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Op ‘e Hichte 

Wêr oer? Oer húskepapier mei... 

Doe’t ik lêsten op in húske siet, fernuvere ik my 

oer de lytse blauwe hûntsjes dy’t dêr op it  

húskepapier stiene. 

Wat ha hûnen no mei húskepapier út te krijen? Se 

brûke gjin papier en se sitte noait op it húske. 

(Diene se dat mar!) Lytse hûntsjes soene it   

nammers  wol hiel  aardich fine om mei  

húskepapier te boartsjen! 

Ik  begryp  oars  ek net wêrom’t minsken graach 

blomkes of in giele of  rôze kleur op harren 

húskepapier ha wolle. Soene dy minsken tinke dat 

it dan ek nei blomkes rûkt op it húske? Of dat 

poep dan wat fleuriger fan kleur wurdt?  

 

In kear op in kuierfakânsje  troch de Pyreneeën 

hiene wy Frânsk húskepapier mei. Se hiene dêr 

allinnich mar  rôze of giel. Wy namen it giele.  

As we nei it húske moasten – dat der net wie, dus 

ik bedoel eins achter in beamke of achter in  

rotsblok- dan rûkte it  dochs noch nei húske. It  

húskepapier hie nammentlik ek noch in luchtsje; 

in wc-blokje-luchtsje! 

 Op’t lêst rûkte de hiele rêchsek dernei. En as’t 

de rôle dêrom dan mar bûten de rêchsek diest, 

dan hiest de hiele dei in wc-blokjes-luchtsje om 

dy hinne. Wylst de Pyreneeën  útsoarte al hiel 

lekker rûke.  

De rest fan’e fakânsje wie gelokkich  prachtich. 

Ik bin bliid dat we hjir noch húskepapier sûnder 

luchtsjes krije kinne. Mar it falt my op (en ôf!) 

hoefolle minsken graach tekeninkjes op harren 

húskepapier ha wolle. Al dy tekeninkjes wurde 

earst ûnder de poep smard en dan geane se, 

hup, it rioel yn. Ik soe sizze: hingje in leuk  

skilderijke op yn it húske of doch in prikboerd 

mei tekeningen fan’e  beppesizzers derop. Of 

better noch: tink oan wat moais ûnder it  

stinnen. 

En nim gewoan wyt of griis papier om yn it  

rioel te smiten. 

 

Wisten jimme dat se de meast bekende  

trektocht troch de Himalaya yn Nepal ek wol 

‘The pink toilet paper trail’ (it  rôze húskepa-

pierspoar) neame? 

 

Meine Oma hat Klosetpapier mit Blümchen, mit 

Blümchen, mit Blümchen 

Meine Oma hat Klosetpapier  mit Blümchen, 

meine Oma ist ein ganz moderne Frau 

 

Tryntsje 
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Advertentie 
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Kopij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 15 

maart sturen naar: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl of Tunkershof 4, 

Bakhuizen.  

 

De volgende editie verschijnt rond 1 april.  

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een 

stukje plaatsen?  

Bel dan gerust Janette Everse 0514-582288  

Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar misschien ook niet,  want we doen af en toe wat 
extra exemplaren van dit blad in brievenbussen van niet-leden. De vereniging Dorpsbelangen is 
er om voor u de zaken richting overheden te coördineren, met name de inspraak richting  
Gemeente is van belang. Eigenlijk behoort iedereen in het dorp dus lid te zijn. Je krijgt boven-
dien 6 maal per jaar deze nuttige dorpskrant in de bus. Heeft u buren die nog niet lid zijn.? 
Laat ze dan onderstaande bon uitknippen en inleveren bij de penningmeester of een ander 

bestuurslid. 

Lid worden ?!?! 

Ja, ik word lid van de Vereniging Dorpsbelangen BMR 

 
Machtiging tot automatisch overschrijving: 

Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs de contributie van 
momenteel € 7,- (zegge zeven euro) eenmaal per jaar van mijn bank- of girorekening af te 
schrijven. 

Deze machtiging geldt tot wederopzegging. 

 
Naam …………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………... 

Postcode en Woonplaats……………………………………………. 

Bank- of Giro rekening nummer…………………………………… 

E-mail adres ………………………………………………………….. 
 
Handtekening…………………………………………………………. 

  

 
Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen. 
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Het nieuwe fornuis, de koeken en de Tibetaanse vluchtelingen 

Wie kent dit plaatje niet? 

Hanneke haar kruiwagen op de Murnserdyk. 

Met als inhoud de prachtige zakjes vol lekkere  

koeken.  

En het peuzelt zo lekker weg, bij een bakje 
koffie of thee. Onderwijl beseffend dat je er 

ook nog een goed doel mee steunt. 

Om te beginnen heb ik wat research gedaan 
naar het doel waar Hanneke voor bakt;  
Tibetanen steunen die leven in  

vluchtelingenkampen in Nepal.  

Het is een lang en ingewikkeld verhaal, waar ik 
een korte samenvatting van geef. 

 

In 1950 begint de invasie van Tibet door het Chinese leger. Onder het mom van 'de bevrijding van het 
Tibetaanse volk van een feodaal systeem' claimt de Chinese regering dat het om een vredelievende  

invasie gaat. 

De meeste Tibetanen denken daar anders over. De opstand in Tibet van 1959 heeft een exodus van onder 
meer de Dalai Lama en zijn regering tot gevolg. Tot en met de Culturele Revolutie (1966 tot en met 
1976, opgestart door Mao Zedong met als doel het socialisme af te dwingen) kwam Tibet terecht in een 
neerwaartse spiraal van humane en religieuze onderdrukking. Het gevolg was onder andere de  

vernietiging van duizenden boeddhistische kloosters en de menselijke waarden. 

Honderdduizenden Tibetanen overleden als gevolg van hongersnood. 

Inmiddels heb ik de nodige vragen aan Hanneke, gelukkig mag ik een keertje komen buurten. We zitten 

gezellig aan de keukentafel, pal naast een mooi, groot en rood Aga fornuis. 

Hanneke is zelf nogal nuchter over haar koekenbakkerij en bijna een beetje verbaasd dat ik haar wil  

interviewen.  

Hoe lang bak je al koek voor de Tibetanen Hanneke? 

Sinds mijn Aga brandt, dus 5 jaar. 

Komt het dus door je fornuis? 

JA 

Waarom? 

Ik zie dat nog levendig voor me, ik zat op de fiets in Bakhuizen, tussen café de Domper en de  

fietsenmakerij. 

We hadden net een verbouwing achter de rug en ik stond voor de keuze om een Aga fornuis met 

twee,  of met vier ovens aan te schaffen. Een fornuis bezitten met vier ovens, dat schept verplichtingen. 

Ik weet nog dat ik opveerde, al fietsend: ik ga koeken bakken! 

In eerste instantie voor mezelf en al wie er langs kwam, maar al snel bedacht ik me: deze koekjes kan ik 

niet allemaal zelf op gaan eten. 

Ze aan de weg zetten was een logisch gevolg. 
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Hoe kom je erbij om dat voor de Tibetaanse vluchtelingen te doen? 
Nou, mijn man Dick en ik waren in 1985 op reis, naar India en Nepal. 
Via onze gids kwamen we in een Tibetaans vluchtelingenkamp in Nepal terecht. We konden er allerlei 
snuisterijen kopen en in een van de winkeltjes raakten we in gesprek met een vrouw. Zij gaf aan dat ze 
een jas nodig had. Moet je nagaan, ben je een oudere vrouw en loop je rond in een hemd met gaten. Dat 
maakte veel indruk op me. Moeten vragen om een jas. 
Het doet je beseffen hoe bevoorrecht je bent. Ik had net zo goed daar geboren kunnen worden. 
Deze mensen moesten uit hun eigen land vertrekken! Ik kan me daar niks bij voorstellen. 
Ze hebben geen paspoort, dus ze kunnen geen kant op. 
De vluchtelingen die er nu wonen zijn al derde generatie, een vrij uitzichtloze situatie dus. 
 
En de vrouw zonder jas? 
Wij hebben een jas van onszelf opgehaald uit het hotel, samen met andere kleding die we konden  
missen. 
Eenmaal thuis zijn we begonnen met het inzamelen van kleding, er bleek vooral veel behoefte aan  
kinderkleding en schoenen. Jarenlang hebben we kleding opgestuurd, tot we besloten om voortaan geld 
op te sturen. Dit bleek moeilijker dan we aanvankelijk dachten, na veel vijven en zessen is het ons  
gelukt om via het grenswisselkantoor het geld op de juiste plek terecht te laten komen. 
 
Nog even over het bakken Hanneke, hoe ga je te werk? 
's Avonds bak ik, na het eten. Dan heb ik de ruimte in de keuken. 
Tussendoor kijk ik een detective of regel ik de verpakking. Dus dat komt mooi uit. 
Overdag bakken is geen optie, want dan ben ik mijn dag kwijt. 
 
Bak je elke dag? 
Wel vijf of zes avonden in de week, in het seizoen. Ik bak van april tot oktober. 
We wonen hier mooi aan een fiets -en wandelroute. Dus genoeg mensen die voorbij komen. 
Ook mensen die hier een tweede huis hebben zijn vaste klant. Die beginnen al in Oudemirdum met  
aankopen langs de weg, mooi hé? 
 
Heb je contact met je klanten? 
Ja, veel. Ik moet geld wisselen, of de weg wijzen, of ze schuilen even indien het regent. 
Het zijn heel leuke contacten, altijd enthousiast. 
 
Verkoop je goed? 
Ja! Ik kan dit jaar een kleine 800 euro storten voor de Tibetanen. 
 
Wat is de waarde van 800 euro voor een Tibetaan? 
Dat is wel twee jaarsalarissen. Het punt is dat er geen werk is voor de Tibetaanse vluchtelingen. Zij  
zitten voornamelijk in de toeristenbranche. En door de gewelddadige onrusten in Nepal van de voorbije 
jaren komen er nauwelijks nog toeristen. 
 
Dus zo in de loop der jaren heb je een verschil gemaakt? 
Ja, we houden ook regelmatig e-mail contact.  
Het verschil zit erin dat ze overeind blijven, vooral dat deze mensen voelen dat ze niet alleen staan. 
Inmiddels is het de norm geworden dat kinderen naar school gaan. De kinderen, die redden zich wel, al 
is het met moeite. Het zijn de ouderen waar we voor moeten zorgen. 
Het loopt goed, met de koeken, ik vind het zeer verrassend. Het is op mijn pad gekomen en het werkt. 
 
Denk je nou nooit: hé getver, weer koeken bakken? 
NEE, want ik doe het graag! 
Het is mijn hobby. 
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Berichtjes van Dorpsbelang... 

Vraag van Dorpsbelangen BMR: 

Is de Busdienst OK? 

Gisteravond zijn alle Dorpsbelangen/Plaatselijke Belangen van Gaasterlân-Sleat  in De Gearte bijeen geweest om de 

positie in de nieuwe gemeente De Friese Meren te bespreken; We gaan samen actie ondernemen richting politiek en 

Gemeente! 

Een punt, dat bij de rondvraag aan de orde kwam was ontevredenheid over de busdienst. 

Wij willen graag weten of er in Bakhuizen Mirns Rijs ook klachten zijn. Zo ja , wilt u die dan aan mij e-mailen? 
Graag de klacht zo precies mogelijk omschrijven. Mail naar w.blomsma@xs4all.nl. 



 7 

 

Er moet nog een gedeelte van het hemelwater  ontkoppeld worden in Bakhuizen. 

Het was de bedoeling om 14 januari hiermee te beginnen maar is dat i.v.m. het weer uitgesteld. 

Zodra de weersomstandigheden gunstig zijn beginnen ze hiermee. 

Op de plaatjes hierboven ziet u de geplande afsluiting en de omleiding. 

  



8  

 

Jaarvergadering Dorpsbelang BMR d.d. 18-03-2013 

Om 19.30 uur in de Gearte 

 

     Agenda: 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

2. Notulen vorige vergadering d.d.  

19-03-2012  

3. Samenstelling bestuur: 

Wink Blomsma is aftredend en herkiesbaar 

Marian Postma is aftredend  

vervulling vacature; kandidaten welkom 

4. Financieel verslag 2011 
Verslag van de kascommissie (M. Dijkstra en T. Stienstra) 

Benoeming nieuwe kascommissie 

5. Mededelingen Bestuur 

Laaghangend Fruit 

Zandtong 

Overleg Gemeente 

Overleg CdK 

Glasvezel 

Woonvisie 

Trapje bij de haven 

Inventarisatie Fietsknelpunten (zie vorige pagina) 

6. Gezamenlijke Dorpsbelangen in de nieuwe gemeente De Friese Meren 

7. Boek over Historie Bakhuizen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Het bestuur: 

Wink Blomsma, voorzitter  tel 0654986718 

Karin van Wijk, secretaris  tel 0650868524 

Bram Boelhé , penningmeester tel 0653263093 

Marian Postma (Rijs)  aftredend, vacature 

Regina de Roos (Mirns)  tel 0514 581951 

Gerrit de Groot (Ondernemers) tel 0514 581295 
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Aantal aanwezigen: 13 

 

Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen extra agendapunten. 

 

Notulen vorige vergadering d.d. 21-03-2011  
het verzoek is om de namen voluit te noemen zodat duidelijk is wie er iets heeft ingebracht 

hoe is het oud en nieuw 2011-2012 verlopen? Tjitte Haarsma geeft aan dat het beter is gegaan dan afgelopen jaar.  

 

Ingekomen stukken 
n.v.t. 

 

Mededelingen bestuur 
Laaghangend fruit: Piet vd Linden vertelt het e.e.a. over de plannen om een boek te maken over Bakhuizen. Er is 

nog heel veel materiaal aanwezig, wat was aangeleverd voor het 100-jarig bestaan van dorpsbelang. Het is 

genoeg om er een boek van te maken. 

Doarpen yn t grien: op woensdag 21 maart a.s. gaan de leerlingen van school in het kader van boomplantdag bo-
men planten op de Gaestwei en bij de sportvelden. Op zaterdag 24 maart zal er bij particulieren gepland gaan 

worden. 

Eilandjes in de Morra: Wim Gerrits geeft de stand van zaken betreffende de bezwaren t.a.v. de eilandjes 

Wandelpaden: landschapsbeheer zoekt het e.e.a. uit t.a.v. een pad langs de kooi richting Warns 

Overleg gemeente: er is een vergadering geeft met alle dorpsbelangen van Gaasterland. Hoe willen we communi-

ceren als de nieuwe gemeente er is 

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan: Tryntsje Stienstra vraagt zich af of er al duidelijkheid over de Bakwei. 

Dit is er nog niet 

 

Samenstelling bestuur 
Benoeming Bram Boehle als penningmeester en Gerrit de Groot als lid. 

 

Financieel verslag 2011 
Tryntsje Stienstra en Tjalke Albada waren de kascommissie. Het verslag is akkoord.   

Volgend jaar zijn Annie Sikkes en Tryntsje Stienstra de kascommissie. 

 

Rondvraag 
Piet vd Linden: vraagt wat er zoal met het laaghangend fruit is gedaan. Meubilair voor de Gearte, bijdrage voor 

oud en nieuw feest in het Swalkershus. Wim Gerrits stelt voor om een beeld van Pastoor Coenders aan het 

Coendershof neer te zetten. 

Vronie Postma: vrachtwagens kunnen moeilijk bij de Spar komen door een steen die op de hoek ligt. 

Gerlof Thibaudier: het is wenselijk dat er wandelpaden naast de Breelenswei komen. 

Tjalke Albada: er hangt een AED in Mirns maar er hangt geen lijst bij met namen van de vrijwilligers. Regina zal de 

EHBO vereniging vragen om deze te brengen. 

 

Sluiting 
Vergadering wordt om 21.30uur gesloten. 

Algemene ledenvergadering dorpsbelang Bakhuizen-Mirns-Rijs  

d.d. 19 maart 2012  
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Doel van de vereniging (uit de statuten) 

“de vereniging heeft ten doel de plaatselijke belangen van Bakhuizen, Mirns en Rijs in zowel maatschappe-

lijk, sociaal als ook materieel opzicht te bevorderen met alle daartoe geoorloofde middelen.” 

Hieronder wordt met name verstaan de zorg voor en bevorderen van de leefbaarheid in onze kernen 

(Bakhuizen, Mirns en Rijs) 

De volgende werkterreinen vallen o.a. onder het begrip leefbaarheid: 

Openbare orde en veiligheid 

Bereikbaarheid (verkeer, vervoer, infrastructuur) 

Wonen en werken (huisvesting, scholen, vestigingsbeleid, winkels, etc.) 

Milieu en natuur beheer (groenonderhoud e.d.) 

Recreatie en sport 

Sociale voorzieningen (WMO) 

Verenigingen en cultuur 

Communicatie met en over de leefgemeenschap 

In veel van de voornoemde onderwerpen heeft DB geen eigen verantwoordelijkheid. Die ligt bij de instanties en 

organisaties op de diverse terreinen.  

Dorpsbelangen BMR zal dan de belangen behartigen door :  lobbyen, adviseren en signaleren. 

Bij deze onderwerpen is Dorpsbelang gesprekspartner van organisaties die bij kunnen dragen aan het realiseren 

van de doelen. In eerste instantie zal dat de gemeente zijn. Maar dit kunnen ook bijvoorbeeld woningcorpora-

ties, religieuze instituten, zorgverleners, bedrijven, koepelorganisaties of politie zijn.  

 

Er zijn ook situaties  waarbij een Dorpsbelangen BMR wel een eigen verantwoordelijkheid heeft. 

Uiteraard de communicatie naar de dorpsgenoten en de leden via de uitgifte van het lokaal krantje Op ‘e Hichte 

en onze website. Maar ook: het opstellen en actualiseren van een toekomstvisie rond onze kernen. Daarnaast 

kunnen (leefbaarheids-) projecten worden geïnitieerd die onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen 

BMR worden uitgevoerd, al dan niet met behulp van subsidie van gemeente of andere instanties. 

 

Een sterke vereniging is nodig om goed hoorbare stem te hebben richting instanties zeker in een tijd van veel ver-

anderingen zoals de fusie gemeente Friese Meren waar wij ook onderdeel van uitmaken en bezuinigingen.  

U ontvangt 6 keer per jaar ons dorpsblad “Op ‘e Hichte” en u kunt ook informatie vinden op onze  

website  www.bakhuizen.nl 

Om enig inzicht te geven in waar Dorpsbelangen BMR voor staat het 

volgende: 

Opbrengst Bartiméus Sonneheerdt Collecte 

Van 10 t/m 15 december jl. zijn de collectanten op pad geweest voor de Bartiméus Sonneheerdt Collecte. Zij hebben geld inge-

zameld voor wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van hulpmiddelen. Dit geeft mensen met een visuele beperking de 

kans zelfstandig in het leven te staan, mee te doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. In Bakhuizen en Rijs 

hebben de collectanten in totaal € 132.98 opgehaald. 
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VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANG BAKHUIZEN, MIRNS en RIJS (DB BMR) 

 

In de afgelopen maanden heeft bestuur zich bezig gehouden met diverse onderwerpen. Soms waren dat meer  

politieke onderwerpen dan weer meer praktische zaken. 

In dit stukje een korte samenvatting daarvan. 

De fusie van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skasterlan tot de nieuwe gemeente De Friese Meren. 

Alle plaatselijk belangen organisaties maken zich zorgen over de communicatie met de nieuwe gemeente. 

Namens alle dorpen is een notitie opgesteld waarin onze wensen zijn neergelegd en die door alle dorpen 

wordt ondersteund. 

Verkiezingen 

In het najaar van 2013 worden verkiezingen gehouden voor de gemeente raad van de nieuwe gemeente De 

Friese Meren.  Politieke partijen willen de opvattingen weten van dorpsbelangen over onderwerpen als: 

sociaal beleid, sport, wonen, werken enz. enz. om met die informatie het verkiezingsprogramma te  

voeden. DB BMR heeft een antwoord op de vragen opgesteld en die naar alle politieke partijen gezonden.  

Er is wat ophef ontstaan in Mirns over de plannen om een zandtong aan te leggen voor de kust bij Mirns in het 

IJsselmeer. Dit in het kader van het project  ‘de zachte zandmotor’.  Dit project wordt inmiddels  

uitgevoerd en omvat een zandtong van circa 650 meter in het IJsselmeer ter hoogte van Spitsbergen 

(Oudemirdum) en het verbreden van het strand bij de Mirnser klif en het verbeteren van de parkeerplaats 

aldaar. Van een zandtong bij het paviljoen Mirnser klif is geen sprake. 

Op 24 januari 2013 vond een bijeenkomst plaats met een vertegenwoordiging van alle plaatselijke belangen 

van De Friese Meren en de commissaris van de Koningin Dhr. John Jorritsma. Daarin zijn naast de fusie 

zaken aan de orde gesteld zoals het busvervoer, waarover klachten zijn, en de aangekondigde  

bezuinigingen waarvan onduidelijk is hoe die onze dorpen zullen treffen. 

Op 10 december 2012 vond de jaarlijkse bijeenkomst van bestuur BMR en B&W van Gaasterlân-Sleat plaats. 

Daarin kwamen bezuinigingen, fusie en het budget “laaghangend fruit” aan de orde. Voor 2013 verandert 

er nog niets.  Er is nog geld voor doelen die het algemene dorpsbelang dienen. Ideeën zijn welkom 

 

Tot slot 

Op 18 maart 2013 wordt de algemene leden vergadering gehouden. Omdat het bestuur het belangrijk vindt te 

weten wat er onder de leden leeft hopen wij dat u uw zegje komt doen. 
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GIDSENKAMP 26-8-2012 

Het was eindelijk zover, wegens  omstandigheden dit jaar iets later dan de hemelvaart en wel op woensdag 27 juni. Er was mooi 

weer op komst en dat is op een eiland  als Ameland mooi meegenomen. We vertrokken op woensdagmiddag in auto’s naar  

Holwerd om dan met de boot naar Ameland te varen. Allemaal reuze spannend, vooral voor de jongsten in de ploeg…familie blijft 

dan op de kade staan, maar met zo’n groep gidsen en leidsters ben je dat snel vergeten. 

Op het eiland logeerden we in een kampeerboerderij waar we van alles doen met als thema van dit jaar “glitter en glamour”.Dat 

werd dus make-upen, mode maken, muziek maken, kappen, etc. Het werd een waar feest! We zijn het eiland over geweest naar 

zee en hebben gezwommen. Ook het eten werd naar het thema aangepast met  een luxe lopend buffet. 

En voor je het weet is het dan weer vrijdag en gaan de  oogjes kleiner worden (van de inspanning en de korte nachtjes) en werd 

het tijd om weer naar huis te gaan. Nog één keer op die grote boot en dan staan de ouders weer te wachten. Met veel getoeter 

arriveerden de meiden dan weer in Bakhuizen en konden we weer terug zien op een zeer geslaagd gidsenkamp! 

Het gidsenkamp werd wederom mede mogelijk gemaakt door de vele giften aan de kinderen tijdens het  

‘heitje voor karweitje’ , de sponsoring van de bus door straal- en coating ‘Boltjes’ en de vrijwillige bijdrage van Ria van de 

Kooi, Trudie Rossi, Joke Tjalma, Wietske Albada en Alette Zwart. 

Allemaal nog hartelijk dank hiervoor en we hopen dat we ook in deze tijd van recessie en teruglopende subsidies nog eens een 

beroep op jullie mogen doen om de gidsen en het afsluitende kamp te kunnen laten bestaan. 

Bedankt namens ons allemaal! 

Gidsen leiding: Annie Mous, Marjet Cosa, Uilkje Boltjes, Tineke de Ridder, Corrrie Hiemstra, Charina Sikkes en Jannie Lycklema 

WIST U DAT… 

-Joke de eieren was vergeten in de pannenkoeken maar alle kinderen ze heerlijk vonden (lekker zuinig Joke)  

-groep 8-sters ADHD hadden…ze hebben het gepresteerd om de ‘hele  nacht’ wakker te blijven. 

-Uilkje de kringloop heeft leeggekocht (voetenbadjes, krulspelden etc) 

-de boot van Holwerd naar Ameland met de leiding en de kinderen wegvoer terwijl Annie met de bus nog op de kade stond. 

(met al het lekkers en de vele koffers) 

-wij een chique gidsenkamp hebben gehad met lopend buffet, glitter, glamour, nagels lakken, maskers opdoen, make-upen etc, 

-we disco hadden op het strand (er was een festival gaande) 

-de Boltjes bus (gesponsord) als taxi werd ingezet voor de lange afstanden en de concurrentie aanging met de taxi’s daar op het 

eiland. 

-Uilkje zelfs onze boerderij ook wilde afzetten met  rood-wit afzetlint omdat dit ‘toevallig’ ook bij action te koop was…en wat 

niet meer… 

Reacties van de gidsen meiden: 

Ik vond het heel gezellig                  de bonte avond was echt grappig                   het was superleuk!Ik vond het heel gezellig                  de bonte avond was echt grappig                   het was superleuk!Ik vond het heel gezellig                  de bonte avond was echt grappig                   het was superleuk!Ik vond het heel gezellig                  de bonte avond was echt grappig                   het was superleuk!    

                                                                        Het was een leuk kamp                   ik heb zin in volgend jaar            het was echt geweldig!Het was een leuk kamp                   ik heb zin in volgend jaar            het was echt geweldig!Het was een leuk kamp                   ik heb zin in volgend jaar            het was echt geweldig!Het was een leuk kamp                   ik heb zin in volgend jaar            het was echt geweldig!    

                                Het leukste was de bonte avond en het zwembad           het was super!            Ik vond alles heeeeel leukHet leukste was de bonte avond en het zwembad           het was super!            Ik vond alles heeeeel leukHet leukste was de bonte avond en het zwembad           het was super!            Ik vond alles heeeeel leukHet leukste was de bonte avond en het zwembad           het was super!            Ik vond alles heeeeel leuk    

    Lekkere pannekoeken        ik vond het vetleuk!      De bonte avond en het dansje instuderen  was ’t leukstLekkere pannekoeken        ik vond het vetleuk!      De bonte avond en het dansje instuderen  was ’t leukstLekkere pannekoeken        ik vond het vetleuk!      De bonte avond en het dansje instuderen  was ’t leukstLekkere pannekoeken        ik vond het vetleuk!      De bonte avond en het dansje instuderen  was ’t leukst------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Dit was een verslag van vorig jaar om u een indruk te geven van het  

gidsenkamp. Wat mede mogelijk wordt gemaakt door uw giften tijdens het  

jaarlijks terugkerende ‘heitje voor karweitje’.  
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Ook dit jaar zullen de meiden u weer vragen om ‘een klusje’ op:  goede vrijdag 29 maart a.s.!!  

Alvast bedankt! 

 

Gidsen kamp 1012  op Ameland 

Zie voor meer info over de gidsen 

op onze site vermeld onder 

www.bakhuizen.nl 

Elke meid is welkom vanaf groep 

4! Maandag middag van 

16.00/17.15  uur en voor groep 

7/8 van 19.00/20.15 uur. 

Aanmelden (of voor vragen ) kan 

bij Marjet Cosa, Skuniadijk 6  

Bakhuizen tel: 0514-581415     

Tot ziens…. 
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Familievolleybal 

Familie Heidema wint 22ste volleybaltoernooi Bakhuizen 

 

BAKHUIZEN – Zondag 6 januari jl. vond het jaarlijkse familievolleybaltoernooi plaats in Bak-

huizen. 

Het evenement werd dit jaar voor de 22ste keer door Sportfederatie BEO georganiseerd. Dit 
jaar bleek familie Heidema de sterkste en mocht aan het einde van de dag de felbegeerde 

wisselbeker en een heerlijke oranjekoek in ontvangst nemen.   

 

Het familievolleybaltoernooi in Bakhuizen staat ieder jaar weer garant voor veel gezelligheid 
en spannende wedstrijden. Dit jaar gingen 15 families met elkaar de sportieve strijd aan. Er 
werd in drie poules gespeeld. In alle poules lieten de families zeer goed en fanatiek volleybal-

spel zien. Hierdoor werden de toeschouwers  getrakteerd op veel leuke wedstrijden.    

 

Eindstand 22e familievolleybaltoernooi Bakhuizen: 

1. Heidema 

2. De Boer 

3. B. Sikkes 

4. Zwart 

5. Albada 

6. Konst 

7. Van der Werf 

8. Postma 

9. Mous 

10. Van der Zee 

11. Visser 

12. Pietersma 

13. Kloosterman 

14. Van Dam 

15. Bruinsma 

 

Het 23e familievolleybaltoernooi in Bakhuizen staat reeds gepland. Dit zal plaats vinden op  
zondag 5 januari 2014. Dit klinkt ver weg, maar blokt u het alvast in uw agenda want u mag het 

niet missen!  
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Donderdag 17 januari had de Club van 100 van de RKVV Bakhuizen Foppe de Haan uitgenodigd om het één en  
ander te vertellen. De in Lippenhuizen geboren trainer heeft naam gemaakt bij SC Heerenveen. Hij sprak die 

avond meer over Jong Oranje, Ajax Cape Town en Tuvalu. 

Met Jong Oranje wist hij twee keer de Europese titel te pakken. Jammer genoeg kwam hij met zijn team op de 
Olympische Spelen niet verder dan de kwartfinale. Jong Oranje verloor van latere winnaar Jong Argentinië na  

verlenging met 2-1. 

Foppe de Haan  vertelde onder dat voetballers nogal met geld kunnen smijten. Zo kocht Royston Drenthe een 
nieuw horloge van 80.000 euro. Daniël de Ridder vond De Haan niet een echte krijgsheer. Als het op strijd  
aankwam liet hij het afweten en dat zien we nu ook weer bij Heerenveen, waar hij voetbalt. Anders ging het  
tussen Schaars en Huntelaar. Volgens De Haan is Huntelaar een echte winnaar. Na de eerste verloren wedstrijd 
tegen Jong Oekraïne maakte Huntelaar ruzie met onder andere Schaars. De begeleiding was daar wat bezorgt 
over, maar De Haan juist niet. Die meldde dat het juist nu goed kwam en Jong Oranje werd toen ook Europees 

kampioen. 

Foppe de Haan had bij Jong Oranje om 8 uur ´s avonds bespreking. Dat kwam Nicky Hofs niet echt goed uit en die 
vroeg dan ook of dat later kon bijvoorbeeld half negen. De Haan vroeg om de reden. Hofs zag al jaren naar Goede 

Tijden, Slechte Tijden. De Haan ging akkoord, maar Hofs moest het de selectie uitleggen  

Tuvalu was geheel ander verhaal. De Haan moest weer trainingen geven op amateur niveau. Dat was eerst wel 
even wennen, maar er werden wel vorderingen gemaakt. Met de minister moest nog wel worden overlegd met 
welke bootreis men ging afreizen naar het toernooi van de Pacific Games. De lange bootreis duurde 5 dagen en de 

korte 3 dagen. 

Foppe de Haan spreekt 

Zondag 20 januari 2013 waren er estafette schaatswedstrijden op de ijsbaan van ijsclub Phoenix. Bij estafette start 
een mannelijke rijder, die halverwege het stokje overgeeft aan de vrouwelijke deelneemster. Die schaatst naar het 
einde van 140 meter lange baan waar de tweede het stokje overneemt en het gehele lange stuk terug rijdt. Het is 
van groot belang dat er niet teveel tijd met het stokje overgeven verloren gaat, want daarvan kan de  
tegenpartij profiteren. Er waren 33 deelnemers en dus 11 ploegjes. Een paar keer won de ene partij de eerste rit en 
de andere de tweede. Dan komt het op de derde beslissende rit, wat weer aangeeft dat het verschil niet groot was 
tussen de verschillende teams. 

 

De eerste prijs was voor Ilse Dijkstra, Tjardo Haantjes en René van Dam.  
De tweede plek ging naar Geartje Huitema, Jurre van der Zee en Redmer Bruinsma en de derde plek wisten Berber 

Bruinsma, Jelmer Dijkstra en Johan van der Werf te pakken. 

Er waren een kleine 40 deelnemers die weer in drie verschillende groepen waren onder verdeeld. 

Uiteraard was er van tevoren goed geoefend op starten en het sprinten tot en met de finishlijn. Hierdoor waren er 
weer spannende ritten en natuurlijk winnaars en verliezers. Maar zonder verliezers zijn er ook geen winnaars. 
Maar kansen kunnen keren, dus verliezers houdt moed. Er komt een keer dat je zult winnen. Onder fraaie  

weersomstandigheden kon er worden gereden op de mooie ijsbaan van de Bakhuister ijsclub. 

De kinderen waren ingedeeld in groepen zoals ze ook op school zitten. 

Groep 3/4  Meisjes  1. Nynke Visser, 2. Silke Bruinsma, 3. Maud van Leuken 

  Jongens 1. Mervin Jellesma, 2. Jos Molenaar, 3. Sven Thibaudier 

Groep 5/6 Meisjes 1. Marrit Kuipers, 2. Trudy Jellesma, 3. Femke Visser 

  Jongens 1. Willem Bekkema, 2. Timo van der Werf, 3. Jorn Haantjes 

Groep 7/8 Meisjes 1.Ambra Rossi, 2. Kelly Deden, 3. Tessa Boonstra 

  Jongens 1. Redmer Bruinsma, 2. Jorrit van der Pal, 3. Leo Kuipers. 

Schaatswedstrijden voor jeugd van ijsclub Phoenix 

Estafette Schaatswedstrijden 
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Jaarwisseling 2012-2013  

 

Complimenten 

Ook dit jaar de complimenten aan de burgers en de jongeren die na het afsteken van het vuurwerk de  
vuurwerkresten gelijk of een dag daarna hebben opgeruimd. Het weer heeft waarschijnlijk ook meegeholpen maar 
er lag aanmerkelijk minder afval op straat dan andere jaren. Dit heeft de gemeenschap veel geld bespaard. Ook dit 
jaar organiseerde een aantal Dorps- en Plaatselijke Belangen festiviteiten voor hun inwoners. Om schade te  
voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders een bedrag van € 500,-  beschikbaar gesteld voor 
dorp of stad met een ludiek idee voor de jaarwisseling. Als de schade onder de € 2.500,- zou blijven dan zou het 
bedrag zelfs verdubbeld worden. Gelukkig was de schade dit jaar beperkt en kan er een extra prijs voor een  
oudjaarsstunt uitgereikt worden. De jeugd in Elahuizen had als stunt letter lingo bedacht. Op verschillende locaties 
stonden bordjes met letters waarmee en zin gemaakt moest worden. Veel inwoners hebben meegedaan om dit op te 
lossen. Nieuwjaarsmiddag was in het dorpshuis van Elahuizen de prijsuitreiking. Dorpsbelang Wijckel had als stunt 
camera toezicht (Big Brother) in Wijckel en bij de Bargebek. Gelukkig was er bijna geen schade en waren de 
“zogenaamde camera beelden” niet nodig. Het winnende bedrag wordt binnenkort overgemaakt op de rekening van 

Dorpsbelang Wijckel en Elahuizen.  

 

 

Anoniem melden van overlast 

Speciaal voor de jaarwisseling heeft de gemeente een telefoonnummer geopend waar anoniem meldingen over de 
jaarwisseling gedaan konden worden. Op dit nummer kon anoniem een boodschap of melding ingesproken worden. 
Het doel was de drempel voor het doen van een melding zo laag mogelijk te maken. Er is een paar keer gebruik  

gemaakt van het nummer waarop ook actie ondernomen is.  

 

Schade 

In de gemeente Gaasterlân-Sleat is in het algemeen de jaarwisseling rustig verlopen. Waarschijnlijk heeft het weer 
hierin ook meegespeeld. Gelukkig is er minder schade dan voorgaande jaren. De schade van de jaarwisseling, voor 
zover nu bekend, bedraagt € 2113,25. Op diverse locaties waren er weer illegale branden en straatkolken  
opgeblazen waardoor schade is veroorzaakt.  

 

Dit jaar waren er in Bakhuizen veel brandjes. Sommige branden waren op straat. Waarschijnlijk is door de regen de 
schade beperkt gebleven. Wel moesten de restanten opgeruimd worden. Door de brand op de hoek De Burde/
Skuniadyk/Bakwei zijn een aantal straatnaamborden verbrand. Verder is een bord van doodlopende met vuurwerk 
vernield. Deze borden moesten vervangen en opnieuw geplaatst worden. Bij de bushalte langs de Skuniadyk is een 
fietsenrek vernield. De schade in Bakhuizen bedroeg, voor zover nu bekend, € 861,-. 

 

Volgens de krant was Wijckel tijdens de jaarwisseling een dorp waar Big Brother toekeek op het wel en wee van de 
bewoners. Helaas heeft dit niet kunnen voorkomen dat er toch sprake was van enige schade. In Wijckel was alleen 
op de Bargebek, in de berm, een brandje. Jammer genoeg te dicht bij een verkeersbord waardoor dit verbrand is. 
Een ander verkeersbord is door vuurwerk opgeblazen. In de vroege ochtend van nieuwjaarsdag is brandbaar  
materiaal, meubels, autobanden etc. onderschept bij de komgrens van Wijckel. Waarschijnlijk was het de bedoeling 
dit ergens op straat in brand te steken. Wie het hier gedumpt heeft weten we niet. Als daar een camera had gestaan 
hadden we gebruik kunnen maken van de beelden. De kosten voor het opruimen restanten brandbult, afvoeren afval 

en herstel verkeersborden bedroegen totaal € 484.25.    

In Oudemirdum is het traditie dat op de oefenhoek van NOK met carbid wordt geschoten. Tijdens de jaarwisseling 
was het dorphuis t’ Klif open en konden de bewoners elkaar een goed nieuwjaar wensen. We hebben geen melding 

gekregen van schade uit Oudemirdum.  
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In Elahuizen was ook van alles georganiseerd en het blijkt dat het werkt. Geen schade. De jeugd had als stunt letter 
lingo. Op nieuwjaarsdag hebben kinderen maar ook ouderen geprobeerd de puzzel op te lossen en in de namiddag 
was in het dorpshuis de prijsuitreiking. De jeugd uit Elahuizen heeft voor het 2e jaar de prijs voor een  

Nieuwjaarsstunt gewonnen. Welk dorp lukt het volgend jaar een betere stunt te bedenken dan Elahuizen? 

Ook in Oudega was de schade minimaal. In de berm was een brandje maar de jongeren die hier verantwoordelijk 
voor waren hebben alles weer opgeruimd. Voor het dorpshuis was een super vuurkorf en gezien de restanten is het 

daar erg gezellig geweest. Na afloop is alles weer keurig opgeruimd.  

 

In de bocht van de Delbuursterwei, net buiten Sondel, hebben jongeren materiaal in brand gestoken. Na afloop  
hebben ze alles weer opgeruimd en dus hoefde de gemeente dat niet te doen. Wel is er een kombord en een  

onderbord met Welkom ontvreemd. De schade voor vervangen hiervan en het weer herplaatsen bedragen € 411.50 

Harich was schadevrij. Wel was er een illegale brandbult. De restanten zijn na afloop keurig opgeruimd en ook de 

schade aan de grasmat is weer geëgaliseerd.  

In Sloten was een brandje op de brug in het centrum. Medewerkers van de gemeente hebben het afgevoerd. Kosten 

€ 141.75.  

Ook in Balk was op het F.J. Hoekstraplein een brandje en verder lag er veel rommel. Verder is met vuurwerk een 

zonebord vernield. Kosten opruimen, afvoeren en herstel verkeersbord € 214.75 

In Rijs en Nijemirdum was geen schade.  

 

Onderstaand een overzicht van de totale kosten uitgesplitst over de verschillende dorpen en stad.  

 Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.     

Bakhuizen    861,00        

Balk     214,75       

Harich           0,00 

Oudega          0,00    

Sloten     141,75 

Wijckel     484,25 

Oudemirdum        0,00 

Rijs            0,00 

Nijemirdum               0,00 

Sondel                  411,50 

Elahuizen                            0,00 

   ---------    

Totaal        €    2113.25  (excl. kosten preventieve maatregelen zoals weghalen                                           

kledingcontainers)  

   

Misschien wordt het totaal bedrag nog hoger. De ervaring leert dat er de komende weken nog een aantal schade  
posten aan het licht zullen komen. Zoals al eerder genoemd minder schade dan voorgaande jaren. Wat zou het  

fantastisch zijn als we na de jaarwisseling van 2013-2014 geen schade zouden hebben. 

 

Gemeente Gaasterlân-Sleat 

Klaas Knobbe 

Dorpencoördinator 
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Als mensen een bijzondere prestatie leveren, dan val 

je op in de mensenmassa. Maar als je een hele grote 

prestatie levert, dan wordt je beroemd. En als dit bij 

herhaling gebeurd dan maak je kans om geschiedenis te 

schrijven. 

 Het merkwaardige is dat beroemd zijn mooi kan zijn, 

zoals achting, goede prestaties, of naam en faam. Dus 

geassocieerd aan verering, aan heldendaad en gouden 

medaille. Er zit wel een keerzijde aan die gouden  

medaille. Je loopt constant in de schijnwerpers en  

alles wat je doet of laat of zegt, wordt onder een  

vergrootglas gelegd. Iedere misstap of verspreking 

wordt extra uitvergroot en staat met vette koppen in 

de krant en sensatiebladen.  

Zeker in deze tijd van het altijd aanwezige  

mobieltjeslegioen, waarbij iedereen van elke  

gebeurtenis een foto kan maken en via zijn mobieltje 

de wereld rond kan sturen. Zonder censuur of  

voorbehoud, hup de grote wereld in. Als Sven Kramer 

een pijnlijk gezicht trekt en naar zijn been grijpt is het 

binnen een minuut op het nieuws. Doordat hij  

vijfvoudig wereldkampioen is op de schaats is dat dus 

nieuws. Want Sven is wereldberoemd en gaat de  

geschiedenisboeken in. En dan wordt je constant in de 

gaten gehouden door iedereen.  

Maar de grootste prestatie van de laatste decennia is 

toch wel gemaakt door Lance Armstrong.  

Hij presteerde om zeven keer de tour de France te 

winnen, na een slopende ziekte waarvan hij genas. 

Haalde miljoenen euro’s op voor kankerbestrijding en 

leek onaantastbaar. 

Hij leek Superman en was een halve god aan het  

worden. Maar toen kwamen er scheurtjes in zijn  

ideaalbeeld. Door hardnekkige dopingverhalen werd 

zijn blazoen besmeurt. Superman moest  

noodgedwongen toegeven dat hij zonder (crypton) 

geen grote prestaties kon leveren en dus gedwongen 

was om doping te gebruiken. Zijn allergrootste  

prestatie is dat hij dit ruim vijftien jaar heeft gedaan 

zonder ooit betrapt te zijn op doping !!  

Dat noem ik nou geschiedenis. Want Lance gaat de 

geschiedenis in als de grootste en geniaalste oplichter 

die er ooit is geweest. Natuurlijk zit er nog een flinke 

staart aan dit epos, want hij zal zeker nog meer  

mensen meesleuren die hem geholpen hebben bij dit 

Megabedrog.  

We hebben nu al brave Rabo rennertjes die  

beschamend toegeven ooit eens gebruikt te hebben. 

Maar de deksel is nog lang niet van de dopingbeerput 

af. Dat wordt nog smullen voor ons allen die zo graag 

kijken naar andermans fouten. Geschiedenis is dus 

eigenlijk sensatiezucht van de massa. Goed of slecht, 

maakt niet uit, als het maar een bijzondere prestatie 

is.  

Een bekende uitdrukking van Johan Cruyff was: Aan 

alle slechte dingen zit ook een goede kant.  

Bij Lance Armstrong is dat de inspanning en de energie 

die hij gestoken heeft in het terugdringen van de  

ziekte Kanker. Het zal diegene, die genezen is door 

Lance Armstrongs toedoen, een worst zijn of hij dat 

met of zonder doping heeft gedaan.  

 

Eachteister 

Geschiedenis 
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Programma 40-dagentijd 2013.     Thema  “Nieuw Leven”. 

18-02-2013   Kerk Hemelum 

Guus Prevoo, missionair veldwerker  van de “Vastenaktie” komt uitleg geven over het landelijke projekt “ Even 

minderen voor Honduras”.  

Jaarlijks gaan honderdduizenden mensen uit Honduras naar de Verenige Staten om de armoede en uitzichtloosheid 
achter zich te laten. Ze willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun American Dream 
lijkt merendeels op een nachtmerrie. Velen van hen haalt de grens niet, worden terrugestuurd en dan begint alles 

van voor af aan. 

De zusters Scalabrinianas vangen deze migranten  op ,die zijn teruggestuurd uit de Verenigde Staten en helpen  

hen een nieuwe start te maken. 

 

18-02-2013          Kerk Bakhuizen 

Simone White, geboren in Rotterdam, woont sinds 10 jaar in Rijs in Friesland. 

Ze geeft therapeutische paardrijlessen.  Door middel van deze paardrijlessen komt een kind met zichzelf in ver-

binding. Het paard spiegelt het kind en laat dat voelen. 

 

04-03-2013  Kerk Hemelum 

Mercy Ships is een christelijke internationale medische hulporganisatie. Mercy Ships werkt met hospitaalschepen 
en brengt Hoop en Genezing naar de allerarmste mensen. 
Aan boord worden operaties gedaan, zoals het weghalen van tumoren , herstel gespleten lippen en verhemeltes, 
oogoperaties, orthopedische operaties en fistel operaties.  Aan wal worden in samenwerking met de plaatselijke 
bevolking ontwikkelingsprojecten opgezet, zoals bouw van ziekenhuizen, schoon drinkwater,  sanitaire  
voorzieningen en landbouw en trainingsprojecten. 

Medewerkers van Mercy Ships zoeken zelf sponsoren voor hun levensonderhoud. 

 

11-03-2013  Kerk Bakhuizen 

Chris Bartels uit Bakhuizen is 25 jaar geleden als dierenarts afgestudeerd. 

In de loop van de tijd heeft hij allerlei verschillende beroepen gehad, met altijd de verbetering van koeien, scha-
pen, geiten en varkens centraal. Sinds 1,5 jaar leidt hij het nieuwe leven van een ZZP-er en combineert zijn werk 
met zijn interesse om met boeren en burgers van verschillende culturen te werken: hij heeft in deze tijd in meer 

dan 10 verschillende landen in Azië en Afrika gewerkt. 

En  zoals  hij zegt: Ik leer erg veel van anderen en gek genoeg, het vertelt me veel over onze eigen samenleving. 

 

18-03-2013           Kerk Hemelum  

Areezuu Ydegari, afkomstig uit Iran,  woont sinds 5 jaar in Nederland, Bakhuizen. 

Ze zal vertellen over het Iraans Nieuwjaar en de zeven symbolen beginnend met de letter S. 

 

Kerk Bakhuizen 

Tryntsje Postma en José Reitsma-Galema vormen de Verloskundige Praktijk Rûnom. 

Lysbeth Nijdam werkt als waarnemend verloskundige bij de praktijk. Er wordt verloskundige zorg verleend in de 

regio Koudum, Workum, Balk en Woudsend . 

 

Aanvang alle avonden om 19.30 uur tot 21.00 uur 

Om het 40- dagen project af te sluiten is er op 2e Paasdag een Agapéviering om 9.30 uur in de kerk van Hemelum. 

Werkgroep Oecumene  Hemelum, Bakhuizen. 
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Agenda MFC De Gearte 

Oud Papier 

Op zaterdag 9 maart en zaterdag 13 april wordt het oud  

papier weer ingezameld.  

Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos 

APPELS IN BAKHUIZEN, MIRNS EN RIJS 

 

Beste bewoners van vernoemde 3 plaatsen, in de eerste week van februari, nl . 4 t/m 9 februari, gaan de mannen 

van het Lemster mannenkoor op pad. 

Het koor bestaat al 40 jaar en heeft ongeveer 125 leden. Die leden komen uit heel veel verschillende dorpen in de 

Zuid-Westhoek maar ook met name uit de gemeente Lemsterland. (gemeente namen voor het gemak even de oude. 

De mannen gaan een week lang op pad. Zij verkopen heel veel zakken appels. 

De kwaliteit van de appels staat al jaren voorop. 

Zelfs bij vorst, harde wind, regen..ze komen bij u aan de deur. En zij hopen dat u een zak koopt.  

( 2 of 3 mag natuurlijk ook.) 

De mannen zijn zeker fanatiek en zij ontdekten vorig jaar dat zij de helft van Bakhuizen hadden overgeslagen.  

Mirns en Rijs werden reeds jaren bezocht en een ieder die dat wilde kocht appels. 

Dus Bakhusters, let op, in de loop van de week van 4 t/m 9 februari 2013 komen de koorleden aan de deur.  

Waarschijnlijk vooral op vrijdag in Bakhuizen. Mirns en Rijs m.n. op woensdag. 

Tijd van venten: tussen 15.00 en 20.00u omdat de meeste bewoners dan thuis zijn. 

Tot slot : de kwaliteit van de appels (Elstars) staat voorop. 

Hebt u vragen: u kunt bellen Jappie Muizelaar  (581650) en Johannes Rijpma  (581602).  

Beide mannen komen bij u aan de deur. Zij krijgen hulp van Sietze Blauw uit Joure en Durk Atsma uit Sneek. 

De appelactie 2013 moet weer een groot succes worden. 

 

Jappie en Johannes. 

08 febr. Carnaval voor de jeugd     aanvang 20.00 uur. 
09 febr. Carnaval  voor de peuter kleuter bassisschool  aanvang 14.00 uur. 
09 febr. Carnaval        aanvang 20.00 uur 
16 febr. Grote Wandeltocht org Flal         start vanaf 8.00 uur. 
16 febr. Toneeluitvoering St. Martinus    aanvang 20.15 uur. 
23 febr. Toneeluitvoering St. Martinus    aanvang 20.15 uur. 
23 febr. Beo Heren 1       aanvang 19.00 uur. 

02 mrt.  Muziekuitvoering Euphonia      aanvang 20.00 uur. 

09 mrt.  Grote Bingo      aanvang 20.30 uur. 

13 apr.   Grote Bingo      aanvang 20.30 uur. 

 

Let op:   31 mrt Paaspop. 


