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We zijn weer een jaar verder, 
en we hebben het oude jaar op 
een redelijk rustige manier af-
gesloten. Het vuurwerk was 
minder luid, maar zeker niet 
minder spectaculair. Ik per-
soonlijk vond het zelfs mooier 
en kleurrijker dan andere ja-
ren. Dat is misschien wel de 
trend voor het komende  jaar. 
Op ons netvlies liggen nog de 
beelden van de laatste jaren, 
waarin rampspoed en ellende 
schering en inslag was. Nog te 
zwijgen van de financiële crisis 
die ons boven het hoofd hangt. 
Met andere woorden, het was 
kommer en kwel.  Veel slech-
ter kon het niet zou je haast 
zeggen. Maar dat is geen reden 
om bij de pakken neer te gaan 
zitten. Als mens leer je snel in 
een situatie als deze om je aan 
te passen.  Neem bijvoorbeeld 
het weer met de jaarwisseling.  
In Kopenhagen is de wereldtop 
nog maar net naar huis, of we 
hebben toch een hoop kou en 
sneeuw over ons heen gehad!  
Hoezo opwarmen van de aar-
de? En dan is die milieutop ook 
nog half mislukt. Stel dat ze 
wel echte afspraken hadden 
gemaakt, dan zaten we nu met 
Siberische temperaturen….. 

Dat is natuurlijk maar gekheid, 
maar wel de manier om met 
wat voor probleem ook om te 
gaan. Word geen zwartkijker 
maar zie het leven wat positie-
ver, het kost geen moeite of 
inspanning. Je kunt ook zeg-
gen, ja het was slecht, mis-
schien wel heel slecht. Dus kan 
het in 2010 alleen maar beter 
worden. En met die instelling 
ben ik op 1 Januari 2010 be-
gonnen. Met een frisse, blijde 
en hoopvolle kijk op het ko-
mende jaar. En zoals ik boven 
al aangaf in mijn stukje, de 
trend wordt wat mij betreft  
rustiger, vrolijker, kleurrijker, 
mooier en vrediger.  Misschien 
komt er wel een elfsteden-
tocht dit jaar, of valt in ons 
dorp een hoofdprijs van post-
codebingo. Wie weet krijgen 
we een hele mooie lange zo-
mer met overdag zon en ‘s 
nachts een bui regen. De toe-
komst is wat we er zelf van 
maken.   

Ik wens daarom iedereen een 
prachtig en hoopvol 2010 toe. 

De  Eachteister. 
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Lieve mensen, 

 
Overweldigend waren de vele  kaarten, telefoontjes en attenties die wij mochten ont-
vangen na het horen van mijn ziekte en tijdens de behandeling. De chemo heeft zijn 
werk goed gedaan en bijna alles is verdwenen. 
Dit betekend helaas niet dat ik ben of kan genezen maar het beoogde doel, tijd win-
nen, is hiermee wel behaald. 
Hier zijn we uiteraard erg blij mee en dankbaar voor. 
Wij willen dan ook iedereen bedanken die zo intens met ons mee hebben geleefd de 
afgelopen tijd. 
  
Hartelijke groeten  Johan, Hilde, Daniël, Marco en Steven 
Melchers 
 

Advertentie 
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 Henk de Vreeze heeft weer prachtige foto’s gemaakt van Bakhuizen, Mirns en Rijs. 
Hieronder een kleine selectie. Voor alle foto’s zie www.Bakhuizen.nl 

 

Winter in Gaasterland 

Klokkestoel op Murns 

De ijsbaan met op de achtergrond 
de boerderij van fam. Agricola 

Bakhûster Heech 

 

Uitzicht vanaf de Murnserdyk 



 5 

 

 Achte redaksje. 

Fan hjoed ôf stiet de Fryske Nasjonale Partij (FNP) op ynternet. It adres is: http://
www.fnpgaasterlan-sleat.nl. De partij is te berikken op: info@fnpgaasterlan-sleat.nl 

Balk, 2 febrewaris 2010. 

Groetnis, 

  

Skriuwer FNP Gaasterlân-Sleat 

Jan Geert Vogelzang 

Hielkemastrjitte 1 
8561 DH  BALK 
T: 0514-602961 
M: 06-48803642 
F: 0847-202775 
E: jgvogelzang@home.nl 

 

 

 

U bent geboren in 1960 of eerder. 

U bent of was woonachtig in Bakhuizen, Mirns en Rijs. 

U bent dan welkom op de reünie zaterdag 11 september. 

inlichtingen ; reuniebmr@live.nl 

  

Oant sjen - Tot ziens op zaterdag 11 september 

Reünie commissie Bakhuizen, Mirns en Rijs 

 

Oproep reünie BMR 
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Sportfederatie BEO zoekt met spoed een volleybaltrainer voor: 

 

Dames 3, 4e klas Nevobo competitie 

Dames 3 is een enthousiast team dat op dit moment goed presteert in de  
competitie.  
Er wordt getraind op maandag van 19.15-20.30 uur. 

 

Voor meer informatie over de functie:  

Sissy Sonsma, tel. 0514-582881 

Annet van der Wal, tel. 0514-593369 

 

 

 

BEO organiseert flessenactie voor extra geld 

Op 27 februari 2010 wordt door Sportfederatie BEO een ‘Flessenactie’ georgani-

seerd om extra geld voor de club in te zamelen. Bewaart u ook zo veel mogelijk le-

ge statiegeld flessen voor deze actie? 

De mini’s van Volleybal en de jeugdleden van de Gymnastiek zullen op zaterdag 27 fe-
bruari 2010 langs de deuren in Bakhuizen gaan om lege statiegeld flessen in te zame-
len. Het geld dat ze hiermee ophalen, is voor BEO. Alle dorpsgenoten wordt gevraagd 
om lege statiegeld flessen te bewaren, zodat de jeugd flink wat geld voor BEO kan in-
zamelen. BEO bedankt u bij voorbaat voor uw bijdrage en medewerking! 
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 Behoefte aan meer inspraak? Wordt lid van Dorpsbelang dan ontvangt u 

6 x per jaar ons zeer informatieve blad Op ‘e Hichte.  

Ook actief meedoen en meepraten? Word lid van het bestuur. Meld je 

aan met een mailtje of bel naar: 0514-795107 

Oud papier voortaan met heftruck!? 

 

 

Met het ophalen van het oud papier door vrijwilligers worden soms vreemde situaties 
gesignaleerd. Het vertrouwen in de ophalers gaat zover dat men blijkbaar verwacht dat 
er á la minuut een heftruck o.i.d. kan worden gemobiliseerd. Onlangs was dit de 
vondst. Zo’n anderhalve kuub los papier in een slappe kartonnen doos op een  
europallet.  

Uiteraard is dit niet de bedoeling. Hier kan niemand wat mee.  

Het zelfde geldt overigens voor die situaties waarbij een stapel lege dozen naast een 
bak losse kranten word aangetroffen…  

In de meeste gevallen is het papier netjes gebundeld met een touwtje of in een doos, 
maar mocht u dit tot nu toe zijn vergeten, dan vragen wij u vriendelijk om hier in het 
vervolg rekening mee te houden. 
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 Ook deze keer weer de complimenten aan de burgers en de jongeren die na het afsteken van het vuur-
werk de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna hebben opgeruimd. Hierdoor lag er minder afval op 
straat en dit heeft de gemeenschap veel geld bespaard. Ook de complimenten aan een aantal Dorps- en 
Plaatselijke Belangen voor het organiseren van festiviteiten tijdens de jaarwisseling. Gezellige bijeen-
komsten waar jong en oud de jaarwisseling konden vieren.  

 

De jaarwisseling is in de Gemeente Gaasterlân-Sleat, in het algemeen, rustig verlopen. Hierdoor was er 
ook minder schade als gevolg van vernielingen. Vorig jaar was de schade de helft van het jaar daarvoor. 
We hopen dat deze trend zich doorzet. Voor en tijdens de jaarwisseling zijn 8 kom- en verkeersborden 
door vuurwerk vernield. Vorig jaar nog 16 stuks en het jaar daarvoor 53. De schade aan borden bedraagt, 
excl. herstelwerk, alleen al € 694,--. Opvallend was dat de meeste verkeersborden al een aantal dagen 
voor de jaarwisseling door vuurwerk waren vernield. De schade, van de jaarwisseling, die nu bekend is 
bedraagt voor de Gemeente Gaasterlân-Sleat al € 4543,73. Nog een fors bedrag. Met dit geld kunnen, in 
onze gemeente, ook veel ander leuke dingen gedaan worden.   

 

In Bakhuizen waren er op diverse locaties brandbaar afval op straat in brand gestoken hierdoor is  schade 
aan het wegdek ontstaan. De restanten op het wegdek leverden gevaar op voor weggebruikers en moes-
ten zelfs twee keer afgevoerd worden. Het opruimen, schoonmaken en afvoeren heeft voor de nodige 
kosten gezorgd. Verder werd in Bakhuizen een verkeersbord vernield. Totale schade € 1148,98 

 

De problemen in Wijckel hebben zich dit jaar verplaats naar de Bargebek. Diverse keren werd er, door 
middel van autobanden, brand gesticht op het wegdek. Gevolg schade aan het wegdek.  

De brandweer heeft enkele keren de branden moeten blussen en de gemeente heeft drie keer de restan-
ten moeten afvoeren. De verbrande autobanden zorgden ook voor vuile wegen. Verder zijn er enkele ver-
keersborden vernield, Totale schade € 2509,55 

 

In Oudemirdum is, net als vorig jaar, alles goed verlopen. Plaatselijk Belang Oudemirdum had rond het 
dorphuis verschillende festiviteiten georganiseerd. Geweldig zoals het gegaan is, zo kan het dus ook. Ou-
demirdum heeft van de jaarwisseling één groot feest gemaakt zonder vernielingen of overlast. Op de 
Kerkstraat heeft iemand vloerbedekking in de brand gestoken. De restanten zijn aan de kant geschoven 
en worden opgeruimd en afgevoerd. De kosten hiervan bedragen € 195,--. Vloerbedekking afvoeren nasar 
het Kringloopstation in Balk was goedkoper geweest. 

 

In Nijemirdum was een brandbult op de plek waar de glasbak stond. De restanten zijn door de gemeente 
afgevoerd. Jammer dat jongeren denken dat tijdens oud en nieuw alles moet kunnen terwijl Plaatselijk 
Belang van alles heeft georganiseerd. Zowel de gemeente als Pl. Belang hoopt dat dit geen gewoonte 
wordt en het een eenmalig incident is. Helaas hebben we ook moeten constateren dat er vuurwerk afge-
stoken is in het nieuwe bushokje. Voor zover we nu kunnen beoordelen geen schade maar de ruiten had-
den stuk kunnen zijn. Teleurstellend, wordt er iets nieuws geplaatst en wordt gelijk geprobeerd het te 
vernielen. 

 

 

(Schade) Jaarwisseling 2009-2010  
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In Elahuizen was ook van alles georganiseerd en het blijkt dat het werkt. Geen schade. Onder verant-
woordelijkheid van Pl. Belang Oudega-Kolderwode was er in Oudega een grote brandbult. De jongeren 
hebben zich keurig aan de afspraken gehouden. Door de activiteiten zijn de bermen enigszins stuk ge-
reden en beschadigd. Ter zijner tijd wordt bekeken hoe dat hersteld kan worden en of hier ook kosten 
mee gemoeid zijn.  

Net Buiten Sondel, op het speelterrein, hebben jongeren materiaal in brand gestoken. Vorig jaar was 
dat ook het geval en hebben de jongeren de restanten keurig opgeruimd. We verwachten dat de jonge-
ren de brandresten ook dit jaar weer netjes op gaan ruimen. Dan heeft Sondel geen schade.  

In Balk en Sloten waren net als Harich schadevrij. In Harich was wel een illegale brandbult. Dat was 
vorig jaar ook het geval maar ook toen zijn de restanten keurig opgeruimd. We gaan er vanuit dat de 
jongeren ook dit jaar weer de restanten op gaan ruimen en Harich schadeloos blijft. 

In Rijs waren voor de jaarwisseling al een paar komborden door vuurwerk beschadigd. Zinloos, alleen 
maar kosten voor de gemeenschap € 501,-- 

Onderstaand een overzicht van de totale kosten uitgesplitst over de verschillende dorpen en stad.
   Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.     

Bakhuizen   1148,98        

Balk         0,00       

Harich           0,00 

Oudega                      0,00    

Sloten         0,00 

Wijckel     2509,55 

Oudemirdum     195,00 

Rijs         501,00 

Nijemirdum                     189,20 

Sondel                      0,00 

Elahuizen                            0,00 

   ---------    

Totaal        €    4543,73  (excl. kosten preventieve maatregelen zoals weghalen glas en  

    kleding containers)   

Misschien wordt het totaal bedrag nog hoger. De ervaring leert dat er de komende weken nog een aan-
tal schade posten aan het licht zullen komen. Zoals reeds eerder genoemd toch nog en groot bedrag, 
vooral ook omdat het schade betreft van vernielingen en branden wat voorkomen had kunnen worden. 
De positieve trend is echter gezet, minder schade dan vorig jaar en laten we hopen dat we met zijn 
allen deze “trend” voort kunnen zetten.  

Jaarwisseling 2010-2011 zonder schade. Dat zou een mooi begin zijn van 2011.  

Gemeente Gaasterlân-Sleat 

K. Knobbe, Contactfunctionaris 
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Even voorstellen... 

Op Paed. Geef Frysk voor ‘op pad’. En OP PAD 
gaan we. Na jarenlang te hebben ‘gestint’ over 
wel of niet en wanneer dan wel, vonden we de 
tijd rijp om onze lang gekoesterde plannen werke-
lijkheid te gaan maken. Wij willen op pad met on-
ze droom. Ú kunt op pad met onze solexen, boten 
of klassieke motoren. En dan zijn we meteen waar 
we willen zijn: een uniek concept. Een combinatie 
die in Nederland en ver daarbuiten niet te vinden is. Boten zijn al langer en op meerde-
re plekken te huur in soorten en maten. Solexen zie je sinds, pak ‘em beet 2004/2005, 
eerst voornamelijk in het zuiden en oosten van ons land maar zo langzamerhand ook 
dichterbij, ook op verhuurbasis in groepjes rondrijden. Klassieke, oldtimer of, zoals 
sommigen willen, youngtimer motoren daarentegen zijn op de vaste wal van Europa 
praktisch niet te huren. Alleen aan de andere kant van de Noordzee is iemand die ook 
‘Classic Bikes’ verhuurt. Óns idee komt voort uit een verhaal wat jaren geleden in een 
krantje stond over iemand die vakanties organiseerde met oldtimer motoren in de Pyre-
neeën.  

Met recht uniek te noemen dus. En, omdat het rijtje motorfietsen in de schuur bij ve-
len de uitroep ontlokte “daar moet je wat mee doen…”, hebben we dat maar letterlijk 
genomen. Iets ‘doen’, niet poetsen en kijken, maar erop rijden! 
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Pak daarnaast onze andere hobby, de watersport, gecom-
bineerd met een ideale ligging aan het vaarwater, tussen 
Fluessen en de Luts en de tweede stap was ook logisch. 
Ook hadden we al enkele keren solexen in groepsverband 
zien rijden. Het rijdt, het is technisch, het is oud, het is 
klassiek én…. het is LEUK! Het derde idee was geboren en 
het plaatje kloppend. En, zoals gezegd, de combinatie is 

uniek. Denk eens aan een combinatie dagtocht van solex 
en boot. 

Momenteel zijn we nog hard bezig alle voorbereidingen te 
treffen. Zo moeten alle, bijna 50, solexen een goede on-
derhoudsbeurt hebben. Een solex die al wat langer bij pake 
en beppe in de schuur heeft gestaan heeft zo zijn nukken 
en we willen wel dat ze blijven rijden. Ook een oude motor 
kan, ook al is ‘ie perfect gerestaureerd, eigenzinnige kuren 

vertonen. Veel sleutelwerk dus. Maar dat is geen straf. Over de boten kunnen we kort 
zijn. Die zijn nieuw of bijna nieuw en vooralsnog mooi, degelijk, goed en betrouwbaar. 

Daarnaast moet er een bedrijfje uit de grond worden gestampt. Ook leuk maar iets ge-
compliceerder. 

Wij nodigen u uit eens een kijkje te nemen op onze website: www.oppaed.nl of om ge-
woon eens langs te komen. 

Tot ziens, 

“Op Paed” 

Fam. Van der Zee 

Mientwei 4B 

Rijs 

06-40413830 
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 We zijn intussen begonnen met het programma voor 2010. Er is weer veel afwisseling. 
Vrouwen vanaf ongeveer 40 jaar nodigen wij uit om ook eens een avond te bezoeken.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

Donderdag 21 jan. om 20.00 uur in de Domper: Jaarvergade-
ring/Friese Klederdracht 

Na de pauze vertelt mevr. Swart uit Sloten, gekleed in Frysk 
kostuum, over de Friese Klederdracht. 

 

 

Woensdag 24 febr. om 20.00 uur in de Gearte: Louiza Saitova 

Louiza Saitova vluchtte zes jaar geleden met man en kinderen uit Tsjetsjenië. Haar gro-
te passie is muziek. Zij is dirigente (inmiddels ook van X-jong) en muziekdocente, maar 
vooral ook zangeres. In haar muziekprogramma "Gered door muziek" , vertelt en zingt 
zij over de situatie in Tsjetsjenië. 

 

Vrijdag 5 maart om 19.30 uur in de Begine te Hemelum: Wereldge-

bedsdag 

 

Donderdag 25 maart om 20.00 uur in de Domper: Creatieve avond 

 

Donderdag 22 april om 20.00 uur in de Domper: Reisverslag 

Mevr. R. Koopmans vertelt ons over drie mega wandeltochten door 
Amerika. 

 

Woensdag 19 mei om 13.00 uur vanaf de Gearte: Fietstocht 

 

Woensdag 15 september: Reisje naar Bolsward 

 

Woensdag 13 okt. om 20.00 uur in de Gearte: Lezing van Francine Bensdorp 

Geboren in het verkeerde lichaam: Het zal je maar gebeuren. Wat betekent het voor 
een mens om dat mee te maken? Hoe ga je er verder mee in je leven? En hoe reageert 
de omgeving? Deze vragen en nog meer zal zij als deskundige gast beantwoorden. 

 

 

Nieuws van het KVG 
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Woensdag 10 november om 19.00 uur in de Gearte: BGV Kookparade 

Deze avond is samen met de KBO. 

Er wordt voor ons gekookt, een verrassend 5-gangenmenu met een 
inspirerende reis langs verschillende werelddelen en hun keukens. 
En terwijl onze gastvrouw kookt, vertelt ze alles over de gebruikte 
recepten. Kosten € 5,00. 

 

Donderdag 16 december om 20.00 uur in de Domper: Kerstavond 

 

LEEST U DE VERSLAGEN EENS IN DE BALKSTER COURANT OF PAROCHIEBLAD 

 

Voor informatie kunt u kontakt opnemen met één van de bestuursleden: 

 

Vroni Postma (voorz.) tel. 581373 

Wiebrigje Mous (secr.) tel. 581690 

Ina Gerrits (penn.) tel. 581325 

Ria Zeldenrust (lid) tel. 581970 

 

Driebanden biljarttoernooi in ’t Syltsje 

Op 18, 19 en 20 februari 2010 is het zesde driebanden bil-
jarttoernooi in ’t Syltsje in Bakhuizen. 

Donderdag 18 februari begint de eerste wedstrijd om 19.00 
uur en dat geldt ook voor vrijdag 19 februari.  
De finales zijn op de zaterdag en beginnen dan om 11.00 
uur. 

De afgelopen vijf edities leverden vijf verschillende win-
naars op. Daaruit blijkt dat het aantal favorieten groot is en dat men elkander aardig 
tegenstand kan bieden. 

De winnaars van de afgelopen jaren waren Anton van der Wal, Gauke Sikkes, André Vis-
ser, Jos Boltjes en Jan de Ridder jr. Bij de laatste editie viel wel op dat de De Ridders 
prijzen weten te winnen, want Jan’s broer Sierd de Ridder werd derde en Martin de 
Ridder, een broer van hun vader en dus een oom van Sierd en Jan, werd tweede. 

Maar dat is natuurlijk geen garantie voor dit jaar. Het blijft een verrassing. Zo zie je 
maar weer… ook de biljartsport is leuk en interessant. 
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Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór  16 april 2010 sturen naar: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, Bakhuizen. Heeft u vragen 

en/of opmerkingen? Bel dan gerust 0514-582288  

Oud Papier 

Op zaterdag 13 maart 2010 en zaterdag 10 april 2010 wordt 

het oud papier weer ingezameld. Het papier graag goed 

bundelen of verpakken in een doos, en op zaterdagmorgen 

voor 9 uur aan de straat zetten. 

AGENDA M.F.C. de Gearte  

 


