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Op ‘e Hichte 

We worden gemanipuleerd  door de informatie die over 

ons heen wordt gegoten als zoete honing. Terwijl we 

eigenlijk wel weten dat het gebakken lucht is. De 

‘Boost’, de ‘Drives’ en de ‘Ups’ moeten ons overeind 

houden, maar we zijn nog net zo onzeker als gisteren 

en eergisteren. De nuchtere waarheid is niet te vinden 

in reclamespotjes of opgeblazen buitensporige citaten. 

Enkel en alleen om een product te verkopen wordt 

geen middel geschuwd om het aan de man te brengen. 

Als al die commercie en spierballentaal gebruikt zou 

worden voor echte noodzakelijke dingen, dan zou de 

wereld er beter uitzien en ook gelukkiger zijn. Wat 

heeft een Eskimo aan een koelkast, of een  

Zuid-Afrikaan aan een bontjas? Ik zag laatst op de TV in 

een derde wereldland  jongeren lopen op blote voeten 

in een vervuilde en verwoeste stad, met een mobieltje 

bellen. Ook daar is het schijnbaar onmisbare  

hebbedingetje te verkopen. De eerste behoefte voor 

ieder mens.  Schoon drinkwater en gezonde voeding is 

moeilijker realiseerbaar in die landen dan prullaria 

verkopen. Onze westerse opvatting over ‘vooruitgang’ 

en ‘in de lift zitten’ strookt niet met de schrijnende  

achterstand in die landen. De uitbuiting van het grote 

geld en de sluwe manier van winst maken, dat maakt 

mij het BOOST! !! 

   De Eachteister. 

Als je tegenwoordig de radio aan zet of naar de TV 

kijkt, hoor je soms uitspraken en gezegdes die vreemd, 

zo niet onmogelijk  klinken. Je hoort ze wel en de  

betekenis wordt ook wel begrepen, maar ze hebben 

iets cryptisch. Ook veel Engelse woorden zijn in onze 

taal geslopen en burgeren zo snel in, dat ze binnen 

een paar dagen door iedereen gebruikt worden. Zo is 

er het Engelse woord ‘boost’ wat je steeds meer 

hoort. Als je het zo leest in los verband, dan heb je de 

neiging om te denken, die is boos, maar hij is het 

boost. Maar in het Engels is boost een duw of duwen, 

opjagen of aanzetten.  Waarom zeggen ze, Ajax zit in 

een enorme boost? Waarom niet, Ajax zit in de lift, of 

is ‘Ajax in een boost’ krachtiger om te gebruiken?  

Waarom zeggen we dingen anders dan vroeger ? En dan 

die woorden als: scheefhuurders, comazuipers,  

wandelgangen-akkoord of wok-akkoord en flexwerkers. 

Ook de reclamemannen gebruiken graag de meest 

vreemde woorden in hun spotjes. Wat te denk je van 

bonbonblokhut in Afrika. Ze zitten in Afrika wel op iets 

anders te wachten dan bonbonblokhutten. Wat een 

onzin allemaal. Zijn wij ‘moderne’ mensen zo  

afgestompt, dat we alleen op shockeffecten reageren? 

Of moet alles ‘klinisch bewezen’ worden voor we het  

geloven.  

Waarom krijg je het gevoel dat alles overtrokken is en 

je in een namaakwereld leeft? Als je bij herhaling 

hoort dat dit het beste is of dat dat niet gemist kan  

worden in je leven, dan ga je dat op den duur ook 

 geloven.  

BOOST... 
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Copij voor de volgende Op ‘e 

Hichte vóór vrijdag 17 augustus 

sturen naar: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl of  

Tunkershof 4, Bakhuizen.  

 

De volgende editie verschijnt 

begin september. Heeft u  

vragen, opmerkingen of wilt u 

een stukje plaatsen?  

Bel dan gerust 0514-582288  

Advertentie 
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Beachvolleybal straten toernooi! 

 

Afgelopen koninginnedag hadden we sinds jaren weer 
een activiteit op deze dag in Bakhuizen.  
We hadden onze eerste editie 
van een beachvolleybal straten 

toernooi. 

Er lag bijna 60 kub zand achter 
in de tuin van de Gearte, waar 
op 2 volleybalvelden waren uit-

gezet. 

De weer goden waren ons deze dag goed gezind, na 

dagen van regen scheen de zon eindelijk. 

De opkomst was prima met 14 teams die in 2 poules 

streden om de poule winst. 

Er werd fel gestreden door de teams voor de winst. Dit 
leverde mooie wedstrijden op maar ook veel plezier 

onderling. 

Uiteindelijk bleven er 2 teams die de finale speelden 

dit waren de Toekomst en Heechiem. 

Na een spannende strijd won uiteindelijk Heechiem 

zodat die de eerste editie beachvolleybal won. 

Hierna werd er nog gezellig nagepraat onder het genot 
van een hapje en een drankje met muziek van dj Sjou-

ke in de sfeervolle tuin van de Gearte. 

We kunnen terug zien op een geslaagde middag wat 
zeker voor herhaling vatbaar is.  

                  Stichting Bakhuster Feest 

Afsluiting Project Doarpen yn t’Grien 
Bakhuizen 
 

Zaterdag 24 maart j.l is het project “Doarpen 
yn ’t Grien Bakhuizen “ met een feestelijke 
plantdag afgesloten. De deelnemers werden om 
9.00 uur met koffie en oranjekoek verwelkomt 
bij het gemeenschapscentrum “De Gearte”. Om 
half 10 werd door een korte toespraak door 
wethouder Bonnema de aftrap tot het uitdelen 
van de beplanting gegeven. Naast de aanleg van 
allerlei elementen op het terrein van particu-
lieren werd die ochtend ook het Burgerbosje 

aangeplant.  

 

Resultaat.    

In totaal hebben 19 particulieren aan dit project 
meegedaan. Verdeeld over deze deelnemers is in 
totaal ruim 2 kilometer heg geplant van verschil-
lende soorten. Bakhuizen en omgeving is verder 
17 fruitbomen, 5 walnotenbomen, 10 leilindes en 
24 alleenstaande bomen rijker geworden en is er 
over een oppervlakte van ongeveer 3 are bos-

plantsoen aangeplant.  

Een heel goed resultaat dus.  

Naast de aanplant bij particulieren is er op 
woensdag 21 maart op gemeentelijke locaties ook 
het nodige aangeplant. Bijvoorbeeld enkele es-
sen, eiken en iepen rondom de oefenhoek van SV 
Bakhuizen en langs de tennisbaan, aanplant van 
sierperen langs de Geastwei en aanplant van en-
kele platanen op de hoek T. de Boerstraat/

Havenstraat.  

Kortom Bakhuizen is in één week tijd er een stuk 

groener op geworden.   

Een geslaagd project dat in samenwerking met de 
gemeente Gaasterlân-Sleat en Landschapsbeheer 
Friesland tot stand is gekomen. Bij de realisering  
van de project heeft de Groencommissie een gro-

te rol gespeeld. 

Dit project is mede tot stand gekomen dank zij de 
financiële steun van de gemeente en de provin-

cie.  

 

Roelie Ansingh 

Landschapsbeheer Friesland 

Ieder jaar vindt in Bakhuizen de jaarlijkse 
Avond4daagse plaats. Ook dit jaar organi-
seerde Sportfederatie BEO van 21 tot en 
met 24 mei weer deze gezellige en leuke 
tocht.  
De wandelroutes lopen door het mooie 
Gaasterlandse landschap met zijn heuvels, 
bossen en meren.  
 

Zoals ieder jaar trokken weer zo’n 400 wandelaars de 
schoenen aan om de Avond4daagse te gaan lopen.  Vele 
(lagere) scholieren en volwassenen uit de omgeving lopen 
mee in Bakhuizen. Er kunnen verschillende afstanden 
worden gelopen, maar er kon ook gekozen  worden om 
alleen de laatste avond (de donderdagavond) mee te 
doen.  
 
Op donderdagavond werden alle 
wandelaars feestelijk  
binnengehaald door ons  
muziekkorps Euphonia en de  
meiden van de majorettes.  
 
We hopen dat het volgend jaar weer zo’n succes wordt! 

Geslaagde maar warme avondvierdaagse 
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Woensdag 22 Febr. hadden we een feestmiddag in de Gearte te Bakhuizen. We werden verwelkomd 
met een kopje koffie. Jelle Dijkstra, onze voorzitter vertelde dat de Gearte in feestversiering was  
gebracht door GIDSEN, een meisjes knutsel groep uit  
Bakhuizen. De muziek werd verzorgd door een trekzakken 
groep uit Koudum, waarbij we ook mee konden zingen. Op het 
toneel waren Foukje en Joukje uit Hindeloopen, zij vertelden 
sketches op het leugenbankje uit de oude doos waar wij harte-
lijk om konden lachen. Wij kregen nog een keer koffie met een  
traktatie van bakker Twijnstra en bakkerswinkel Bianca. In de 
pauze een drankje en een hapje. Het hapje was gesponsord 
door de Spar. Met nog een muziekje en een sketchje was het 
half 5 en gingen we allemaal tevreden naar huis.  

Het was geweldig. 

Rooske Fekkes 

Hoe lekker kan een stamppot zijn in het voorjaar 

   

De jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem is voor velen van ons een verrassend en aangenaam uitje na een lange 
winter. Zo ook vandaag, 20 April 2012, een dag om naar uit te kijken. Opgestapt bij de Galamadammen, werd er 

meteen al koffie met gebak geserveerd. 

Na een week van regen, die we overigens best konden gebruiken voor onze tuintjes, was het vandaag goed weer . 

De kapitein kondigde de te varen route aan: Via Fluessen, Hegermeer, Woudsender Rakken en Woudsend (met zijn 

schitterend tot woonhuis verbouwde kerk) naar het Slotermeer  en uiteindelijk naar Sloten. 

Bekende wateren maar het verveelt nooit. 

In Sloten werd na een voortreffelijk aperitief, de stamppot opgediend. Zelfs voor dieet patiënten werd gezorgd.  

Kortom een prachtige dag en goed verzorgd door Jelle Dijkstra en zijn team van vrijwilligers. 

Namens de “ passagiers” bedankt 

Trefpunt  

 
Met ingang van 30 mei 2012  is  iedere  woensdagmorgen de parochiezaal achter de Sint Odulphuskerk 
van Bakhuizen open van 10.00 uur tot 11.30 open voor parochianen en alle dorpsgenoten  
voor een kopje koffie en een gezellig praatje. 
 
Er is een leestafel met divers foldermateriaal over: WMO, ouderenzorg, thuiszorg voedselbank,  
financiële aanvragen, uitkeringen e.d. Ook kan men er informatie krijgen over wat er te doen is in de 
Sint Odulphusparochie, en in het dorp Bakhuizen. 
 
De kerk is open voor degenen die een kaars willen aansteken. 
Er zullen 2 vrijwilligers aanwezig zijn om te assisteren indien men een vraag heeft. 
Iedereen van de Sint Odulphusparochie en alle Bakhuisters zijn van harte welkom voor een  kop koffie. 

De Zonnebloem,  

afdeling Bakhuizen, Hemelum en Koudum 
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Historisch werkverband BMR 

 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs in oktober 
2008 heeft een kleine werkgroep namens de jubileumcommissie van dorpsbelang een feestkrant uitgebracht met 

allerlei gegevens, verhalen en foto’s uit het verleden. 

Er kwam zoveel materiaal tevoorschijn, dat lang niet alles in de krant paste. Toen al ontstond het idee ALLES uit 

het verleden eens te bundelen.  

Een aantal Bakhúster hobbyisten heeft veel materiaal op hun computers staan en sommigen sneupen nog dagelijks 
verder. Maar zo is het materiaal niet toegankelijk voor iedereen en ook als het op de website gezet wordt is het 

niet algemeen toegankelijk. 

Daarom heeft een aantal belangstellenden de koppen bij elkaar gestoken om eens te onderzoeken of er ook een 

boek samengesteld kan worden met alles wat er al is en wat er nog gevonden kan worden. 

Het overleg met het bestuur van dorpsbelang daarover verliep positief. Het is de bedoeling dat er gewerkt gaat 
worden onder de vlag van dorpsbelang en dat dorpsbelang ook een beetje helpt bij de aanloopkosten. Voor de ech-

te ontwikkelingskosten zal t.z.t. uitgebreider sponsoring moeten worden gezocht. 

Het eerste werk van de werkgroep zal bestaan uit inventariseren van wat er al is. Daarna wil men verder gaan met 
zoeken naar meer. Daarvoor kunnen allerlei websites worden aangeboord, maar meer nog hebben ze de kennis 
nodig van alle inwoners van onze dorpen. Velen van onze dorpsbewoners hebben ook gegevens over vroeger. Dat 
kunnen oude foto’s en ansichtkaarten zijn, dat kunnen echte historische gegevens zijn, maar dat kunnen ook anek-

dotische (misschien niet helemaal historische) sterke verhalen zijn, die leuk zijn om vast te leggen. 

Dit leidt tot de volgende oproep aan u: 

hebt u oud materiaal aan foto’s en/of ansichtkaarten 

hebt u historische gegevens vanuit het verre of zeer nabije verleden 

weet u waar vroeger huizen en boerderijen gestaan hebben 

weet u wie er vroeger in de oudere huizen gewoond hebben 

hebt u gegevens over oude beroepen 

kent u anekdotische verhalen over vroeger enz. 
 

Wilt u – als u deze gegevens wel wilt inbrengen - contact opnemen met Tinus de Vreeze  (tel.: 581283) of met  

andere leden van de werkgroep. 

Natuurlijk kan het zo zijn dat bv. anekdotische verhalen alleen als vertelling bestaan. Als dat zo is dan is er vast 

wel iemand van de werkgroep, die het verhaal wil komen opnemen en daarna uitwerken. 

De werkgroep zal zeker zelf ook “de boer opgaan” en oudere inwoners gaan vragen naar hun kennis van het verle-

den. De leden van de groep hopen daarbij welkom te zijn. 

 

U hoort vast nog van ons. 

 

De werkgroep:  
Jan de Boer, Chirstiaan Draaijer, Herman Melchers,  
Fedde de Vreeze, Auke Bult, Piet van der Linden,  

Pieter Postma, Tinus de Vreeze 

Oproep aan alle (oud) inwoners van Bakhuizen Mirns en Rijs om 

mee te werken aan een boek over ons verleden 
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Hallo, 

Ik ben Cor van Zadelhoff, 57 jaar oud en 
woonachtig in Bakhuizen. 
Ik zoek iemand waarmee ik leuke uitjes 
kan maken. Bijvoorbeeld naar een  
museum, winkels, dartwedstrijden,  
wandeling maken of naar  
sportwedstrijden te gaan kijken. 
 
Ben jij diegene die een paar uurtjes per 
maand over heeft en het leuk vindt om 
leuke activiteiten te ondernemen, neem 
dan contact op met de begeleiding van de 
Mariahof. 

Telefoonnummer 0514-581923. 

Groet Cor 

Mededelingen & oproepen 

Zonnepanelen: wordt Bakhuizen een groen dorp? 
 

Beste mensen,  

 

In de vorige dorpskrant schreef ik een stukje over het nut van zonne-energie. Ik deed daarbij een oproep om collec-
tief zonnepanelen aan te schaffen. Velen van jullie hebben positief gereageerd door informatie over techniek en 

investeringskosten bij mij aan te vragen.  

In totaal waren dat 21 particulieren en bedrijfsleiders, goed voor 326 panelen, misschien 582, als twee veehouders 

ook aan deze actie meedoen.   

Dat jullie zeer positief gereageerd hebben was voor mij boven verwachting. 

Het streven is nu een volle container te bestellen, om zo de aanschafkosten nog lager te krijgen. Een container van 
40 voet bevat 672 panelen. Bij deze doe ik daarom weer een oproep aan iedereen om te zien of we aan dit aantal 

kunnen komen.  

Het is mij opgevallen dat men de kosten voor het kopen van panelen vaak te hoog inschat. Om een idee te geven van 

de totale kosten voor een installatie geef ik hierbij een beraming:  

Voor een 10 panelen-installatie van 2.500 Wp (goed voor een gemiddelde opbrengst van 2.250 kWh per jaar) gaat het 

om een bedrag van € 5.750 incl. montage en 19% BTW.  

Deze prijs is zonder korting. Al met al kan er vanuit gaan dat de prijs voor een installatie meer dan 15% goedkoper 

zal worden dan in de hierboven vermelde berekening. 

In verband met de BTW verhoging per 1 oktober is het verstandig om de zonnepanelen deze zomer aan te schaffen. 

Graag kom ik bij u langs om met u de mogelijkheden door te nemen.  

 

Een zonnige groet, 

 

Patrick Gofre 

Buorren 42, 8721 GR Warns 

0514-681382 

pgofre@home.nl 
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Stichting Buurtbus lijn 103  –  Stavoren - Hemelum  

Ieder uur komt hij 2 maal langs en is daardoor een bekende verschijning tussen Stavoren en Hemelum.  

De provincie geeft opdracht aan de vervoersconcessiehouder om alle kernen van openbaar vervoer te voorzien 
maar omdat een “grote” bus wel zeer onrendabel zou rijden tussen Hemelum en Stavoren zijn ze bij de busonder-
neming maar wat blij met onze buurtbus organisatie. Maar let wel naast een bestuur en een coördinator is er nog 

een heel belangrijke groep vrijwilligers nodig. 

 

Vrijwilliger zijn van de buurtbus… is dat wat voor u ? 

Om de buurtbus te kunnen laten rijden, zijn vrijwilligers nodig. Vrijwilligers voor het bestuur van de Stichting 
Buurtbus 103 en vrijwilligers om te bus te rijden. Een chauffeur kan tevens bestuurslid te zijn. Het is zelfs wense-
lijk om het bestuur (deels) te vormen met buurtbuschauffeurs. Op die manier kan de binding met het chauffeurs-

werk en met de passagiers optimaal worden gewaarborgd.  

Het zijn de chauffeurs die de buurtbus rijdende houden en onze coördinator schrijft u graag in als nieuwe vrijwilli-
ger. Kijk ook op onze website voor meer informatie : www.buurtbus103.nl of laat ons in een mailtje weten wat uw 

mogelijkheden zijn op het adres: info@buurtbus103.nl  

 

Buurtbuschauffeurs 

De buurtbuschauffeurs rijden vrijwillig op de bus. Maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend. 

Chauffeurs wonen bij voorkeur in de directe omgeving waar de Buurtbus rijdt. 

De maximale woonafstand vanaf een opstapplaats dient niet meer dan 15 km. te bedragen. 

Iedere chauffeur die de buurtbus gaat besturen zal een verklaring moeten tekenen waarin hij/zij aangeeft op de 

hoogte te zijn van de geldende aandachtspunten en huishoudelijke regels die er gelden.  

Naast een geldig rijbewijs (B) is nodig  een recente geneeskundige verklaring. De keuring voor deze verklaring 

wordt op kosten van de organisatie gedaan in het huisartsencentrum in Koudum. 

De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels en heeft altijd een voorbeeldfunctie in het verkeer! 

Het op eigen initiatief inkorten of afwijken van de route is niet toegestaan.  

Een nieuwe chauffeur moet jonger zijn dan 70 jaar en doet een rijtest bij de organisatie.  

Bij het bereiken van de 75 jarige leeftijd moet een chauffeur stoppen met zijn dankbare werk.  

 

Reiskostenvergoeding 

Als vrijwilliger ontvangt u geen vergoeding voor de uren die u op de bus rijdt. Wel ontvangt u een reiskostenver-
goeding voor de kosten die u moet maken van uw woonadres tot het startpunt van de bus (Bakhuizen) en terug. 

Deze kosten worden door de Stichting Buurtbus 103 aan u vergoed. 

 

Bestuursleden 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten 

hoogste vijf personen. 

Bestuursleden worden intern aangevuld en op de algemene chauf-
feursvergadering voorgesteld. Deze vergadering vindt minimaal 1 x 
per jaar plaats. Onderling kunnen de verschillende bestuurstaken 
worden verdeeld. Het bestuur komt bijeen zo vaak dat voor een 
goed verloop van zaken nodig wordt geacht, maar minstens vier 

maal per jaar.  

 
************************ 
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Big Band Cue 

datum: 1 juli 2012 
aanvang: 15.00 uur 
entree: €7,50, kinderen t/m 12 gratis 

Bij optredens van Bigband Cue is het bijna onmogelijk om stil te blijven zitten. De Friese jazzformatie 
staat garant voor stevige swing van hoog nivo. Zondagmiddag 19 juni staan ze op het podium van de 
Teatertún in Rijs. Uiteraard is een hoofdrol weggelegd voor Jannie Brandsma, de vaste vocaliste van de 
band. Verder treedt ook de bigband van het CvK en Ritmyk, The BigBatBand op.  
 
Gaasterland Popfestival 

datum: zondag 29 juli 2012 
aanvang: 16.00 uur  
entree: info volgt, kijk op www.teatertn.nl 

Peace in Riis, flower power, retromarkt,... Na het grote succes in 2010, organiseren wij ook dit jaar 
weer het Gaasterland Popfestival oftewel ‘Peace in Riis’!   

 
Zomermarkt & Open podium 

datum: zondag 5 augustus 2012 
aanvang: 12.00 u 
entree: € 2,- 

Aardewerk, bloemen, kleding, huis- en tuindecoraties, wijnen, glas, boeken, brocante, kunst, antiek, 
enz..Dit jaar worden de activiteiten open podium en zomermarkt samengevoegd. Hierdoor kunt u als 
bezoeker genieten van podiumkunsten door artiesten uit de streek en bied dit tegelijkertijd de kans 
voor diegene om zich voor een breed publiek te presenteren. 
 
Souldada 

datum: zondag 26 augustus 2012 
aanvang: 15.00 u 
entree: info volgt, kijk op www.teatertn.nl 

Friese Streekmarkt 

3 juni—1 juli—2 september 

Vanaf 10.00 tot 17.00 uur 

Friese kazen, jam & chutney, biologisch vlees, gerookte paling, wijn & olie, 

tuinplanten, honing en andere streekproducten.  

 

28 en 29 juli, tussen 10.00 en 17.00 uur, Flinke fair in Hemelum 

Kom genieten van koffie en thee met huisgemaakt gebak en verse sappen met boerenbrood. 

 

 Flinkeboskje 1 / 8584 WV Hemelum / 06-23351180 

 www.itflinkeboskje.nl 

Zomerprogramma! 
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De peuterspeelzaal ‘Peuterhof’ vierde dit jaar haar 30 jarig bestaan. 
Dit is uitgebreid gevierd tijdens een open dag op 21 april. Er was een prachtig versierde pipowagen waarin kin-
deren naar harte lust konden kleuren en luisteren naar prachtige verhalen. Ook werden er oude films gedraaid die 
nog dateren uit het prille begin van de peuterspeelzaal. Onder het genot van een kopje koffie met taart kon men 
de oude fotoboeken bekijken en de kinderen konden geschminkt worden. Alles was prachtig versierd. De belang-
stelling was groot en het was dan ook een zeer geslaagde middag! 
(foto ingestuurd door Jantina de Boer) 

De zomer in de bol bij Wereldwinkel Gaasterlân 

 

De zomer, een prachtige tijd om er op uit te gaan. In onze mooie  Gaasterlandse  
omgeving hoeven we niet zo ver te gaan om te genieten. We hebben bossen en meren en de vele fietspaden  
brengen ons op de mooiste plekjes. En ook onze eigen tuin is een fijne plek om tot rust te komen bijvoorbeeld in 

een stevige hangmat die gemaakt is door producent Elang uit Tamil Nadu, Zuid India. 

 
De tijd van buiten eten is weer aangebroken. Er zijn vele soorten en maten BBQ’s om ons vlees op te roosteren. In 
Thailand koken de mensen  buiten op een fornuis. Dit fornuis kan bij ons ook prima dienst doen als BBQ. De char-
me van deze BBQ is dat je op een echte traditionele wijze gerechten kunt bereiden. Op de wafelgrill bereid je 
groente en vlees. De bijgeleverde Thaise “khanon kok” toetjesplaat kun je ook als poffertjesplaat gebruiken en in 
de bijbehorende kookpot maak je net zo makkelijk een Thaise curry als Hollandse soep. Ideaal zo’n compleet for-

nuis buiten.  

 
Dit product komt uit het dorpje Chiangmai  in Noord-west Thailand. Vrouwen beoefenen hier het oude ambacht 
van pottenbakken dat van moeder op dochter overgaat. Naast het binnenhalen van de rijstoogst verdienen de 
vrouwen een aanvullend inkomen . Dat is hard nodig.  Met elkaar regelen ze de verkoop van de producten,  zijn er 
ovens aangeschaft voor gezamenlijk gebruik en wordt er kennis uitgewisseld. Ook hebben de vrouwen van Chi-

angmai een coöperatief verkooppunt opgezet. 

 
Dit traditionele fornuis en vele andere buitenproducten zoals tuindecoratie, bloempotten en windlichten  zijn te 
koop in de Wereldwinkel. Met de aanschaf ervan haal je niet alleen iets moois van ver, maar bied je ook de  

makers ervan de kans op een betere toekomst. 

 

Wereldwinkel ‘Gaasterlân’     

F.D. Hoekstraplein 3 

8561 EP Balk 

Tel. 0514-605660 

www.gaasterlan.wereldwinkels.nl 

Geslaagde open dag Peuterhof Bakhuizen 
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(Deze is te lezen op de website van de gemeente GS onder ‘wonen en leven’ 

en dan ‘woonvisie’ en onder ‘nieuws en persberichten’.) 

 

 

Op 23 april hebben Wink Blomsma, Bram Boehlé en Karin van Wijk (als verte-
genwoordigers van dorpsbelangen BMR) de presentatie van de Woonvisie van 

Gemeente GS bijgewoond. Hierbij een verslag. 

Er werd gepresenteerd door deskundige Gerlof Born. De avond heeft het ka-
rakter van presentatie en hoorzitting. Het behoud van het landschappelijk 

aanzien staat centraal in het beleid. 

 

Een belangrijk onderdeel: de demografische trend in de gemeente: 

-niet meer inwoners, wel meer huishoudens, vergrijzing en ontgroening, dus minder mensen in de kleinere kernen 

Daar wordt door verscheidene mensen in de zaal tegen geageerd: dit is niet een trend die we moeten volgen, wij 
willen een beleid dat stuurt op behoud van leefbaarheid. Dus een beleid voor voorzieningen en woonvisie zodat de 
trend veranderd of tenminste bijgestuurd wordt. 

 

Men wil de nadruk op woningen voor starters en voor ouderen; voor Bakhuizen geldt : er zijn wel veel starterswo-
ningen, maar die zijn niet geschikt voor ouderen met beperkingen. Hier moet dus de nadruk op woningen voor 
ouderen komen.  

 

Er werd gevraagd of goed is gekeken naar de sa-
menhang tussen woonvisie en andere aspecten, 
zoals werkgelegenheid, voorzieningen, conjunc-
tuur. Gerlof Born reageerde wat verlegen, daar 
had hij zich kennelijk niet mee beziggehouden; 
de reacties van Bram Bonnema brachten geen 
duidelijkheid. Gelukkig waren er waardevolle 
reacties van Jan Huisman (Wonen Zuidwest Fries-
land) en een dame van de Thuiszorg, die wel van 
visie getuigden.  

 

Bij een laatste discussiepunt werd gesteld dat 
ouderen die intensieve zorg nodig hebben, bereid 
moeten zijn naar de grotere kernen te verhuizen. 
Hier hebben wij tegen geageerd. Daarmee wor-
den de kleinere kernen op langere termijn uitge-
hold, en die ouderen willen juist in hun eigen 
gemeenschap blijven. Dit was ook de strekking 
van de visie van de Thuiszorg: op maat aan huis 
geleverde zorg met steunpunten in de kleinere 

kernen. 

 

Wij misten op deze avond een lange termijn to-

taalvisie. 

 

Formele bezwaren en opmerkingen moeten 
schriftelijk tussen 3 mei en 16 juni worden inge-

diend.  

 

Woonvisie van de gemeente Gaasterlân-Sleat 
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Sportzomer 2012!!! 
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EK Voetbal, atletiek, roeien, zwemmen, tennis, 

boogschieten, judo en nog veeeel meer… 
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Op zaterdag 2 juni organiseert  RK VV Bakhuizen, afdeling 

jeugd weer haar jaarlijkse bazar,  ten bate van het jeugd-

voetbal, we hebben besloten om de opzet van de bazar te 

veranderen.  

Maar bij een nieuwe opzet hoort ook een nieuwe naam, en 

gaan nu verder onder de naam:  

DE VV HAPPYDAY. Op deze dag gaan WIJ, als voetbalvereni-

ging, er een happy day van maken.   

Natuurlijk is  deze happy day er NIET alleen voor voetbal-

lers,  maar voor heel Bakhuizen en omstreken.  

Zo beginnen we al om half 3, met voetbalwedstrijden, waar 

de jeugdelftallen het op zullen nemen  

tegen hun ouders, dit belooft een spetterend begin van de 

bazar te worden. Om half 4 gaan onze  

allerjongste voetballers, de Kabouters,  penalty schieten.  

In de goal staat dan niet een voetbalkeeper, maar hun moeder die moet proberen om de pengel van 

hun zoon te keren. 

Om 4 uur start  de bazar. Op ons fraai sportcomplex staan dan weer vele spelletjes op gesteld,  zo kun 

je er o.a. latjeschieten, voetbalsjoelen, gatenschieten en blikgooien, ook kun je mee doen aan het 

nieuwe en speciaal voor onze bazar bedachte spel ‘vierschieten’ en ook kun je je geluk beproeven met 

het draaiend rad en het luckyshot. Ook onze aller jongste bezoekers zijn niet vergeten, ze kunnen o.a. 

touwtje trekken,  kunnen zich laten schminken en staat er een gratis springkussen klaar. Verder staan 

er weer eettentjes met de heerlijkste gerechten klaar. 

Om half zeven is de grote finale van ‘het bakhûster kanon’ wie wordt de opvolger van Karel Haarsma? 

Voor de winnaar staat er weer een fraaie bokaal te wachten. 

Om 7 uur staat er een touwtrekwedstrijd op het programma. Onze drie seniorenteams en de A junioren 

zullen dan onderling strijden om de titel “De beste lûkers van Bakhûzen”  

Na afloop is er groot feest met JAN NOTA. Deze op en top 

ras artiest weet elke feestje te veranderen in een groot 

spetterend feest, met meezingers van onder andere Guus 

Meeuwis, Frank Sinatra, Robbie Williams, Andre Hazes, 

Nanne Dijkstra en John Denver.  

Zoals je kunt lezen is er deze dag voor jong en oud ge-

noeg te doen, dus neem je pake en beppe mee, beloof je 

moeder een lekker koud wijntje en trek je heit uit die 

luie stoel, en laten we er met z’n allen een HAPPY DAY 

van maken.  

DE VV HAPPYDAY! 
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VERS BLOED!VERS BLOED!VERS BLOED!VERS BLOED!    

Ben jij: Ben jij: Ben jij: Ben jij:     

Enthousiast en Op’e Hichte van het laatste 

nieuws uit Bakhuizen, Mirns, Rijs en de omge-

ving? Laat het ons weten! 

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om een 

stukje te schrijven, informatie uit te pluizen en 

op te speuren en mensen die ons kunnen helpen 

bij op de redactie van de Dorpskrant.  

                           Kortom, wij zoeken jou! 

  

Bel naar: Jelly 581224 of Janette 582288 

Of stuur een mail naar op.e.hichte@bakhuizen.nl 



16  

 

02 juni          Grote Bingo, aanvang 20.30uur 

03 juni          Koffieconcert met Euphonia en muziekver. uit Twisk, aanvang 

   11.00uur 

  

07 juli           Grote Bingo, aanvang 20.30 uur 

14 juli           Tuinfeest, met o.a. The Relic, aanvang 20.30uur  

Agenda MFC De Gearte 

Oud Papier 

Op zaterdag 9 juni, 14 juli en 11 augustus wordt het oud  

papier weer ingezameld.  

Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos 

OPROEP!! 

Inwoners van Bakhuizen e.o. 

Zo als velen weten hebben wij in Bakhuizen een mooi M.F.C. de Gearte, een dorpshuis 

dat voor vele doeleinden gebruikt wordt en waar wij met z’n allen trots op mogen zijn.  

Niet meer weg te denken uit ons dorp. Maar na ruim dertig jaar komen er natuurlijk 

ook gebreken aan het gebouw.  

Tijd dus voor groot onderhoud, met name vervanging van de verwarming, het schilder-

werk (buiten) en ook binnen en het metsel en voegwerk om het gebouw. U zult  

begrijpen dat dit een grote kostenpost met zich meebrengt.  

Wij proberen dan ook via gemeente en andere fondsen geld los te krijgen om deze 

plannen mogelijk te maken. Zelf willen wij natuurlijk ook een bijdrage leveren om dit 

onderhoud mogelijk te maken, door middel van een grote verloting te houden en het 

organiseren van een rommelmarkt die gehouden zal worden op zaterdag 29 september 

a.s. en waar ’s middags ook de trekking van de verloting zal plaatsvinden.  

Heeft u goede en bruikbare spullen voor deze markt, bewaar ze alvast. Hier komen wij 

nog op terug (ophalen en stalling). 

Wij hopen op uw aller medewerking om deze actie te laten slagen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur M.F.C. de Gearte 


