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Nieuwjaar!Nieuwjaar!

U kunt weer terecht voor een herhaalprik tegen  
Corona in de Klink te Koudum. Hiervoor hoeft u 
geen afspraak te maken.

Iedereen van 12 jaar en ouder die de basisserie 
heeft afgerond, kan de herhaalprik krijgen. Dit kan 
vanaf 3 maanden na je laatste coronaprik of co-
ronabesmetting. 
Het verzoek om een identiteitsbewijs mee te ne-
men. Een mondkapje is verplicht.

Koudum 
De Klink Dominee L. Tinholtstraat 1, Koudum
• 23 december:   10.00 – 17.00 uur

Bakhuizen
MFC De Gearte: Sint Odulphusstraat 69
• 23 december:   9.00-17.00 uur
• 6 januari 2023:   9.00-17.00 uur 
• 20 januari 2023:  9.00-17.00 uur 
• 3 februari 2023:   9.00-17.00 uur
meer info: 
https://www.ggdfryslan.nl/coronavirus/vaccinatie/
locaties/#section-enkelekolomtekst-pop-uplocaties

In Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum kunnen in-
woners gebruik maken van vervoer door vrijwilli-
gers.

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). 

Deze mensen kunnen gebruik maken van vervoer 
bij bijvoorbeeld:
- bezoek aan een ziekenhuis;
- deelnemen aan bepaalde activiteiten;
- bezoek aan een arts, fysiotherapeut;
- bezoek aan de kapper, etc.

Als u vervoer nodig heeft kunt u bellen met de  
coördinatoren 
Jaap Hogeboom, tel. 06 533 501 36.

Na 01-01-2023
Tineke Dekker, telefoon 06 48 74 00 40
Graag enkele dagen van tevoren bellen.

Voor het gebruik van de vervoerdienst moet u een 
bijdrage betalen van € 0,25 per kilometer.
U betaalt bijvoorbeeld voor een bezoek aan het  
ziekenhuis in Sneek € 18,50, heen en terug.

Bakhústerheech Sjongers

Uitnodiging voor de Kerst Sing-in op dinsdag  
20 december om 20.00 u in de Gearte.

De Bakhústerheech Sjongers zingen voor u liede-
ren om alvast in de Kerstsfeer te komen. 
Corona heeft 2 jaar dit gebeuren dwars gezeten, 
dit jaar hopen we er weer vol voor te gaan, wat zou 
het mooi zijn, als we dat voor een zaal vol mensen 
mogen doen.

Wij zorgen voor de koffie/thee, een mooie aankle-
ding van de zaal en de muziek u bent ons dankbaar 
publiek.
Buiten de liedjes die wij zingen is er ook altijd een 
meezing repertoire, dus net stinne mar der hinne.
Tot ziens op 20 december

Vrijwilligersvervoer BMRH

Sieger Schotanus stopt op 31 december 2022 als 
coördinator van het vrijwilligersvervoer.

Zijn plaats wordt ingenomen door Tineke Dekker.

Per 1 januari kunt u voor vervoer bellen met: 

Jaap Hogeboom, telefoon 06 53 35 01 36 

Tineke Dekker, telefoon 06 48 74 00 40
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Frau Engelmeier 

Soms doe ik boodschappen in Duitsland. Ook tank 
ik dan natuurlijk meteen de auto even vol. Mijn 
maandelijkse tochtje drukt de kosten aanzienlijk en 
bovendien heb ik elke keer weer een soort avontuur. 
Want hoeveel Duitsland en Nederland ook op elkaar 
lijken, je komt er toch in een andere wereld terecht. 

Een wereld die ik in sommige opzichten erg prettig 
vind. Doorgaans hoffelijker, rustiger, gemoedelijker, 
ouderwetser, stiller. Behalve op de Autobahn. Maar 
ook de Autobahn kent z’n eigen charme. Ik bewaar 
heel goede herinneringen aan een Volkswagen Polo 
van jaren geleden die op de Duitse snelweg echt 
goed tot z’n recht kwam, qua snelheid dan…
 
Boodschappen doe ik meestal bij de Edeka. Een 
echte Duitse supermarkt met een enorm en be-
trouwbaar assortiment en normale prijzen. Edeka 
verkoopt dingen die je in Nederland tevergeefs zoekt 
in een normale supermarkt, zoals bijvoorbeeld ge-
schilde schorseneren in een potje, echte Hongaarse 
salami en van die lekkere Weisskräutersalat die je 
in Duitsland bij de patat en curryworst krijgt. Ook het 
aanbod aan braad- en curryworsten is sprookjes-
achtig groot. 

Ik ga altijd naar dezelfde Edeka en ken de winkel 
op mijn duimpje. Het is ook fijn dat Duitse winkels in 
tegenstelling tot Nederlandse zelden hun inrichting 
veranderen. Alles ligt al zeker drie jaar op dezelfde 
plaats. In deze supermarkt zou ik geblinddoekt mijn 
boodschappen kunnen doen. 

Anders dan een Nederlandse supermarkt, is een 
Duitse supermarkt volgens mij een wereld van hi-
erarchie en rolverdeling. Het is leuk om er te win-
kelen maar waarschijnlijk niet om er te werken. De 
manager zie je nooit tussen de pakken en de dozen 
en de kassadames vullen nooit de vakken. Anders-
om lijken de vakkenvullers echt onderaan de voed-
selketen te staan. Zij zitten nooit achter de kassa en 
zitten meestal verdrietig kijkend op hun hurken de 
potten Rotkohl of Sauerkraut bij te vullen. 

Groeten of tegen je praten doen Duitse vakkenvul-
lers ook nooit, in ieder geval niet in mijn Edeka. Ter-
wijl Frau Hartwig, Frau Müller en Frau Engelmeier 

die de kassa’s bestieren altijd de tijd nemen voor 
een gemoedelijk praatje. De drie Frauen staan 
hoog in de Edeka-hiërarchie en behalve van elkaar 
accepteren ze van niemand commentaar. Ooit zag 
ik een onbestemde medewerker in discussie treden 
met Frau Müller maar dat liep niet goed af. Mogelijk 
is de betreffende medewerker in het magazijn door 
Frau Müller met potten boerenkool bekogeld. 

De Frauen zijn gepokt en gemazeld in hun werk. 
Hoofdrekenen kunnen ze alle drie perfect. Contant 
betalen blijft in Duitsland natuurlijk onverminderd 
populair. 

Fascinerend vind ik het dat onder de gemoedelijk-
heid van de drie Frauen, zoals in mijn beleving bij 
veel Duitsers, ook iets heel anders schuilt, namelijk 
een temperament, bruutheid en ongeduld die ik in 
Nederland nooit zie. 

Onlangs was de prijs van de schorseneren veran-
derd. Tot overmaat van ramp wíst Frau Hartwig dit 
wel – zoals ze altijd alles weet – maar de scanner 
nog niet. Hoewel ze nog vriendelijk glimlachte, zag 
ik de paniek en ergernis in haar ogen. Ordnung ist 
das halbe Leben, maar nu was er plots wanorde.
 
Frau Hartwig  wilde hulp en schoof daarom haar 
gezicht door het coronascherm. Ze riep luid: “Frau 
Engelmeier!” De betreffende Frau zat echter uitvoe-
rig haar gelakte nagels te bestuderen en hoorde de 
noodkreet vanaf kassa 3 niet. Het bleef vervolgens 
lang stil en ik zag Frau Hartwig rood worden in haar 
gezicht en hals. 

Als een Porsche op de Autobahn ging Frau Hartwig 
in een paar seconden van rust en beheersing naar 
de toppen van boosheid en ergernis, ze brulde nu 
woedend: “Frau Engelmeier! Die Schwarzwurzeln!” 

De grap, die ik in Nederland vaak maak, dat ik de 
boodschappen ook wel gratis mee wil nemen, durf-
de ik nu niet te maken. 

Pascal Huiting, voormalig pastor in Bakhuizen en Lemmer, thans geestelijk verzorger in het Diakonessenhuis in 
Utrecht. Drent met Fries bloed.
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HWS Club

De HWS Club is voor jongeren vanaf groep 7 van de basisschool t/m klas 4 van het voortgezet onderwijs. En een 
samenwerking tussen de 3 protestantse gemeenten, Hemelum, Wijckel en Sloten (HWS).

We hebben inmiddels al 2 bijeenkomsten gehad.

** STERRENTOCHT

• De 1e was op vrijdag 28 oktober in Wijckel. Dominee Peschar vertelde het verhaal over het ontstaan van de 
aarde. En daarna gingen we in groepjes op Sterrenjacht in het bos van Wijckel. Daar waren verschillende 
opdrachten en zelfs 2 vossen aanwezig! De avond werd afgesloten in de kerk van Wijckel onder het genot 
van een lekker warm hapje en een frisdrankje. Dominee nam ons mee in gebed en eindigden we deze Ster-
renjachtavond.

** WHATSAPP SPEURTOCHT

• De 2e bijeenkomst was vrijdag 18 november in de kerk van Sloten. Er was weer een prachtige opkomst! Dit 
keer gingen we op speurtocht door Sloten. Via de app kregen de groepjes opdrachten en vragen door die ze 
moesten uitvoeren.  Daarbij verzamelden we letters. Deze letters vormden een mooie zin. "Jezus leeft". Na 
de speurtocht kregen we drinken en chips en deden daarna een heel spannend spel.

Lijkt het je na het lezen van dit verslag en foto's ook leuk om er eens bij te zijn?

Dat kan!

Geef het door aan: 

Etty Visser- de Groot (06 832 49 766)
Annieke Voogd (06 226 44 394)
 

De volgende bijeenkomsten zijn op:

Vrijdag 20 januari, vrijdag 3 februari, vrijdag 17 februari en de slotavond is vrijdag 10 maart. 

Waar? In de kerk van Hemelum, Wijckel of Sloten? Dat is elke keer weer even een verrassing.😉

Tot ziens!
Etty Visser – de Groot
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Schoenendoosactie zondagschool Hemelum

Op zondag 13 november mochten de kinderen van basisschool “De Toekomst” (Bakhuizen) en basisschool  
“De Barte” (Hemelum) komen op de zondagsschool te Hemelum, om hun schoenendoos te versieren. De kinde-
ren mochten dit natuurlijk ook thuis doen. 

Op zondag 27 november lagen er  bijna 40 mooie versierde en gevulde dozen in de kerk, klaar om de volgende 
dag weggebracht te worden naar het verzamelpunt in Sneek.

Wij van de zondagsschool willen jullie via deze weg allemaal ontzettend bedanken voor het meedoen met de 
schoenendoosactie. Ook willen we een ieder bedanken die ons hiervoor een gift hebben gegeven.
Super dat jullie meededen! Tige Tank!

De zondagsschoolleiding “Ien yn Jezus”, Hemelum
Anneke Schraa, Dorenda Mook en Etty Visser – de Groot
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Openbaar vervoer gaat weer achteruit voor BMR e.o.

Voor de tweede keer in korte tijd wordt er bezuinigd op het busvervoer in onze omgeving. De nieuwe regeling 
gaat 11 december in. Van buslijn 44 vervallen alle ritten in de avond en in het weekend na 18.00 uur. Ook op de 
ritten van buslijn 45 ( de aansluiting op deze buslijn is van belang om richting Sneek te reizen) wordt bezuinigd. 
Deze lijn gaat ook langs Kolderwolde, Oudega, en Elahuizen. 

Er is sprake van enige opvang door taxibusjes van Sondel naar Bolsward, ze noemen dat lijntaxi 844, maar of 
dat voldoende opvang is weten we niet. Dit moet door de klant telefonisch aangevraagd worden. Deze afspraken 
worden gemaakt tussen Arriva en de Provincie. Helaas staan op dit moment de wijzigingen nog niet op hun site. 
Evenmin is Dorpsbelang geraadpleegd, door wie dan ook. Je zou verwachten dat met name tussen gemeente en 
provincie afstemming plaatsvindt. De Gemeente zou dat kunnen communiceren met Dorpsbelangen. Toch jam-
mer dat er over onze openbaar-vervoer-voorzieningen wordt beslist zonder enige vorm van overleg of inspraak.  
Desgevraagd heeft Arriva ons een bericht gestuurd over de precieze wijzigingen.  Het officiële persbericht zou 
inmiddels in week 49 verspreid zijn. 

Hoewel de gemeente niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de afspraken met Arriva, hopen we toch dat ze in 
actie komen nu de belangen van hun inwoners in het geding zijn. Geeske Homma heeft al aangegeven dat het 
in de CDA fractie besproken zal worden.

Dorpsbelang BMR

Sint Maarten 2022 Mirns

Vrijdag 11 november was het zover, Sint Maarten!

Om 17.00 uur verzamelden alle kinderen van Mirns zich op het binnenplein van Lambertus Mous. Daar kregen 
de kinderen warme chocolademelk met slagroom en daarmee werden de keeltjes gesmeerd. Nog even op-
warmen bij de vuurkorf, zingen uit volle borst en helemaal klaar om te gaan. Drie bussen stonden klaar om de 
kinderen te vervoeren om langs alle deuren van Mirns te gaan. Achterin de bussen namen de kinderen plaats op 
hooi- en stropakken en binnenin hing er ook mooie verlichting.  Er was zelfs een bus bij met muziek! De discobus 
zoals de kinderen deze bus noemden. De eerste deuren deden ze aan met hun mooie zelfgemaakte lampions. 
Zo halverwege Mirns gingen de jongste kinderen naar huis, de oudste kinderen gingen natuurlijk nog even door. 
Bij Camping De Braamberg aangekomen sloten ze de avond van Sint Maarten af waarmee ze ook waren begon-
nen. Warme chocolademelk met slagroom bij de vuurkorf.

Etty Visser – de Groot
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Geldzorgen? Kom in actie!

Opbrengst Bag2School RKPC De Toekomst

Gemeente De Fryske Marren en woningcorpora-
ties Dynhus en Accolade starten een campagne 
over geldzorgen. Met de campagne roepen ze 
iedereen met geldzorgen op om hulp te vragen. 

Geldzorgen zijn slopend
Altijd piekeren, de post niet meer openmaken, af-
spraken afzeggen. Familie en vrienden uit de weg 
gaan, geen bezoek meer ontvangen, nooit meer 
iets leuks hebben om naar uit te kijken. Het zijn 
allemaal gevolgen van geldzorgen of schulden. En 
daar komen schaamte, schuldgevoel en zelfverwijt 
nog bij. 

Het sociaal wijkteam helpt
Als je hulp wilt bel je met het sociaal wijkteam van 
gemeente De Fryske Marren. Daar krijg je heel snel 
hulp. De schulden zijn dan niet weg, maar je wordt 
geholpen met oplossingen. Je staat er niet meer al-
leen voor. Je krijgt bijvoorbeeld een budgetcoach. 

Vraag hulp
Heeft u zelf geldzorgen of schulden? Voorkom dat 
het steeds erger wordt. 
Kom in actie en vraag hulp. Bel het sociaal wijk-
team van uw gemeente. Tel.: 140514 Of bel de 
woningcorporatie van uw huurwoning. Kijk eens op 
www.defryskemarren.nl/geldzorgen. 

De kledinginzameling van Bag2School heeft de afgelopen keer 
664 (!) kilo opgehaald! De laatste keer in de lente van 2022 
was dat 560 kg. Dat betekent dat er nu bijna 20% meer is op-
gehaald en door u is afgegeven bij RKPC De Toekomst.  

 Met de tweedehands kleding hebben we in AziëAzië veel mensen 
blij gemaakt! Er is op dit moment natuurlijk veel aandacht voor 
Oekraïne, maar de overige landen in nood moeten natuurlijk 
niet vergeten worden. 

 Iedereen natuurlijk heel erg bedankt! De volgende inzameling zal zijn na de voorjaarsvakantie 2023. 

Agnes de Bruin
Administratief medewerker

RKPC De Toekomst                   
Ageommeleane 14               
8574TN Bakhuizen                  
Tel: 0514-581214
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VERLOTING
START VERKOOP

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023
TREKKING

ZATERDAG 25 FEBRUARI 2023

PRIJZEN

1   PRIJS:  € 1000,-
2   PRIJS:  € 750,-
3   PRIJS:  € 500,-

EN NOG VELE ANDERE MOOIE PRIJZEN

4   PRIJS:  1 MINUUT GRATIS 
WINKELEN T.W.V. € 300,- BIJ 
SPAR FLAPPER IN BAKHUIZEN

e

de

de

de

TREKKING
ZATERDAG 20 MEI 2023

NA DE WEDSTRIJD: 
RKVV BAKHUIZEN 1 - VV ARUM 1

DEZE VERLOTING WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
Flapper
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Begin 2023 gaat netbeheerder Liander in Bakhuizen en omstreken aan 
de slag met het elektriciteitsnet. We gebruiken en produceren steeds 
meer elektriciteit, daarom is het noodzakelijk om het net uit te breiden, 
te versterken en klaar te maken voor de toekomst. Aannemer Baas B.V. 
voert de werkzaamheden voor Liander uit.  

Wat gaan we doen 
We leggen nieuwe kabels in de grond. Dit doen we door sleuven te graven en door middel van 
gestuurde boringen. Bij een boring ziet u grote machines staan, er is meer vrachtverkeer en er liggen 
buizen langs het tracé. Het grote voordeel van boren is, dat we niet alles open graven. Er ligt dan 
geen sleuf open en we kunnen sneller werken. Hiermee beperken we de overlast voor de omgeving. 
 

Locatie 
Op het kaartje staat met een rode 
lijn het (voorlopige) tracé getekend. 
Waar mogelijk, combineren wij het 
werk met andere nutsbedrijven 
zoals Vitens. Zo hoeft er maar één 
keer gewerkt te worden in uw 
buurt. 

 

 

 

Planning 
Op dit moment zijn we druk bezig de planning rond te krijgen. Zoals het er nu voor staat beginnen we 
in januari. In totaal zal het project ongeveer 6-8 maanden duren. 
   

Blijf op de hoogte 
Graag houden we u op de hoogte van de werkzaamheden 
door middel van onze omgevingsapp Omniom. Scan de 
QR-code met uw telefoon om de app te installeren. 
 

 

Meer weten? 
In januari komt ons project via Omniom in de lucht (Súdwest Fryslân ring 2). Heeft u een vraag of 
opmerking? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar via omgevingnoord@baasbv.nl. 
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In memoriam

*  Bakhuizen, 9 januari 1951      -      †  Hemelum,  14 november 2022

Op de veel te jonge leeftijd van 71 jaar is op 14 november plotseling overleden,

Pieter FolmerPieter Folmer
 

Hij was een broer van Johannes Folmer, die bij damclub Eensgezindheid in Woudsend speelde. Pieter Folmer 
was ruim 10 jaar actief als speler bij het ZWH-damteam.
Hij behoorde met Sjouke Reekers en Jan Haga tot de top 3 clubspelers van Damclub Hemelum, maar toen deze 
club werd opgeheven, was het lange tijd stil rondom Pieter.  Totdat Sjouke hem benaderde met de vraag om bij 
het ZWH-damteam te willen spelen. 
En zo geschiedde.

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Folmer †    (rechts).

We hebben moaie jaren met elkaar gehad .Een sympathieke speler met altijd een praatje na afloop aan de bar, 
een luisterend  oor en we kwamen in de jaren erachter dat hij een enorm fan was van the Stones en Feijenoord.
Het door zijn geschreven boek ‘De Belgenreed’ maar ook het gemis van zijn Freerkje, die op veel te jonge leeftijd  
overleed, kwam aan de orde.
Ook zouden we nog eens overnachten na een wedstrijd in het oude café ‘De Karre’ in Tuk, als we tegen Steen-
wijk mochten spelen. Een echte stamkroeg met  zijn muziek.
 
Pieter haakte afgelopen seizoen af vanwege gordelroos wat de Zuidwesthoek-dammers bewoog om te stoppen 
met de onderlinge competitie, maar toch voort te zetten met de provinciale competitie in de veronderstelling dat 
Pieter na verloop van tijd weer zou aanschuiven.

Sjouke Reekers heeft hem drie dagen voor z'n overlijden nog opgezocht en al ging het niet snel, het ging de 
goede kant weer op. De schok was dan ook groot toen we hoorden van z'n overlijden en en we beseften dat z'n 
laatste zetten waren  gespeeld .

RIP Pieter
Miss you -the Stones

Moarns
as ik fan bêd kom

kuierje ik earst in eintsje

foar ik fuortgean set ik soms de radio oan

as ik dan thús kom
hear ik in stim yn 'e keamer

en ien tel is it my
as bist do der

Efkes tegearre

(Pieter Folmer)
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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 55620 punten = 93 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 voedselban-
ken. 
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 2022.     
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.

Stichting Buurtbus 103  

OPROEP Buurtbus Stavoren-Hemelum OPROEP

De buurtbus 103 Stavoren-Hemelum heeft  een aantal vrijwilligers nodig om de buurtbus te 
bemannen of te bevrouwen. Op dit moment hebben we ca. 40 vrijwilligers.
Heeft u behoefte om de tijd op een leuke manier te vullen, meldt u aan. We hebben een leuk 
team, waarin u zich zeker thuis zal voelen. We hebben een paar diensten vrij, die vervuld 
moeten worden. Flexibele inzetbaarheid kan ook. De buurtbus rijdt zes dagen per week tus-
sen het Staverse treinstation en het busstation op ‘t Flinkeboske in een uurdienst.  

Aanmelden kan: 
• door het formulier op onze site www.buurtbuszwf.nl  in te vullen.
• door een mail te sturen naar buurtbuszwf@gmail.com  
• door een telefoontje naar nummer 06 1530 6723.
Doen!!!



1312 Op ‘e Hichte December 2022

Even voorstellen

Graag stel ik mij aan u voor, mijn naam is Andrea Büter en vanaf 1 augustus 
ben ik de nieuwe directeur van NBBS De Barte.

Mijn roots liggen in Drenthe en sinds drie jaar woon ik samen met mijn vriend 
Atze Wiepke in het prachtige Friesland. In mijn vrije tijd mag ik graag wan-
delen, fietsen, koken, lezen en naar het theater of een iepenloftspul gaan.

Ik ben mijn onderwijsloopbaan in Zwolle begonnen en heb op meerdere 
scholen gewerkt als leerkracht, intern begeleider, beeldcoach, bouwcoördi-
nator en ondersteunend en waarnemend directielid. Nu mag ik als directeur 
van De Barte samen met het team, de leerlingen en de ouders het onderwijs 
verder vormgeven. Werken in het onderwijs is mijn passie. De dynamische 
omgeving van het onderwijs waar geen dag hetzelfde is, maakt het werk zo 
geweldig voor mij.

Mijn eerste kennismaking met De Barte was vlak voor de zomervakantie. 
Wat mij toen opviel was de gemoedelijkheid, de fijne sfeer in alle groepen, 
de zorg en aandacht van de leerkrachten voor ieder kind en de oprechte 
interesse van leerkrachten, leerlingen en ouders. Ik voel mij heel welkom op De Barte en in het mooie dorp He-
melum. 

Op De Barte is respect en veiligheid de basis voor ons onderwijs. Mogen zijn wie je bent en kunnen worden 
wie en wat je wilt vanuit je eigen competenties. Op De Barte werken we voortdurend aan het creëren van een 
klimaat en sfeer waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt met zijn eigen mogelijkheden op sociaal emotioneel, 
motorisch en verstandelijk gebied. Het Friese woord ‘Barte’ staat voor een losse houten plank over een sloot of 
vaart. Als school vervullen wij de brugfunctie in de opvoeding van het kind tot zichzelf respecterende en zorgza-
me volwassenen. 

Alle Nije Gaast scholen houden in februari een open ochtend voor nieuwe leerlingen en voor andere belangstel-
lenden. Dit schooljaar is dat in de week van 30 januari t/m 3 februari 2023. 
Tot ziens oftewel oan't sjen op De Barte!

Vriendelijke groet,
Andrea Büter

Tentoonstelling 100 jaar v.v. Bakhuizen

De voetbalvereniging Bakhuizen bestaat volgend  jaar 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.

Heeft 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
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OPEN DAG 
2 FEBRUARI 
OOppeenn  ddaagg  NNBBBBSS  DDee  BBaarrttee  

Is uw peuter al bijna toe aan groep 1? Een grote stap!  

Donderdag 2 februari openen we onze deuren voor u en uw kind. U 

bent van harte welkom om kennis te maken met de school.  

Mocht u deze dag niet kunnen dan bent u natuurlijk welkom om een 

afspraak te maken op een andere dag. 

Vriendelijke groet, 

Team De Barte 

 

Open dag donderdag  

2 februari 

9.00 uur – 11.30 uur 

──── 

Kennismaken met de 
school. 

──── 

Peuters kunnen 
ontdekken, spelen en 

knutselen in en 
rondom de school. 

──── 

‘Samen hand in hand 
over de brug de 

wereld in.’ 

──── 

https://nijegaast.nl/debarte 

NBBS DE BARTE 
Nicolaaswei 10 

8584VW 
Hemelum 

0514-581681 

 

 

Directeur: Andrea Büter 
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Gezinsdienst  
25 december 
 

 
 

  

                                                        VVAANN        BBEETTHHLLEEHHEEMM  
 

09:30 uur 
Nicolaaskerk 

Hemelum                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 georganiseerd door  
Zondagsschool Hemelum  
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Krystfeest, 1949

Dit jier mei ik foar it earst nei it krystfeest yn tsjerke. Tegearre mei myn âldere broer sil ik der-
hinne. Wat ha ik der lang nei útsjoen, dat kaam omdat ik safolle ferhalen hearde fan de âldere 
bruorren en susters. Oer in grutte krystbeam, oer poeiermolke en krystlieten sjonge, en moaie 
ferhalen dy’ t ferteld wurde. It laket my allegear ta mar no’ t it sa fier is bin ik suver wat senuwef-
tich. Wy gean yn’e betide jûn nei it krystfeest, dat allinne foar bern is. 
 
Yn myn sneinsklean setten wy jûns op tiid ôf, ik efterop de fyts fan broer. Ik fiel my grutsk dat ik 
sa grut bin dat ik der no ek hinne mei. Underweis praat ik hondert út, broer mompelt mar wat. 

As wy de tsjerke yngean bliuw ik ferbjustere stean; wat in grutte krystbeam en wat in protte ljochtsjes. En wat is 
de tsjerke moai fersierd, oeral hingje griene krysttakken mei allerhanne fersieringen, ik rûk in dennegeur. Grutte 
lampen heech boppe ús ferspriede in sêft ljocht. “Wy sille earst in plak sykje", seit broer. Wy jouwe ús del healwei 
op in bank dêr romte is. 
No’t ik sit kin ik alles ris goed oersjen. "Wat is de krystbeam heech en wat in protte kearskes" flústerje ik. “Ja, dat 
is altyd sa”, seit broer. Hy hat it al earder sjoen. “De kearskes lykje krekt stjerkes” sis ik, broer sjocht my oan mar 
seit neat. Ik bin echt ûnder de yndruk, hy minder tink ik. 
Ik sjoch om my hinne, de oare bern sitte wat ûnwennich yn’ e grutte banken. Se binne krekt as my fol ferwachting 
fan wat der komme sil.
In waarm titeljen giet troch my hinne, wat is it moai allegearre.
 
It oargel begjint te spyljen, stadich wurdt it gepraat sêfter oant flústerjen. In man foar yn’ e tsjerke nimt it wurd, hy 
fertelt it ien en oar en begjint dan mei in krystferhaal. Dat boeit my net sa, dy ferhalen ha ik al earder heard. Mar 
dan sjonge wy krystlieten, begeliedt troch it oargel. Dat fyn ik moai; ik sjong út folle boarst mei. "Do hoechst net 
sa lûd te sjongen hear," seit broer. "Wêrom net?" freegje ik. Hy hellet de skouders op, “derom net” seit er. Nêst 
my sit in lytse jonge dy't net sjongt. “Kinsto net sjonge?” freegje ik. Broer triuwt my oan en sjocht lilk "dat moat dy 
jonge sels witte". “Wannear krije wy no de sinesapel?” freechje ik. “Dat is pas oant ein” seit er. Wy sjonge noch in 
liet, ik sjong no wat sêfter en sjoch stikem nei de jonge njonken my, hy beweecht no de lippen mar ik hear him net.
 
It giet nei de ein. Mar earst komt noch in ferrassing; twa froulju komme 
deryn mei grutte tsjettels, ik rûk poeiermolke. Wy krije allegear in be-
ker molke, ik drink it langzaam, wat lekker. Uteinlik komt de echte 
ferrassing oan 'e ein; in lêsboekje fan W.G van der Hulst en de lang 
ferwachte sinesapel.
Ik fiel my bliid. Spontaan tink ik dat de tsjerke in goed plak is om te 
wêzen.

Sieger Schotanus

Geartenijs

De Gearte wordt weer druk bezocht in deze koude tijden, wat fijn om jullie allemaal weer te zien. We hebben 
naast de normale activiteiten nu ook het WK op groot scherm en zullen in de toekomst vast meer toernooien 
zo kunnen laten zien. Daarnaast hebben we een kleine afscheidsreceptie gehouden voor onze oud-beheerster 
Sietske Terpstra (mocht je die hebben gemist, doe gerust een kaartje in onze brievenbus, sturen wij 'em door).
Hierdoor zijn wij nu wel op zoek naar versterking, dus mocht je een medewerker bediening zijn (of kennen) bekijk 
dan zeker onze vernieuwde website voor de vacature: https://www.degearte.nl/ En mocht je niet op zoek zijn naar 
nog een baan, maar wel graag een steentje willen bijdragen, ook vrijwilligers zijn zeker welkom.

Alvast hele fijne dagen, een mooi uiteinde en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Dorpsbelang BMR houdt de 
Algemene Ledenvergadering

op 17 april 2023
Zet het vast in je agenda!



1716 Op ‘e Hichte December 2022

Kerststal en snertverkoop Carnavalsvereniging de Blauwe Bok

Carnavalsvereniging de Blauwe Bok organiseert 23 december van 17.00 uur tot 
22.00 uur een Kerststal en verkoopt daarbij ook snert. 
Aangezien het dit jaar ons 44-jarig jubileum is, willen we extra zichtbaar en aan-
wezig zijn en daarom verkopen we dit carnavalsjaar geen bokkepoten, maar snert. 
Dit doen we vanuit de Kerststal die bij de Gearte zal staan. Komt allen gezellig langs 
voor een bakje snert en een lekkere versnapering. 

Voor degenen die niet in de mogelijkheid zijn om zelf langs te komen, kan de snert 
worden thuisbezorgd. Verdere informatie hierover volgt.

Op 10 januari a.s. komt Toos van den Broek- 
Dorresteyn vertellen over haar werkzaamheden 
als voorzitter van de Cliëntenraad van de Antoni-
us-zorggroep.
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van de cliënten en geeft de Raad van  
Bestuur hierover advies.
Toos heeft jarenlang met veel plezier gewerkt als 
wijkverpleegkundige. 
Haar insteek is dat er aandacht is voor kwaliteit in 
de zorg.

Wat kan de Cliëntenraad van de Antonius-zorg-
groep voor ons als cliënt betekenen. 

Aanvang:  14.00 uur. Locatie:  de Gearte in Bak-
huizen.

Op 14 februari a.s. Veilig Verkeer: Bijtanken en 
oppoetsen.

Bent u een ervaren bestuurder en wilt u op de 
hoogte blijven van de (nieuwe) regels en borden 
in het verkeer. Kom dan lang voor de interactieve 
opfriscursus.
Tijdens deze cursus worden de nieuwe verkeersre-
gels,-borden en-tekens behandeld.
Door deze opfriscursus bent u  weer helemaal up-
to-date in het verkeer.

Leden graag opgeven voor : Bijtanken en oppoet-
sen bij Corrie Boersma 0514-581413
Of per mail: kbobakhuizen@gmail.com

Bent u geen lid van de KBO maar heeft u wel be-
langstelling?
Op beide bijeenkomsten zijn niet-leden als gast  
ook welkom .
Neem dan wel even contact op met Corrie Boersma 
0514-581413

 
Voor de opfriscursus Veilig Verkeer  vragen we voor 
niet-leden een bijdrage van € 3.--.

Aanvang 14.00 uur.  
Locatie: de Gearte in Bakhuizen.

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 hel-
pen 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.
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Interview met Ronald Sikkes, alias Prins Ronaldus den Urste 6 december 2022

Wie goed had opgelet, had het al kunnen weten op de elfde van de elfde. Carnavalsvereniging De Blauwe Bok 
had speciaal voor de kinderen tijdens Sint Maarten een tent voor de Gearte opgezet, waar zij in ruil voor een lied-
je een zakje snoep konden ophalen. Aan dat zakje zat een kaartje waarop de volgende woorden stonden: Tige 
Tank (hartstikke bedankt). Tank is ook de bijnaam van Ronald Sikkes, die al twintig jaar aan deze carnavalsver-
eniging is verbonden. Op de Prinsenmedaille die speciaal voor Ronaldus den Urste is gemaakt, zijn verwijzingen 
naar zijn hobby’s en werk te vinden: een voetbal, een betonmolen en vlindermachine, bloemen en planten en 
natuurlijk een biertank. Op zondag 27 november jl. zijn de leden van De Blauwe Bok naar Sneek gegaan voor 
een ‘Prinsentreffen’. Alle carnavalsverenigingen uit het noorden van Nederland waren hiervoor uitgenodigd. Op 
deze manier wordt het carnavalsseizoen afgetrapt en de nieuwe Prinsen worden voorgesteld. Opvallend is dat 
de vertegenwoordiging uit Bakhuizen jong is, vergeleken met de leden van andere carnavalsverenigingen. Het 
is prachtig om te zien dat bij ons de Raad van Elf en de groep Hofdames bestaan uit jonge enthousiastelingen. 
Er zijn voor de Raad van Elf zelfs meer gegadigden dan in de Raad passen. Het is traditie dat de Prins zich 
terugtrekt uit de Raad, zodat een nieuweling zijn plaats kan innemen. Vervolgens kan hij zich aansluiten bij de 
Senaat, de groep oud-Prinsen.

In 1996 is Ronald Jeugdprins geweest. Zijn 
vader en broer hebben ook ooit de eer gehad 
om Prins te zijn. Het is mooi dat deze drie he-
ren Sikkes De Blauwe Bok (hebben) mogen 
vertegenwoordigen. Nu de vereniging 44 jaar 
bestaat, is de Proclamatie van deze Prins wel 
heel bijzonder. Het getal 11 is namelijk  een 
magic number. Zo is er de Raad van Elf, die 
de Prins gewoonlijk op de elfde van de elf-
de kiest, wanneer ook wordt vergaderd over 
het komende carnavalsseizoen, dat om 11 
minuten over 11 officieel van start gaat. Het 
getal 11 wordt als het Gekkengetal gezien 
en carnaval is het feest van zotheid, spot en 
uitbundigheid. Misschien is dit getal zelfs wel gekoppeld aan het bespotten van de Franse overheersers in de 
achttiende eeuw. Oorspronkelijk begon rond Sint Maarten de vastentijd, die 40 dagen duurde (tot Kerst). In die 
periode was er minder eten op voorraad en op 11 november, de avond voordat het ‘Kerstvasten’ inging, werden 
alle niet-houdbare etenswaren tijdens het Sint Maarten-feest opgegeten. Op 11/11 was bovendien de Eerste 
Wereldoorlog geëindigd.

De oorsprong van carnaval is niet eenduidig vast te stellen; vol-
gens sommige theorieën is dit een heidens feest, dat bij de wisse-
ling van de seizoenen (van winter naar voorjaar) werd gevierd als 
verwelkoming van de lente. Voor het Grote Vasten, dat begint op 
Aswoensdag en dient ter voorbereiding van het Paasfeest, werden 
dus weer alle niet-houdbare etenswaren opgegeten. Met de carna-
valskleding en het masker zouden boze geesten kunnen worden 
verjaagd. Anderen beweren, dat het feest van de Grieken afkom-
stig is. Ter ere van Dionysus (later ook wel Bacchus genoemd), 
god van de wijn, landbouw, vruchtbaarheid, plezier en dans, werd 
de nieuwe wijn geschonken. Dionysus werd op een scheepskar 
(carrus navalis) de stad binnengereden. De katholieke kerk vond 
dit niet zo’n puik plan, maar kon zich er ook niet tegen verzetten. 
Vandaar dat de kerk het carnavalsfeest aan de vastenperiode heeft 
verbonden. Weer anderen zijn van mening, dat carnaval van oor-
sprong een kerkelijk feest is in plaats van een heidens vruchtbaar-
heidsfeest. De kerk zou met dit feest de drempel voor het vasten 
voor Pasen hebben willen overbruggen. Het feest had ook een op-
voedkundig doel, omdat de gewone mens zo enkele dagen kon 
ervaren wat het betekent als de duivel en hij zelf regeren, in plaats 
van God. In die betekenis zou het woord carnaval zijn ontstaan uit 
de woorden carne (vlees) en vale (vaarwel), een verwijzing naar de 
vastenperiode. Ook kunnen de woorden carne valere (vlees rege-
ren) als inspiratie hebben gediend voor de naam van dit uitbundige 
feest. 
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Koffie en een goed gesprek met leeftijdsgenoten in Bakhuizen

In februari 2023 zullen tijdens het 44-jarig bestaan van Carnavalsvereniging De Blauwe Bok andere carnavals-
verenigingen worden uitgenodigd om dit jubileum te vieren. Dan zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd. 
Op vrijdag 17 februari gaat het carnaval echt van start, nadat Bakhuizen is omgedoopt in Bokkedam. Dit zal 
symbolisch plaatsvinden via de sleuteloverdracht door de burgemeester van de Fryske Marren aan Prins Ronal-
dus den Urste. Samen met zijn adjudant Jeroen Witteveen en Hofdame Alette Zwart zal de Prins het carnaval 
inluiden. Wie de kleine Prins of Prinses wordt, zal in februari 2023 bekend worden gemaakt. Laten we er samen 
een heel gezellig feest van maken!

Wil jij/willen jullie ook jouw/jullie verhaal vertellen in Op ‘e Hichte? Mail dan naar nienkevandongen@mdf.red en 
dan kom ik bij jou/jullie op bezoek.

“Over sommige dingen praat je niet zo snel.
Vandaag heb ik gezien hoe fijn het kan zijn om dat wél

te doen. Het is ook bijzonder om de verhalen
van anderen te horen.”

– Frans (66)

In Bakhuizen worden er binnenkort groepsgesprekken voor ouderen georganiseerd. Het doel van de gesprekken 
is om ouderen met elkaar in gesprek te brengen over onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt, maar mis-
schien niet zo snel aan de orde komen. Deze gesprekken worden georganiseerd vanuit het Bakhúster Overleg 
(een samenwerkingsverband tussen  Dorpshulp BMRH, Caritas, KBO-PCOB, De Zonnebloem,  Spar en Sociaal 
Werk De Kear). Het is een initiatief van ouderenplatform Up! in Nederland. 

Soms loop je in je eentje na te denken over van alles en nog wat. Dan kan het fijn zijn om eens met leeftijdsge-
noten van gedachten te wisselen, om je uit te spreken of te luisteren naar hoe anderen het aanpakken. Bij de 
groepsgesprekken gaat het over thema’s zoals geluk, afscheid, familie en vriendschap. De themagesprekken 
worden altijd begeleid door een gespreksleider. Een luisterend oor aan tafel biedt herkenning, inspiratie en 
steun, zo blijkt uit de eerdere ervaringen van deelnemers. 

Aanmelden
Deelname is geheel gratis maar men moet zich vooraf wel aanmelden. Dit kan bij Francien Bekius van Sociaal 
Werk De Kear: f.bekius@sociaalwerkdekear.nl,  06 – 51 29 11 63 

Locatie en data:
De Gearte, Sint Odulphusstraat 69, 8574 SZ Bakhuizen
Woensdag 1 februari 2023 Thema: Vriendschap
Woensdag 1 maart 2023 Thema: in overleg met de groep
Woensdag 5 april 2023 Thema: in overleg met de groep
Tijd: 14.00 - 15.30 uur

U kunt zelf kiezen of u meedoet aan één gesprek of de hele serie volgt. 

Voor meer informatie kijk op www.sociaalwerkdekear.nl/www.upinnederland.nl 
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We hebben genoten van ons eerste zeiljaar met skûtsje Frije Fûgel

Het eerste zeiljaar met een heftig IFKS2022 kampioenschap met ons Bakhûsterskûtsje Frije Fûgel fantastisch 
doorstaan :-) We zijn als FF-zeilteam een prachtige club geworden met veel lol & bier & lachen aan de ene kant 
en leren & presteren aan de andere kant. In korte tijd hebben we een echt team neergezet, we hebben een enor-
me energie en veel voor elkaar over! Ook hebben we mooi gezeild en veel geleerd, en daar horen natuurlijk de 
ups & downs ook bij… Twee weken geleden hebben we op een rustige zaterdag met de hele club de Fûgel win-
terklaar gemaakt! Frans vd Werf heeft de mast & giek & zwaarden & roer eraf gehesen en boer Dominicus heeft 
geholpen om het enorme houtwerk met zijn trekker vakkundig naar z’n boerderij te brengen. Hier in Kolderwolde 
ligt het in de opslag… (geweldig veel dank Dominicus & Frans voor jullie inzet 😃)
Yess al het houtwerk ligt veilig & droog binnen en ook de motor, lier & vlak zijn winterklaar, haha laat koning winter 
maar komen!

Veiling voor het Ronald McDonaldhuis in Veldhoven:
Erg leuk dit, want Geert Bosman heeft op een veiling met ondernemers 2 sponsor-zeildagen verkocht/geveild!
Enkele bedrijven hebben een prachtig bedrag geboden om met de Frije Fûgel een zomer-zeildag te beleven met 
klanten of relaties… (Dank Geert! en we kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen op ons schip 😊🙂)

Dan komt het Winter-worsten-festijn er weer aan zo rond de kerstdagen!
Ja dat duurt niet zo lang meer, want ook deze keer gaan wij weer heerlijke worsten-langs-de-deuren-verkopen en 
zo sparen voor een lichtweerfok, dus trek die keukenla maar open en wellicht liggen er nog wat euro’s voor zo’n 
fijne winter-worst 😃 zou zo leuk zijn om in april een nieuwe fok te laten aanmeten…

Grootse plannen voor 2023:
-op 28 januari 2023 gaan we met ons FF-zeilteam een lezing houden in “De Gearte”. 
Het lijkt ons leuk om op een avond voor het dorp te organiseren waarbij we uitleg geven over ons zeilteam, de 
wedstrijden en snel en nog sneller zeilen, ook zijn we bezig met een super PUB-QUIZ! Dus komt allen!!we gaan 
er een geweldige avond van maken…
• een nieuwe zeilpakket gaan we via een crowdfundingsactie starten we in februari 2023)
• uitbreiding van Club100 & Club50 via e-mail, what’sApp & website…
• 
• romp te laten stralen, plamuren & coaten bij Boltjes
Jeroen & Eus hebben op advies van Gerard & Hans-Jan besloten om eind 2023 de Fûgel te laten stralen, plamu-
ren & coaten (eerder zou niet verstandig zijn ivm drukte & planning)

De Fûgel is dus klaar voor de winter en ligt te wachten op vorst & sneeuw, maar ons FF-zeilteam gaat door, 
volgend jaar gaan we harder & hoger. DANK aan alle sponsors & vrijwilligers en we zien jullie allen graag tijdens 
het Winter-worsten-festijn en op 28 januari 2023 in “De Gearte”

Fijne feestdagen & zeilersgroet van het FF-zeilteam

Foto: ThomasVaer Fotografie
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Kollekte Brandwondenstichting 2022

Dit jier binne wy wer yn Murns by de doarren lâns west mei de reade kollektebus.

It hat in moai bedrach opsmiten fan € 79,60. Allegear tige tank,
Groetnis, Conny en Jantsje.

 

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

Het is u vast opgevallen dat de werkzaamheden in en rond de toren zijn afgerond. De kosten zijn lager uitgeval-
len dan er vooraf was begroot, voornamelijk omdat een gedeelte van de toren niet gerestaureerd behoefde te 
worden, een meevaller! Dat betekende echter wel dat de toegezegde subsidie ook werd verminderd.
Onze torenactie; het inzamelen van geld voor de restauratie heeft  € 26.680,00 opgebracht. Nogmaals onze har-
telijke dank voor al uw gaven. Er ontbreekt nog een bedrag van 8300 euro, en we proberen op allerlei manieren 
dit bedrag bij elkaar te krijgen. Daarom doen we nog éénmaal een beroep op u, maar wel met een feestelijk tintje. 
Op zaterdag 17 december organiseren wij een “Benefietmiddag ten bate van de Bakhúster Toer”, met toezeg-
ging van het kinderkoor, dames- en herenkoor, X-Jong, de Bakhústerheechsjongers, muziekvereniging Eupho-
nia en blaasorkest de Snippefangers. Vanaf 3 uur in de middag treden zij allen belangeloos op. Ook wordt op die 
middag de verjaardagskalender (gemaakt door Historisch werkverband Bakhuizen) verkocht. Graag zien we u 
op 17 december in en rond de kerk, om samen te genieten van zang en muziek en om warme chocolademelk te 
drinken of onder begeleiding de toren te beklimmen. 
Hartelijke groet, Locatieraad H. Odulphus, Bakhuizen

De vieringen in de Sint Odulphuskerk rondom Kerst
zaterdag 24 december 17.00 uur Kerstfamilieviering – viering van woord en gebed
     voorganger pastor J. de Zwart
     m.m.v. het kinderkoor

zaterdag 24 december 21.30 uur Plechtige Nachtmis
     voorganger pastor J. de Zwart
     m.m.v. het dames- en herenkoor

zondag 25 december 11.00 uur Woord- en communieviering op Eerste Kerstdag
     voorganger pastor A. Schothorst
     m.m.v. X-jong

Nieuws uit de Sint Odulphuskerk
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Energiemarkt 
Zaterdag 29 oktober jl. vond de Energiemarkt plaats in de Gearte. Dé plek waar alle dorpsbewoners 
terecht konden voor informatie en advies op het gebied van energiebesparing, opwek van duurzame 
energie, warmtetechnieken, groen, verduurzaming, subsidies, financieringen, voedsel én 
duurzaamheid in zijn algemeenheid. 
 
Als projectgroep Duorsum BMR kijken we met een 
zeer tevreden gevoel terug op dit evenement. 
120 bezoekers, 8 presentaties, meerdere stands van 
verschillende organisaties én ook nog een gezellige 
koffietafel maakten de Energiemarkt tot een groot 
succes.  
Voor de fruitboom die de boel wat opfleurde (ook al 
had hij zijn blaadjes al verloren) is een plekje 
gevonden: onze plaatselijke hovenier Bennie 
Ludema zal de boom kosteloos planten op het 
grasveldje tussen het Middenpaed en de 
Havenstraat. Een aantal buurtbewoners heeft 
samen de plek bepaald. 
 

De gemeente constateerde dat er inmiddels ook meer 
bewoners uit onze dorpen de weg hebben gevonden 
naar Tûk Wenjen voor bijvoorbeeld advies van een 
energieadviseur. Een mooie eerste stap in onze route 
naar een Duorsum BMR.  
 
Wij willen alle bedrijven, organisaties en Gemeente De 
Fryske Marren bedanken voor de goede 
samenwerking en de geleverde bijdrage! 
 

 
Hoe verder?  
Ondertussen hebben we ons eerste overleg met de gemeente er weer op zitten. We hebben de 
Energiemarkt geëvalueerd en onze ideeën over verschillende vervolgstappen besproken. We denken 
aan de volgende routes:  

- Isolatieproject 
- Warmteoplossingen (aardgasvrij) 
- Opwek duurzame energie 
- Gezonde leefomgeving 

Afgesproken is dat wij nu een plan van aanpak schrijven waarin we in grote lijnen beschrijven wat nodig 
is zodat we concrete projecten in gang kunnen zetten voor Bakhuizen, Mirns en Rijs. Dit plan van 
aanpak wordt in januari met gemeente DFM besproken.  
 

Blijf ook op de hoogte via: www.bakhuizen.nl/duorsum-bmr of www.facebook.com/paginaBMR .
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Over isoleren 
Uit de enquête en ook tijdens de Energiemarkt is gebleken dat er veel interesse is in energiebesparing 
én isoleren in het bijzonder. Dit willen we daarom ook graag concreter oppakken. Want, hoe kunnen 
we in Bakhuizen op dit gebied goed samenwerken en wellicht ook collectief aan de slag gaan? Hoe 
kunnen we gebruik maken van rijksgelden (Nationaal Isolatie Programma) die beschikbaar komen voor 
isolatieprojecten voor woningen met een slecht energielabel (E, F of G)? Deze woningen verbruiken 
veel energie om warm gestookt te worden en hier valt dus veel winst te behalen, voor de maandelijkse 
afrekening van de bewoners én voor het milieu.  

Het zou natuurlijk mooi zijn als we in BMR het Nationaal Isolatie Programma hiervoor kunnen 
benutten. Het doel van dit overheidsprogramma is om in de periode tot en met 2030, 2,5 miljoen 
woningen te isoleren in Nederland. Waarbij de nadruk ligt op de woningen met energielabels E, F en 
G, De bedragen die hiermee gemoeid zijn, zijn zeker de moeite waard.  

Maar andere woningeigenaren én huurders willen we natuurlijk ook niet in de kou laten staan. De 
kunst is om alle doelgroepen iets te bieden zodat iedereen stappen kan maken om energie te besparen. 
Wij nemen dit mee in het eerste plan van aanpak, maar komen uiteraard bij u terug voor input, ideeën, 
wensen, hulp en meer. Wordt dus vervolgd! 

Dan nog even dit…. 
Als projectgroep Duorsum BMR willen we graag snel grote stappen zetten maar daar zijn wel mensen 
voor nodig. “Vele handen maken licht werk” en dat geldt hierbij zeker ook. Dus… vind je het interessant 

om te helpen de warmtetransitie in Bakhuizen, Mirns en Rijs te 
versnellen? Heb je interesse voor dit onderwerp of vind je het 
belangrijk wat er met de natuur in onze dorpen gebeurt? Of heb je 
kennis en kunde die je graag met ons en onze bewoners zou willen 
delen? Oftewel: zou je ons wel een handje willen helpen?  
Laat het dan vooral weten! Dit kan bij Betty Kelderhuis 
(secretarisBMR@bakhuizen.nl, telefoon: 06 15 41 16 43) of bij 
Suzanna Bekkema. 

Projectgroep Duorsum BMR, 
Betty Kelderhuis en Suzanna Bekkema 

WIST U DAT? 
- Duorsum BMR een energieverbruiksmeter van de gemeente in bruikleen krijgt?
- Dat u hier gratis gebruik van kunt maken?
- U met deze meter kunt zien welke elektrische apparaten veel stroom verbruiken?
- Zonder daarvoor 2x naar Balk te hoeven reizen?
- U zich hiervoor in kunt schrijven via secretarisBMR@bakhuizen.nl?
- U hoeft alleen uw naam, adres en telefoonnummer te mailen, dan nemen wij contact

met u op, zodra de energieverbruiksmeter binnen is en u aan de beurt bent!
- Hebt u geen email? Dan mag u ook bellen met Betty Kelderhuis (06 15 41 16 43).
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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 

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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Speel- en ontmoetplekken worden aangepakt in Bakhuizen! 

Sinds afgelopen zomer loopt er in Bakhuizen een project genaamd BOSS. BOSS staat voor Bewegen, 
Ontmoeten, Sporten en Spelen. Klinkt vaag maar doel van het project is dat de gemeente wil kijken 
hoe speeltuintjes en andere ontmoet-plekken fijner, groener, klimaatbestendiger, leuker en 
passender bij de gebruikers, ingericht kunnen worden. Zoveel mogelijk in samenspraak met de 
bewoners van het betreffende dorp.  

Pilot 
Bakhuizen en Lemmer zijn hierbij “pilot-dorpen”. Wat inhoudt dat wij de eerste dorpen zijn waar ze 
aan de slag gaan. Om te ontdekken hoe je zo’n project het beste kan aanpakken en om te kijken wat 
voor wensen bewoners hebben als het gaat om de speel- en ontmoetplekken buiten.  

Geld voor aanpassingen beschikbaar! 
Proeftuin dus maar wel een proeftuin waar ook 
daadwerkelijk plannen uitgevoerd gaan 
worden. Er is dus geld beschikbaar voor 
Bakhuizen en Lemmer om (delen van) de 
plannen uit te voeren. Belangrijk hierbij is dat 
wij als bewoners blij zijn met wat er veranderd 
gaat worden!  

Wat geweest is… 
Daarom zijn we in september o.a. met een 
aantal volwassen inwoners door Bakhuizen 
gelopen om te kijken wat men voor wensen 
heeft op verschillende plekken. We zijn langs 
de Gearte geweest, het Plantsoen, het 
grasveldje tussen Middenpaed en Havenstraat, 
de Spar, het grasveldje in het midden van de 
Gaestwei, het schoolplein, de speeltuin aan It Skod en de sportvelden. Zie het bijgevoegde kaartje. 
Daarnaast is er een rondje gelopen met de kinderen van de basisschool. Het terrein bij de haven 
wordt ook nog meegenomen in de plannen. 

Wat nog komen gaat… 
Ondertussen is er in kaart gebracht welke plekken in Bakhuizen van belang zijn en waar die plekken 
voor worden gebruikt. Zijn er sportactiviteiten? Is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten? 
Spelen er kinderen? Hangen er jongeren rond? Wat voor wensen waren er op elke plek?  
In januari gaat Dorpsbelang samen met de gemeente kijken wat vervolgstappen zijn en welke ideeën 
er zijn opgehaald uit de rondgang door het dorp en de ingevulde enquêtes. Daarna komen we bij de 
bewoners van Bakhuizen!  

Denk mee! 
Houdt de dorpskrant en/of facebook in de gaten want daarna komen de Bakhústers weer aan de 
beurt! Bepaal mee wat voor aanpassingen er gedaan gaan worden in ons dorp. Waar wilt u dat het 
geld aan wordt besteed? Hier komen we dus nog op terug! Heel graag zien we jullie dan in grote 
getale terug! 

Namens Dorpsbelang BMR, 
Betty Kelderhuis, Etty Visser – de Groot en Wink Blomsma 
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Sinterklaas

19 November, wat was het spannend. De goedheiligman kwam naar Bakhuizen. De kinderen hadden hun ver-
langlijstje al mogen inleveren in de zak die de pieten van de Spar geplaatst hadden.

Maar oh jee, de zak met verlanglijstjes was verdwenen. Er was veel politie op de been om de zak te zoeken.Met 
loeiende sirenes reden ze door het dorp. 
Gelukkig hebben zij de zak gevonden en kon het Sinterklaasfeestje in de Gearte beginnen.
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MIDDAG
BENEFIET

M.M.V.
Kinderkoor

X-Jong
Dames- en herenkoor

Bakhústerheechsjongers
Muziekvereniging Euphonia

Blaasorkest De Snippefangers

VERKOOP VAN
verjaardagskalenders met
oude foto's van Historisch
Werkverband Bakhuizen 

ONDER BEGELEIDING
DE TOREN BEKLIMMEN 

koffie & warme
chocolademelk

SINT ODULPHUSKERK
BAKHUIZEN

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022
15.00 - 18.00 UURDE BAKHÚSTER TOER

ALLES TEN BATE VAN 
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Voor al uw :  

                      Buiten schilderwerk  

Binnen schilderwerk 

 Wandafwerking 

 Glaswerkzaamheden  
 isolatieglas, glas schade 
 
 
 

   58 2424 

                                     info@mous-bakhuizen.nl  

                Watteaustraat 1   8574 WB  Bakhuizen  

 

 

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.
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GELUKKIG
NIEUWJAAR

Z O .  8  J A N U A R I  2 0 2 3   |    1 5 . 3 0 U
M F C  D E  G E A R T E  -  B A K H U I Z E N

M E D E  G E O R G A N I S E E R D  D O O R :
M F C  D E  G E A R T E

D O R P S B E L A N G  B M R
D O R P S H U L P  

M E T  M U Z I E K  V A N :
B L A A S O R K E S T  D E  S N I P P E F A N G E R S

wensen!
Kom elkaar
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Word lid van DORPSBELANG BAKHUIZEN, MIRNS en RIJS (BMR)

ZORGWONINGEN DOOR FEME

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 onder-
houd 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 be-
vestiging van uw aanmelding, uw lidnummer en aanvullende informatie.
Als u al lid bent, maak dan uw buren lid. Een aanmeldingsformulier is bij de redactie verkrijgbaar of op de web-
site www.bakhuizen.nl

Het zal jullie niet ontgaan zijn maar het terrein aan de Odulphusstraat is nog steeds leeg. Een grappenmaker 
zette er een te koop bord bij maar dat is niet het geval.  Maar het valt niet te ontkennen dat het zorgwoning 
project in een moeilijk vaarwater is beland. Vooropgesteld, wij willen bouwen voor huren onder de huursubsidie 
grens wat dus overeenkomt met sociale woningbouw. De bouw is vooral gericht op Bakhústers die graag in ons 
dorp willen blijven wonen als het in de huidige woning niet meer gaat. 

Wat zijn de oorzaken van vertragingen

1. Ambtelijke procedures. 

Het verkrijgen van subsidies voor plannen maken en aantrekken van investeerders is alleen mogelijk met ge-
meentegarantie. Daarvoor is een goed exploitatieplan nodig. Maar besluitvorming verloopt traag en stroperig en 
is aan veel voorwaarden gebonden. Daardoor is veel vertraging ontstaan. Met als gevolg:

2. Stijgende rente.

Een sluitende exploitatie (kosten en baten in evenwicht en ruimte voor aflossing) is noodzakelijk. Door de stij-
gende rente worden de kapitaal lasten steeds hoger en dat maakt de sluitende exploitatie steeds lastiger. En je 
kunt de huren niet zonder meer laten stijgen.

3. Stijgende bouwkosten.

Door de energie crisis als gevolg van de oorlog in de Oekraïne steeg de inflatie. Ook de bouwkosten zijn mede 
hierdoor fors gestegen. Dat betekent dat er meer geld moet worden geleend op het project mogelijk te maken.  
En dat brengt een sluitende exploitatie verder in de problemen.
Conclusie: De verslechterende economische situatie heeft ons ingehaald.

Mogelijke oplossingen.

We merken dat wij niet de enige zijn met bovengenoemde problemen. De woningcorporatie Dynhus gaat niet 
meer bouwen aan de Heer Jacobstraat als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen en heeft het project over-
gedaan aan Agricola Bouw. Feme is echter in gesprek met Dynhus om naar oplossingen te zoeken voor de pro-
blematiek en samenwerking.  Ook onderzoeken wij of wij met een goedkopere systeembouw de investeringen 
kunnen drukken.
Heeft u als lezer nog briljante ideeën aarzel niet om met ons contact op te nemen.
stichtingfeme@gmail.com of 0653263093
 A.B.
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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

Redactie
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Vormgeving, samenstelling en eindredactie:

Hennie Blomsma

Redactieleden:
Wink Blomsma 
Bram Boehlé 

op.e.hichte@bakhuizen.nl

Advertenties: Correspondenten:
op.e.hichte@bakhuizen.nl vacature’s

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

Kopij

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

stuur het in 
voor de volgende Op ‘e Hichte 

 
 vóór 2 februari 2023 

naar:

op.e.hichte@bakhuizen.nl
 of

blomsmahennie2@gmail.com

De volgende editie verschijnt rond 

11 februari 2023

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 . . . . . . . . . . . . . .06 533 50 136 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .of 06 487 40 040
• 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
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