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Bakhûster Feest is van 17 juni t/m 20 juni 2009.
Thema: Groeten uit.......!!!!!!

Op ‘e Hichte

AGENDA M.F.C. de Gearte
Tijdens het Bakhuisterfeest:
Vrijdag 19 juni, aanvang 21.30 uur
de Koudumer Hofkesjongers

13 juni 2009

Zaterdag 20 juni, aanvang 11.30 uur
Matinee m.m.v. Express –zo
Zaterdag 20 juni, aanvang 20.00 uur
Playbackshow m.m.v. Orkest Try-Out
Tuinfeest 11 juli, aanvang 21.00 uur

woensdag 17 juni
19:00 uur opening Bakhuster Feest
20:30 uur Fryske Jûn
20:30 uur jurering straatversiering
donderdag 18 juni
09:30 uur koffiebingo
14:00 uur ouderenmiddag
18:30 uur activiteit op het evenemententerrein
20:30 uur theorieronde

De krant voor Bakhuizen, Mirns en Rijs
Redactieleden:
Hessel vd Pal
Rien Jansen
Joop Melchers
Jelly vd Meulen
Eindredactie:
Jelly vd Meulen
Janette Everse

In dit nummer o.a.:

vrijdag 19 juni
09:00 uur kinderochtend
13:30 uur zeskamp
20:30 uur optocht

Eagtaister

zaterdag 20 juni
10:00 optocht
15:30 activiteit evenemententerrein
20:00 playbackshow

Doarpsgenoaten om
útens

Voetbal
Damnieuws

Bakhuster Feest
Agenda

Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 17 augustus 2009 sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen
Oud Papier
Op zaterdag 11 juli 2009 en zaterdag 8 augustus 2009 wordt het oud
papier weer ingezameld

En nog veel meer...

Iedereen die een geplande boom
Voorlichtingsavond:
Herinrichting Sint Odulphus- op een andere plek wil hebben,
of zich zorgen maakt over een
straat.

Op 23 of 24 juni, om 20.00
uur in De Gearte
Op de openbare ledenvergadering van het dorpsbelang BMR
zijn de plannen voor het
vernieuwen van de Sint
Odulphusstraat gepresenteerd.
Zoals u wellicht heeft gemerkt,
is de gehele straat opgemeten
door het bedrijf Oranjewoud.
Gebaseerd op deze resultaten,
is er een berekening gemaakt
en zijn meer details ingevuld.
De gemeente wil dit concretere
plan graag toelichten.

parkeervak voor zijn uitrit kan
tot 2 weken na deze avond
reageren. Daarna gaat de gemeente ervan uit dat de plannen
uitgevoerd kunnen worden.
Op de voorlichtingsavond wordt
verduidelijkt hoe het aan- en
afkoppelen van de riolering gaat
gebeuren. Daarnaast heeft de
gemeente het aanbod gedaan
om op ieder adres de regenwaterafvoer van de voorkant van
het huis aan te sluiten op de
nieuwe 'schone' extra rioleringsbuis die wordt geplaatst.

Kortom, als u op de hoogte wilt
blijven van het wel en wee van
Vervolgens zal er een tekening de Sint Odulphusstraat, kom dan
van het plan komen te hangen op dinsdag/woensdag 23/24 juni
in De Gearte, waar iedereen de in De Gearte of bekijk de tekeideeën kan bekijken.
ning in de twee weken daarna.

Inlevering copij
Doordat er belang aan werd gehecht om voor het Bakhuster dorpsfeest een nieuwe Op ‘e Hichte
uit te brengen, is de inleverdatum van de copij wat verschoven. We vragen daarvoor uw begrip.
Redactie van Op ‘e Hichte.
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Alweer een nieuwe ziekte !

Ben je niet ziek, dan maken ze je wel ziek!
We zijn nog maar net bekomen van de gekke koeien - ziekte of er komt alweer een
nieuwe ziekte aan. De Mexicaanse varkens – griep. Ze zijn niet meer te tellen die
exotische plagen. Want we hebben Sars gehad, afkomstig van tropische vleermuizen, Q koorts van Mediterrane geiten, de Vogelgriep uit China, door kippen overgewaaid en nu weer dat pandemonium uit Mexico!! Waarschijnlijk heb ik ook nog
een paar kleine plagen overgeslagen.
Er is ook nog een variant voor mensen die nachts wakker liggen van de zorgen en
daardoor op hun werk slecht presteren, de zogenaamde Recessie - griep. Hoe
verzinnen ze het?? Nou is het voor de meeste mensen hier in ons dorp toch een
soort ver van mijn bed gebeuren. En raakt het ons minder dan de verkoudheid van
onze buren of ziekte bij familie. En dat is maar goed ook , want je kunt je niet
overal druk om maken!
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Iedere deelnemer draagt bij aan de projectkosten door het bijeenbrengen van een
eigen deelnemersbijdrage. Hiervan worden onder andere de reis en het verblijf,
verzekeringen en een deel van de bouwmaterialen betaald. Voor het project heb ik
1900 euro nodig. Het is een behoorlijk bedrag, dat ik bij elkaar hoop te brengen
door zo veel mogelijk mensen mijn verhaal te vertellen om ze te laten weten wat ik
ga doen en hoe belangrijk het is dat mensen en kinderen veilig zijn in hun eigen
woonomgeving.
Ik wil vragen of jullie mij willen helpen met een financiële bijdrage, zodat ik aan
dit project kan deelnemen en de mensen in Egypte kan helpen, ook namens jullie.

Wanneer je een gift wilt geven, dan kunt je deze overmaken op Rabobanknr.:
14.65.15.366

Alvast hartelijk bedankt.

Veel groeten
Wat ik verder nog wel even wil vermelden is het feit dat we de ‘Bakhuster fan ’t
Jier’ dit jaar gemist hebben! Er waren al mensen die dachten dat ze vergeten waren door het Swalkerhus, maar na enig navraag was er gewoon geen ‘Bakhuster fan
’t Jier’ gekozen en was er dus ook geen feest. En dat vind ik dan toch wel weer
heel erg jammer, want dat is nou net weer zo’n feest waar uit alle lagen van ons
dorp mensen samen gebracht worden en gezellig samen zijn. Heel goed voor de
sociale kontakten . Vooral omdat het door de jeugd georganiseerd wordt en het
jong en oud bij elkaar brengt, waardoor het in het dorp hoog gewaardeerd wordt.
Ik mag natuurlijk geen overhaaste conclusie trekken, want ik weet niet waarom het
niet doorgegaan is. Maar ik hoop toch wel vurig dat dit stukje traditie niet verloren
gaat , en we volgend jaar wel weer een echte onvervalste ‘Bakhuster fan ’t Jier’
hebben. Met een avondje gezellig samen zijn in het knusse gezellige Swalkershus.

DE EAGTAISTER

Fardau de Jager
Wieldyk 6 8573 WR
MIRNS
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Doarpsgenoaten om útens!
Fardau de Jager uit Mirns gaat in Egypte een weeshuis bouwen.

Regio Selectie – SC Heerenveen

Mirns, 26 februari 2009

Zoals gebruikelijk de laatste jaren voetbalt de A-selectie van Sportclub Heerenveen
tegen een team uit deze regio met spelers van Oeverzwaluwen uit Koudum, NOK uit
Nijemirdum en Oudemirdum, Sleat uit Sloten, de Wâlde uit Elahuizen/Oudega G. en
natuurlijk uit Bakhuizen.

Beste iedereen,
Al eerder ben ik in februari 2008 voor 8 dagen naar Oeganda geweest. Ik heb daar veel dingen meegemaakt en met eigen ogen
gezien hoe een gezin van 8 personen in een hutje van 1 bij 2
woont. Ik heb gezien dat het belangrijk is de kinderen van straat
te halen zodat zij naar school gaan en wat kunnen maken van hun
leven. Een veilige plek om te wonen is daarom heel belangrijk.

Op zaterdag 27 juni 2009 is het zover!

Fardau in Oeganda.

Komende zomer wordt voor mij daarom niet zomaar een zomer. Samen met andere
mensen uit heel Nederland ga ik namelijk bouwen aan een weeshuis in Egypte. Het
project is een initiatief van de christelijke organisatie World Servants uit Wolvega.

Met World Servants helpen groepen jongeren en volwassenen mee aan een bouwproject voor de bevolking van een wijk, dorp of stad. Twee tot drie weken wordt er
samen met de lokale bevolking gebouwd aan bijvoorbeeld een school, kliniek of aan
woonhuizen.

Het centrale idee achter de werkwijze van World Servants is: ‘bouwen aan jezelf
door te bouwen voor een ander’. Door deel te nemen aan een bouwproject van
World Servants, dat in nauw overleg met de plaatselijke organisatie en gemeenschap is opgezet, help je mee leefomstandigheden van de gemeenschap structureel
te verbeteren. Daarnaast bouw je aan jezelf omdat je kennis maakt met de andere
leefomstandigheden, met een andere cultuur en met een vaak andere geloofsbeleving.

Heerenveen heeft een goed seizoen achter de rug met als hoogtepunt het winnen
van de KNVB-beker. In Rotterdam werd FC Twente na penalty’s aan de kant geschoven en mocht de club uit het Friese Haagje de cup meenemen. De grote ster van
het afgelopen jaar Daniël Pranjic was op het moment van drukken van dit nummer
zo goed als rond met de voetbalclub Bayern München van Louis van Gaal.
Heerenveen, dat altijd blijft rondneuzen op de spelersmarkt, heeft vast en zeker de
selectie alweer op orde en is bezig zich klaar te maken voor het komende seizoen.
Van grote waarde zal zijn dat Heerenveen weer collectief weet te smeden waar
andere ploegen zich op stuk bijten.
Voor de regioselectie zal echter de nadruk op de verdediging liggen. Trainer Klaas
de Vreeze, die dit jaar het voorrecht heeft om dat te mogen organiseren en coördineren, weet dat wel te sturen en er zal dan ook een gemotiveerd team staan dat de
betaalde krachten willen laten zwoegen. Men kan dan wel meer talent hebben, het
hebben van de bal is van groot belang. Als de amateurs daar een tactisch plan voor
hebben bedacht dan kan het nog wel eens leuk worden. Toch zullen doelpunten niet
uitblijven, maar of het een monsterscore wordt valt nog te betwijfelen.
Aanvang is 19.00 en het vindt allemaal plaats op het sportcomplex in Bakhuizen.
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Belangrijke informatie voor alle verenigingen!
Bericht van de redactie:

Simmerprogramma 2009
14 juni

Big Band Cue & Big Band Ritmyk
aanvang 15.00 uur
entree € 5,-

20 juni

Korenfestival
verdere informatie vindt u op www.teatertun.nl

11 juli

Open podium
aanvang 16.00 - 23.00 uur
entree gratis

12 juli

De gang van zaken jubileum
verdere informatie vindt u op onze website

26 juli

5 sept.

Zomermarkt
Van 12.00 tot 19.30 uur

Souldada swingavond
verdere informatie vindt u op www.teatertun.nl

Het volledige overzicht van het “Simmerprogramma” vindt u op de
vernieuwde website www.teatertun.nl

In de augustus editie van Op’e Hichte willen wij een volledig overzicht
publiceren, met de gegevens van de ledenadministratie en eventuele extra informatie, van alle verenigingen in Bakhuizen, Rijs en Mirns.
Reden hiervoor is dat wij alle nieuwe inwoners van onze dorpen graag op
de hoogte stellen van alles wat er te doen is! En natuurlijk als geheugensteuntje voor alle dorpsgenoten.
Het bestaande overzicht is verouderd en (waarschijnlijk) niet volledig. Op
www.bakhuizen.nl onder ‘Op’e Hichte’ vindt u de bestaande lijst.
Mochten er wijzigingen zijn, dan vragen wij u dit tijdig aan ons door te
geven. Dit is zowel in uw als in ons belang!
U kunt uw wijzigingen doorgeven via
op.e.hichte@bakhuizen.nl. Wij zien uw reactie
graag tegemoet en hopen op vele nieuwe leden!

De Lytse Byb
Op 2 mei is de vestiging van de Lytse Byb in basisschool de Toekomst officieel geopend.
Hier kunnen kinderen én volwassenen boeken uitzoeken en inleveren op
woensdag van 10.30 tot 12.15. Dit kan ook
als er geen school is.
De Lytse Byb is alleen gesloten tijdens de
bouwvak en tussen kerst en oud en nieuw.
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Bigband Cue in Teatertún
Zondagmiddag 14 juni speelt de Friese jazzformatie Bigband Cue in de Teatertún in
Rijs, het bekendste openluchtheater van Friesland.

VAC Gaasterland

Het belooft een swingende middag te worden. Bigband Cue staat zoals altijd garant
voor jazzmuziek op hoog niveau. Op het programma staan muziek van de fameuze en
tegendraadse Amerikaanse bassist Charles Mingus, stevige funky nummers van Alan
Baylock en Stevie Wonder en prachtige vertolkingen van nummers als ‘Somewhere’

Persbericht VAC

uit de West Side Story en het bekende ‘Orange colored sky’ door Jannie Brandsma,
de zangeres van de band.

Wat kan de VAC, Voorlichting- en Advies Commissie voor wonen en
woonomgeving, voor u betekenen?
Deze commissie (van oorsprong de Vrouwen Advies Commissie) bestaat uit
een aantal personen met een grote belangstelling voor de
leefbaarheid van nieuw te bouwen woningen en alles wat daar mee
annex is. Ze zijn (of worden) geschoold, zodat zij een deskundige
inbreng kunnen hebben bij de uitvoering van renovaties en
nieuwbouwprojecten. Zij vormen in veel plaatsen door
woningbouwverenigingen, architecten en projectontwikkelaars een zeer
gewaardeerde groep om mee samen te werken.
Heeft u een nieuw te bouwen of te renoveren woning op het oog?
U kunt vrijblijvend voor vergaande adviezen terecht bij onze plaatselijke
VAC Gaasterland.
Heeft u belangstelling om ons team te komen versterken? Nieuwe
vrijwilligers (m/v) zijn per september van dit jaar van harte welkom!
Inlichtingen:

Thea de Vries
De Eker 26, 8561 EK Balk
Tel. 0514-605654

Speciale gasten zijn de jonge jazzmuzikanten van Bigband Ritmyk. Deze bigband van
veertien talentvolle muziekschoolleerlingen uit de Friese Zuidwesthoek staat onder
leiding van dirigent/arrangeur Willem Aukema. Bigband Ritmyk speelt een gevarieerd
repertoire pop, swing & Latin.
Het concert begint om 15.00 uur.
De entree bedraagt € 5,00 (kinderen tot 12 jaar gratis)
Kaartverkoop bij de ingang van de Teatertún.
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DAMNIEUWS
Drie keer Ids Bruinsma

Bakhuizen: Bij het Zuid West Hoek Damteam is het Ids Bruinsma gelukt om zijn titel
te prolongeren. Voor de derde keer achtereen moest hij in de laatste wedstrijd de
beslissing forceren om de titel veilig te stellen. Wederom was het Cor Buma die
zijn naaste belager was en tegen elkaar moesten uitmaken wie de sterkste was voor
een jaar.
Cor schuwde de aanval niet, gaf een schijf weg om een prachtige combinatie op te
zetten met als doel winst. Ids keek en dacht diep na en vond een schitterende tegen
combinatie, gaf vijf stenen weg en kreeg er ook vijf terug. Toen stond Ids dus één
voor! Cor had toen alleen nog de mogelijkheid om remise te pakken en dat lukte
hem waardoor Ids wederom zich kampioen kon noemen van het Zuid West Hoek
Damteam.

G.D.Baukema sloot de rij in de onderlinge competitie, maar had daar maar een halve competitie voor nodig.
In de eerste klas voor Bondscompetitie sloeg ons team een zeer goed figuur door op
de derde plaats te eindigen en dat was toch wel verrassend. De meeste punten werden behaald door onze kampioen en Gerrit Baukema die beiden tien punten binnen
sleepten voor de club.
Door een bepaald systeem toe te passen met ratingpunten werd ook hier Ids eerste.
Gerrit dus tweede en Johannes v/d Goot werd met maar één puntje minder goede
derde.
Voor de niet competitie kunnende spelers word er altijd een Bekercompetitie
opgezet, om dan niet “stil” te hoeven zitten kun je toch een partij spelen. Voor de
meeste punten die hierin worden behaald wordt altijd een Beker beschikbaar
gesteld en die werd gewonnen door de voorzitter van de club namelijk Johannes van
der Goot.
Op de slotavond wordt traditie getrouw een sneltoernooi gehouden voor de leden.

De nummer drie was inmiddels bekend door de winst van Sjouke Reekers op G.D.
Baukema zodat die niet meer te pakken was.
Nummer vier werd dit seizoen op verrassende wijze Jacob Folkertsma die een
geweldige vooruitgang heeft gemaakt dit seizoen.
De nummer twee van verleden jaar Johannes van der Goot kwam een paar punten
tekort om zich wederom in de prijzen te spelen, en werd vijfde.
De zesde plaats was voor Jan de Graaf die te weinig overwinningen boekte dit
seizoen. Zevende werd onze nieuwkomer Hans de Kroon die nog wat wisselvallig
speelde maar over een goed inzicht beschikt voor de prachtige slagzetten.

Hier werd enorm gestreden om de punten en het was deze keer Gerrit Baukema die
de meeste punten pakte en derhalve het klassement won. Overigens waren Johannes, Sjouke en Cor de naaste belagers met maar één punt minder.
Al met al een goed seizoen voor dit Zuidwesthoek team met handhaving in de eerste
klasse van de Provinciale Friese Dambond. Liefhebbers van dit mooie Damspel kunnen op woensdag 9 september 2009 weer terecht in “De Gearte “ te Bakhuizen
dan start het nieuwe seizoen.
U kunt zich ook aanmelden op telefoonnummer
0514582040 of per E-mail sjoukemieke@home.nl

