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Hoe is het begonnen?

Op mijn 19e kwam de toenmalige voorzitter Herman Mous bij mij aan de deur en vroeg of ik zin h a d 
om bij de toneelvereniging te komen. Ik was wel verrast maar dacht laat ik het maar proberen. Eigenlijk had ik 
op dat moment er weinig mee en veel meer met voetbal. In het begin speelden wij Nederlandse stukken zoals 
bijvoorbeeld “de vergulde os” en daarin was ik de notaris. Mijn rol was toen maar 5 minuten en wel natuurlijk 
ouder geschminkt. Toen kreeg ik wel de smaak de pakken.

Wat trok je aan in het toneel?
Het was een gezellige ploeg en ik voelde mij er meteen thuis. Na het eerste seizoen werd de rol dan ook gro-
ter en de eerste 3 jaar waren de stukken Nederlandstalig. In die tijd ontstond de Friese toneelbond, die deelde 
verenigingen in klassen in en beoordeelde de uitvoeringen en kreeg je punten voor decor, aankleding en spelen 
voor het publiek. De voorstellingen werden hiermee in het Fries.  Mijn rollen werden steeds groter, in het begin 
vaak als “de zoon van”. 

Groeide de rol met je leeftijd mee?
Ja, ik heb in 46 stukken meegespeeld, zo was ik een baas die zich vermomd had als malloot om zo onder het 
personeel te kunnen zijn. Als directeur zat ik dan achter een bureau dat, door er op te leunen,  moest inklappen. 
Dat gebeurde ook in Heeg toen wij daar voor een personeelsvereniging speelde, maar daar vloog het bureau 
van het toneel af boven op de prijzen die daar uitgestald stonden. Grote hilariteit natuurlijk. Mijn allermooiste rol 
voor mijzelf was die van Sil de Strandjutter.
Met deze uitvoering hebben de dat jaar de prijs van de Friese toneelbond gewonnen, 250 gulden.

De decors maakten jullie zelf?
Ja, ik was van huis uit schilder dus deed ik  vaak het behang en schilderwerk. Die waren altijd goed verzorgt. 
Ken je ook dieptepunten.?
Die waren er ook met name door ernstige gezondheidsproblemen heb ik een paar keer verstek moeten laten 
gaan. En ook wel komische incidenten, zoals met onze  souffleuse, iemand was zijn tekst kwijt bij de volle zaal  
gaat één van de spelers voor de souffleerbak staan en zegt , dat staat er helemaal niet! Lachen natuurlijk. Ik was 
ook wel eens mijn tekst kwijt maar ik heb dan vaak de neiging te gaan improviseren. 
We speelden door heel Friesland heen en dat was pittig want je moest het decor meenemen, opbouwen en na de 
voorstelling weer afbreken en meenemen. Het leverde wat geld op maar kostte ook veel tijd. Dus op een bepaald 
moment is besloten dit niet mee te doen. Alleen nog in Bakhuizen.

Ga je gewoon door?
Dat is wel de bedoeling, corona gooide vorig jaar roet in het eten, ik hoop nog wel een voorstelling te kunnen 
spelen.

Kunnen jullie voldoende nieuwe leden/spelers erbij krijgen?
In het verleden was dit nog wel eens een probleem, nu hebben wij voldoende aanwas. We hebben zo’n 16/17 
leden.
Terugkijkend heb ik veel positieve en leuke ervaringen gehad ik zou het niet graag hebben willen missen. Met 
het 25 jarig jubileum kreeg ik de zilverenspeld van de toneelbond en met 40 jaar de gouden. Helaas is de Friese 
toneelbond opgeheven. Deze gouden speld kreeg ik van de Nederlandse vereniging voor amateur toneel.

Nog laatste opmerking die je kwijt wil?
Als je bij de toneelvereniging gaat dan kun je niet verzaken, het is wat de afhankelijkheid t.o.v. elkaar is groot. 
Maar de gezelligheid is bijzonder groot.

Interview met Andries de Vries, 
50 jaar bij de toneelvereniging St. Martinus.
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De kerk van Kihelkonna 

De kauplus van Kihelkonna hebben we in een vori-
ge bijdrage bezocht. Vandaag is het zondag en be-
zoeken we de kerk van Kihelkonna. 

Kihelkonna (de naam van het dorp hangt samen 
met het Estische woord voor parochie) kreeg al in 
de middeleeuwen een eigen kerk. De Denen waren 
toen de baas in Estland en later de Duitsers. 

De Esten waren niet zo happig op het christendom, 
net als de Friezen en de Drenten. Met geweld moest 
het ze worden opgedrongen, net als bij de Friezen 
en de Drenten. 

Zingeving vonden en vinden veel Esten vooral in de 
natuur en waarschijnlijk gold voor onze Friese en 
Drentse voorouders hetzelfde. 

In de kerk van Kihelkonna kun je uit de middeleeu-
wen de schilderingen nog zien. Net als de nissen. 
Het middeleeuwse altaar is helaas verloren gegaan, 
net als de heiligenbeelden
. 
Omdat de kerk van Kihelkonna luthers is, net als 
ikzelf inmiddels, is er gelukkig wel een mooi nieuw 
altaar voor het oude in de plaats gekomen. En ook 
Maria is niet vergeten: een prachtig glas-in-lood-
raam brengt haar eer. 

Anders dan de kauplus, is de kerk in goede staat. 
Rustig trotseert het gebouw de eeuwen. 

De kerk heet naar Michaël, de aartsengel. Het is de 
Mihkli kirik in het Estisch. 

Esten en lutheranen houden van zingen. 

Dat doen we dus ook veel in de kerk van Kihelkon-
na: zingen. Onze pastoor gaat ons daarin voor, met 
een mooie tenorstem. 
Niet luisteren naar een mooi koor, maar sámen zin-

gen. Dat zou nog iets zijn om in de kerken van de 
Christoffelparochie eens in te voeren: mooi, sámen 
zingen. 

Samen zingen schept een band. 

En veel mensen voelen zich beter als ze zingen. 

Zingen maakt je open, open voor je eigen gevoel en 
voor het gevoel van anderen. 

“Frisiae non cantat, de Friezen zingen niet” schreef 
Tacitus in zijn Germaniae.

Ik vind het moeilijk om te geloven. 

De Esten zingen als lijsters, met hun prachtige en 
overweldigende bossen, moerassen, meren en hei-
develden. 
De oude Friezen en Drenten hebben ongetwijfeld 
ook gezongen. Met de natuur mee. Met hun heerlij-
ke landschappen mee. 

Want dat is ook wat je merkt wanneer je aan het 
zingen slaat: de hele natuur zingt. 

Zingen is heel natuurlijk. Voor ieder mens. 

Bomen, struiken, planten, dieren, vogels – alles 
zingt z’n eigen lied. 

Laten we samen zingen, net als de  oude  Friezen, 
Drenten en Esten, in de mooie kerken van Kihel-
konna en Bakhuizen. 

Zingen raakt de ziel. 

Pascal Huiting, voormalig pastor in Bakhuizen en 
Lemmer, thans geestelijk verzorger in het Diako-
nessenhuis in Utrecht. Drent met Fries bloed.

De scholen zijn weer begonnen! 

En dat betekent extra verkeersdrukte. 
Wil je het vakantiegevoel zo lang moge-
lijk vasthouden? Haast onderweg dan niet 
en rij een gepaste snelheid. Dankzij jou 
gaan kinderen dan veiliger naar school! 
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KWF Collecteweek

KWF kiest als eerste goed doel in Nederland voor een volledig digitale huis-aan-huis collecte. Daarmee 
wordt na 70 jaar de collectebus vervangen door een collectebord met iDEAL QR-code. Ook in Bakhui-
zen/ Rijs en Mirns gaan de vrijwilligers in de eerste week van september op pad met de nieuwe collecte 
borden.
Steeds minder mensen hebben contant geld in huis. Met de QR-code kunnen ze toch gemakkelijk doneren. Ook 
wordt het storten van contant geld bij de banken duurder en op steeds minder plekken mogelijk. Met deze inno-
vatie maken we de collecte klaar voor de toekomst.

Mocht je de QR code nog niet prettig vinden dan kan er ook een eenmalige overboeking gedaan worden. Dan 
wordt er eenmalig een door u ingevuld bedrag van de rekening afgeschreven. U zit dus nergens aan vast. Deze 
eenmalige machtiging heeft de collectant bij zich.

Voordelen voor de collectant én de gever 
Net als een donatie in de collectebus is doneren via QR eenmalig, veilig en anoniem. Er worden geen gege-
vens bewaard. Collectanten hoeven niet meer met geld over straat; elke QR-gift staat meteen op de rekening 
van KWF. Met een persoonlijke QR-code kunnen collectanten op elk moment online zien hoeveel zij al hebben 
opgehaald. 

Tot zover het bericht van KWF hoofdkantoor.
 
Hoe gaan we het in Bakhuizen/Mirns/Rijs doen.

Zowel in de Spar als bij Bianca staat de hele collecte week 
een gewone collecte bus, waar u uw bijdrage in kunt doen. 

Op zaterdag 10 September houden we een collecte dag. 

In plaats van huis aan huis collecteren, staan de collectanten nu bij de Spar. U kunt dan zowel door middel van 
gewoon geld in een collecte bus te doen, als via QR code uw bijdrage geven. Hiermee willen we alle trouwe 
gevers de gelegenheid geven om te geven zoals u dat wilt; met geld of digitaal. Het is een hele verandering voor 
u als trouwe gever, maar ook voor ons als collectanten.

Dhr. Flapper is bereidt om het contante geld door middel van bankoverschrijving over te maken aan het KWF. Het 
contante geld kan hij wel gebruiken in de winkel! 

Ook Bianca van de bakkerij is bereid om het contante geld om te wisselen, ook zij is blij met het contante geld 
in de winkel. 
Zo kunnen we met zo weinig mogelijk onkosten geld inzamelen.
Waar kleine dorpen sterk in zijn! 

Met vriendelijke groet
Namens collectanten team Bakhuizen
J.Noordzij-Bron wijkhoofd Bakhuizen,Mirns, Rijs
Marieke Gijzen collecte coördinator van de Fryske Marren
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ALLERLAATSTE OPROEP !!  
 
De Seniorengym bestaat uit een klein groepje dames (maar heren zijn ook zeker welkom!) 
die elke week lekker bewegen.  
Helaas wordt de groep kleiner, vandaar deze allerlaatste oproep!!  
Als er geen nieuwe leden bijkomen, zou dit na 30 jaar gym, het einde betekenen.  
Trainster Habeltje van der Meer heeft een mooi stukje geschreven:  
 
 
Grijp je kans! 
Welke dan zul je denken? Nou deze: 
 
Door functionele trainingen je bestaande conditie  behouden of zelfs  verbeteren. 
Hoe mooi zou dat zijn. 
Bij het ouder worden lever je nl. spiermassa in en neemt de botdichtheid af. 
Daarom is het belangrijk met regelmaat bewegingsoefeningen te doen. 
 
Deze kunnen variëren van rustig tot intensief maar met individuele aandacht. 
Ook speelt de ontspanning een belangrijke rol want lichaam en geest horen in balans. 
Een heel uur in groepsverband werken aan die balans kan een reden zijn om de 
uitdaging aan te gaan. 
 
Dat kan op donderdagmorgen van 9.15-10.15u in de sporthal te Bakhuizen. 
Kom gerust eens langs of nog beter: doe eens mee en ervaar wat dit met je doet. 
Dus grijp die kans! 
 
Organisatie: Sportfederatie  Beo 
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Doe je mee met deze nieuwe actie in bakhuizen?

Gemeente De Fryske Marren maakt nieuwe plannen over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (ook wel: 
BOSS) in de gemeente. Bakhuizen heeft daarbij de primeur. Als eerste kern in De Fryske Marren maken bewo-
ners samen met de gemeente plannen voor BOSS in het dorp.

De bedoeling is dat wij als inwoners zelf aangeven welke voorzieningen wij willen hebben. Kinderen, jongeren, 
volwassenen en senioren. Iedereen beweegt, ontmoet, speelt en/of sport in de openbare ruimte. Wat vind jij 
daarvan? Om een plan te maken heeft de gemeente een bureau ingehuurd: OBB spelmakers+ruimtedenkers. Zij 
hebben veel ervaring in het maken van plannen en ontwerpen over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Op 
verzoek van OBB doet Dorpsbelang BMR mee aan dit project en helpt onder meer mee met deze communicatie 
en met de organisatie.

Het is dan ook belangrijk dat een groep inwoners bijeenkomt om hun mening te geven . Dat gebeurt op 28 sep-
tember. Dan maakt Bakhuizen samen met OBB letterlijk een ronde door het dorp. Dat doen we twee keer. Van 
17.00 tot 18.00 uur met jongeren (vanaf 12 jaar) en van 19.00 tot 20.00 uur met volwassenen. Start bij de Gearte. 
Dus kom ook meedoen! Op basis van deze gesprekken ontstaat een dorpskaart waarop duidelijk wordt wat er de 
komende tijd gaat gebeuren met BOSS in Bakhuizen.

Aanmelden is niet nodig, maar hoe meer mensen komen, des te beter past de ruimte voor BOSS ook écht bij 
Bakhuizen.
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35e Gaasterlandse Natuurweek  
Herfstvakantie vol vertier in de  

natuur!!

Oudemirdum –  In de week van 16 – 22 oktober organiseert de Gaasterlandse Natuurweek weer een programma 
vol natuuractiviteiten voor jong en oud in de Gaasterlandse bossen. Een Groene Markt, natuurexcursies, lezin-
gen, avontuurlijke kinderactiviteiten, workshops, de Gaasterlandse Natuurweek heeft het allemaal! Bezoekers-
centrum Mar en Klif, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten, Gaasterlân Natuerlân en 
IVN Súdwesthoeke nodigen je van harte uit!
Meer info op de Facebook pagina van BMR:   https://www.facebook.com/paginaBMR of
 https://gaasterlandsenatuurweek.nl/

Agenda Bakhuizen van verenigingen,  
die wekelijks (maandelijks) bij elkaar komen en leden verwelkomen! 

Na de zomer starten weer veel verenigingen. De volgende verenigingen staan open voor nieuwe leden. 
Als je zin hebt, ga dan gerust eens langs om te kijken. 

Als er verenigingen in dit lijstje (die ook graag nieuwe leden willen) gemist zijn, moeten ze dit melden bij  
Op 'e Hichte. 
Op de website van Bakhuizen, Mirns, Rijs (bakhuizen.nl) staat veel informatie over verenigingen (onder kopje 
informatief). Niet alle verenigingen hebben nog een website hier.

Ook zijn de besturen van MFC de Gearte, Dorpsbelang en de redactie van de krant op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Maandag:

Dinsdag:
 10.00 uur : inloop kleine groepswandeling door het dorp met koffie na in De Gearte
 14.00 uur :  schilderen en tekenen in De Gearte (start 6 september, maandelijks) 
 19.30 uur:  dames en heren kerk koor (in de kerk)
 20.00 uur:  Bakhústerheech Sjongers (in De Gearte)

Woensdag:
 10.00 uur:  Trefpunt, inloop koffie drinken in de parochiezaal achter de kerk
 13.00 uur: heren soos met klaverjassen en biljarten (in de Gearte)
Donderdag:
  9.15 uur:  Gym voor 50+ (start oktober, alleen bij nieuwe leden)
 13.30 uur: 20-25 km fietsen vanaf de Spar
  Jeu de Boules: ’s middags bij Jeu de Boules baan bij voetbalveld.
 19.45 uur:  Dammen in de Gearte

Vrijdag:
 
Evenementen voor september/ oktober
13 sep: busreisje KBO naar Zaanse Schans en Volendam
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In dei nei see 

Heit en mem wiene Gaasterlanders en mei hert en siel ferbûn oan de streek. Mar, hoe slim ek, 
se moasten ferfeare nei St-Jânsgea om 't dêr in boerespultsje te krijen wie dêr 't se al sa lang om 
sochten. En dat wie - yn dy tiid - fier fuort.

It tafal wol dat yn 'e omkriten ek in suster fan mem kaam te wenjen. Dat fersêfte de ûnwennigens 
fan mêm nei Gaasterlân en de famylje alwat. Want dêr yn St- Jânsgea wie ' t mar in keale boel.
En der wie noch wat dat se miste. Want ommers, der is yn Fryslân gjin plakje dêr ’t je moaier 
swimme en poatsjebaaie kinne as yn 'e see by Murns. De measte minsken fan dy tiid koenen net 
swimme, mar yn de see op dat plak koe elkenien swimme.

En derom wie it sa dat mem en har suster en harren bern simmerdeis, ienris yn it jier de tocht ûndernamen nei de 
see by Murns.
Dat wie in hiele organisaasje, want sawol mem as har suster hiene al in aardich keppeltsje bern. En it moast kinne 
om it wurk fansels.
Mar se roaiden it alle jierren wer om de tocht te organisearjen en te undernimmen. Alinne de lytste bern mochten 
mei, de gruttere moasten thús bliuwe, dêr moast heit mei rêde.

En sa sette op in moaie simmerdei de famylje al betiid ôf rjochting Gaasterlân. Earst op de fyts nei Aldehaske, dêr 
rydt de Súdwesthoeke, sa hjit de bus nei Spannenburch.
Heit moast ek mei nei de bus om guod en twa bern op 'e fyts te bringen.
De froulju giene as earste, heit gie altyd letter fan hûs ‘want’, sei er, ‘ik kin folle hurder fytse’.
Sa stie de famylje by de búshalte, de iene seach oft de bus al kaam, de oare oft heit no hast kaam.
Dêr kaam de bus, it hiele spul waard ynladen en it feest koe begjinne.

De sjauffeur hie in grutte griene pet op mei in moai embleem oan 'e foarkant. Neist de sjauffeur wie der fansels de 
konduktrise, sy droech in moai grien pakje en in huodsje mei itselde embleem as de sjauffeur.
De bus sette útein en al gau kaam de konduktrice om de kaartsjes te knippen. As se in goed sin hie, mochten de 
âldste bern knippe. 

Wy wienen noch net iens sa lang ûnderweis, doe barde it; paniek! In lûde skreeuw fan de man foar ús. Wat gebeurde. 
Myn broerke gie nei disse dei net mei werom mar soe by in omke en tante útfanhuuzje en hy fûn dat syn klompen 
mei moasten.
Heit en mem fûnen dat fansels neat, mar hy sette troch. De klompen kamen yn brún ynpakpapier mei in toutsje 
derom. Yn de bus waard it pakket yn it net boppe de sitplakken lein.
Mar, nei in bocht donderje de klompen út it net, op de holle fan de man.
Konsternaasje fansels en lilke gesichten.
Mar mem en har suster giene gau wat mei de holle fan de man oan ' t popkjen en doe wie it leed al gau foarby.

Yn Spannenburch by it busstasjon moast it hiele spul oerladen wurde yn in oare bús. De reis gie fierder, de grútste 
jonges mochten foar yn stean.
By de Bargebek yn Wikel rydt de bus eefkes wat stadiger, dat hie mem of har suster al regele, want dêr wenne pake. 
Wy wekker swaaie, om 'e nocht fansels.
Te lange lêste kaam de bus oan yn Riis.

Hjir waard alles útladen en mem dirigearre wat elkenien drage moast.
En dat wie nochal wat; swimklean, handoeken, yn kleed om op te sitten, ruften, iten, ranje en bekers, neam mar op. 
Wy as bern moasten fansels ek us part drage.

Sa sette de staasje ôf, fia de Murnserleane troch it Rysterbosk rjochting see.
Bliid en fol ferwachting stappe wy de bosk yn. It wie dêr moai en it rûkte lekker, mem en har suster wiene ek wakker 
op 't skik.
Mar sa stadichoan, nei in hiel skoft rinnen krigen wy as bern it gefoel dat der gjin ein oan kaam. Wy begûnen te 
kleien en te seuren.
Mar de froulju hiene alhiel gjin moederaasje: gjin gestin, gewoan troch rinne.

Mar te lange lêste kaam dochs in ein oan de tocht; de see lei foar ús, wy wienen der! Wy koenen hast net wachtsje 
om it wetter yn te gean, mar earst moast it guod te plak en de swinklean oan. Mei de swimbroek noch mar heal oan 
fleagen wy de see yn, wat “lekker wetter”!

Wat in hearlik skoft hiene wy dêr, wit hoe lang yn it wetter, efter in bal oanfleane, besykje oer de peallen te rinnen, 
ranja drinke, en, o wat lekker, in iisko.
Mei in reade kop, sân tusken de teannen en stil fan loksillighyd setten wy wer op hûs oan. 

Gouden dagen út de bernetiid se bliuwe jin altyd by.
Sieger Schotanus        
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De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender 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, bezinningstek-
sten, puzzels en informatie over ver-
schillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen. 
De spreuk op de voorkant en de mop-
pen, puzzels en informatie op de ach-
terkant geven u aan het begin van de 
dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg 
en plezier samengesteld door een uit-
gebreide redactie van personeel en 
vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De opbrengst van de kalender komt 
ten goede aan alle activiteiten die  
vanuit Klooster Wittem worden geor-
ganiseerd. 

(internet:www.kloosterwittem.nl).

De kalender is vanaf 01 oktober af te halen bij Trefpunt, iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Of 
neem telefonisch contact op met:
Dine Mous       0514 581706
Jitske Mous      0514 854899

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

Nij belied oangeande sânwinning yn de Iselmar is 2025 klear

25 maaie hat der in petear west tusken it ministear-
je fan I&W en fertsjintwurdigers fan Geen Zandin-
dustrie IJsselmeer. De Agenda fan dat petear en it 
Verslag steane beide op ús Webside:  https://geen-
zandindustrieijsselmeer.nl/actueel/.

Koarte gearfetting en yndruk:
It ministearje hat in taak krigen en dat is it winnen 
fan jierliks 15 miljoen kuup sân út de Iselmar. Dat 
sân is nedich mei’t de koalysje 100.000 huzen per 
jier bouwe wol. It ministearje ûndersiket op dit stuit 
yn Nederlân allinnich mar de mooglikheden foar 
sânwinning yn de Iselmar. Under oare omdat se te-
folle wjerstân ferwachtsje bij de rivieren. 

Om sânwinne te kinnen is nij belied foar de Iselmar 
nedich. Under it âlde belied hat ús gemeente om-
mers de sânwinning keare kinnen. Dat nije belied 
begjint mei it meitsjen fan in ‘ruimtelijke verkenning’ 
en in plan-MER foar de hiele Iselmar en is 2025 
klear. Der wurdt lykas bij it âlde belied rekken hâlden 

mei wetten en ferdragen en dus mei Natura2000, 
mar it doel is, sjoen de taak fan it ministearje, dat it 
nije belied romte skeppe sil foar sânwinning. It pe-
tear mei ús hat dat net feroare.

Wat kinne wij no en yn de takomst dwaan, en dat 
is neffens de oanwêzigen bij it petear goed slagge: 
sjen litte dat hjir ek in soad wjerstân sit!

Ferfolchaksje
It Comité sil healwei septimber wer gearkomme en 
har beriede oer fierdere stappen. It ministearje siket 
nei in win-win sitewaasje en wol graach dat de diel-
nimmers fan Geen Zandindustrie meiprate oer de 
plannen. Aksjegroep Murns/Aldemardum en Gaas-
terlân Natuerlân dogge dat yn alle gefallen net. Ek 
It Fryske Gea hat har, sjoch it ferslach, sa útlitten.

Comitê Geen Zandindustrie IJsselmeer
Baukje Miedema
0657621330
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Verduurzamen en Duurzaamheid

Op TV en in de kranten wordt voortdurend gespro-
ken over duurzaam. De begrippen lopen dan nog 
wel eens door elkaar.
Het woordenboek zegt: Verduurzamen is: 
1) Bederf tegengaan 
2) Behoeden 
3) Behoeden tegen bederf 
4) Conserveren 
5) Consolideren 
6) Inmaken 
7) Wecken.
Verder horen we over duurzame energie en dat is 
dan: energie afkomstig van natuurlijke bronnen die 
constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, 
waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en 
biomassa. 
Dan is er nog “duurzaam ondernemen” en dat wil 
zeggen dat je als bedrijf op zoek gaat naar een ge-
zonde balans tussen de 3 p's: people, planet en pro-
fit. Je kijkt naar de impact van jouw bedrijf en maakt 
bewuste keuzes, waarbij je oog hebt voor zowel so-
ciale, ecologische als economische belangen.
Maar uiteindelijk komt het er op neer dat wij de bron 
van alles, onze aarde, niet meer uitputten dan dat 
de aarde en de zon ons leveren. Een aantal voor-
beelden: 

• niet méér hout kappen dan dat er groeit. 
• niet méér vis vangen dan dat er bijkomt.
• niet méér olie of gas oppompen dan dat er ont-

staat.
• niet méér co2 uitstoten dan dat er kan worden 

opgenomen door de natuur
• Enz. enz.

Doen wij, als mensheid dat niet, dan is het logisch 
gevolg dat de aarde uitgeput raakt en daardoor on-
leefbaar. 
De organisatie Global Foorprint Network  
(https://www.footprintnetwork.org/)
berekent elk jaar de Earth Overshoot Day op basis 
van 3 miljoen gegevens en statistieken van 200 lan-
den. Met andere woorden, ze berekenen op welke 
dag in het jaar we al meer vis hebben gevangen, 
meer bomen hebben gekapt en meer land hebben 
bebouwd en bewerkt dan de natuur in één jaar tijd 
kan genereren. Niet alleen dat, ook onze uitstoot 
van broeikasgassen zal op Earth Overshoot Day 
al groter zijn dan wat onze oceanen en bossen op 
één jaar tijd kunnen absorberen. Sinds de jaren 70 
verschuift de datum van de Earth Overshoot Day 
consistent in de verkeerde richting. Dit jaar viel het 
op 28 juli.
In onderstaande grafiek kun je zien hoe de uitput-
ting zich ontwikkelt. 
Conclusie: wij zijn aan het potverteren. Wij leven op 
de reserve tank van de aarde. 
Wat kunnen we als individu er aan doen? Op deze 
site staat de mogelijkheid om jouw persoonlijke 
ecologische footprint te berekenen. 
https://www.footprintcalculator.org/home/en
Dan kun je zien hoe jij als individu kunt bijdragen 
aan een duurzame aarde. En natuurlijk weten we 
ook wel dat zoveel mogelijk hergebruik een goede 
zaak is. Maar ook het terugdringen van het gebruik 
van kunststoffen, energie, afval, vlees/vis, vervoer 
en water draagt bij. Onze (klein) kinderen hebben 
tenslotte ook recht op een duurzame aarde.
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Topdag Gaasterlandse heuvelen wandeltocht

Bijna 650 wandelaars.

Eindelijk kon de 8ste editie van de Gaasterlandse heuvelen wandeltocht op Zaterdag 25 juni doorgang vinden 
met prachtig wandelweer.
De voorinschrijving gaf al aan dat de opkomst groot zou zijn.
De dag zelf overtrof alle verwachtingen. Liefst 650 (in 2018:400) wandelaars wisten de weg te vinden naar het 
sportcomplex van de S.V Bakhuizen met deelnemers uit alle delen van Nederland. 
De routes van 7.5- 15 en 25 km vielen zeer in de smaak . Ook de traditionele koffiekraam onderweg was weer 
een voltreffer. Na het ophalen van de welverdiende medaille werd er nog gezellig na gepraat en ervaringen van 
deze mooie wandeltocht gedeeld. Dit evenement  is dan ook niet meer weg te denken uit de wandelagenda. 
We willen iedereen:  de vele vrijwilligers, maar ook de sponsors bedanken voor het welslagen van dit 
wandelevenement.

De volgende editie is gepland in juni 2024. 
Tot dan!!
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Geartenijs

Beste bewoners van Bakhuizen en omstreken,

Zoals de meesten misschien al wel vernomen hebben stopt Sietske Terpstra na jaren van fantastische en onver-
moeibare inzet per september 2022 met haar werkzaamheden als beheerster van M.F.C. de Gearte te Bakhui-
zen. Het bestuur wil haar ontzettend bedanken voor alles wat zij voor de Gearte en daarmee ook voor Bakhuizen 
heeft betekend, we zullen haar enthousiasme en inzet voor het dorpshuis enorm missen.

Het wordt dan ook een hele kluif om deze rol die Sietske op het lijf geschreven is weer in te vullen. Als bestuur 
zijn we nog zoekende over hoe we dit in de toekomst precies vorm willen geven maar we gaan eerst een vaca-
ture uitzetten voor een nieuwe beheerder/beheerster.

Totdat die vervuld is blijft Jany van Amersvoort het fort bewaken, zij is voorlopig het eerste aanspreekpunt en 
houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. 
Zij is te bereiken via telefoonnummer 0514-581259 of e-mail beheerder@degearte.nl

Wij hopen jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en voor vragen kunt u altijd terecht bij één 
van onze bestuursleden:

Jan Boonstra Johan van der Werf
Johannes Konst Janneke Dierdorp
Harmen Bijlsma Kees Postma
Sjoeda Veer Fardau de Jager - Reinstra

Trefpunt

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum in de parochiezaal 
achter de kerk. Het is iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 
uur open. 
U vindt hier een “luisterend oor”.  Er is koffie en u kunt er terecht voor 
een gezellig praatje. Mocht u vragen hebben op het gebied van zorg en 
welzijn kom dan langs.
De vrijwilligers geven u graag advies en willen u helpen bij het vinden 
van een antwoord op uw vragen. 
De kerk is open om u de gelegenheid te bieden in alle rust  te bidden of 
een kaarsje  aan te steken. 
Vanaf 01 oktober is de Gerarduskalender te verkrijgen op Trefpunt.

Het is alweer 10 jaar dat we van start zijn gegaan met Trefpunt.  
Het voorziet duidelijk in een behoefte het is iedere week een gezellig 
samenzijn in de parochiezaal. Daarom willen we op 05 oktober dit een 
beetje feestelijk gaan vieren samen met onze bezoekers. Maar iedereen 
is uiteraard van harte welkom voor een kopje koffie met iets lekker erbij.

De vrijwilligers van Trefpunt.
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Wát een geweldig gevoel!

Het zit erop! Wat hebben we een geweldig IFKS2022 kampioenschap beleefd met ons Bakhúster skûtsje “Frije 
Fûgel” 😃
Eerst het schip klaarmaken voor de wedstrijden, betekent snel & wendbaar maken, maar ook volgens de regle-
menten van de IFKS. Vervolgens inzeilen met ons FF-zeilteam. De eerste keer zeilen met de volledige beman-
ning is een les voor iedereen, wat is de positie aan boord & hoe is omgang met elkaar. Wat betekent eigenlijk 
goed & slim teamzeilen & wedstrijdzeilen? Hoe verdedigen we ons en hoe vallen we aan? Hoe gaan we om met 
succes, maar ook hoe herpakken we, herstellen we, gaan we om met nederlagen… dit zijn zomaar enkele voor-
beelden van onze trainingen & gesprekken die we voor en na het zeilen met elkaar hebben. Alles is erop gericht 
om plezier te hebben en sterker & beter te worden!
De top van de C-klasse is sterk en niet zomaar weg te poetsen. We startten in Hindeloopen op zee in de achter-
hoede, maar wisten ons naar voren te zeilen en als 6de over de streek te komen. Volgende dag waren we sterker, 
na een mooie start hebben we met vele skûtsjes gestreden, zo ook een hard protest bij de onderboei, we werden 
sterker & sterker en finishten als 2de 😃
Heeg was zwaar, we lagen 2de bij de bovenboei, maar kregen een aanvaring, dit was pijnlijk en een dure les… 
Gelukkig was Sloten weer een prachtige strijd, vanuit achter zijn we naar voren gezeild met steeds een plekje 
naar voren, erg tevreden waren we op ons 5de finish-schot! Daarna een lastige wedstrijd in Echtenerbrug. Hier 
eindigden we toch nog op een 7e plaats. Vervolgens op Lemmer, waar we 2de😄 werden. Helaas werd de laatste 
wedstrijd afgelast wegens te weinig wind, omdat we het gevoel hadden dat het een 1tje zou worden 😌 was dit 
erg jammer.
Wát een leuke & leerzame IFKS-week hebben we achter de rug, haha dit smaakt naar meer!

Het naseizoen is begonnen, we gaan met een goed gevoel het schip klaarmaken voor de laatste wedstrijden en 
sponsordagen van dit jaar (denk bijvoorbeeld aan de slotwedstrijd op 8 oktober 2022)
Nogmaals veel DANK aan onze sponsoren, toeschouwers en hulp van liefhebbers & vrijwilligers om te komen 
waar we nu al zijn…

Onze Fûgel spreidt steeds verder z’n vleugels en gaat door!!!
Jeroen Mous & FF-zeilteam
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Start seizoen 2022/2023 
 

Het nieuwe sportseizoen bij Sportfederatie BEO gaat weer van start!  
 

Om jong en oud, in en om Bakhuizen, kennis te laten maken met verschillende sporten, vindt u hieronder de 
trainingstijden per sport. 

 
Iedereen mag gratis en vrijblijvend 2x deelnemen aan een les of training naar keuze.   

 

De meeste trainingen en lessen vinden plaats in M.F.C. de Gearte te Bakhuizen. 
(de ingang bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.) 

 
Volleybal: 

Betreft Dag + tijd Leeftijd 
Mini’s/CMV Maandags van      16.00 - 17.00 en  

                                17.00 - 18.00 uur 
Vanaf 7 jaar/groep 4/5/6 
Groep 7/8 

C-jeugd Dinsdags van ovb 18.30 - 19.30 uur 11 – 13 jaar 
B-jeugd BEO/NOK Maandags van      17.45 - 19.00 uur 

(1e helft Bakhuizen, 2e Oudemirdum) 
13 – 15 jaar  

Dames 1 Dinsdags van         19.30 - 21.00 uur  
Dames 2 Woensdags van    19.00 - 20.30 uur  
Dames 3 Woensdags van    19:00 - 20.15 uur  
Dames recreanten Woensdags van    20.15 - 21.30 uur  
Heren 1 Woensdags van    20.30 - 22.00 uur  

 
Gymnastiek: deze lessen vinden allemaal plaats in M.F.C. de Gearte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
Kom gerust langs en neem meteen uw sportieve outfit mee!  

Zo maakt u kennis met enthousiaste leden en trainers en wie weet bent u straks één van onze nieuwe sporters. 
 

Meer info vindt u op www.sportfederatiebeo.nl of mail gerust met vragen naar info@sportfederatiebeo.nl  
 

Hopelijk zien wij u of uw kinderen een keer gezellig aanwaaien! 
 
 

------   !!! WE ZOEKEN NOG EEN TRAINER VOOR DE C-JEUGD, DAMES 3 EN RECREANTEN !!!   ------ 
(mail naar info@sportfederatiebeo.nl) 

Betreft Dag + tijd Leeftijd 
Peuters Woensdags van   13.30 - 14.15 uur Vanaf 2,5 jaar 
Kleuters Woensdags van   14.15 - 15.00 uur 4-5 jaar 
Jeugd Woensdags van   15.00 - 16.00 uur Gr. 3, 4 en 5 
Jeugd Woensdags van   16.00 - 17.00 uur Gr. 6, 7 en 8 
Seniorengym v.a. okt. 
Zie allerlaatste oproep! 

Donderdags van    9.15 - 10.15 uur 50+ 
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 Dorpshulp BMRH
Telefoon: 06 514 44 556

e-mail: dorpshulpbmrh@gmail.com
website: www.bakhuizen.nl

WANDELEN.
Dorpshulp biedt voor de oudere wandelaar elke dinsdagochtend om 10 uur een gezelligheidswandeling aan.
Deze wandelingen in groepsverband zijn niet lang en moeilijk maar gewoon bedoeld om mensen in beweging 
te houden. Goed voor lichaam en geest. Na afloop komt de club bijeen in de Gearte om een kopje koffie/thee te 
drinken en een praatje te maken.
De groep heeft ruimte voor meer deelnemers hebben. Je kunt je aanmelden bij
Marchien van Schie (0682560729)
of bij
Feli Visser (0628724080)

(DUO)FIETSEN
Dorpshulp beschikt over een prachtige elektrisch aangedreven duo fiets. Grappig genoeg zijn er genoeg vrijwilli-
gers om iemand die niet meer zelfstandig fietst te begeleiden.
Maar er is toch nog schroom om er gebruikt van te maken. Onze ervaring is dat als iemand over deze drempel 
heen is hij of zij graag vaker wil fietsen. Onze uitnodiging is dan ook ga een keer mee met de duo fiets en ervaar 
het enorme plezier dat je dan beleefd.
Echtparen kunnen uiteraard ook gebruik maken van de duofiets.
Kortom ga fietsen met de duo fiets en reserveer de fiets bij:
Bertus Mous (0681472079) of Sietze de Boer (0621376525)

TEKENEN OF SCHILDEREN
Uiteraard gaat deze activiteit weer door, maar nu is het even pauze voor de zomer! Op 6 september om 14.00 
uur in De Gearte is de volgende middag gepland. Als je interesse hebt bel dan even met: 
Marchien van Schie :  tel. 06 825 60729 of Mieke Otten: tel. 0650412815
En denk er aan: ook beginners kunnen hier aan de slag met hulp van Mieke en Marchien!

OPROEP
De klussenservice heeft door omstandigheden een nieuwe coördinator nodig. Wie wil komen helpen? Bel even 
met Theo van Schie tel: 0622309073.

WANDELEN, SCHILDEREN en FIETSEN met DORPSHULP, DOEN !!!

 

Dorpshulp Bakhuizen Mirns Rijs Hemelum
Foar Elkoar Mei Elkoar

 »  Mantelzorg-ondersteuning, buddy
 »  Duofiets
 »  Hulpvervoer
 »  Klussen in en rondom huis
 »  Hulp met computer, tablet of

 smartphone
 »  Administratie en financiën
 »  Wandelclub
 »  Gezellige middag
 »  Verwijzing naar andere instanties

Wat een leuke club! Iedereen in onze dorpen kan 
iets voor een ander betekenen, en iedereen heeft 
wel eens hulp nodig. Nog geen lid? Hierboven zie 

je wat de activiteiten van Dorpshulp zijn. Daar wil je 
toch ook aan meedoen? Dus mail of bel ons gerust 
als je lid wilt worden of als je iets wilt vragen.

VOOR INFORMATIE OF LID WORDEN

TEL: 06 514 445 56
EMAIL: DORPSHULPBMRH@GMAIL.COM

POSTADRES: J. NAGELHOUTLAAN 41
8574 SR BAKHUIZEN

WEBSITE: WWW.BAKHUIZEN.NL
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Jeu de Boules

Zo ziet het nieuwe onderkomen er uit van de Jeu 
de Boulesvereniging.

Een mooi stukje werk van de leden, gemaakt van 
een container.

Nu wachten we nog  op  nieuwe leden!

Voor inlichtingen kun je terecht op 

nummer 0657611045-- 0617560651

Fiets

WIE MIST ZIJN FIETS?

Een union damesfiets en een vouwfiets. 
Staan op de nagelhoutlaan 18.

De bal rolt weer

KOM VOETBALLEN BIJ DE 
 V.V.BAKHUIZEN IN DIT JUBILEUMJAAR

waarin de voetbalclub 100 jaar bestaat.

Nieuwe leden zijn van harte welkom van klein tot 
groot bij diverse teams. 
Je speelt op zaterdagmorgen/middag of vrijdag-
avond.
Je kunt ook eerst een training vrijblijvend meedoen 
natuurlijk.
Ook worden er weer diverse activiteiten georgani-
seerd.

Dames, Heren , Jongens en Meisjes 
 

meld je snel aan 

of vraag inlichtingen
bij de secretaris Marco van der pal tel.06-46136816

Het busreisje op dinsdag 13 september naar  
Volendam en de Zaanse Schans - Marken gaat 

door!!

Kosten voor de hele dag € 64,-- 

Wij verzoeken U vriendelijk dit bedrag over te  
maken naar :
KBO FRYSLAN afdeling Bakhuizen
NL38 RABO 0305059424 vóór 26 augustus.  
Er kunnen zich nog steeds mensen opgeven.

Hâld Moed·Cidery út Fryslân 
Dinsdag 20 september. aanvang 14.00 uur Gearte.

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 VV-agentschap en een 
verkooppunt van lokale en FairTrade producten.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door cliën-
ten van EspecialCare, die daar een werk/leerplek 
hebben en op deze manier hun eigen plaats in de 
maatschappij krijgen.
Hebt u vervoer nodig meldt dit dan even bij het be-
stuur.

Rabo clubsupport Alleen leden van de bank kunnen 
stemmen.
Per lid mag je drie stemmen uitbrengen maar wel 
op 3 verschillende clubs.
Leden mogen stemmen vanaf 5 september tot en 
met 27 september.

De KBO PCOB Bakhuizen wil Uw stem ook graag!!
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Notulen Algemene Leden Vergadering Dorpsbelang BMR op 9 mei 2022 

1. Opening en vaststellen agenda 
Bram Boehlé vervangt voorzitter Wink Blomsma omdat deze herstellende is van een 
ski-ongeluk en buikoperatie. Bram heet de mensen welkom waarbij de vergadering is 
geopend. 
 
Nieuwe wijkagent Patrick Botting 
We hebben een nieuwe wijkagent die zichzelf ook al even in de Op ‘e Hichte heeft 
voorgesteld. Hij is op de ALV aanwezig en stelt zich nogmaals voor. Patrick is de opvolger van Dirk 
Heebing, is 57 jaar en komt uit Hindeloopen. Hij heeft alle dorpen van Gaasterlân Sleat onder zijn hoede. 
Er wordt gesproken over de manier van toezicht houden en Patrick geeft aan dat zijn insteek is om zijn 
collega’s zoveel mogelijk te motiveren uit de auto te komen en in de wijk zichtbaar te zijn, wat uiteraard ook 
voor hemzelf geldt. Daarnaast hoopt hij in de toekomst op het gebied van politiewerk iets toe te kunnen 
voegen op de ALV.  

Bouw huizen aan de Heer Jacobstraat 
Bram deelt mee dat er op de dag van de ALV een mail is binnengekomen van Dynhus. Zij geven aan dat, 
door de sterk gestegen bouwkosten het niet mogelijk blijkt de huurwoningen op de Heer Jacobstraat te 
realiseren binnen het betaalbare segment van de sociale huursector. Dynhus gaat daarom niet bouwen. Zij 
hebben wel een voorlopig akkoord met aannemer Agricola uit Warns om het bouwplan over te nemen en  
4 woningen in de koopsector te bouwen. Dorpsbelang is hier niet blij mee en laat het hier niet bij zitten. 

2. Notulen ALV 4 oktober 2021 
De notulen worden vastgesteld zonder opmerkingen vanuit de zaal. 

3. Financieel verslag 2021 
De kascommissie, bestaande uit Jitske Mous en Suzanna Bekkema, geeft aan dat alles er netjes uit zag. 
Er zijn verder geen vragen. De nieuwe kascommissie bestaat uit Suzanna Bekkema en Margriet Dijkstra. 
 
Over de begroting 2022 wordt nog verteld dat er een uitgave van 1.000 euro in zit t.b.v. de restauratie van 
de kerktoren. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt. 

4. Activiteiten 2021 
Bram slaat dit onderdeel per abuis over maar er komen ook geen opmerkingen over. 

5. Samenstelling Bestuur Dorpsbelang 
De nieuwe bestuursleden Gertjan van de Ree, Etty Visser – de Groot, Peter Bos en Betty Kelderhuis 
worden benoemd zonder bezwaar. Gertjan is de nieuwe penningmeester, Betty de nieuwe secretaris, Etty 
is bestuurslid en vertegenwoordigt Mirns en Peter is bestuurslid. 

Bram en Ruud krijgen uit handen van Betty en Gertjan een bos bloemen en een cadeaubon als bedankje 
voor hun inzet in het bestuur. 

6. Jaarlijks gesprek met contactwethouder 
Bram vertelt kort dat Dorpsbelang BMR elk jaar een overleg heeft met de contactwethouder om actuele 
punten te bespreken. Punten die zijn besproken:

a. Infrastructurele punten 
Wytlânspaed, Fietspaden, ontsluitingsweg vanaf de Burde. 
Het Wytlânspaed wordt door de gemeente 2 à 3x per jaar geïnspecteerd en herstelt. Er wordt 
verder geen actie ondernomen. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat een bewoner zelf een gat 
heeft gevuld met kapotte dakpannen omdat de gemeente helemaal niet langs komt. De gemeente 
gaf zelf in het gesprek aan dit toch echt wel te doen en roept ook vooral op om gaten te melden 
via een Fixi-melding. Rob Verhage geeft aan dit te hebben gedaan waarop het gat binnen een dag 
werd gedicht. Verzoek is om vooral zelf geen gaten te herstellen maar dus een melding te doen. 
Dit kan via de app van De Fryske Marren en via de website. Komt u hier niet uit, neem dan gerust 
contact op met het bestuur van Dorpsbelang. 
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Vanuit de zaal werd nog de vraag gesteld of er een hondenpoepcontainer geplaatst kan worden 
omdat er veel hondeneigenaren lopen. Bram geeft aan dat dit waarschijnlijk lastig wordt maar het 
bestuur zal dit aankaarten.  
 
Voor de ontsluitingsweg vanaf de Burde is een analyse gemaakt met verschillende mogelijke 
routes. De gemeente heeft ondertussen opdracht gegeven een rapport te maken waarbij ook de 
kosten worden uitgewerkt. Hier is nu het wachten op. 
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er al 65 jaar wordt gevraagd om een fietspad langs de 
Smitsleane/Breelenswei. Dit is besproken met de gemeente. Zij hebben zelf geen geld beschikbaar 
hiervoor maar hebben een subsidie-aanvraag lopen bij de provincie. 

b. Voortgang Vermillion gasboringen 
De resultaten van het onderzoek blijven 5 jaar eigendom van Vermillion en zij delen deze niet, ook 
niet met de gemeente. Vooralsnog zullen we dus niet weten wat de uitkomsten zijn.  

c. Woning aan de Gaestwei 4 
Het bestuur heeft de gemeente dringend verzocht iets te doen aan de verpaupering op dit adres. 
De bewoonster is echter onvindbaar. Ze heeft een adres op één van de eilanden wat er precies 
zo uitziet. Ook daar woont zij niet maar ze betaalt wel de gemeentelijke belastingen. Zolang er 
geen instortingsgevaar of brandgevaar is en deze mevrouw niet gevonden kan worden, geeft de 
gemeente aan niet veel te kunnen doen. De situatie wordt regelmatig beoordeeld en men is nog 
steeds op zoek naar deze mevrouw. 

d. Windmolens bij boerenbedrijven / Omgevingswet en omgevingsvisie 
Er is een paraplu-bestemmingsplan in de maak om maximaal 3 windmolens met een ashoogte van 
15m toe te staan bij percelen met agrarische bestemming. Hier zitten de nodige aanvullende eisen 
aan vast. Dorpsbelang BMR heeft ingesproken bij het Petear hierover, tegen dit voorstel. Het plan 
zal echter waarschijnlijk wel goedkeuring krijgen. 
Ook in het kader van de omgevingsvisie van De Fryske Marren heeft Dorpsbelang een zienswijze 
ingediend en ingesproken in het petear. 

Mochten er mensen zijn die meer details willen weten van de besproken onderwerpen, dan kan een verslag 
opgevraagd worden via dorpsbelangbmr@gmail.com of neem contact op met één van de bestuursleden. 
Vanuit de zaal komt nog de vraag of er mogelijkheden zijn om te sparren met bestuursleden over bepaalde 
onderwerpen. Men kan de bestuursleden uiteraard altijd aanspreken. Daarnaast zijn er mogelijkheden om 
commissies te vormen die zich bezighouden met een specifiek onderwerp. Bewoners die daar behoefte aan 
hebben kunnen zich melden bij het bestuur.

7. Rondvraag en wvttk 
Tryntsje Stienstra geeft aan dat er veel besturen binnen BMR zijn waarin Wink Blomsma en Bram Boehlé 
zitten. Dat lijkt haar geen goed ding. Haar vraag is of het goed is hier aandacht aan te besteden. Bram en 
Ruud geven aan dat zij herhaaldelijk vragen om nieuwe bestuursleden maar dat die niet te vinden zijn. 
Daarnaast geeft Bram aan daarom ook op te houden met het bestuur van Dorpsbelang BMR. 

- Rob Verhage heeft n.a.v. de oproep om nieuwe bestuursleden bij de vorige ALV, gezinnen op de 
Rysterdyk benadert en hier signalen gekregen dat er mogelijk een drempel is die mensen ervan 
weerhoudt zich aan te melden. Hij zou dit graag met het bestuur bespreken.

- Rob Verhage geeft n.a.v. Suzanna Bekkema haar presentatie aan dat hij zich zorgen maakt over 
bomenkap op verschillende plekken aan de rand van Bakhuizen. Bijvoorbeeld op de Rysterdyk en de 
Koaiwei. Hij zou graag zien dat hiermee opgehouden wordt.

- Vanuit de zaal wordt gemeld dat er melding is gedaan bij de gemeente, met de vraag of het voetpad 
achter De Simmen breder gemaakt kan worden. Er is toegezegd dat dit gaat gebeuren. 
  

8. Presentatie Suzanna Bekkema “stappen en kansen energietransitie” 
Suzanna is bewoner van Bakhuizen en programmamanager Klimaat en energie bij de Friese Milieu 
Federatie (FMF). Zij geeft een presentatie over klimaatverandering en energie. Ze maakt duidelijk waar de 
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opwarming van de aarde door komt, wat er gebeurt als we zo doorgaan als nu en wat we kunnen doen om 
het tij te keren. Haar boodschap is duidelijk: er is actie nodig!  

9. Presentatie Johan Lukkes van Tûk Wenjen 
Johan is projectleider bij het energiebesparingsproject “Tûk Wenjen” van De Fryske Marren. Hij verteld 
over de visie van de gemeente en de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het verduurzamen van 
je woning. Kijk hiervoor ook vooral op de website van Tûk Wenjen. 

Tûk Wenjen biedt o.a. een zeer voordelige energiescan van je huis aan, waarbij een groot deel van de 
kosten wordt betaald door de gemeente. Het is een onafhankelijk advies maar vanuit de zaal komen 
vragen hierover. Men heeft ervaringen met een partij die duidelijk niet onafhankelijk was. Het gaat om 
voorvallen uit 2017. Johan geeft aan dat de gemeente hierop actie heeft ondernomen en er niet meer wordt 
samengewerkt met deze partij. Bovendien proberen zij sindsdien nog meer te controleren of de partijen 
waar ze mee samenwerken, wel echt onafhankelijk zijn 

10. Start project energie en verduurzaming 
Betty kondigt aan dat zij en Peter een project zijn begonnen om onze bewoners te ondersteunen met 
informatie bij het verduurzamen van hun woning en het besparen op de energie. Aanwezigen krijgen nog 
kort de mogelijkheid om op geeltjes te schrijven waar zij informatie over zouden willen hebben of waar zij 
met hun woning mee bezig zouden willen. Hier wordt goed aan voldaan. Samen met de uitkomsten van 
een enquête bij de Op ‘e Hichte van juni 2022, zal bekeken worden waar onze bewoners behoefte aan 
hebben zodat we daar zoveel mogelijk op in kunnen spelen. 

Wat vind jij van het werk van Dorpsbelang BMR?

Dorpsbelang doet een heleboel, maar dat is samen te vatten onder de titel: zorgen voor de 
behartiging van de algemene belangen van de inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs.
We kunnen ons voorstellen dat onze leden graag hun mening willen geven over wat we doen 
en hoe we dat doen. De samenstelling van het Bestuur is veranderd en aanzienlijk verjongd. 
Dat betekent natuurlijk een nieuwe frisse aanpak! Wil je daarin meepraten of je mening ge-
ven? Laat het ons weten door een email te sturen aan dorpsbelangbmr@gmail.com .

Of nog beter: wil je zelf meepraten? Meld je dan aan als kandidaat-lid van het bestuur. Er is ruimte voor nieuwe 
bestuursleden, ook al omdat Wink Blomsma in het voorjaar aftreedt. 

Wat vind je van het werk van de redactie van Op 'e Hichte?

Onze dorpskrant is de spreekbuis voor inwoners, instellingen en bedrijven van onze dorpen. Voor het bestuur 
van Dorpsbelang is de krant het primaire middel om de leden te informeren. Misschien heb je suggesties voor,  
of vragen aan de redactie. 
Stuur dan een email aan op.e.hichte@bakhuizen.nl 

Of beter nog: wil je zelf meedoen? 
Meld je dan aan als kandidaat redactielid. 
Er is ruimte voor verscheidene redactieleden. 

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?
Stuur even een mailtje naar dorpsbelangbmr@gmail.com en je ontvangt het aanmeldingsformulier. 
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Hondenpoep

Heerlijk om in deze mooie omgeving een hond te hebben en samen lekkere naar buiten te gaan. Er zijn voldoen-
de plekken om uw hond uit te kunnen laten. Eer is alleen een klein probleem. U hond vindt uitlaten een must om 
zijn of haar behoefte te kunnen doen. Dit is een natuurlijke zaak en is ook de reden dat uw hond ook lekker naar 
buiten wil. 
En juist dit kan leiden tot enige problemen. Hondenpoep!
Het hoeft helemaal geen probleem te zijn. Hoe simpel is het om even de hondenpoep in een poepzakje op te 
ruimen en het zakje in een prullenbak of thuis in de container weg te gooien. Prima toch. Niemand heeft dan last 
van uw hond en een ieder kan weer lekker door het gras lopen zonder in de poep te stappen. 
De spelregels zijn ook simpel. Binnen het dorp opruimen en daarbuiten mag het blijven liggen. Hoewel opruimen 
beter is en zeker wanneer uw hond heeft besloten te gaan poepen op grasstroken of ingang van woningen. Ook 
boeren zijn niet blij met hondenpoep. Hierin kunnen bacteriën zitten die gevaarlijk zijn voor het vee. Dus poepen 
in een weiland moet u altijd voorkomen of even goed opruimen.
Kinderen die uw hond uitlaten zullen zich ook hieraan moeten houden. Even leren hoe het moet en het als een 
normaal iets aan uw kind overbrengen. Pas als uw kind dit kan en automatisch zal doen is het uitlaten van de 
hond door uw kind super.
Mijn vraag aan u is om uw hond geen overlast te laten bezorgen aan anderen en u de verantwoordelijkheid 
neemt hondenpoep op te ruimen. Dan is iedereen weer tevreden.

HOND DIE POEPT = EVEN OPRUIMEN!

Red.: Inmiddels zijn er verscheidene bakken in het dorp waarin de zakjes met hondenpoep gedeponeerd kun-
nen worden. Op het Wytlanspaed is onlangs een nieuwe bak geplaatst (zie foto).

Tentoonstelling 100 jaar v.v. Bakhuizen

De voetbalvereniging Bakhuizen bestaat in 2023 100 jaar. 
Dat willen we natuurlijk uitgebreid vieren en wel in het  Hemelvaart weekend van 18-19 en 20 mei 2023.

Tijdens deze dagen wordt er een tentoonstelling georganiseerd.
Voor deze tentoonstelling vragen we FOTO'S – KRANTEKNIPSELS -

DIA S – FILM'S – ATRIBUTEN  ETC. IN BRUIKLEEN. ALLES IS WELKOM.
Hebt u wat liggen of weet u iemand met herinneringen uit vervlogen

 tijden dan kunt u dat aanmelden bij:
Minke Molenaar-Bult. Tel: 0514-581624 of 06-11334530



2726 Op ‘e Hichte September 2022

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  

 

 
Yoga en voetreflexmassage in een!

Nicolette van Oortmerssen en Anja van der Werf zijn 
een leuke samenwerking begonnen.

We bieden een yin yoga én voetreflexmassage met 
healing aan voor een unieke en rustgevende beleving.
Wij organiseren elke maand een 2 uur durend event.

Locatie de Treemter in Balk.

We starten weer in september, heb je interesse?
Neem even contact op met Nicolette of Anja

Nicolette 06 53 77 84 74
Anja 06 27 31 76 51
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De Zonnebloem afdeling Bak-
huizen/Hemelum/Koudum is 
al vele jaren zeer actief.
Een bezoek aan het tuincen-
trum, samen eten of een boot-
tocht zijn al die jaren een vast 
item op de kalender geweest. 
Deze activiteiten én huisbe-
zoek worden door een team 
van enthousiaste vrijwilligers 
georganiseerd. Dit is bedoeld 
voor deelnemers met een  
lichamelijke beperking, die door de inzet van onze vrijwilligers ook leuke sociale activiteiten buiten de deur kun-
nen doen.  

Afgelopen jaren zijn er helaas door Covid-19 minder activiteiten geweest, ook zijn er leden van het organise-
rende team gestopt. Hierdoor staat het voortbestaan van de Zonnebloem afdeling onder druk.  Immers zonder 
vrijwilligers die zich willen inzetten voor het bedenken en organiseren van een jaarprogramma is er geen Zonne-
bloem! En dat zou voor onze bijna 150 deelnemers in de dorpen een groot gemis zijn. 

We komen dan ook graag in contact met mensen die de schouders eronder willen zetten zodat de Zonnebloem 
kan blijven. Hou je van organiseren of vind je het leuk om achter de schermen de administratie op orde te 
houden? Of krijg je energie van vrijwilligers koppelen aan mensen die huisbezoek willen? Meld je dan aan! En 
maak dat het mogelijk blijft om in onze dorpen de deelnemers mooie en gezellig momenten te bezorgen.  Je 
krijgt ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken met de diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij 
de Zonnebloem. 

Laat de Zonnebloem niet vallen en neem contact op via email voor meer informatie: 
m.vansonsbeek@zonnebloem.nl . 
Kijk ook eens op:  https://www.zonnebloem.nl/ bakhuizen-hemelum-koudum  Alleen samen kunnen we verder! 

Meld je aan bij Mirjam van Sonsbeek 
mirjam.vansonsbeek@zonnebloem.nl
of www.zonnebloem.nl/bakhuizen-
hemelum-koudum

Er kan zoveel meer 
dan je denkt

We zoeken bestuurs-
leden in Bakhuizen/
Hemelum/Koudum

De Zonnebloem is
op zoek naar jou

Maak het verschil en help iemand op weg!

Stel je eens voor dat je nieuw bent in een vreemd land, de taal nog niet 
spreekt en weinig begrijpt van wat er van je wordt verwacht. De kinderen 
moeten naar school, maar hoe werkt dat? Het vuilnis gaat hier in containers, 
maar wat daarna? Dan is het een wereld van verschil of iemand je op weg 
wil helpen. Iemand die naast je staat op moeilijke momenten en je uitlegt hoe 
je de dingen zelf kunt gaan regelen. 

VluchtelingenWerk De Fryske Marren zoekt met spoed 
vrijwilligers die nieuwkomers een steuntje in de rug wil-
len geven.

Als maatschappelijk begeleider ondersteun je nieuwkomers. Dat kan een alleenstaande zijn, maar ook een 
gezin. Idealiter wonen jullie bij elkaar in de buurt en treffen jullie elkaar wekelijks. De begeleiding betekent ver-
trouwen opbouwen en samen praktische zaken regelen. Veel zaken die voor een Nederlander vanzelfsprekend 
zijn, maar waar een nieuwkomer moeite mee heeft. Als vrijwilliger krijg je ondersteuning van de teamleiders op 
het kantoor in Joure. Bovendien zijn er collega maatschappelijk begeleiders. Je hoeft het dus zeker niet alle-
maal alleen te doen. Een opleiding of ervaring met begeleiden is niet nodig. De wil om er voor iemand anders 
te zijn, is het belangrijkst. De rest leer je bij ons, via gratis trainingen en in de praktijk. Gemiddeld kost het je 
2 à 3 uur per week.

Interesse? Stuur een bericht naar ebrinkhuis@vluchtelingenwerk.nl Je hoeft alleen aan te geven dat je interes-
se hebt om als vrijwilliger aan de slag te gaan. We nodigen je dan uit om kennis te komen maken. Hopelijk tot 
snel!
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Praktijk Wa Wit 
Praktijk voor psychodynamische therapie en coaching 

Mijn naam is Wietske Witteveen en vanaf januari open ik de 
deur van mijn praktijk aan huis. 

Ik sta klaar voor iedereen die een steuntje in de rug kan 
gebruiken of aan zichzelf wil werken. 

Loop je rond met klachten zoals: 

¨ Negatief zelfbeeld 
¨ Faalangst 
¨ Depressieve gedachten 
¨ Burn-out klachten 
¨ Relatieproblemen 

of zit je ergens anders mee waar je graag verandering in wilt 
brengen, dan kun je bij mij terecht. 

Samen kijken we naar de mogelijkheden. 
Jij bepaalt het doel en ik geef je de tools aan om daar te 
komen. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak bel je: 
06-46422229 of ga naar www.praktijkwawit.nl

Wietske Witteveen 
Praktijk Wa Wit 
Rysterdyk 3 
8574 TA Bakhuizen 

www.praktijkwawit.nl 
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24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan 
voor u klaar!

  0515 - 46 18 71    

 TeamOudemirdum@mijnantonius.nl    

    mijnantonius.nl/thuiszorg

Thuis als het kan, in het ziekenhuis 
als het moet. Welke zorg u ook nodig 
heeft, wij zijn er voor u. Antonius, 
voorheen Thuiszorg Zuidwest 
Friesland, biedt alle soorten  
zorg aan huis, zoals verpleging, 
persoonlijke verzorging, nachtzorg 
én gespecialiseerde zorg. 

Dankzij de korte lijnen met ons 
ziekenhuis kan er thuis heel veel.  
En als zorg thuis niet kan? Dan helpen 
we u in ons ziekenhuis in Sneek. 

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis 
kunt blijven wonen óf eerder uit het 
ziekenhuis weer naar huis kunt. 

Immie Zijlstra is 
wijkverpleegkundige in uw buurt
Welke zorg u ook nodig heeft, zorg-
team Oudemirdum is er voor u en uw 
naasten. Immie komt graag bij u langs 
voor een vrijblijvend gesprek. Want 
ook u verdient optimale zorg, precies 
op maat.

Afgelopen 18 augustus 
waren 

Bertus en Vroni Postma 
50 jaar getrouwd.

Dit werd niet onopgemerkt gepasseerd zonder dat 
bij Oan è Feart vele vlaggen waren uitgehangen en 
de brievenbus bij het gouden paar was volgestort 
met kaarten.
Doordat we midden in de vakantieperiode zitten 
was er geen mogelijkheid voor het muziekkorps  
Euphonia een mooie aubade te brengen.
Maar Sjors Postma kwam even na 06.00 uur in de 
ochtend met groot materieel een stellage brengen 
welke mooi voor het huis van Bertus en Vroni werd 
neergezet.
Duidelijker kon het niet worden weergegeven.
's Avonds werd deze heugelijke dag met het hele 
gezin gevierd.

50 jaar getrouwd

De scholen zijn weer begonnen!  

Wist je dat direct na de zomer- 
vakantie het risico op een ernstig  
ongeluk bij fietsende scholieren tot 
12 jaar twee keer zo groot is als in de 

rest van het jaar? 

Let daarom extra op je snelheid.
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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:

op.e.hichte@bakhuizen.nl
blomsmahennie2@gmail.com

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
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Kopij

Maak je iets leuks mee,  
of heb je iets anders te melden;

stuur het in 
voor de volgende Op ‘e Hichte 

 
19 oktober vóór 2022 

naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl
 of

dorpsbelangbmr@gmail.com
of

blomsmahennie2@gmail.com

De volgende editie verschijnt rond 

28 oktober 2022

Heb je vragen, opmerkingen of  
wil je een stukje plaatsen?

Neem gerust even contact op met Hennie
tel.: 0655307860

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  . . . . . . . . . . . . . . . 09 001 127 112
Dorpsbelang BMR  . . . . . . . . . . . . 06 154 11 643
Dorpshulp BMRH  
• Voor vervoer . . . . . . . . . . . . . .06 183 00 000
 of 06 533 50 136
• Voor overige hulpvragen  . . . .06 514 44 556
• Voor Duofiets  . . . . . . . . . . . . .  0514 581 706
Buurtzorg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06 536 75 488
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

De kersteditie van Op 'e Hichte verschijnt rond 
16 december.

Sommige feestelijke evenementen zijn dan net 
geweest of rond bovenstaande datum. 

Wil je graag een evenement melden voor b.v. de 
Kerst of Sinterklaas, laat het dan weten voor 

19 oktober 2022.

Dan nemen we het op in de 
oktoberkrant.

De kerst Op 'e Hichte




