
op de witkalkers om te stoppen . Voor een algeheel verbod op vuurwerk e .d . is de uitslag neutraal . 

Vanuit de gemeente heeft mevrouw Thea Banga een pleidooi gehouden voor het organiseren van een gezamen-
lijk feest en ze deed een oproep aan inwoners om zich voor de organisatie daarvan bij haar te melden . 

Onze wijkagent Dirk Hebing ging nader in op orde en handhaving . Ook daarbij hebben ze onze hulp nodig . Je 
wilt toch ook graag dat het prachtige en sociale Bakhuizen niet negatief in de pers komt? 

Bij de enquête was er ook ruimte voor vrije opmerkingen . Daar is in ruime mate gebruik van gemaakt . De opmer-
kingen zijn in enkele categorieën in te delen:
1 . Suggesties voor Oud&Nieuw
2 . Orde en Veiligheid
3 . Openbare ruimte, wonen en groen
4 . Leefbaarheid algemeen

We willen jullie enkele reacties van inwoners meegeven:

• Ik ben voor een algemeen vuurwerkverbod voor heel Nederland . 
 Een eetgelegenheid/terras (geen café dat is er wel) Een gelegenheid om elkaar na 12 uur te ontmoeten
 en gelukkig nieuwjaar te wensen (jong en oud, muziek zacht zodat je met elkaar kunt praten)
• Ik vind sowieso dat je geen spullen van anderen moet stukmaken, ook niet spullen die van ons allemaal
  zijn, zoals een bushokje, een plantenbak of een boom . 
 Soms wordt er wel heel veel harder gereden dan 30 km .
• Belangrijk de weg van Rijs naar Bakhuizen te verbreden, met blijvende verharding zoals b .v . grasstenen .
• Bouwen van woningen voor de jeugd!
• P .S . Voor het aanzien van het dorp, kunnen de tuinen bij een aantal mensen wel wat opgeknapt worden!
• De leefbaarheid in Bakhuizen is prima!

Het is zo maar een selectie . Volgende keer vermelden we er weer een paar . Praat er in eigen kring eens over . Je 
kunt bij Dorpsbelang ook het hele overzicht opvragen . En als je er iets aan kunt doen, nog beter!
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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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Trefpunt

Na de coronaperiode zijn we weer van start ge-
gaan met de inloopochtenden in de parochiezaal 

achter de kerk .
Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum

Het is iedere woensdagochtend van 
10 .00u . tot 11 .30u . geopend . 

U vindt hier een “luisterend oor” en gezellig samen 
koffiedrinken met een praatje.

Er zijn folders aanwezig over zorg en welzijn . 
De vrijwilligers geven u graag advies en willen 

u helpen bij het vinden van een antwoord op uw 
vragen .

Ook de kerk is open om u de gelegenheid te bie-
den om in alle rust te bidden of een

kaarsje aan te steken .

Iedereen is welkom op Trefpunt, ook als u niet 
lid bent van de R .K .Kerk .

Dus inwoners van  
Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum:  

welkom

Voor meer info: Jitske Mous 0514 854899

Samen eten in de Gearte

Samen eten is altijd gezellig .  
Na de Coronaperiode zijn we weer gestart

met het samen eten in dorpshuis de Gearte Bak-
huizen en dorpshuis de Begine Hemelum .

Inloop vanaf 12 .00 uur . 
De warme maaltijd kost € 8,--

De Gearte:  Opgeven bij Hinke Haarsma Postma  
tel: 0615442351

Op de volgende dagen kan men terecht:
Dinsdag 02 november, dinsdag 07 december, 
2022: dinsdag 04 januari, dinsdag 01 februari,  

dinsdag 01 maart, dinsdag 05 april
en dinsdag 03 mei .

Ite yn de Begine:
Bij de beheerder opgeven .  

Tel . 0648627537
Op de volgende dagen kan men terecht:

Dinsdag 26 oktober, dinsdag 16 november, dins-
dag 21 december,

2022 dinsdag 18 januari , dinsdag 15 februari,  
dinsdag 15 maart, dinsdag 26 april,
dinsdag 17 mei en dinsdag 14 juni .

E .e .a is onder voorbehoud van de dan geldende 
Coronaregels .

  
                               Bakhuizen

    In november 2021 gaat  de KBO voor haar leden een workshop:
         FOTOGRAFEREN MET JE MOBIEL     

     organiseren .  Locatie de Gearte .
     De workshop duurt 2,5 uur  .De kosten voor leden zijn  € 20,-- pp .

     Datum moet nog worden vastgesteld  . Het is in elk geval op een middag .
     Opgave bij Corrie Boersma 0514 581413 .

     Mochten er niet KBOleden zijn die belangstelling hebben neem dan contact op   
     met Corrie, misschien is er nog een plaatsje vrij . 

     Voor niet leden zijn de kosten € 25,-- pp .



98 Op ‘e Hichte Oktober 2021

 

Vanaf 1 november tot 6 december 2021 zullen de Kerst-Vrouwen samen met uw hulp weer actief op zoek gaan 
naar mensen die een lichtje kunnen gebruiken in de donkere dagen voor Kerst .

Geef ‘n lichtje aan de ander voor de donkere dagen met Kerst!

Stichting Kerst-Vrouwen is opgericht door vrijwilligers, voert alles uit op volledige vrijwillige basis en is daardoor 
afhankelijk van donaties en sponsoring .

Aanmelden kan via onze website of e-mail adres . Op de website vindt u het aanmeldformulier en de aanmeld 
criteria .

Website: www .kerst-vrouwen .nl
E-mail: aanmelden@kerst-vrouwen .nl

Steunen kunt u de Kerst-Vrouwen d .m .v .:

• Eenmalige financiële bijdrage
• Donatie in de collectebus
• Schenken van waardebonnen, goederen en diensten

Kijk voor meer informatie op www .kerst-vrouwen .nl
Voor vragen kunt u mailen naar: info@kerst-vrouwen .nl

Voor elkaar, met elkaar!

Vriendelijke groet, 

De Kerst-Vrouwen

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 datums voor de festiviteiten zijn definitief vast gesteld en wel op:
Donderdag 18 –vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 2023  .
Zet deze datums 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

PS.  HEBT U ADRESSEN VAN OUDLEDEN OF NAMEN GEEF HET DOOR. 
 OOK MENSEN DIE VROEGER VEEL VOOR DE V.V. HEBBEN BETEKEND.
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Dorpshulp BMRH
Telefoon 06 51444556

         Email: dorpshulpbmrh@gmail.com
                                                              Website    www.bakhuizen.nl

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is inmiddels achter de rug . Er werd heel wat besproken en het support-
team geeft inmiddels ook weer vergaderd om de nodige zaken weer op te pakken

Duofiets

De winter nadert en de duofiets gaat weer op stal. Maar eerst zal het nodige onderhoud worden gedaan. Overi-
gens is het gebruik van de duofiets wat teruggelopen. Zodra het voorjaar er weer aankomt zullen we dat opnieuw 
onder de aandacht brengen .

Klussen in en om het huis. 

Soms krijgen we vragen naar regulier en soms ook groot onderhoudswerk . Zulke vragen sturen we door naar 
professionele dienstverleners in onze dorpen, want dat hoort niet bij Dorpshulp thuis . Voor kleine, eenmalige 
klussen kun je bij Dorpshulp terecht of als er sprake is van spoed zoals bij wateroverlast . Als je lid bent van 
Dorpshulp kun je medeleden vragen je te helpen maar je kunt ook zelf gevraagd worden anderen te helpen .
 
Hulplijn Vervoer

Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt, maar Sieger Schotanus , die dit coördineert, kan wel wat hulp ge-
bruiken, en hij moet ook vervanging hebben bij afwezigheid . We zoeken dan ook een tweede coördinator voor 
deze dienst . Het is niet heel veel maar wel belangrijk werk .

Gezellige middag

In de zomer heeft dit stil gelegen, maar nu de herfst al weer vordert, krijgen we er weer zin in . Marchien van 
Schie wil graag middagen organiseren voor schilderen en tekenen met hulp van Mieke Otten . Zodra een middag 
gepland wordt volgt verdere informatie en zullen de leden worden uitgenodigd . Het zal weer dinsdag middag 
worden vanaf half twee .

Wandelclub

De wandelclub gaat wekelijks op dinsdag om 10 uur van start bij De Gearte . Er is een vast groepje, dat hier ge-
bruik van maakt, maar wie wil is van harte welkom . Meestal is het een wandeling door het dorp met een kopje 
koffie na. Marchien van Schie begeleid dit samen met Feli. Dus wil je meewandelen? Neem dan contract op met 
Marchien, tel . 0682560729 of met Feli Visser (tel . nr . 0628724080) .

Nieuwe ideeën

Op de ALV kwamen wat leuke ideeën naar voren. Zoals een voorleesdienst. Dit past uitstekend in onze activitei-
ten, dus als je hier belangstelling voor hebt laat het ons weten, dan gaan we op zoek naar een voorlezer .
Een ander idee is een belcirkel . Dat is bedoeld als een soort van extra zekerheid . Een groepje belt elkaar in een 
cirkel rond, zodat we weten dat het goed met je gaat . Wil je meedoen? 
Laat het ons weten via dorpshulpbmrh@gmail .com

En wat te denken van een leesclub? Geweldig idee . Maar zoiets vergt wel een organisator om het op te zetten . 
Iets voor jou? Stuur even een email .

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? Je 
opgeven als lid? Hulp nodig? bel 06-51444556 of email dorpshulpbmrh@gmail.com.
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Eerste wedstrijd Frije Fûgel aan de IFKS 2021                                                                      

Op 9 oktober 2021 zou het gaan gebeuren, we 
mochten dan eindelijk los met ons skûtsje Frije Fû-
gel . . . De eind- en slotwedstrijd van de IFKS 2021 
werd georganiseerd en we mochten met het FF-
-team en skûtsje onze eerste wedstrijdzeilen!

Eerst inschrijven en alles doorgeven aan de IFKS, 
dan het schip zeilklaar maken voor de wedstrijd . 
Probleempje voor ons FF-team is nog het vrijmaken 
van de zaterdag, we hebben een jong zeilteam van 
jongens en meisjes uit de buurt, die nagenoeg allen 
op voetballen of fierljeppen zitten ;-)
Tóch maakte ik het besluit om door te gaan en te 
zeilen en Eus Nieuwenhuis ging daarin mee . Nu 
moesten we nog 6 tijdelijke teamleden zien te ver-
zamelen en we zijn erin geslaagd om een gedreven 
club bij elkaar te krijgen .

Zaterdagmorgen zijn we vroeg vertrokken in dichte 
mist met ons Bakhúster skûtsje Frije Fûgel richting 
het wedstrijdgebied op De Fluessen . Toen de mist 
wat optrok hesen we fok en grootzeil om voor Kou-
dum onze eerste slagen te maken . Mijn vader Piet, 
zoon Eldert en Anton achterlatend op het eiland, zij 
konden ons volgen vanaf schip en wal .

De Fûgel zeilt prima, zwaarden iets naar achter voor 
de balans, we leken wel hard te gaan . Maar hoe 
hard wisten we nog niet . Dus eerst maar eens rich-
ting de andere schepen en kijken of we mee kunnen 
zeilen . Al snel hoorden we het 10 minuten-sein van 
de A-klasse en dus moesten we ons gaan klaar-
maken want over een half uurtje is het onze start! 
Iedereen aan boord zat mooi op positie en Eus en 

ik zochten een 
gaatje om vrij 
te starten . Dit 
was best las-
tig want alle 
schepen wa-
ren gretig en 
wilden elkaar 
afdekken en 
vooraan zeilen . 
Op het startschot lagen we niet heel mooi, maar na 
zo'n 100 meter hadden we vrije wind en gingen we 
hoogte en vaart lopen . Al snel hadden we door dat 
het lekker ging, we konden hard en hoog zeilen en 
dat voelde machtig . . .
De spanning aan boord werd groter en groter, want 
we lagen op kop bij de bovenboei, oei wat nu?? 
Er lagen 3 skûtsjes direct in onze nek te hijgen, je-
mig was de finish hier nu maar :) Toch konden we 
standhouden en liepen ver uit op de rest tot een 
fout aan boord van de Fûgel, nét voor de finish heb-
ben we een verkeerde boei gerond en moesten we 
helemaal terug en aansluiten in het midden van de 
vloot . . . Ons weer herpakken en moed vinden was 
de enige optie en zijn we de eerste wedstrijd geluk-
kig nog 4e geworden . De 2e wedstrijd hadden we 
een mooie start . Helaas werd deze afgeblazen door 
de IFKS . Dit door een technisch probleem bij de 
startboot . Hierna moesten we ons weer herpakken 
en opnieuw starten . Hierbij was het een drukte van 
belang met vele skûtsjes voor de startlijn om hier 
precies voor het startschot uit te komen . Dit lukte 
redelijk . Daarna konden we vrijuit zeilen . Het skûts-
je ging als een speer door het water . De bemanning 
was goed op elkaar ingespeeld, zodat we na een 
paar tactische manoeuvres als eerste over de finis-
hlijn gingen . 
De derde wedstrijd hadden we een perfecte start . 
We gingen als eerste over de startlijn in het ge-
drang van alle andere skûtsjes . Daarna kregen wij 
met het gehele team het skûtsje dusdanig op snel-
heid, dat we na een paar mooie boeirondingen het 
hele veld achter ons hebben gelaten . Maar tot op 
een zeker moment we begonnen twijfelen over de 
juiste koers . Hierbij moest Marcel Terpstra het gro-
te zeil onder controle houden en Peter van der Pal 
moest de wedstrijdkaart bestuderen om te kijken of 
de juiste koers werd aangehouden . Na een snelle 
koerswijziging zijn we toch nog eerste gefinished.

's Avonds met een tevreden gevoel terug naar de 
thuishaven in Hemelum en daar een paar koude 
biertjes gedronken op deze ongekende start .

Dank FF-team, sponsors & IFKS organisatie voor 
dit debuut!

Schipper Jeroen Mous
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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

Voorinschrijving Boek 100 jaar Harich                                                                 

Boek 100 jaar Harich, 100 jaar Harich in verhalen, anekdotes en foto’s in een boek met ruim 320 bladzijden! 
4 Jaar is de boekcommissie van Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen bezig geweest met dit fraaie boek en het 
boek ligt inmiddels bij de drukker . Een hele mijlpaal! 

Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor het boek 100 jaar Harich? Het boek kost bij voorinschrijving € 25,- . U kunt voorin-
schrijven t/m 18 november 2021 . 
Na 18 november 2021 kost het boek € 30,- Het boek kan te zijner tijd in Harich op diverse punten afgehaald 
worden . Bij bestelling van het boeken informeren wij u hierover .

Uw voorinschrijving kunt u mailen naar: pbharichruigahuizen@gmail.com onder vermelding van:
naam, adres, postcode, woonplaats, 06-nummer en hoeveel boeken u wenst.

Natuurlijk mag u het ook doorgeven aan één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang .
En natuurlijk zegt het voort, tegen vrienden, bekenden en oud-inwoners! 

Uiteraard ook leuk om cadeau te geven! 

Met vriendelijke groet,

 

Sipke Westra, Douwe Koopmans, Kees Kunst, Sietse Veldman, Hielkje van der Goot, Rommy Elgersma en 
Nelleke Terluin
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Nieuws uit de huisartsenpraktijk van Bakhuizen.

Ons jaarlijkse griepvaccinatiecampagne staat weer voor de deur!

Reserveer alvast de datum in uw agenda: woensdag 27 oktober 16 .00 – 18 .00 uur .

Heeft u diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand; of u bent ouder dan 60 jaar? 
Dan kan griep ernstige gevolgen voor u hebben en komt u in aanmerking voor de griepvaccinatie . Dit jaar zijn 

mensen met obesitas (ernstig overgewicht) en zwangeren vanaf 22 weken aan de doelgroep toegevoegd . 
Aangezien wij deze doelgroep niet allemaal in beeld hebben, mogen zij zich via de assistente van de praktijk 

aanmelden voor een griepprik .

U ontvangt van ons  automatisch een uitnodiging; de griepprik is gratis .
  

Mensen die geboren zijn in 1948 tot en met 1952 krijgen naast de uitnodiging voor de griepprik ook nog een extra 
uitnodiging erbij voor de pneumokokkenvaccinatie . 
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Nieuws uit de huisartsenpraktijk van Bakhuizen.

MijnGezondheid.net

Misschien nog niet bij iedereen bekend maar binnen de praktijk bieden wij u een online mogelijkheid om,  via 
MijnGezondheid .net, eenvoudig en snel uw gezondheidszaken te regelen, met zowel de huisarts of de apotheek .

Als aanvulling op dit patiënten portaal (MijnGezondheid.net) kunt u ook gebruik maken van de app MedGemak

We merken dat er vaak vragen worden gesteld over  MijnGezondheids .net en de werking ervan . Op de volgende 
website kunt u duidelijke informatie en uitleg vinden:  https://home.mijngezondheid.net 
Zijn er dan nog vragen, dan horen wij dit graag .

Medewerkers Huisartsenpraktijk Bakhuizen

Receptuur gebakken varkenshaas met roerbakken 
sperzieboontjes en gerookte spekjes .
Met aardappelpuree van zoete aardappel .

Ingrediënten:
• 300 gr sperzieboontjes 
• 1 bakje gerookte spekblokjes
• 1 bakje Kastanje champignon
• 1 bos uitje
• 2 teentjes Knoflook
• Kookroom
• Runderfonds
• Rode  wijn
• Z/P
• olijfolie
• 2 varkenshaasjes
• 400 gr zoete aardappels
• Kookroom
• roomboter

Bereidingswijze (4 personen)

Snij de uiteinden van de sperzieboontjes af en 
breek ze in tweeën, zet pan met ruim water op. Op 
het moment dat het water kookt voeg de boontjes 
toe . Laat deze ongeveer 4 minuten blancheren . 
Wilt u de boontjes meer gaarheid hebben kook de 
boontjes enige tijd langer . Spoel de boontjes na het 
blancheren met koud water af, om doorgaren te 
voorkomen .
Snij de bosui en champignons in kleine blokjes .
Bak de spekjes in een olijfolie in de wokpan voeg 
de bosui, knoflook, champignons en sperzieboon-
tjes toe . Blus dit af met rode wijn, kookroom en run-
derfond . Zorg dat het vocht in kookt zodat er een 
sausje ontstaat .
Bak de varkenshaasjes in de olijfolie totdat deze net 
niet gaar is in de kern . Het vlees is zo zacht en mals 
dat te ver door garen de haasjes uit zullen drogen .
Gebruik Z/P naar smaak, pas op de gerookte spek-
jes geven al zout af .
Schil de aardappels en snij deze in blokjes en kook 
deze gaar in ruim water .
Pureer de gekookte aardappel met kookroom, 
roomboter, z/p en nootmuskaat .
Serveer de aardappel puree met behulp van een 
ijs lepel op het bord . Krijg je mooie ronde bolletjes .

Varkenshaas met zoete aardappelpuree
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Dorpsbelang BMR

Volg je graag actueel nieuws van Dorpsbelang BMR? Dat kan op de facebook pagina https://www .facebook .
com/paginaBMR . Als je geen facebook hebt, en dat ook niet wil, ga dan naar www.bakhuizen.nl en klik op de 
blauwe button rechts, zie de aanduiding op onderstaande foto . Al het nieuws dat op facebook staat kun je daar 
zien, zonder dat je facebook hebt . En weet je: je kunt ook zelf berichten doorgeven aan de redactie om daar op 
te laten zetten .

Ohhhh, het wordt weer spannend!! Komt Sinterklaas naar Bakhuizen of niet? 
Een van de (info)Pieten heeft voor de redactie in de agenda van Sinterklaas gekeken 
en gezien dat Sinterklaas op 20 november om 3 uur zal aankomen in Bakhuizen .

Helaas kon de piet nog niet vertellen wat de lokatie zal zijn, maar de info Piet heeft 
het aan de andere Pieten gevraagd en zij zeiden dat het waarschijnlijk de haven van 
Bakhuizen is . 

Spannend hoor, we houden jullie op de hoogte!
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Kijk uit voor mensen die met een smoesje binnen willen komen

Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer 
worden van babbeltrucs . De politie en de gemeente 
De Fryske Marren maken zich daar zorgen over . Op-
lichters en dieven proberen u van alles op de mouw 
spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u 
iets afhandig maken . Het kan zijn dat u voelt dat er 
iets niet in de haak is, maar het onbeleefd vindt om 
zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten . 
Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig 
u dit ook vindt .
 
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vrien-
delijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot 
vrouw en van jong tot oud . Kortom: u kunt ze niet 
vooraf herkennen . Ze kunnen bij u aanbellen en zich 

voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur . Ze kunnen u om hulp vra-
gen, bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden . Over deze 
smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig . Laat u echter niet foppen, 
want ze willen maar één ding en dat is bij u binnenkomen . Eenmaal binnen zorgt de dader - soms zijn het er meer 
- dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen 
zijn .
 
Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld . Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag 
dan eerst wie het is en wat hij of zij komt doen . Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112 .
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder . Of laat een deurspion in deur zetten . Zo kunt 
u zien wie er voor de deur staat zonder uw deur open te doen .
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs . Ook als iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn . 
Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak . Vertrouwt u het niet? Bel dan 112 .
 
Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen . Om aan buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld . 
Raak dan niet in paniek . Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten te krijgen . Kijk goed 
naar de man of vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit ziet . Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam 
waar ze heen lopen . Bel direct 112 en vertel uw verhaal .
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje 
met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen .
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent . Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw 
spullen te stelen .
 
Uw wijkagent Dirk Hebing
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode 
in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.
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Interview met Etty Visser de Groot

Het bestuur van Dorpsbelang BMR wordt versterkt met een vertegenwoordiger voor Mirns, te weten Etty! Reden 
genoeg om eens bij haar langs te gaan voor een interview . Voor wie dat nog niet wist: zij woont op de Veroni-
ca-boerderij aan de Hegeburgsterwei . Weliswaar staat het huis in Rijs, maar het grootste gedeelte van het boe-
renerf ligt in Mirns . Zij zit ook in het bestuur van de buurtvereniging van Mirns . De buurtvereniging van Mirns is 
actief en vormt een binding tussen de inwoners . Er zijn relatief weinig inwoners en die wonen verspreid over een 
flinke oppervlakte. Toch is er een goede sociale samenhang. Als er iets is, dan is men er voor elkaar, van jong 
tot oud .

Als boerendochter uit Wyckel is ze op de boerderij op haar plaats natuurlijk, maar toen ze daar startte met haar 
man Gerben de Groot (van een Utrechtse afkomst, maar geboren en getogen Fries!) was haar ambitie om er wel 
een eigen carrière op na te houden, dus niet echt boerin te worden . Etty heeft een natuurlijke aanleg om met kin-
deren aan de slag te zijn, dus ze werd schooljuf . Toch heeft ze dat na een poosje ingeruild voor iets heel anders: 
werken bij Steegenga Mode in Balk en dat heeft ze 12,5 jaar met heel veel plezier gedaan . Maar de kinderen 
hebben het toch gewonnen: Ze is nu weer schooljuf! Soms als invaller, soms een poosje vast . Ook is ze juf van 
de zondagsschool te Hemelum .

Etty en Gerben hebben inmiddels ook twee schoolgaande kinderen . Bart (9) en Kors (12) . De jongens voelen 
zich als vissen in het water op de boerderij . Ze zitten ook al op de trekker . En halen de koeien op met de Quad . 
Ze hebben 160 stuks vee, waarvan ca een kwart jongvee. Misschien is één van de jongens een potentiële op-
volger, maar dat is nog heel ver weg . Natuurlijk ontkomt ze niet aan klusjes af en toe, zoals medicijnen ophalen 

en meehelpen met de geboorte van een kalfje . Een 
boerderij is een 24-uurs bedrijf, vakantie is er daar-
om niet echt bij . Toch worden er dagjes uit gepland . 

Ook bij de buurtvereniging staan de kinderen voor-
op . Wist je dat de praalwagen bij het zomerfeest 
van SBF (vooral) door de kinderen gemaakt wordt? 
Dat wetend kijk je toch met veel bewondering naar 
wat daar gepresteerd is, denk aan de wagen met DJ 
en de slinger van de traptrekkers en de laatste was 
met de Kerstman en zijn elfjes . Op burendag wordt 
er ook altijd met de kinderen geknutseld, zoals de 
vogelhuisjes .

Ook bij de carnaval zet Etty de kinderen op de eer-
ste plaats: Ze is altijd wel de trekker van carnaval; 
vrijdagochtend op school, vrijdagavond met de 
jeugd, zaterdagmiddag in De Gearte en zondagoch-

tend met de Jeugdprins en zijn gevolg naar de kerk .  
In 2005/2006 was ze zelf Prinses van carnaval . Ove-
rigens is lekker meefeesten haar ook niet vreemd . De 
Carnaval zit nu in een fase waarin enthousiaste jon-
geren het gaan overnemen .  Prachtig, carnaval moet 
blijven!

De veelzijdigheid van Etty blijkt uit andere hobby’s, 
bijvoorbeeld schilderen . Ze heeft een eigen losse stijl 
en schildert vanuit emotie . Zie bijgaande foto . En wat 
denk je van Line-dance? Ze is Nederlands, BENELUX 
en Europees kampioen geweest . 
In 2009 is ze 2de geworden op het wereldkampioen-
schap in Calcar, Duitsland .

Haar bijdrage voor Mirns in Dorpsbelang BMR kan ei-
genlijk alleen maar een succes worden . 
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Prinsenbal 2021  

Project Zorgwoningen door Stichting FEME (Foar Elkoar Mei Elkoar)

Er gebeurt nu veel in het project Zorgwoningen!

Intentieovereenkomst met De Fryske Marren
Met de gemeente is overeenstemming bereikt over de te sluiten Intentieovereenkomst . De overeenkomst is nu 
ook door beide partijen ondertekend. Dat betekent dat we nu kunnen rekenen op een effectieve samenwerking 
in de planfase . Binnenkort spreken we verder met de medewerkers van de gemeente, die voor dit project zijn 
aangewezen . Wat betreft de voortgang/planning van ons project zit de gemeente op het kritische pad . Voor veel 
zaken zijn we afhankelijk, bijvoorbeeld de financiering (gemeentegarantie) en allerlei formele goedkeuringen 
zoals vergunningen .

Ontwerp gebouw
Het ontwerp van het gebouw heeft ook veel aandacht gehad . Ter herinnering: Lieuwe Zijlstra heeft een maquette 
van het vorige ontwerp gemaakt en daarnaast een aangepaste vorm en een nieuwe versie in de vorm van een 
boerderij, dus meer in de stijl van wat er stond . Door de omwonenden werd een duidelijke voorkeur uitgesproken 
voor het nieuwe ontwerp de ‘boerderij’ . Op 4 oktober was de maquette voor alle leden van Dorpsbelang te zien 
in de Gearte, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering . 

Financiering planfase
Wat betreft de financiering van de planfase komen we op een cruciaal punt. Het blijkt dat je ook al naar het eind-
resultaat moet kijken om de planfase goed in te zetten . Er is dus druk overleg om te zien of Maatschappelijke 
Financiering (met lage rente!) de aangewezen weg is .  Er zijn dus ook keuzes te maken . De Gemeente heeft ge-
lukkig een bijdrage toegezegd . En bij het Ministerie van VWS kunnen we een lening krijgen . Die moet uiteindelijk 
wel terugbetaald en dus verdiend worden! Ook Dorpsbelang heeft een bijdrage toegezegd. Als de financiering 
van zorgwoningen rond is, is er ook duidelijkheid over het ontwerp en de huur bedragen . Dan zal een presentatie 
van de plannen voor alle inwoners van BMR en Hemelum worden georganiseerd .
Het is nu een kwestie van doorpakken en van heel veel overleg . 

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

Stichting FEME

Na deze rare coronaperiode en we rustig weer naar het “ oude ” normale gaan, 
hebben ook de Blauwe Bokken weer zin in een ouderwets gezellig feestje .

De RIVM / corona regels vliegen nog heen en weer,  dit mag wel, dat mag niet, 
coronapas……… . .hoelang nog . 

Al met al nog steeds wel een beetje onzekerheid

Maar PRINSENBAL 2021 komt er aan

Over het HOE     WAT WAAR EN WANNEER, dat blijft nog even een verrassing .
Dan zal de nieuwe Prins (es) carnaval op een ludieke manier onthult worden 

Hou onze fb pagina en de posters in het dorp maar goed in de gaten voor deze laatste details
Het gaat weer een onvergetelijke avond worden
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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 één van de  
bovenstaande adressen en hij verschijnt dan in de 
eerstvolgende krant .

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

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

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

voor de volgende Op ‘e Hichte 
 

vóór 1 december 2021 

sturen naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl
 of

dorpsbelangbmr@gmail.com

De volgende editie verschijnt rond 
 

10 december 2021

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

Bel gerust één van de  
BMR bestuursleden .
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René en Jitske in Spanje - Een jaar later…

Het is alweer een jaar geleden dat wij onze spullen 
pakten en naar Spanje verhuisden!
De heenreis alleen al zorgde voor een groot gevoel 
van avontuur!
Inmiddels wonen we hier nu een jaar en het bevalt 
ons heel erg goed . 
Yarno gaat naar school en voelt zich hier goed 
thuis, Myrthe gaat sinds kort naar de Guarderia, een 
peuterschool, het is voor haar nog wel een beetje 
wennen maar ze vindt het gelukkig erg leuk om met 
de andere kindjes te spelen .

In december van het afgelopen jaar zijn we ons ei-
gen bedrijf opgestart, “eens een ondernemer altijd 
een ondernemer” zullen we maar zeggen, Eden 
Keyholding services . Wij ontzorgen mensen die hier 
een (tweede) woning hebben, we houden een oogje 
in het zeil, we controleren de woning regelmatig, we 
doen zwembad onderhoud, schoonmaak en in ge-
val van vakantieverhuur doen we ook de ontvangst 
van gasten . Lekker afwisselend werk en veel leuke 
contacten . We zijn nog geen jaar bezig maar zijn 
zeker niet ontevreden over hoe het nu loopt .
Op dit moment zitten we nog steeds in een huurwo-
ning in Hondón de las Nieves, en deze omgeving 
bevalt ons zo goed dat we besloten hebben hier in 
de omgeving op zoek te gaan naar een koopwo-
ning .

In juni hebben we een puppy geadopteerd, Luca . 
Luca is samen met zijn moeder, een dalmatiër, en 
een zusje uit een eerder nest gevonden langs de 
straat . Toen hij gevonden werd op 23 april was hij 
waarschijnlijk net geboren, of hooguit 1 a 2 dagen 
oud . Een klein zwart bolletje, en omdat hij als enige 
over alle moedermelk kon beschikken was het een 
lekker mollig pupje dat waarschijnlijk een kruising 
tussen een dalmatiër en een labrador achtige hond 
zou zijn, hij zou dus niet groter worden dan onze 
Golden Retriever Noor . Inmiddels is Luca ruim een 
half jaar oud en hij is groter dan Noor en weegt ruim 
30kg . We vermoeden dus dat zijn vader geen la-
brador was maar meer waarschijnlijk een Spaanse 
Mastin . Hoe groot hij exact gaat worden? Dat is een 
verrassing! 
In juli zagen we op facebook een oproep voor een 
pleeggezin voor een klein bruin pupje, hij was die 
dag gevonden langs de kant van de weg hier in de 
regio . Dat ging ons zo aan het hart dat we hebben 
aangeboden dat hij wel een paar dagen/weken bij 
ons mocht verblijven totdat er een adoptieadres zou 
zijn . Inmiddels is Apolo bijna 4 maanden bij ons en 
hebben we besloten dat hij definitief bij ons mag blij-
ven . In tegenstelling tot Luca blijft Apolo klein .
Afgelopen zomer hebben we voor het eerst fami-
lie mogen verwelkomen bij ons thuis . Wat was het 
heerlijk om iedereen te laten zien waar we wonen, 
hoe we hier leven en dat we hier gelukkig zijn . Sa-
men met de familie 
hebben we ook nog 
even de toerist uit 
gehangen en heb-
ben we fantastische 
plaatsen in de regio 
bezocht, zoals Va-
lencia, Alicante, het 
kasteel van Guade-
lest en het eiland 
Tabarca . Er valt nog 
een hoop te ontdek-
ken maar we heb-
ben nog alle tijd!
Eind November komen we weer een paar dagen in 
Nederland, dus wie weet maken we dan nog even 
een praatje .
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Opbrengst voor het KWF

VOEDSELBANK – POSTCODE LOTERIJ 

 

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

 Collecte Qr 
code 

Winkelbusje 
bakkerij Bianca  
(inclusief verkoop       
   mondkapjes) 

Spar koffie 
2021 

Totaal 
opbrengst 

Bakhuizen €568,34 €45 €121,70 €150 €885,04 
Mirns €124,35    €124,35 
Rijs €168,60 €10   €178,60 
Totaal €861,29 €55 €121,70 €150 €1187,99 

 

Hartelijk dank voor de inzet en bijdrage! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur KWF Gaasterlân-Sleat 

Janke Noordzij-Bron 

 

Wij verwachten dat de Postcode loterij  eind ok-
tober begin november aan haar  deelnemers een 
cadeaukaart ter waarde van €12,50 zal sturen, wel-
ke dan bij Albert Heijn besteed kan worden voor 
aankoop van duurzame levensmiddelen .

Wanneer  u  deze kaart niet  gebruikt  gooi deze 
€ 12 .50  dan niet in de prullenbak, maar schenk 
de kaart aan de Voedselbank  door deze in te le-
veren bij een inzamelpunt bij u in de buurt . Nadere 
informatie volgt  binnenkort o .a . op onze website 
voedselbankzwf@gmail .com 
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De Gerarduskalender:   elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 
“elke dag een beetje spirit!”
Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en 
Informatie over verschillende onderwerpen .
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen . De spreuk op de voorkant en de moppen,  
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel .
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier  
samengesteld door een uitgebreide redactie van per-
soneel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem .
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden 
georganiseerd 
(zie ook op internet:www .kloosterwittem .nl) .

Verkooppunten:  Dine Mous,     tel: 0514 581706
   Jitske Mous    tel:  0514 854899

Ook kunt u de kalender afhalen op Trefpunt op 
woensdagochtend van 10 .00u tot 11 .30u .
Trefpunt is in de parochiezaal achter de Kerk .

De kalender kost € 8,50 . En indien mogelijk graag 
gepast betalen .



2322 Op ‘e Hichte Oktober 2021

25 september 2021 de 21ste Brandweerdag

Voortgekomen uit de fusie van 2 gemeenten op brandweer belang (Nijefurd en Gaasterlan-Sleat .
De deelnemende korpsen zijn Stavoren, Koudum, Workum, Balk, Sloten, Bakhuizen en er is nog een kantoor-
ploeg uit Sneek .
De bedoeling is dat er per plek een spelletje gerelateerd aan brandweer wordt bedacht .
Dan hebben we die dag een thuisploeg en een ploeg die met de brandweerauto bij die andere plekken langs 
gaat .
Mocht er die dag toch de pieper gaan dan piepen ze het korps op die op dat moment het dichtste bij is . Zo hou 
je toch de paraatheid die dag .
Er is een wisseltrofee in het leven geroepen welke naar oud commandant Frans 
Stabel genoemd is . Bakhuizen zit altijd wel bij de top 3 klassering .
De thuisploeg houdt er ook altijd wel van om hun eigen ploeg een beetje extra lastig 
en nat te maken .
Daarom hadden we een keertje bedacht we kijken eerst even bij het spelletje hoe en 
wat . En dan zeggen we dat even terugtrekken en dan met de auto met sirene aanko-
men rijden . Dat was dan wel leuk voor de kinderen .
Zogezegd zo gedaan; wij terug naar kazerne en de bluspakken aan van de jongens 
die het spelletje uitzette en terug met de sirene aan en het spelletje beginnen .
We lieten ons extra nat worden met de ritsen van de jas open enz .
Totdat iemand zijn eigen naam op de drijfnatte jas zag en toen ging er een belletje 
rinkelen .
Dus die keer kregen we niet zo’n hoge score .
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Het korps Bakhuizen telt 15 brandweer mensen die zijn 
onderverdeeld in 3 categorieën. 
Bestaande uit; 
bevelvoerder, chauffeur en manschap .
Officieel ruk je met 6 man uit met 1 bevelvoerder (com-
municeert met de alarmcentrale en vertelt de rest hoe 
het plan van aanpak wordt) .
 .
Chauffeur die bestuurt de auto en regelt de waterpomp 
van de auto en die pakt alles van de auto af wat de 
manschappen nodig hebben .

De manschappen voeren de taken uit die de bevel-
voerder hen als opdracht geeft .

Sinds 3 jaar is er ook een WTS auto gestationeerd in 
Bakhuizen .
Dit is een auto met een kilometer waterslang van 30 cm 
doorsnee in . En een hele grote pomp .
Deze wordt ingezet bij hele grote branden waar veel 
open water heen moet .
Dan wordt de pomp aan een grote sloot gezet en rollen 
we de dikke slang uit naar de brand en die kan dan 2 
brandweerauto’s van water voorzien bij de brand .
Daarmee hebben we ook een grotere regio van Bols-
ward t/m Lemmer ongeveer .
Het is allemaal op vrijwillige basis als je niet kunt of te 
ver weg bent hoef je niet te komen .
Door middel van een app op je telefoon kun je melden 
of je in de buurt bent of net even een dag weg bent en 
dan niet beschikbaar bent .
Zo weten we precies op wie we eventueel moeten 
wachten of niet met een uitruk .
Zo hebben we ongeveer 2 uitrukken in de maand en 
oefenen elke 14 dagen ongeveer .
We zoeken altijd wel mensen uit die dus het liefst in 
omgeving Bakhuizen wonen en werken .

Mocht iemand interesse hebben kun je altijd even een 
brandweerman aanschieten .
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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?
Knip onderstaande machtiging uit en lever in op onderstaand adres . Vul uw e-mail adres in dan krijgt u de beves-
tiging van uw aanmelding, uw lidnummer en aanvullende informatie .
Als u al lid bent, maak dan uw buren lid . 

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

Machtiging tot automatisch overschrijving:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op 31 oktober is de zomertijd weer afgelopen . 

's-Nachts gaat de klok om 03 .00 uur één uur terug naar 02 .00 uur . 

Je kunt dan een uurtje langer slapen!
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Bakhuizen bouwt en renoveert

Met een hoogwerker (het is af en toe passen en 
meten om op de bouwplaats te komen) is men druk 
bezig in Bakhuizen om de open plekken op de Lan-
ge Baan van woningen te voorzien . Tevens wordt 
op de Gaestwei door woningcorporatie Dynhus een 
woonblok gerenoveerd . 

Op dit moment wordt een 2 onder 1 kap op de Lan-
ge Baan even nummers gebouwd, langzaam wor-
den de contouren duidelijk hoe de woningen eruit 
komen te zien op het perceel aan het water . Op de 
bouwplaats hangt een foto impressie hoe de wonin-
gen er uiteindelijk uit gaan zien . De muren worden 
op dit moment opgetrokken en daardoor krijgt de 
voorbijganger een beter beeld van de nieuwe uit-
breidingen . 

Op het moment dat deze 2 onder 1 kap afgebouwd 
is verplaatst de bouwploeg zich naar de andere 
kant van de Lange Baan om daar op het laatste 
open stuk grond een 2-tal woningen te realiseren . 
Door deze aanpak zien wij tegelijk dat er een tekort 
is aan bouwvakkers om aan de vraag uit de markt 
te voldoen . Maar door deze slimme aanpak, wor-
den toch de laatste open plekken van mooie wonin-
gen voorzien .

Op de Gaestwei heeft Dynhus een woonblok aan-
gepast aan de tand des tijds, met andere woorden 
de woningen zijn prima geïsoleerd, voorzien van 
zonnepanelen en andere zaken die tegenwoordig 
niet in een woning mogen ontbreken . Bijkomstig-
heid is tevens dat door deze renovatie de buurt er 
ook weer een stukje beter uit ziet .

Met deze uitbreidingen zijn wij als Bakhuizen con-
tent maar het mogen er best méér zijn .

FOTO: Ruud v .d . Berg
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1932: Heit en mem krije ferkearing

Nij Talint Orkest Súdwest met record aantal deelnemers

Myn heit en mem komme beide út Gaasterlân, mem wennet yn  Harich en heit op 
Westerein-Harich .
Yn de grutte feinte- en fammetiid sitte se beide op it koar yn Harich, ek sjogge se 
elkoar as der wat te beleven is yn’ t doarp en yn tsjerke . Sa  rinnende wei meitsje 
se ris in praatsje, letter noch werris en dan sprinkt der in lyts fonkje oer . Op in jûn 
nei it sjongen is heit sa dryst en freget: “soest sneintejûn in eintsje mei my kuierje 
wolle”? Mem sjocht ferlegen de oare kant út, mar dan draait se har holle nei him ta 
en sjocht him mei har brúne eagen oan, “jawol” seit se . 
De earst kommende sneintejûn fytse se elkoar temjitte en ride se nei de Bôkkele-
ane . In moaie stille dyk sûnder hûzen mar mei beamen oan wjerskanten . Mem hat 
in bloske op har wangen, se hat in fijn fris geurke, thús hat se rûkersguod op dien. 
As se by de Bôkkeleane binne freget heit; “sille wy hjir in eintsje kuierje”? “Dat is 
goed” seit mem en se sette se de fytsen oan’e kant. At se rinne fiele se harren wat 
ferlegen, mar ek mooi-spannend . De fûgels sjonge in jûnsliet, net sûnder manke-
likens . Lytse migjes gûnsje boppe harren holle, de sinne giet stadich ûnder . Se 
rinne langzaam, mem kin net sa hurd mar dat hindert net, se hawwe gjin haast . In 
yle jûnslucht komt opsetten, de fochtige lucht rûkt hearlik; se fiele harren lokkich. It 
wurdt tsjuster, noch eefkes, dan moatte se nei hûs . Temûk wurdt in tútsje jûn, mem 
besiket wurden te jaan oan it grutte gefoel dat boppe komt, “wat bist leaf” flústert se. Heit wol ek wat sizze mar 
komt net fierder as in ferheftich útsprútsen “jajaja”. Mar ear’t it fjoerke echt oplôget moatte se ôfskie nimme, hoe 
spitich ek . Se hawwe beide te krijen mei strange hûsregels . Mar it bliere gefoel oerheersket . Heit freget “sille wy 
oare wike snein hjir wer ôfprate”? “Ja graach” seit mem, se laket heit leaf oan . Dan gean se harren eigen paad . 
Underweis floitet heit lûd, hy soe wol sjonge wolle, mem fytst stadich , blier en strielend. 
Dit wie it begjin fan in libbenlang tegearre wêzen .

Sieger Schotanus 

Zaterdag 25 september startte Nij Talint Orkest Súd-

west in Koudum met 34 deelnemers, een record in de 

geschiedenis van Nij Talint Orkest . Allemaal gaan ze 

de uitdaging aan om een blaas- of slagwerkinstrument 

te leren bespelen . De meesten hebben geen muzikale 

ervaring . Dat bleek geen enkele belemmering voor de 

muzikanten in spe . Binnen de kortste keren kwam er 

geluid uit de instrumenten . Onder de bezielende leiding 

van Guus Pieksma en met de hulp van ervaren muzi-

kanten van de verenigingen uit de regio speelden ze 

in een mum van tijd hun eerste vijf noten . Enthousiast, 

trots en al uitkijkend naar de tweede repetitie gingen de 

muzikanten, mét instrument en orkestmap, naar huis .

Nij Talint Orkest is een initiatief van dirigent en musicus 

Guus Pieksma . Het is een laagdrempelige manier om 

een instrument te leren bespelen en samen muziek te 

maken .
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G R A T I S  P R O E F L E S

info@defitgarage.nl Marijke: 06-52311010Klipper 7 WARNS www.defitgarage.nl

Check de website voor meer informatie en de lestijden. 

We zijn verhuisd! Kom een keer langs om een kijkje te nemen!
LET OP!!!

***NEW***
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, �exibeler en sterker te maken.

Heb je veel last van je rug? Dan kan de FLEX FIT je op de goede weg helpen.

HEAVY-BAG-FIT HIIT-FIT FLEX FIT

KLEURPLAATJE
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