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Dat elke nieuwe dag,
jullie gezondheid geven mag.
en bergen van geluk.
Een heel jaar veilig,
aan één stuk.
Veel liefde voor elkaar,
en een ongelooflijk goed jaar!
Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs
wenst iedereen hele
fijne Feestdagen en een gezond en veilig 2022.
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Ruud van den Berg
Wink Blomsma
Bram Boehlé
Peter Bos
Betty Kelderhuis
Gert Jan van de Ree
Etty Visser de Groot
Anne van der Zee
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Lekker niks doen, Pascal Huiting

Sinds kort ben ik mede-eigenaar van een prachtig houten vakantiehuisje op het eiland Saaremaa voor de kust
van Estland. Behalve het huisje, is er een ouderwets húske, een schuurtje en 1,3 hectare eigen bos. In dat bos
kun je paddenstoelen en bessen plukken en je eigen brandhout hakken. Ik ben erg blij met het huis, het bos en
de hele gang van zaken. Een oude droom gaat in vervulling.
Als kleine jongen las ik over de monniken van het Russische Noorden en het is dat ik én te jong was én dat er
visa en grenzen bestaan, anders was ik destijds misschien wel direct die kant op gegaan.
Al eeuwen leven de monniken van het Russische Noorden op afgelegen eilanden in harmonie met de natuur.
Niet in een stoffig klooster aan de rand van een overbevolkt dorp, maar echt in de wildernis. De wildernis waar
het hogere zich soms zoveel beter laat ervaren.
Iets daarvan hoop ik te beleven in mijn eigen wildernis op het eiland Saaremaa, want behalve bos, bos, nog eens
bos en een groot meer – Karujärv – is er niets. Saaremaa is beroemd vanwege z’n elanden, kraanvogels, dassen, wilde zwijnen en vlinders, ik hoop er veel te zien. Ook zijn er moerassen, vennetjes, kliffen, kiezelstranden
en een paar mooie middeleeuwse kerken.
Behalve dat monastieke, hoop ik in en rondom mijn vakantiehuisje iets te doen dat in onze cultuur erg uit de
mode is geraakt, maar toch zeker de moeite waard. Het is iets dat ik als kind, van nét voor de computers, wel
vaak deed, namelijk: echt lekker helemaal niks doen.
In een mooie natuurdocumentaire die ik laatst zag, pleit de Estische bioloog Fred Jüssi voor lekker niks doen. We
doen het volgens hem tegenwoordig veel te weinig. Lekker niks. Geen smartphone, geen televisie, geen internet,
geen muziek, geen gepieker, maar lekker niks.
Pas wanneer je geest echt tot rust komt en leeg wordt van al het gebabbel, gedoe en gezeur, van alle meningen,
nieuws en entertainment, kun je tot rust komen én creatief worden, zegt Jüssi in de documentaire. Fred Jüssi
heeft zelf geen enkel probleem om niets te doen en ligt in de documentaire lange perioden in het gras voor zijn
vogelkijkhut.
Daar ziet hij hoe de wolken overdrijven, zonder haast, hoe de dieren hun alledaagse dingen doen en hoe de hele
natuur van minuut tot minuut zonder grote woorden en in alle rust verandert, vernieuwt en leeft.
Als je eens lekker niks doet, écht niks, zie je pas hoeveel er eigenlijk gebeurt zonder dat het van jóu afhangt en
van al jouw drukte en stress. En dat is best eens heilzaam.
Groeten uit Üru, Saaremaa!
Pascal Huiting, voormalig pastor in Bakhuizen en Lemmer, thans geestelijk verzorger in het Diakonessenhuis in
Utrecht. Drent met Fries bloed.
December 2021
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Interview Gertjan van de Ree 27 november 2021
In het grote witte huis schuin tegenover De Gearte woont sinds 27
april 2019 het gezin Van de Ree, dat bestaat uit Gertjan, Bianca,
hun vier kinderen (Sanne (8 jaar), de tweeling Daan en Jamie (4
jaar) en Nova (1 jaar) en niet te vergeten hond Milo en een toompje
kippen. De ouders van Gertjan hadden daarvoor al een huis gekocht in de Meester Döllestraat en broer Theo is iets later met zijn
gezin naar Hemelum verhuisd. Direct na de verhuizing mochten zij
meegenieten met het Bakhústerfest, een geweldige binnenkomer.
Gertjan heeft zich vanaf oktober jl. aangesloten bij de Vereniging
van Dorpsbelangen voor Bakhuizen, Mirns en Rijs (afgekort BMR).
Deze vereniging is onmisbaar voor ‘onze’ dorpen. Belangrijke aandachtspunten worden namelijk vol enthousiasme door de leden
opgepakt. Het betreft hier gezamenlijke belangen zoals het water
dat ons allen omringt en andere projecten die de leefbaarheid hier
zouden kunnen verbeteren.
Gertjan zal zich als penningmeester gaan inzetten voor de BMR,
een taak die hij heel serieus neemt. Als deelnemer aan buurtinitiatief 3 in 1, dat zich inzet voor de belangen van
de bewoners van de Meester Döllestraat, de A. Rampionstrjitte en het Plantsoen, heeft hij al enige ervaring met
de aanpak van zaken die bewoners aangaan. Gertjan is iemand die er echt voor gaat, als hij zijn zinnen ergens
op heeft gezet. Hij wil een vernieuwende blik toevoegen aan het huidige bestuur van de BMR en zal hiervoor
bijvoorbeeld uitzoeken welke mogelijkheden voor de route van buslijn 44 voorhanden zijn. Elke aanpassing van
deze buslijn heeft namelijk direct impact op het leven van de mensen in onze dorpen, met name dat van ouderen en de kinderen die naar school moeten. Daarnaast wil Gertjan onderwerpen aanpakken zodat Bakhuizen
een fijne plek blijft om in te wonen. Zo wordt de speeltuin aan het Plantsoen vanuit buurtinitiatief 3 in 1 al flink
aangepakt. Gertjan is heel blij dat hij nu als bestuurslid van BMR eveneens kan bijdragen aan dergelijke mooie
projecten.
Natuurlijk heb ik gevraagd hoe Gertjan deze functie wil combineren met zijn werk als software developer bij KPN
via Ordina (consultancy), waarvoor hij regelmatig moet reizen, zijn gezin en de vele klussen die hij samen met
zijn vader in en rondom het huis verricht. Bianca werkt namelijk drie dagen per week als crewtrainer bij McDonalds in Sneek, volgt daarnaast een opleiding en staat achter de bar bij De Gearte. Bovendien heeft Gertjan
hobby’s, zoals motorrijden, gamen en bierbrouwen. Met die motor komt het wel goed; daarmee rijdt hij naar zijn
werk. Gamen wordt netjes ingepland, in overleg met Bianca. Zij maken schema’s om regelmaat en structuur
aan te brengen in hun drukke leven met de vier kinderen. Bierbrouwen doet hij met een van zijn broers en dat is
gelukkig geen dagtaak. Hiervoor moeten zij een paar keer per jaar flink aan de slag en de rest van de tijd kunnen
zij het bier rustig laten bezinken. Het is al met al een kwestie van knippen en plakken, waaraan een heel fijne
opvang van de kinderen bij Astrid, een leuke basisschool en gezellige naschoolse activiteiten voor de kinderen
zeker bijdragen.
Nienke van Dongen interviewt regelmatig (een) inwoner(s) van Bakhuizen. Op deze manier kunnen de bewoners
meer over elkaar te weten komen.

70 kilometer Iselmarkust himmele!
Healwei oktober ha wij in grutte Himmelaksje fan de Iselmarkust organisearre. In part is himmele troch bern en
âlden yn de Natoerwike. In part is himmele troch learlingen fan it Zuyderzee Lyceum fan De Lemmer. En in grut
part is freed de 15de himmele troch frijwilligers út de buert: Bakhústers, Rysters en Murnzers, en fierders dielnimmers út hiel Gaasterlân en ek bij Warkum wei. We ha in soad gelok hân mei it waar, de freeds en moandeis
wie it strieljend. Dan is der neat fijner as bij ús moaie Iselmar lâns te rinnen, tagelyk ek noch skjinmeitsje, dat jout
in soad foldwaning.
Op de strânen, dêr’t minsken komme, fine je benammen plestik: pûden, bekers, drink-reidsjes, ensfh. Dat is gjin
wûnder, want plestik dat brekt net ôf. It ferkrommelt yn hiele lytse dieltsjes, de saneamde microplastics. Dy lytse
stikjes sjochst ek, ast oan de gong bist. Dat bliuwt foar altiten omsweven op ierde.
Etty Visser mei har soan Kors en ik ha moandeitemoarns de 18de yn de Natoerwike, meidien oan de Beach
Clean Up fan de Mokkebank ûnder lieding fan it Fryske Gea. In tafalstreffer wie dat de fûgelers dêr aktyf wienen.
Ype en Tryntsje Albada ringje mei stipe fan Jouke Tolsma yn de hjerst protten fûgels foar tellingen en oar wittens4

Op ‘e Hichte

kiplik ûndersyk. Se ha ús sjen litten hoe’t dat giet en dat je net bang hoege te wêzen dat de lytse fûgelfuotsjes
ûnderwilens brekke. Op de Mokkebank ha wij benammen lâns paden, yn de bosk en bij de kust oan it sykjen
west. Je fine dêr ôffal fan de boaten, dat fariearret fan surfplanken en jerrycans oant sinnebrillen, kessens en in
soad tou.
Mei-inoar ha wij de Fryske Iselmarkust himmele, en dy is sa’n 70 km. Noch net hielendal, allinnich de stikken
dêr’t wij bij koenen. Alle reidfjilden binne lizzen bleaun. Wij ha de moandeis op de Mokkebank soms in hoekje reid
meinommen, en dan fernimme je drekst wol dat je yn it lange steande reid neat kinne. Hiel swier om te rinnen,
en je sjogge ûnderwilens neat. It plan is no om 12 maart wer in aksje te hâlden, dan is it reid meand en briede de
fûgels noch net. Dus lis dy datum fast fêst yn de aginda!
It himmeljen hie ek as doel om sjen te litten dat wij der as aksjefierders noch binne. Noch hieltiten foar de natoer,
en noch hieltiten tsjin de sânwinning. It bliuwt nedich om alert te wêzen.
De lanlike oerheid stiet foar de opjefte om in miljoen huzen te bouwen. Dêr ha se beton foar nedich. It fine sân dat
nedich is foar beton, sit yn de Iselmar. De koarte termyn-plannen foar de Iselmar binne bekend, dat is it útdjipjen
fan de farwetters. De lange termynplannen binne noch net bekend, dêr prakkeseare se oer, mar dat wurde mei
grutte kâns sânwinprojekten. En it is dúdlik dat Smals dan wer fuotten oan de grûn krije wol.
Baukje Miedema,
Comité Geen Zandindustrie IJsselmeer
https://www.geenzandindustrieijsselmeer.nl

Etty ree foar aksje op de mokkebank

Op de Mokkebank fine je in soad tou

Himmelers foarmje de N van Natura
December 2021
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Doppen sparen

Beste lezers van Op 'e Hichte,
wij willen graag onder uw aandacht brengen dat wij voor drie stichtingen, te weten;
Geleide Honden,
Prinses Beatrix
en de Fibroses
het een en ander inzamelen.
Dus aan het einde van het jaar durf ik het wagen,
om plastic doppen en deksels voor ons te vergaren.
Dit is voor BLINDE GELEIDE en STRESS HONDEN op te leiden,
zo snijd het mes ook voor het milieu aan beide zijden.
Tijdens de feestdagen word er meer gedronken,
en heeft in vele huizen PROOST geklonken.
Ook al lijkt inzamelen van bier doppen niet zoveel,
je steunt wel het prinses BEATRIX fonds financieel.
Ook de stalen deksels van groentepotten helpen gericht,
voor de stichting Myotone dystrofie aan meer gewicht.
Aan het eind van het jaar krijgt u beste mensen,
van uw familie, vrienden en kennissen kaarten met de beste wensen.
Op deze kaarten heeft men postzegels moeten plakken hoor,
met de zegels aan de FIBROSES STICHTING te geven kunnen zij door.
De postzegels worden door fam.vd Meulen uit Sneek op markten en braderie verkocht,
dit echtpaar verloor 2 kinderen aan fibrose en zijn nu aan deze stichting verknocht.
Zij zijn hiervoor jaren terug beiden.
Koninklijk onderscheiden.
Rest ons tenslotte beste mensen,
U allen een gezond en gelukkig 2022 te wensen.
Wanneer u spullen heeft mag u die brengen bij Theo en Tietie Mous aan de Bakwei 47 in Bakhuizen
Of meegeven aan uw kinderen naar school.
Alvast bedankt.

**
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Wat een geweldige optocht is het geweest!!
Sinterklaas is zaterdag 20 november feestelijk onthaald in de Bakhuister haven, hij kwam echter niet aan met de
boot maar met een brandweerauto!
Wat bleek, de boot kon niet onder de Bakhuster brug door en zou anders vast komen te zitten aldus Marcus van
Scholtena de hoofdpiet van Sinterklaas.
Vervolgens werd de tocht voortgezet in een speciale auto die Sinterklaas door Bakhuizen heeft gebracht.
Het was een optocht met veel muziek en dans, want dat deden de pieten volop o.l.v. 2 professionele ingehuurde
marjoretteleraren.
Aangekomen bij het dorpshuis de Geen zelfs de polonaise werd ingezet.

arte werd er nog volop muziek gemaakt

Kortom een zeer geslaagde intocht
Dank aan alle vrijwilligers
En uiteraard aan de Bedrijven vereniheeft gemaakt

ging Bakhuizen e.o. die dit mogelijk

Foto: Henk van den Brink
Foto: Etty Visser-de Groot

Foto: Betty Kelderhuis

Foto: Etty Visser-de Groot

Foto: Henk van den Brink

Foto: Betty Kelderhuis
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Samen,
heeft nog nooit zoveel
betekenis gehad als dit jaar.

Bakhuizen

Laten we de momenten dat we
samen kunnen zijn daarom koesteren.
Wij wensen iedereen heel veel “samen”,
en veel gezondheid in het nieuwe jaar.
Het bestuur van de KBO Bakhuizen/Balk wenst
dat we in het nieuwe jaar weer veel samen kunnen zijn.
Het jaarprogramma 2022 is ook weer gereed.
Mocht u lid willen worden of gewoon eens vrijblijvend willen langskomen
neem dan contact op met: Corrie Boersma 0514 581413

JAARPROGRAMMA 2022
11 Januari:

Ledenvergadering om 14.00 uur in de Gearte. Na de pauze Bingo.

08 Februari:

dr Afke Brandenburg arts en viroloog.
Medische microbiologie is een medische specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen,
diagnosticeren, behandelen en voorkomen van aandoeningen veroorzaakt door microorganismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels).

11 Maart:

Rûnom natûr, greidefûgels en boerelân.
Piet Zonderland. Boer uit Koudum, voorzitter vogelwacht en inspecteur van ganzenschade komt vertel
len over dit onderweg uit eigen kennis en ervaring.

12 April:

Reinder Homan&Sofie Hupkens.
Sofie maakt beelden in brons o.a. de Monnik in Workum, deTurfboot in Nijega, maar ook veel Vrij werk.
Reinder is etser en maakt etsen met respect voor de natuur, zoals oude bomen, een takje, bermen vol
met bloemen. Aan huis hebben ze een galerieruimte: “Prent en Beeld”.
Hier zijn naast eigen werk steeds wisselende exposities.

Mei:

Uitje

.. Augustus:

Boottocht.

20 September: Hâld Moed- Cidery út Fryslân.
In Hemelum wordt de allereerste Cider van Friese bodem gemaakt: Aprillis/de flesjes met het vrolijke
appelbloesemetiket zijn sinds kort ook in de buurt te koop.
Cider is appelwijn met een pure smaak. Wij mogen het ook proeven.
Anneke Yntema gaat ons van alles over Cider vertellen. Kijk op website: https://cider.frl/
11 Oktober:

Op bezoek bij het Bûterhus in Balk.
Bij It Bûterhus kan men terecht voor koffie, thee en een lunch. Tevens is er een VVVagentschap en een
verkooppunt van lokale en FairTrade producten.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door cliënten van EspecialCare, die daar een werk/leerplek
hebben en op deze manier hun eigen plaats in de maatschappij krijgen.

.. Oktober:

Dag van de ouderen.

.. November: Ledendag
17 November: Bezoek aan het Russisch Orthodox Klooster in Hemelum.
Ieder jaar brengt het R.O.K. in juni op de Sint Odulphusdag een bezoek aan onze kerk in Bakhuizen.
8
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Nu gaan we samen met pastor J.de Zwart op bezoek in Hemelum.
We krijgen een rondleiding en daarna samen koffie/theedrinken in het klooster.
14 December: Midwinterviering KBO samen met de Caritas van de Sint Odulphusparochie.
Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van de dan geldende Coronamaatregelen.
Workshop Fotograferen met je mobiel. / Bespreken van een goed boek. /Groepsgesprek “In je uppie”.

Dames 50+ gymnastiek Beo
Al jaren maakte ik via mijn werk in de huisartsenpraktijk reclame voor de 50 + gym op de donderdagochtend van
9.15 tot 10.15 uur in de mooie sporthal in de Gearte.
Dus toen ik 2 jaar geleden stopte met werken, ben ik meteen lid geworden. Heerlijk weer eens de geur van een
sporthal te ruiken en een bal in mijn handen te hebben! Tot mijn verbazing was het een klein groepje en was ik
de jongste met mijn 60+ !
Als groot voorbeeld waren er een paar 80 ++, die niet onder doen voor ons “jonkies” !
Nu blijkt dat de 80+ deze gym 30 jaar geleden hebben opgestart en dat Habeltje, die de les geeft dit ook al
30 jaar doet!
Vandaar mijn hartelijke felicitaties!
Tevens wil ik even reclame maken om ook lid te worden. We zijn nu nog maar een (te) klein groepje vrouwen (8
personen) en willen graag wat nieuwe leden erbij. De sporthal is groot genoeg, dus we kunnen makkelijk op de
1,5 meter blijven.
We beginnen met rustig rondjes te lopen met allerlei coördinaties, rek- en strekoefeningen en daarna nemen
we een bepaalde spiergroep onder de loep. Ook vaak met een stok of bal of op de bank. We eindigen met een
spelletje. Vooral de coördinatie is steeds belangrijker naarmate we ouder worden. Dit voorkomt vallen met eventueel vervelende gevolgen. Nu het weer buiten slechter wordt en we ook niet meer zo gemotiveerd zijn om het
bos in te wandelen, is het makkelijk dat we dit lekker in de sporthal kunnen doen. Bovendien is het erg gezellig.
Dus kom eens kijken en ga meedoen!
Margriet Dijkstra- Kuijper.

Kaboutertraining V.V.BAKHUIZEN
Dit jaar zijn wij, Janneke Osinga en Gepke Schilstra de trainers van de kabouters van Bakhuizen.
Om de maandag van 16.00 tot 16.45 geven we een leuke en uitdagende training.
We trainen op diverse vaardigheden zoals passen, schieten maar ook samenwerken om de bal te veroveren.
We sluiten de training meestal af met een wedstrijd, dit is een pracht om te zien hoeveel plezier de kabouters
hebben.
Want zeg nou eerlijk wie wil er geen goal maken!! De eerste 4 trainingen mochten kinderen op een leuke manier
kennis maken met voetbal. Hier was heel veel belangstelling voor, al snel hadden we meer dan 15 kabouters die
deel namen aan deze trainingen. Lijkt het je leuk??
Geef je dan snel op via de website.
Groeten van Janneke Osinga en Gepke Schilstra.
December 2021
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In Memoriam Ilja Sanders
Noestige warme tuin en natuurvriend
Zo'n 21 jaar geleden leerden we elkaar kennen in Utrecht bij Hostel Strowis. Hij was daarvan een van de
medeoprichters vanuit de kraakbeweging, en ontwierp met zijn achtergrond als ecologisch hovenier de binnentuin. Toen ik daar vrijwilliger werd nam hij me eerst bot in de maling, maar toen ik daar boos om werd keek
hij me zó sullig aan dat het ijs gelijk gebroken was!
De jaren die volgden groeide onze vriendschap en leerde ik veel van Ilja. Hij introduceerde me met een andere manier van wonen en ecologisch tuinieren binnen een levendige woongroep, maakte héérlijke vegetarische maaltijden en had een grote kennis van vogels en planten (wilde en zeldzame cultivars). In die tijd was
hij lichamelijk nog behoorlijk actief en mobiel ondanks zijn MS en reisde hij naar verre oorden..
Frankrijk.
Ook toen Ilja in een klein dorpje in de Elzas ging wonen midden in een prachtig oud agrarisch landschap
waar de ruilverkaveling nooit had plaats gevonden, bezocht ik hem geregeld. Het gebied was met veel oude
hagen, bossen en moerassen rijk aan biodiversiteit en bovenal Ilja's passie, een broed en trekplaats voor vele
bijzondere vogels..
Hier hield hij zich onder andere bezig met vogeltellingen, groenten kweken en zorg voor de gastenverblijven.
De Bilt
Ilja kwam terug en ging in de Bilt wonen, waar hij binnen de kortste keren weer een heleboel fijne mensen en
bijzondere planten om zich heen wist te verzamelen. Ook waren daar geregeld feestjes tot in de late uurtjes,
het was een goede tijd voor hem in een prettig buurtje.
Bakhuizen 2008
Wat precies de keuze was weet ik niet, de rust, schone lucht en een van de groenste stukjes Friesland met
mooie natuur, maar Bakhuizen werd het! Aan de Langebaan ontpopte zich binnen de kortste keren een gezellig knus huis met natuurijke tuin en legde Ilja gauw nieuwe contacten.
Bakhuizen werd voor mij een plek waar ik altijd welkom was en graag kwam. Eventjes weg uit de randstad
Ilja helpen in de tuin, gezellige etentjes, zijn grapjes en huiselijkheid, een plons in het IJsselmeer.. mooie
herinneringen.
Met Ilja's progressieve ms kwam er het moment dat hij gebonden was aan zijn rolstoel maar dit belette hem
niet om er met zijn supersnelle handbike op uit te gaan.
Meerdere keren moest Ilja na een heftige ms aanval elders revalideren maar kon door zijn sterke wilskracht,
met hulp van de goede thuiszorg, vrienden, kennissen nog lang thuis wonen.
De laatste keer dat ik nog bij Ilja logeerde in februari ontdekte ik het bos van Rijs en grapte dat hij dit juweeltje al die jaren verborgen had gehouden, we aten samen roti uit Utrecht en hij verwende me met zalige fruit
muesli ontbijtjes.
Kort hierna kwam er een zware periode voor hem en de verpleging met uiteindelijk opname in het ziekenhuis.
Ilja wilde graag terug naar Utrecht en kon terecht in een verpleeghuis tussen de bossen bij Bilthoven. Hier
heeft hij de laatste periode nog vrienden en familie ontmoet. Uiteindelijk heeft hij gekozen om in kleine kring
vredig en in berusting dit leven los te laten.. Wilde tuin gonzend van het leven, hou je goed Ilja
Bilthoven 11 oktober, 2021

Maurice Jurg,Utrecht
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Grijze container legen 1 keer per 3 weken?
De gemeente De Fryske Marren heeft het plan opgevat om de grijze (restafval) containers minder vaak te komen
legen. Nu is dat elke twee weken. Het plan is om dat elke 3 weken te gaan doen. Tegelijkertijd wil de gemeente
de frequentie van de groene container (GFT afval) iets verhogen.
Daarmee wil de gemeente ons “bewegen” om beter het afval te scheiden waardoor er minder verbrand hoeft
te worden. Als u het hele beleidsplan wilt lezen dan vindt u dit bij de stukken van het Petear van woensdag
6 december.
https://dfm.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3eb3471d-49a2-4f64-ad9a-54dc709bcda9
Dorpsbelang BMR vraagt om uw mening.
Vindt u naar het legen van de grijze container 1 keer per 3 weken een goed
idee?
Mail dan JA naar dorpsbelangbmr@gmail.com
Vindt u dat geen goed idee?
Mail dan NEE naar dorpsbelangbmr@gmail.com
Zet in uw mail bericht bij onderwerp: AFVAL CONTAINER

Beveilig uw pinpas en pincode
Bijna iedereen betaalt tegenwoordig met een pinpas. Het is een veilige
manier van betalen. En tegenwoordig kun je (bijna) overal pinnen. Maar
… houd je pincode altijd geheim, zodat niemand anders de pas kan misbruiken. Dat is het advies van wijkagent Dirk Hebing. “Niemand hoeft je
pincode te kennen. Schrijf die dus niet op de bankpas, in je agenda of op
een briefje wat je in je portemonnee bewaart. En meld je code ook niet
als iemand er om vraagt.”
Wanneer je ontdekt dat je pinpas weg is, bel dan meteen het alarmnummer van de bank en blokkeer de pas. Alle bank-alarmnummers zijn dag
en nacht bereikbaar. Zodra je melding binnen is, loop je geen financiële
risico’s meer (met uitzondering van het eigen risico). Ook creditcards moeten direct na vermissing worden geblokkeerd.
Tips
•
•
•
•
•
•
•

Houd pinpas en pincode altijd apart.
Noteer het alarmnummer van de bank in je agenda of mobiele telefoon.
Pin zo veel mogelijk overdag bij pinautomaten.
Werkt de pinautomaat niet goed? Gebruik ‘m niet en accepteer geen hulp van onbekenden.
Binnen pinnen is veiliger. Bij veel supermarkten kun je extra geld pinnen.
Neem niet teveel geld op in één keer, of stop het op verschillende plaatsen weg.
Houd het saldo op de ‘lopende’ rekening beperkt. Boek regelmatig geld over naar de spaarrekening.

Je kunt bij de bank ook de limiet van de maximale dagopname laten verlagen. Of zorg ervoor dat je niet rood kunt
staan. Als een ander toch in het bezit komt van de pinpas en pincode, dan beperk je de schade zo veel mogelijk.
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.
December 2021
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Project Zorgwoningen door Stichting FEME (Foar Elkoar Mei Elkoar)
Financiering van de uiteindelijke realisatie blijft het
kritische punt!
Het geld om de planfase te kunnen uitvoeren is binnen, dus we gaan doorpakken.
We onderzoeken diverse mogelijkheden om de
bouw te realiseren, maar het is een behoorlijke klus
om de financiering rond te krijgen. We houden verschillende opties open. Met de omwonenden voeren we overleg over het door architectenkantoor
Zijlstra ontworpen voorlopige plan. Wanneer daar
meer duidelijkheid over is zullen we dit aan alle
belangstellende dorpsbewoners presenteren in de
Gearte. Ondertussen woont een afgevaardigde van
de omwonenden de bestuursvergaderingen van
FEME bij.
We hebben het onderwerp Maatschappelijk Financieren verder opgepakt. Dat houdt in dat het betrokken externe bureau voor ons verder een analyse
maakt en helpt bij de communicatie met de gemeente.
Ten eerste zullen zij een verder uitgewerkte businesscase gaan opstellen. Daarvoor is uiteraard ook
input van ons nodig. Wij zullen veel gegevens moeten aanleveren. Dit werk is inmiddels gestart en dat
moet de basis worden voor de verdere gesprekken
met de gemeente om met ons mee te werken, wat
betreft vergunningen en natuurlijk voor gemeentegarantie voor de te verkrijgen financiering. De vraag
aan de gemeente is dan ook om aan te geven wat
de vereisten zijn die zij stellen aan dit project. Die
vragen hebben we inmiddels gesteld in een overleg
op 25 november. Dat werd een video-vergadering,

maar het ging prima. Het externe adviesbureau, Maatschappelijk
Financieren,
deed ook mee. Het gaat de
gemeente vooral om de beoordeling van de uitgebreide businesscase en het gebouw en alles wat
daarmee samenhangt. We hebben geen beren op
de weg gevonden en ook de gemeente zit op een
positieve lijn en denkt in oplossingen. We hopen dat
de gemeente in januari deze beoordeling kan doen.
Wandelgangen
Vanuit de ‘wandelgangen’ in Bakhuizen horen we
dat er onduidelijkheid is over het project qua doelgroep. Om de verwarring weg te nemen leggen wij
hier graag uit hoe dat, als alle lichten uiteindelijk op
groen staan, naar verwachting wordt.
Er wordt een appartementengebouw gerealiseerd
met een aantal appartementen (definitieve aantal
hangt af van het definitieve ontwerp én de toestemming van de gemeente).
Deze appartementen worden geschikt gemaakt
voor wonen met zorg. Dat wil zeggen dat er verschillende doelgroepen kunnen wonen:
- oudere mensen die zorg nodig hebben, deze hebben voorrang
- of anderen, zoals “voorportalers”, die wel kunnen
inschrijven maar aan de beurt komen als er appartementen overblijven.
Wil je helpen? Dat kan. Heb je een vraag ? Stel die
aan een bestuurslid , of stuur een email aan stichtingfeme@gmail.com
Stichting FEME

Even voorstellen: Marrit de Ridder Bult
Marrit(36) is geboren en getogen in Bakhuizen en
woont al weer 16 jaar aan de Bakwei nr. 3.
Maar er is nieuws: Deze zomer heeft zij zich gevestigd als bedrijf, Pedicure Marrit. Reden genoeg voor
een interview!
Eerst even het gezin voorstellen: partner is Sierd
(39) en er zijn drie kinderen, Bernou (11) , Jorrit
(9) en Dytmer (7). Alle drie zitten nog op de lagere school, maar voor Bernou komt de middelbare
schooltijd al in zicht. Sierd werkt bij Schilderbedrijf
Mous & Verbeek.
Eerder was Marrit werkzaam bij de supermarkten van Woudsend en Bakhuizen en tussendoor
bij Bakkerij Prins in Harich. Ook nu werkt ze nog
één dag per week bij Spar Flapper. Het zelfstandig
werken was een wens, en zo kwam ze op het idee
om voor Pedicure te gaan studeren. Dat is gelukt,
12

maar ze gaat nog verder. Er is nu één dag per week
school in Heerenveen om haar diploma uit te breiden met medische pedicure. Dat past goed bij de
doelgroep “ouderen”. Dan kan ze ook haar diensten
uitbreiden naar bijvoorbeeld patiënten met Reuma
of Diabetes. Voor hen is het vaak lastig om naar een
pedicure toe te gaan. Geen probleem want Marrit
werkt ambulant, dat wil zeggen ze komt bij de mensen thuis. Voor de toekomst is daarbij ook te denken aan cliënten bij woonzorg centra als Bos- en
Meerzicht of De Finke.
Hoe zit dat met de concurrentie? In Hemelum is er
immers Pedicure Praktijk Ester. Maar Ester blijkt
een goede bekende, die haar ook geholpen heeft
met het opzetten van de praktijk. Marrit en Ester
zien elkaar meer als collega’s. Ze werken ook redelijk aanvullend.
Haar klanten komen voor de helft uit Bakhuizen en
Op ‘e Hichte

de helft daarbuiten. Voor werving van nieuwe klanten wordt vooral vertrouwd op haar persoonlijke
netwerk van familie en vrienden.
Zo heeft Marrit het goed voor elkaar. Partner werkt
in Bakhuizen, kinderen op school in Bakhuizen zelf
werken in Bakhuizen en omgeving. En dat is een
hele mooie omgeving! Met bossen en strand vlakbij. Ze moet er dan ook niet aan denken naar elders
te vertrekken.

"Jo fuotten myn soarch, ik kom by jo thus"

Fereale is Verliefd
Yn de seal fan kafee Stoker is it fol en drok mei
minsken. Der is útfiering fan it doarpstoaniel mei
dûnsjen nei. De loft is blau fan de sigaretten- en sigarereek. Der hingje kleurde flagjes oan de muorre.
Ik rûk waarme minskeliven en drank. It toanielstik is
krekt dien, de minsken rinne rjochting de bar efteryn
de seal. Drok pratend, “wat in moai stik net” seit ien,
“ it foel my ôf” ropt in oar. De ober rint hastich hinne
en wer om drankjes te besoargjen by de minsken
dy’t sitten bliuwe.
De muzykminsken begjinne en litte harren goed
hearre. Guon minsken sette stuollen oan de kant;
der moat romte komme foar it dûnsjen.
Wy, jonges en famkes fan 14, 15 jier sitte yn in kliber by inoar. Wy kinne noch net dûnsje, wy meie
net roke en alhiel gjin bier drinke. Mar wy fermeitsje
ús tige. Ik ha it echt nei’ t sin hjirre, sa faak is der
net wat wer ik hinne mei. Ik fiel my ek feilich yn dit
groepke, ik kin se hast allegearre. Op ien nei.
Sy falt net iens echt op sa as se dêr sit tusken de
oare fammen. Se hat ljocht krôljend hier en brune
eagen. Se draacht in wite bloes mei deroer in blau
fest. Fierder in grize rok, sa as de measte fammen.
Ik sjoch dat se net echt lústert nei de oaren. Se
sjocht wat om har hinne en sa treffe ús eagen inoar.
Yn in flits springt der in fonkje oer. Se sjocht nochris,
no hiel iepen. ‘Oei’, ik sjoch gau de oare kant út.
Wat in moai famke. “Witsto wat famke dat is mei dat
blauwe fest”? freegje ik temûk oan de jonge dy nêst
my sit. “Nee”, seit er, “nea earder sjoen”. Buorfamke
Ali sit even fierder, ik gean nei har ta, ”Ali, wa is dat
famke dêr mei dat blauwe fest”? Ik freegje it sa gewoan mooglik, hast wat ûnferskillich. Mar Ali lit har
net ferrifelje. “Hoe sa”? freget se en sjocht my oan.
“O, samar”. Mar o heden, ik krij in reade kop. Ali is
slop fan’ t laitsjen. Mar Ali wit binnen in pear tellen
hoe en wat. “It is een nichtsje fan Tryntsje Stoker, se
is hjir útfanhús en giet moarn wer nei hûs.

pisjen pinige ik mysels mei de fraach ”Sil ik wat tsjin
har sizze, en wat dan”? Ik kjim myn hier en snút de
noas. Ik doar eins net mar in sterke driuw yn my
skopt my de seal yn. Ik rin nei ús groep en moat by
har langs. Ik rin stadich, ik wit noch hieltyd net wat ik
moat. Mar as ik by har bin seit se sûnder omwegen
“hoi”, hoe heet jij”? Hea, yn it Hollânsk. Ik sis myn
namme en draai wat hinne en wer. “Kom even bij
me zitten” seit se. Toe mar, dy doart. Wy prate wat,
earst wat ûnwennich, ek fan har kant, mar al gau
giet it better. De oare jonges roppe no en dan wat
gek-oanstekkerich, mar wy bliuwe byinoar sitten.
Letter op’ e jûn rinne wy in eintsje, it is al tsjuster.
De stjerren fonkelje oan’ e loft as feestlampkes. In
heal sikkeltsje ljochtet wat by. Wy rinne nêst inoar,
dan, ôftaastend, tichter en tichter by inoar. “Soe se
it goed fine as ik in earm om har hinne slaan”? Ik
doch it, wat wifeljend. Ja, se drukt har wat tichter
tsjin my oan. Wy bliuwe stean, ik hymje en trilje wat.
Se laket in bytsje en dan…tutsje wy. Ik fiel my hast
wat dronken. It tútsje giet noch net sa bêst, ik moat
it noch wat leare liket it. Mar dat let neat, ‘ik rin mei
in famke’! Wat moai en spannend. Net folle letter
moatte wy ôfskied nimme. Se seit dat se moarn wer
nei hús moat.
Ik sliep mar min dy nacht, de ûnrêst sit noch yn’ t liif
mar wat fiel ik my bliid. Sa fielt it dus as je fereale
binne.
Sieger Schotanus

Wist je dat…….
•

de Facebook Pagina Bakhuizen,Mirns,Rijs
wordt gevolgd door 624 personen.

•

Je
die
pagina
zo
kunt
vinden:
https://www.facebook.com/paginaBMR.

•

Veel mensen nu een Deurbel met
videocamera hebben, en
dat mistoestanden met Oud en Nieuw
waarschijnlijk op video komen te staan.

•
•

Jonge en minder jonge ondernemers
zich kunnen laten interviewen voor een
stukje in de krant.

•

Iedereen welkom is om als correspondent
of redactielid mee te doen met de
dorpskrant OEH.

Ik moat mar eefkes nei’ t húske. Mar yn plak fan te
December 2021
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Met Oud en Nieuw gaan we er en mooi feest van maken in BMR
De feestdagen komen er weer aan en alle inwoners van onze dorpen willen graag fijne en gezellige feestdagen
beleven.
Blijkens de enquête van Dorpsbelang is dat wat de overgrote meerderheid van ons allemaal wil. Maar we hebben
nogal wat ongeregeldheden meegemaakt in het verleden. Wat voor de één leuk lijkt kan voor de ander bijzonder
vervelend en dus ongezellig zijn. Dat betekent dat het zaak is rekening met elkaar te houden.
Er is een algeheel vuurwerkverbod in Nederland, met uitzondering van eenvoudig kinder-vuurwerk. Die verordening is gericht op veiligheid, geen grote groepen vanwege besmettingsgevaar en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Dus houd je daaraan.
Vernielingen van andermans en van gemeenschappelijk eigendommen worden door vrijwel iedereen in Bakhuizen ten strengste afgekeurd. Toon respect voor andermans spullen en voor al je medebewoners van Bakhuizen.
Witkalken hoort daar ook bij: Het veroorzaakt schade en is slecht voor het milieu.
Dat laatste geldt nog meer voor brandstichting waarbij schadelijke en zelfs giftige
stoffen vrijkomen. Dit zijn ernstige zaken en we verwachten dat gemeente en
politie zullen handhaven. Laat hulpverleners, brandweer, EHBO, gemeente en
politie ongestoord hun werk doen.
De gemeente en de politie hebben enkele gesprekken met Dorpsbelang gehad.
Zij accepteren niet langer dat onacceptabele incidenten plaatsvinden en kondigen aan er tegen te zullen optreden. Neem ook zelf initiatief en spreek degenen
aan, van wie je vermoedt dat ze over de schreef kunnen gaan. Misschien is het
een idee om met schoolkinderen te beginnen over dit onderwerp.

BM

R

Natuurlijk hoort daarbij ook het naar elkaar omzien, waar wij zo goed in zijn, juist
ook met Oud en Nieuw. Bijvoorbeeld door medebewoners waarvan je weet dat hij
of zij eenzaam is te bezoeken of uit te nodigen.
Kortom: we houden het dit jaar leuk en gezellig. Dat is eigenlijk heel eenvoudig
en vanzelfsprekend. Laten we Bakhuizen op de kaart zetten als een dorp dat met
iedereen rekening houdt.
Dorpsbelang BMR

Vandalisme op zijn laagst
In de weekenden van november waren er helaas diverse incidenten.
Zo werden enkele mensen aan de Ageommeleane belaagd. Bij de één werd onder andere een grote plantenbak
gemold en in brand gestoken, bij een ander de auto beschadigd: ruitenwisser kapotgemaakt, kentekenplaten
afgerukt en de benzinedop afgebroken.
Om zo mede-inwoners te pakken is wel een triest dieptepunt.
Beiden waren er flink overstuur van. In de directe omgeving vonden meer vernielingen plaats o.a. bij school en
het Swalkershûs.
Uiteraard is aangifte gedaan en is de wijkagent ingelicht.
Heeft u iets gezien?
Graag even melden, direct bij de politie of anders bij Dorpsbelang.
14
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De redactie wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar

zoek de 7 verschillen

December 2021
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Op ‘e Hichte

Dorpshulp Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum

Corona

Helaas, we moeten weer leven met beperkingen vanwege de pandemie!
Wij kunnen ons voorstellen dat dit tot situaties gaat leiden, waarbij je wel
wat hulp kunt gebruiken, of waarover je gewoon eens over wilt praten.
Aarzel dan niet om dat aan ons te laten weten, dan nemen we contact
met je op!

Hulplijn Vervoer

Het Dorpshulp-Hulpvervoer is de populairste activiteit van Dorpshulp. Gelukkig krijgt de coördinator, Sieger
Schotanus nu hulp van Jaap Hogeboom als 2de coördinator. We laten Sieger aan het woord om nog eens de
puntjes op de “i” te zetten:
Als u vervoer nodig heeft kunt u gebruik maken van de vrijwillige vervoersdienst.
Let op: In verband met het Corona-virus kunnen beperkende vervoersmogelijkheden van kracht zijn. De coördinator kan u uitleg geven. Er wordt nu bijvoorbeeld alleen vervoert om medische redenen.
De vervoershulp is bedoeld voor mensen die:
Niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken
Geen vervoersmogelijkheden hebben in hun eigen sociale omgeving (familie, buren)
U kunt gebruik maken van vervoer bij bijvoorbeeld:
Bezoek aan het ziekenhuis, arts, fysiotherapeut
Contact onderhouden met familie en vrienden
Bezoek aan de kapper, bibliotheek of een cursus
Iets anders wat voor u van toepassing is.
De maximum afstand van vervoer is ca. 25 km (enkele reis)
Voor ziekenhuisbezoek e.d. geldt dit niet
Naast Sieger Schotanus is er sinds kort een tweede coördinator, Jaap Hogeboom.
Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met de een van deze twee coördinatoren:
Jaap Hogeboom 06 533 501 36 of 0514 593 913
Sieger Schotanus 06 183 000 00
Graag enkele dagen van tevoren bellen.
Bij gebruik van de vervoerdienst betaalt u € 0,20 per meegereden kilometer. Met ingang van 2022 is dit € 0,25

Schilder- en tekenmiddag

Marchien van Schie en Mieke Otten hebben op 9 november een middag voor schilderen en tekenen georganiseerd.
Zeven enthousiaste dames hebben getekend en geschilderd in de Gearte.
Het was goed te zien dat het onderwerp "herfst" was, op een grote tafel lagen mooi gekleurde bladeren verspreid.
De uitspraak: Gezelligheid doodt de creativiteit, ging ook hier niet op.
De dames gingen met mooie schilderingen naar huis en naar zeggen, komen zij 7 december ook weer. Er is materiaal genoeg, voor iedereen die mee wil doen, je bent van harte welkom in De Gearte om 2 uur ‘s-middags. Het
is een middag voor iedereen, hoor. Dus ook beginners kunnen hier aan de slag met hulp van Mieke en Marchien!

Tot slot

De feestdagen komen er ook weer aan. Dorpshulp denkt aan jullie allemaal en zal binnenkort van zich laten horen. Alvast fijne dagen en een gezond en veilig nieuwjaar gewenst.
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.

December 2021
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Wist je dat…….

Zorg over buslijnen!

Als u niet of weinig gebruikt maakt van het
OV, hier het volgende over te melden is om
het wellicht eens te overwegen…

Bezorgde inwoners melden bij Dorpsbelang het volgende;

•

Er een DagDalKaart gekocht kan worden
in de bus van ARRIVA bij de buschauffeur?

•

Deze alléén met pin, contactloos of app op uw
mobiel te betalen is?

•

De prijs van deze DagDalKaart maar
€ 11,35* is, geldig voor 1 persoon op
ma t/m vr ná 09.00u en in het weekend en op
feestdagen zelfs de gehele dag! (Doordeweeks
vóór 09.00u kost deze dagkaart €17,65*)

•

Met deze dagkaart de gehele dag door heel
Friesland gereisd kan worden in het stad- en
streekvervoer van vervoerder ARRIVA?

•

Maximaal 3 kinderen van 4 t/m 11 jaar GRATIS
met u mee mogen reizen? De betalende persoon is minimaal 18 jaar…

•

De bus die door Bakhuizen rijdt naar Bolsward
(lijn 44), vaak daarna gewoon doorrijd als buslijn 92 of 192 (sneldienst) naar Leeuwarden,
zonder over te hoeven stappen? Tip: Leuk uitje!!!

•

Er handige apps zijn te downloaden waarin
precies staat aangegeven hoe laat en waar de
bussen op dat moment rijden en of ze eventueel vertraging hebben opgelopen? Denk hierbij
aan de 9292.nl of OV info-app…

•

Wanneer u kiest om met het OV te reizen, u
géén parkeerplek hoeft te zoeken

(citaat):
“Ook op buslijn 44 die onze dorpen Bakhuizen,
Mirns en Rijs bediend, wordt volgend jaar wederom
bezuinigd.
Tussen de mei-vakantie en zomervakantie gaat de
bus óók overdag minder frequent rijden dan nu het
geval is. Hiervoor is bedacht de zg. 'fietsdienstregeling'. Dit was recent te lezen in een artikel van de
Leeuwarder Courant.
Men denkt dat scholieren dan best kunnen fietsen
naar de scholen ipv de bus te nemen. Voor schoolgaande jeugd uit onze omgeving is dit natuurlijk
onbegrijpelijk. De afstanden zijn veel te groot naar
Lemmer, Sneek, Bolsward, Leeuwarden of Heerenveen om per fiets af te leggen. Zéker met lange
schooldagen voor de boeg. Ook ouderen en mensen zonder rijbewijs worden weer flink benadeeld
door dit voornemen van beperking van de busverbindingen in onze regio door vervoerder Arriva in
samenspraak met de Provincie Friesland.
Onacceptabel lijkt mij dit voor onze regio. Er moet
door jullie z.s.m. bij de gemeente of provincie bezwaar gemaakt worden tegen dit belachelijke voorstel. Op de barricades!! “
(einde citaat)
Opnieuw wordt er dus gesneden in de busdiensten,
ook bij lijn 44 die voor Bakhuizen en omgeving van
belang is. Er is in de pers onder andere te lezen dat
de lijn in het weekend geheel zou sluiten.
Omroep Friesland meldt de reactie van de Rocov:
“Reizigersorganisatie Rocov is niet te spreken over
de voorgenomen wijzigingen van het openbaar vervoer in Fryslân. Omdat het OV nu verlies maakt
wil de provincie enkele buslijnen vanaf 9 januari
schrappen.”
Ondanks hun bedenkingen heeft het Rocov positief
geadviseerd; Omroep Friesland quote Rocov:

*Met ingang van 09 januari 2022 gaat de nieuwe
dienstregeling Friesland in, de genoemde prijzen
zijn dan iets aangepast.

"We adviseren met onze handen op de rug. Het Rijk
stelt voorwaarden voor transitieplannen, de provincie schrijft voor op de vervoerder. En dan moeten
wij nog advies uitbrengen, maar eigenlijk is er niets
meer om bij te schaven."
Waarom adviseren zij niet negatief? Dorpsbelang
zal met de gemeente overleggen. Misschien zijn er
alternatieven, zoals kleine busjes. Er is overigens
al een “belbus” actief in onze omgeving, maar voor
scholieren is dat geen oplossing.
Dorpsbelang BMR

18

Op ‘e Hichte

Wildzwijn filet met Ratatouille
Ingrediënten:
• Wildzwijn filet geportioneerd (180 gr per stuk)
• 1 courgette
• 1 aubergine
• 4 pomodori tomaten
• 2 rode uien
• 3 teentjes Knoflook
• Olijfolie
• Roomboter
• Provençaalse kruiden
• Peterselie
• P/Z
Recept:
Snij de ui, courgette en de aubergine in kleine blokjes (brunoise), bij elkaar in kom husselen.
Zet pannetje water op, breng met keukenmesje een
kruis in de achterkant van de pomodori tomaat. Zodra het water kookt de tomaten hierin laten zaken.
Na 30 sec de tomaten onder koud stromend water
snel af laten koelen. Vel laat nu al vanzelf los. Verder ontvellen, tomaat in 4 partjes snijden, vervolgens het tomatenvlees en de pitjes en vocht scheiden van elkaar. Tomaten vlees in brunoise snijden.
Tomaten wordt apart gehouden en later als de andere groenten gaar zijn meegebakken.
December 2021

Zet de koekenpan op hoog vuur, voeg scheut olijfolie in de pan voeg gekneusde knoflook toe, dit
aanzetten en vervolgens de blokjes groenten erbij.
(tomaat nog niet). Deze groenten lekker aanzetten
worden vanzelf langzaam gaar. Af en toe doorroeren, gehakte peterselie, kruiden, z/p toevoegen,
goed blijven proeven om juiste hoeveelheid goed te
bepalen. Vlak voor serveren de blokjes tomaat pas
toevoegen, deze hoeven alleen maar warm, zijn
heel snel gaar en dan wordt het snot.
Zet de koekenpan op heet vuur, voeg olijfolie toe,
als dit warm begint te worden nog een klont roomboter, als de boter gesmolten en warm is (niet verbranden) bakken we de wildzwijn filet hierin aan alle
kanten mooi bruin. Voor het bakken wat peper op
de filets, geen zout. Zout pas gebruiken na het bakken, anders trek het vocht uit het vlees.
Oven voorverwarmen op 190 graden, als de oven
warm is de filets in de oven zetten, tussen de 6 en
10 minuten de filets medium laten worden. Tijd is afhankelijk van de grote van de filets en ook de oven.
Dit is iets wat je op gevoel moet doen, dus kijk en
voel of het vlees mooi is om geserveerd te kunnen
worden.
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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 bevestiging van uw aanmelding, uw lidnummer en aanvullende informatie.
Als u al lid bent, maak dan uw buren lid.

Ik word lid van Dorpsbelang BMR en ontvang graag 6 keer per jaar
de dorpskrant Op ‘e Hichte
Machtiging tot automatisch overschrijving:
Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs de contributie van momenteel
€ 8,- (zegge acht euro) eenmaal per jaar van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Het in cassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000.
Deze machtiging geldt tot wederopzegging.
Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*
Postcode en Woonplaats. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *
Bank- of Giro IBAN rekening nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*
E-mail adres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *
Vast/ mobiel telefoon nr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Handtekening .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . *
* =verplicht
Graag dit formulier inleveren op onderstaand adres of scannen en mailen.
Het adres van de ledenadministratie van Dorpsbelangen BMR is;
Feartswâl 9, 8574SG Bakhuizen
e-mail: dorpsbelangbmr@gmail.com

Bezoek onze website:
www.bakhuizen.nl
voor het laatste nieuws
en nu ook op Facebook
https://www.facebook.com/paginaBMR
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Lionsclub “Balk, Tusken Mar & Klif”
Inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten voor
de voedselbank en oud & vreemd geld voor blinden in de 3e

wereld

ook dit jaar weer in

BAKHUIZEN
(Opbrengst vorig jaar 49.265 punten = 82 pak koffie !!)
Sinds 2012 organiseren Lionsclubs jaarlijks een landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten.
Die waardepunten worden door Douwe Egberts omgewisseld tegen pakken koffie ten gunste van voedselbanken.
Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in Nederland dichter bij elkaar brengen. Koffie kan
gezien worden als een uitnodiging om contact te maken en door dat contact worden onderling bestaande banden
versterkt. Douwe Egberts heeft dan ook toegezegd alle donaties met 15% te verhogen!
De huidige inzamelingsactie vindt plaats gedurende de maand december 2021.
De actie zal ook ditmaal worden gecombineerd met het inzamelen van oud een vreemd geld. De Nederlandse
Lionswerkgroep Blinden zamelt al jaren oud en vreemd geld in. Via eigen wegen wordt dit geld omgewisseld in
euro’s en voor iedere 10 euro kan in de 3e wereld een blinde die lijdt aan staar worden geopereerd, waarna men
weer normaal kan zien.
Bijna iedere Nederlander heeft oud of vreemd geld in huis liggen waar niets mee wordt gedaan. Dankzij deze
actie is er nu een prachtige bestemming voor.
Zowel de Douwe Egberts waardepunten als het oude en vreemde geld kunnen in de geplaatste
dozen worden gedeponeerd.

Er staat reeds een inzamelingsdoos bij:

FLAPPER,
St. Odulphusstraat 18 in BAKHUIZEN.
Onderstaand de wijziging in de dienstregeling van het OV wat de reizigers van en naar
Bakhuizen gaat treffen.
Wijziging m.i.v. 9 januari 2022 in buslijn 44 van Bolsward via Parrega, Workum, Koudum, Bakhuizen, Rijs, Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel naar Balk vice versa.
In Bolsward rijdt lijn 44 rechtstreeks naar het nieuwe busstation ‘Twibaksdyk’. Lijn 44 rijdt niet meer via de A7
naar ‘Kloosterlaan’ en het centrum. Reizigers naar het centrum, Sneek of Leeuwarden kunnen op het nieuwe
busstation overstappen.
Dit nieuwe busstation 'Twibaksdyk' in Bolsward wordt gerealiseerd aan de noord-oostkant het grote kruispunt met
verkeerslichten in de N359.
Vanaf de meivakantie tot de zomervakantie rijdt lijn 44 een beperkte dienstregeling;
-De ritten vanaf Bolsward naar Sondel om 14.07 uur, 15.07 uur, 16.07 uur en 17.07 uur rijden alleen nog van
Bolsward naar Koudum, de ritten van Sondel naar Hemelum om 15.17 uur, 16.17 uur, 17.17 uur en 18.17 uur
rijden dan niet.
Hier wordt Bakhuizen dan dus niet meer aangedaan met de bus.
December 2021
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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

Kopij

Adverteren in de Op ‘e Hichte

voor de volgende 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

vóór 2 februari 2022
sturen naar:

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

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

11 februari 2022
Heeft u vragen, opmerkingen of
wilt u een stukje plaatsen?
Bel gerust één van de
BMR bestuursleden.

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 totnadenken, 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 personeel 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,
Jitske Mous

tel: 0514 581706
tel: 0514 854899

De kalender kost € 8,50.
Indien mogelijk graag gepast betalen.
December 2021
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Na de aanloop problemen bij de Postcode loterij met de verzending van de cadeaukaarten, kunnen wij toch terug
blikken op een geslaagde actie.
Zonder uw medewerking waren wij niet in staat geweest om 526 cadeaukaarten te mogen ontvangen.
Het magazijn van de Voedselbank is nu weer stevig gevuld met levensmiddelen die wij van deze gedoneerde
cadeaukaarten bij Albert Heijn hebben ontvangen.
Wij willen u dan ook bedanken voor uw bijdrage om dit te realiseren.
Met vriendelijke groet;
Actie werkgroep
Voedselbank Zuidwest Friesland
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Even in gesprek met …..
De Balkster Courant bezorgers van Rijs.
Vanaf september bezorgen Kors (12) en Bart (9) de
Groot de Balkster Courant in Rijs. “Het leek ons
wel leuk om te doen.”; zegt Kors, wanneer ik met
ze aan de keukentafel zit en ze de eerst vraag stel.
“Ik dacht, zo kan ik mooi sparen!” Bart zegt dat hij

“Nou….”, zegt Kors. “Bij sommigen mag het wel! Bij
NEE-NEE mag het echt niet! En bij Nee-Ja mag het
wel! Dus moeten we heel goed kijken. We doen er
dan ook wel wat langer over.
“Binne we no klear?” Vraagt Kors ineens.
“Ja? “vraagt Bart.
Voordat ik antwoord
kan geven staan ze
alweer in de startblokken om hun
overalls aan te doen
en te gaan crossen
op hun ragfietsen
door de bagger.
Etty Visser-de Groot

het ook leuk vindt. “We fietsen toch al elke dag naar
school!”
Ik vraag of ze er ook wat mee verdienen en waar ze
dan voor sparen.
Kors: “Ik spaar nu voor miniatuurtrekkers en later
wil ik zelf een eigen trekker kopen, maar dat zal nog
wel heel lang duren.” Hij laat daarbij een grote glimlach aan mij zien.
Bart: “Ik spaar voor LEGO en voor het trekker rijbewijs. Misschien betalen heit en mem dat later ook
wel!” En hij kijkt mij eens vragend aan met zijn grote
bruine ogen.
Hoe lang doen jullie erover om de kranten rond te
brengen?
“In het begin deden we er best lang over. Niet alle
bewoners zijn abonnee, dus moesten we echt goed
lezen, wie wel en wie niet een krant in de bus moeten hebben.”; antwoordt Kors.
Bart vult aan: “Heit of mem ging eerst met ons mee.
Nu weten we het uit ons hoofd en we doen er nu
ongeveer een uur over.”
Vinden jullie de huis aan huis krant dan makkelijker?
“Nee!!” Roepen ze in koor.
“Je moet heel goed kijken, wat erop de brievenbussen staat, er zijn van die reclame stickers die op de
brievenbussen zitten. Daar mogen we ze echt niet
in doen.” Zegt Bart.
December 2021
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Trefpunt/Samen eten in de Gearte/Ite yn de Begine.

IN VERBAND MET DE NIEUWE CORONAMAATREGELS ZIJN DE VOLGENDE
ACTIVITEITEN TIJDELIJK OPGESCHORT.
Voor meer informatie:
Trefpunt:
Jitske Mous
Samen eten in de Gearte
Hinke Haarsma
Ite yn de Begine		

0514 854899
0615442351
0648627537

Sint Maarten in Mirns
In de verte hoorde je de kinderstemmen opgewonden
door elkaar heen praten.
Het was zover!
Donderdag 11 november om 17.15 uur verzamelden
de kinderen van Mirns zich allen op “It Heach’!
Goed aangekleed, reflecterende jasjes en natuurlijk
met hun prachtige, zelfgemaakte lampions namen ze
plaats in één van de 3 bussen.
Deze waren van binnen allemaal mooi ingericht, met
kerstverlichting. Strobalen, lege kratjes en zaagselspakken, waren bekleed met kussentjes en kleden,
waar de kinderen plaats op konden nemen. De ouders
namen plaats achter het stuur en zo gingen we langs
de huizen in Mirns.

De meer dan 15 kinderen (van 2 t/m 12 jaar) werden
overal warm en feestelijk ontvangen. Sommige bewoners hadden hun erf versierd met kaarsjes en/of lichtslangen.
Na een pracht optreden van het “Murnster kinderkoor”
en deze keer ook even met een muzikale ondersteuning, kregen ze een traktatie.
Ook hier maken de bewoners van Mirns veel werk
van. Degene die niet thuis zijn, hebben buiten iets
voor de kinderen neergezet.
Rond 20.30 uur kwamen we aan op camping “De
Braamberg”. Daar kregen we heerlijke warme chocolademelk en dronken dit samen op bij het kampvuurtje.
Je kon toen even een speld horen vallen.
Op de foto’s een korte sfeerimpressie van Sint Maarten in Mirns.

December 2021
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