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Zo!! We zijn weer een jaartje verder. Het was wel 
een heel eind uitzitten, met Kerstdagen en Nieuw-
jaar op een doordeweekse dag. 
Poeh poeh ! Amechtig van te weinig beweging 
en veel te veel eten en drinken was het goed om 
weer een normale werkweek te beginnen. De extra 
pondjes aan ons lijf moeten er weer af, en het hoofd 
moet weer op neutraal functioneren.    
Nederland heeft 2016 uitgeroepen tot het jaar van 
het boek. Op deze manier willen ze ons stimuleren 
om meer boeken te kopen. Het lijkt mij een dappere 
poging in deze digitale smart Phone wereld. Maar 
ja, het is wel een goede manier om je brein wat rust 
te geven en minder gestrest te raken. Want terugkij-
kend op het afgelopen jaar is er weinig rustgevend 
nieuws te melden. De aanslagen en oorlogen wa-
ren het grote trieste nieuws, met als gevolg de enor-
me vluchtelingenstroom . Het waren roerige tijden 
waarbij de meningsverschillen groot waren. Maar  
zoals ieder jaar wensen wij elkaar de beste wensen 
toe en beginnen we weer met een schone lei. Het 
Nieuwjaars gebeuren is in ons kleine dorp is bijzon-
der rustig en zonder grote incidenten verlopen. Wel 
zag ik dat de glascontainer gebruikt is als melkbus- 
carbid- knaller. Hij stond er als een grote mislukte 
oliebol met zwarte gaten wat zielig bij. Misschien 
is het nog niet helemaal begrepen door iedereen. 
Maar we willen iedere jaarwisseling plezierig en 
zonder  vernielingen vieren en daar zijn we dit jaar 
zeer goed in geslaagd. Prima zo. Verder heb ik be-
grepen dat het opzetten van een gezamenlijke plek 
voor de jeugd op het industrieterrein een geslaagd 
plan was. Dat geeft voor de toekomst hoop op nog 
betere tijden. Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroe-
pen tot het jaar van barmhartigheid. Bij barmhartig-
heid denk ik aan mededogen, kalmte en begrip voor 
elkaar. Best wel een goede start het nieuwe jaar. Je 
bezinnen waar we mee bezig zijn. Het is niet zo dat 
het wereldje om ons heen, in ons dorp stil staat. 
Ook hier draait de wereld door. En komen de proble-
men naar ons toe. En dan is het goed om even stil 
te staan bij de zeven werken van barmhartigheid.                                                                                                                                
De hongerige spijzen. De dorstige laven. De naak-
ten kleden. De vreemdelingen herbergen. De zie-
ken verzorgen. De gevangenen bezoeken. En de 
doden begraven. Dit zijn dus gewoon de normen en 
waarden die in onze samenleving gelden.  En die 
in onze grondwet vastgelegd zijn. Als iedereen zich 
daar aan houdt, die hier woont, of komt wonen dan 
is er geen probleem meer. Maar dat vergt wel wat 
meer tolerantie van ons.
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KBO afdeling Bakhuizen

Op 16 maart 2016 om 20.00 uur organiseert de KBO afdeling Bakhuizen in de Gearte een bijeenkomst 
voor alle inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs.  

Thema van deze avond is :

IS EEN ZORG COÖPERATIE, IETS VOOR BAKHUIZEN E.O. ?

Wat is een zorg coöperatie?

Een zorg coöperatie heeft tot doel het voor (oudere) inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs e.o. mogelijk 
te maken zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in onze dorpen te blijven wonen met alle essentiële 
zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt.

Wat doet zo’n zorg coöperatie?

De coöperatie organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftige in onze 
dorpen. Zoveel mogelijk diensten worden in en door onze dorpen zelf aangeboden met gebruik-making 
van lokale professionals en vrijwilligers. De inwoners van BMR e.o. hoeven zo niet langer via grote zorg-
aanbieders op zoek naar onpersoonlijke hulp ver weg. Doordat de dorpsbewoners nadruk-kelijk zelf een 
rol spelen bij het leveren van diensten, vergroot de zorg coöperatie niet alleen de zelf-redzaamheid, maar 
ook de onderlinge betrokkenheid. Ook de zorgbehoefte van gezinnen en jonge-ren kunnen aan de orde 
komen.

Aan welke steun, hulp en zorg moet je dan denken?

• Vervoer als andere mogelijkheden ontbreken
•	 Beweging	voor	ouderen	via	een	aangepaste	vorm	van	fitness
• Thuiszorg vraag via één loket
• Persoonlijke alarmering
• Huisarts
• Maaltijdvoorziening
• Klussendienst
• Huisvesting / woning aanpassing
• Tuin onderhoud
• Huishoudelijke hulp
• Administratieve hulp
• Dagbesteding en eenzaamheid bestrijding

Sleutel woorden zijn:

•	 Efficiënt
• Goedkoop
• Inzet vrijwilligers
• Lokaal geworteld
• Betrokken inwoners

Op deze avond is ook Dr. Dijkstra aanwezig  om eventuele vragen aangaande de dokterswacht te 
beantwoorden. 

Wij rekenen op uw komst.
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Medelingen Dorpsbelang BMR
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Medelingen Dorpsbelang BMR

Algemene ledenvergAdering Bmr
dAtum: 7 mAArt 2016 tijd: 19.30 PlAAts: de geArte

   Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen vorige vergadering d.d. 30 maart 2015 
3. Samenstelling bestuur:
  Vacatures: secretaris en vertegenwoordiger bedrijven BMR. 
4. Financieel verslag 2014
  a. Verslag van de kascommissie (Karin van Wijk en Hans Eiselin)
  b. Benoeming nieuwe kascommissie
5. Activiteiten 2015: zie gepubliceerd jaaroverzicht
6. Terugblik op Better Bakhúzen, bijeenkomst 24 februari
7. Rondvraag (Dr. Dijkstra is aanwezig voor vragen over de dokterswacht)
8. Sluiting

Aansluitend: pauze en optreden van Cabaretier Jacob Spoelstra 

Het bestuur:
Wink Blomsma, voorzitter tel. 06-54986718
Bram Boehlé, penningmeester tel. 0514-850230
Anne van der Zee (Rijs) tel. 06-40413830
Akke Brandenburg (Mirns) tel.  0514-581951

Dorpsbelang BMR gaat de Ledenvergadering anders inrichten

Op 7 maart 2016 houden we weer de jaarlijkse Ledenvergadering. We gaan het dit jaar 
wat anders aanpakken. We willen de formele vergadering beperken tot ca. één uur. 
Het gaat dan vooral om de huishoudelijke zaken, zoals de notulen, bestuurszaken en 
financieel verslag. Aansluitend is er een pauze en een optreden van een cabaretier. In 
de pauze en na het optreden van de cabaretier is er dan uitgebreid de gelegenheid om 
van gedachte te wisselen, onderling, met het bestuur, met aanwezige vertegenwoor-
digers van de gemeente en met de aanwezige politici.

Maar wellicht hebt u op dit moment opmerkingen of vragen over allerlei praktische 
zaken of de projecten van BMR. Wacht daar niet mee tot de ALV:  maar stuur ze direct 
per email naar dorpsbelangbmr@gmail.com . Reacties kunnen ook via de site worden 
doorgegeven!

U kunt altijd Dorpsbelang zaken melden die u bezig houden per mail of brief.

Om een duidelijk beeld te geven van alle activiteiten hebben we een jaaroverzicht van 
2015 gemaakt. Net zoals de agenda en het verslag van de ALV staan die zowel in deze 
Op’e Hichte alsook op de website.
Maar zet in ieder geval 7 maart 19.30 vast in je agenda voor een leuke avond!

PS. Je komt toch ook op de projecten-bijeenkomst Better Bakhúzen op 24 februari?
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Notulen ALV dorpsbelang BMR d.d. 30 maart 2015

Aanwezig bestuur: Wink Blomsma, Bram Boehlé, Anne van der Zee.
Afwezig bestuur met kennisgeving : Akke Brandenburg
Andere aanwezigen: 18 leden plus vertegenwoordigers van de gemeente en politiek
Tjitske Mous heeft zich afgemeld.

1. Opening
Wink Blomsma opent de vergadering en heet iedereen welkom en richt een speciaal welkomstwoord voor de 
aanwezige raadsleden en medewerkers van de gemeente.
Opmerking van bestuur: Communicatie van de inwoners naar dorpsbelang toe kan via de nieuwe website door 
middel van het sturen van een email.
Dorpskrantjes zijn huis aan huis bezorgt vanwege de enquête over energie.

2. Notulen vergadering d.d. 24 april 2014
Geen op- en/of aanmerkingen. Karin van Wijk wordt bedankt voor het verzorgen van de notulen.

3. Samenstelling bestuur
Akke	Brandenburg	wordt	bij	deze	vergadering	officieel	en	met	algemene	stemmen	gekozen	tot	bestuurslid.	Cor-
rie Hiemstra wil het secretariaat op zich nemen en wordt hierbij met goedkeuring van de vergadering benoemd.
Vacant is de vacature voor een vertegenwoordiger van de ondernemingen.

4. Financieel verslag 2014
Bram geeft een toelichting op het verslag van de kascommissie Joop Melcher en Karin van Wijk, Zij zijn akkoord 
met de boeken.
Nieuwe kascommissie: Karin van Wijk en Hans Eiselin.

5. BMR energie initiatief
Wim Gerrits en Bram Boehlé hebben contact gehad met Koudum waar men al coöperatief energie inkoopt, zij 
proberen belangstelling te kweken voor:
• Gezamenlijk inkopen (goedkoper),
• Isoleren en subsidies aanvragen,
• Zelf opwekken van stroom.
Zij bestuderen wat mogelijk is hier in Bakhuizen, Mirns en Rijs en voor het belang van milieu in de toekomst en 
natuurlijk de portemonnee.
Graag de enquête invullen en inleveren.
Herman Melchers vraagt of dit alleen voor koopwoningen is.
Dorpsbelang: Nee ook bewoners van huurwoningen kunnen meedoen.

6. Mededelingen bestuur
 a.  Jaarwisseling
 >  Het verbranden van (oude) autobanden is een groot probleem, veel vervuiling en overlast. 
   Dorpsbelang wil wel mee werken aan een oplossing maar primair ligt de verantwoordelijkheid bij 
   de gemeente. In de dorpskrant is ook een artikel gewijd aan de schade van het branden van  
   deze banden voor milieu en ook aan gezondheidsklachten.
 >  Een vraag over de grimmige sfeer zoals deze in de Balkster krant is vermeld, door  
   de heer Knobbe is hier navraag over gedaan bij politie en brandweer en deze kunnen dit niet 
  bevestigen. (veel sensatie).
 >  Tjitte Sikkes vraagt over vergunningen die aangevraagd moeten worden en wie er dan  
   verantwoordelijk is voor b.v. het carbidschieten (dit was afgelopen jaarwisseling niet gedaan). 
   Voorgesteld wordt  om hier met de betrokken jongeren, voor de jaarwisseling, om de tafel te 
   gaan zitten. Hierbij wordt gedacht aan ’t Swalkershus, de Blokhut en misschien de voetbalver 
   eniging. Hierbij willen zowel dorpsbelang als de heer Veltman (als afgevaardigde van de  
  gemeente) wel in bemiddelen.

 b.  AZC Rijs
De samenwerking en de communicatie tussen COA en de gemeente verliep niet goed, het gevolg 
hiervan was protest.
Anne van der Zee benadrukt ook dat door de gebrekkige communicatie en informatie van zowel het 
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Notulen ALV dorpsbelang BMR d.d. 30 maart 2015 (vervolg)

COA als gemeente men in Rijs een hele tijd onzeker is geweest over de kwestie en ook het grote 
aantal asielzoekers was niet realiseerbaar. Anne betreurt het dat hierdoor Rijs heel negatief in de 
publiciteit is gekomen.

 c.  Multifunctioneel speelveldje
De heren R. van Dam en P. Fluitman, hebben het initiatief genomen om op het oude trainingsveld 
van de voetbalvereniging een multifunctioneel speelveld te realiseren. Dit sportveldje wordt verhard 
en met hekwerk omgeven. Dorpsbelang heeft dit project ingediend en dit is akkoord . Financieel lijkt 
het ook wel goed te komen mede ook door zelfwerkzaamheid. Het moet echter geen hangplek voor 
de jeugd worden.

 d.  Boek over Historie Bakhuizen, Mirns en Rijs
Het is de bedoeling dat het boek klaar is met de 5 jaarlijkse reünie van Bakhuizen. De kosten zijn  
€ 17,50 maar indien vooraf besteld €  15,=. Vooraf bestellen is handig i.v.m. de oplage. Jan de Boer 
verteld	dat	er	ook	een	film	gemaakt	wordt	over	de	dagelijkse	bezigheden	van	de	inwoners	van	Bak-
huizen,	Mirns	en	Rijs.	Dit	wordt	een	vervolg	op	de	film	van	1954.

 e.  Onkosten vergoeding bestuursleden en deelnemers aan BMR projecten
Dit zijn onkosten voor telefoneren en km-vergoeding voor vergaderingen en bijeenkomsten. 
Voorstel is € 50,= per bestuurslid per jaar en declaratie van km. voor vergaderingen ver weg.
Stemming: 2 tegen, 4 onthoudingen, 14 voor.
Voorstel is aangenomen.

7. Rondvraag
Herman Melchers: vuilstort in Balk gaat dicht, hoe komt dit?

Frans Veltman: de komende jaren blijft de vuilstort nog en er is ook nog overleg met de gemeente Sudwest 
Fryslan of er samenwerking mogelijk is en er iets geregeld kan worden evt. met Koudum. Dorpsbelang 
houdt dit in de gaten.

Koos van der Meer: wat gebeurt er met de woningen aan de Rijsterdijk?
Dorpsbelang heeft hier binnenkort overleg over met de heer Jan Huisman. De heer Fluitman heeft van de 
heer Huisman gehoord dat zij niet meer investeren in Bakhuizen en het waarschijnlijk al in handen is van 
een projectontwikkelaar.

Koos van der Meer: Speeltuintje bij Middenpaed  is een chaos. Er is veel kapot glas en het is  absoluut niet veilig 
voor de kleine kinderen om daar te spelen.
’s-avonds laat zijn er veel jongeren aanwezig die bier drinken en er een hangplek ervan maken. Koos stelt voor 
een bord neer te hangen met toegangstijden zodat men dan in overtreding is als ze het speeltuintje buiten deze 
tijden om betreden.  De omwonenden durven er niks meer tegen te doen, zij zijn bang voor represailles.

Dorpsbelang neemt dit mee in overleg met de gemeente.

De heer Meursing vraagt of er iets bekent is over de rondweg van Hemelum,  waar deze precies komt te lopen 
en wanneer de aanleg begint.

Bij Dorpsbelang is hier niets over bekend en kan helaas geen verdere informatie hierover geven.

De heer Veltman bied Dorpsbelang de nieuwe gemeente vlag aan. Voorzitter Wink Blomsma neemt deze in 
ontvangst. 
De kleuren staan voor:
Wit  – open landschap
Geel  – voor zand (de zandgronden van Gaasterland)
Blauw  – de meren 
De haas – van Haskerland en Gaasterland.

8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten en voorzitter Wink Blomsma wenst ieder wel thuis.
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Inleiding
Het was een zeer druk jaar voor de vereniging Dorpsbelangen BMR. De voorgaande jaren zijn een aanloop 
geweest voor een aantal activiteiten. Natuurlijk was er veel contact met de gemeente. Over Oud & Nieuw, 
over subsidies, over bezuinigingen, over ondersteuning van onze projecten en openbare voorzieningen. 
Ook werd de communicatie naar de inwoners van BMR een kernactiviteit. Navolgend een overzicht van 
onderwerpen en projecten.

Geschiedenisboek  “Om it Heech hinne”
Het idee van het boek is ontstaan bij een groep enthousiaste Bakhústers en oud-Bakhústers om de ge-
schiedenis en verhalen van Bakhuizen ,Mirns en Rijs op papier te zetten.
Het boek is inmiddels gerealiseerd en uitgebracht op de 5- jaarlijkse reünie in september 2015.
Er werden vlot 1.000 exemplaren aan de man gebracht en inmiddels is er een tweede druk verschenen. 
Naast andere subsidie-gevers heeft ook BMR het boek mogelijk gemaakt.

BEI
Dit staat voor BMR Energie Initiatief, met als belangrijkste doelen.
 - Bewustwording creëren onder onze inwoners rond de noodzaak van duurzame energie. 
 - Het aansporen en faciliteren van onze inwoners om duurzame energie gerichte projecten uit te 
  voeren, zoals:
  o Het collectief inkopen van zonnepanelen of zonneboiler systemen.
  o Het assisteren bij het verbeteren van het energielabel van een woning door middel van isolatie 
   van muren, vloeren, dak en glas.
  o Het collectief inkopen van gas en elektriciteit bij Groene Leveranciers.

Verder zijn er plannen voor zonnepanelen op daken in de Burde en op een grasveld en is er een tweede 
collectie inkoop zonnepanelen gestart.
Van de provicie Fryslân is een start subsidie ontvangen. 

Crash van de B24 Liberator op Mirns
De Stichting Missing Airmen Memorial Foundation heeft een project gelanceerd om een gedenkteken an-
nex informatiepaneel bij de klokkenstoel te realiseren voor de crash in 1943. Dorpsbelang werd ingescha-
keld	voor	de	organisatie	en	de	financiering.	In	het	bijzijn	van	Amerikaanse	nazaten,	een	aantal	notabelen,	
en 200 inwoners uit BMR vond een plechtige en indrukwekkende onthulling plaats op 11 november.

Communicatie
Een goed georganiseerde communicatie van Dorpsbelang naar de inwoners  van BMR en naar anderen, 
alsook van de inwoners van BMR naar Dorpsbelang, is essentieel voor ons functioneren en daarom een 
hoeksteen van ons beleid.
Begin 2014 is met de hulp van Karyon een geheel nieuwe website gelanceerd www.bakhuizen.nl.
In 2015 is de website verder uitgebouwd en nu is het een actief platform voor nieuws, foto’s van evene-
menten en informatie over projecten, maar ook een ingang voor berichten naar dorpsbelang, de website en 
de krant. Bovendien is het een bron voor het vinden van alles in BMR: instanties, bedrijven en verenigingen 
kun je daar vinden. Het is ook een uithangbord voor de omgeving en voor toeristen. We gaan ook in 2016 
hiermee door, want nog niet alles staat er op. Dit alles onder begeleiding van een Website commissie.
Onder leiding van eindredactrice en vormgever Janette Everse is de dorpskrant Op é Hichte uitgegroeid 
tot een volwassen dorpskrant met vooral veel lokaal nieuws en mededelingen van Dorpsbelang en van 
anderen. In het najaar van 2015 heeft Janette Everse haar functie overgedragen aan Hennie Blomsma.  
Er is ook een Facebook pagina Bakhuizen.Mirns.Rijs. Dat is een openbare pagina voor BMR inwoners, 
waar iedereen zijn meldingen kan doen! Er zijn al ruim 380 vrienden.
Zie https://www.facebook.com/Bakhuizen.Mirns.Rijs?fref=ts

  JAAROVERZICHT 2015 Dorpsbelang BMR 
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Odulphuskerk Kerk 110 jaar
Via	Dorpsbelang	is	bemiddeld	voor	een	financiële	bijdrage	van	een	Goed-doel-fonds.

Pannaveldje
Achter de Nagelhoutlaan bij de parkeerplaats voor de sportvelden is een speelveldje gerealiseerd, waar 
onze jeugdi kunnen voetballen, basketballen en wat maar meer. Er wordt al veel gebruik van gemaakt. 
De	officiële	opening	is	gepland	op	19	maart.	We	denken	nog	na	over	uitbreiding.	Van	de	gemeente	DFM	
en de provicie Fryslan is een belangrijke subsidie ontvangen. Ook de Rabo bank heeft het veldje mede 
gesponserd. 

Huisvesting statushouders
Er is overleg geweest met de gemeente, Wonen ZWF en Vluchtelingenwerk; onder aanvoering van Vluch-
telingenwerk Nederland zijn er enkele vrijwilligers gevonden om hen bij te staan bij de begeleiding van 
onze nieuwe buitenlandse dorpsgenoten. Er werd ook spontaan huisraad aangeboden.

Better Bakhúzen
Onder deze naam is een grootscheeps initiatief gestart om de fysieke en sociale leefbaarheid in Bakhuizen  
op een hoger plan te brengen. Insteek: Over 5 jaar zegt iedereen in Fryslân ons na “Bakhúzen, it moaiste 
doarpke fan Gaasterlân”. Op 24 februari hebben de inwoners van Bakhuizen de projecten mede bepaald, 
waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen.

Groen Omvorming
Dit project van de gemeente is vooral gebaseerd op bezuiniging. Dorpsbelang is falikant tegen een verso-
bering van de groenvoorziening. Er is het nodige overleg geweest, en er zijn enkele bijsturingen geweest.

Jaarwisseling
Dit onderwerp wordt elk jaar een paar keer besproken met de gemeente. Dit jaar werd besloten een bijeen-
komst te organiseren om een organisatie van oud&nieuw door Bakhusters zelf op poten te zetten.
De gemeente DFM heeft dit opgepakt en onder leiding van Frans Veltman werd overlegd; ter plekke werd 
een werkgroep in het leven geroepen en gezegd mag worden dat in samenwerking met enkele onderne-
mers het feest op de Burde een groot succes is geworden!

Oud papier
De gemeente heeft het plan om papier containers te gaan verstrekken. BMR heeft zich hier tegen ver-
klaard: niet nodig en zonde van een heleboel geld. Inmiddels is dit project een jaar uitgesteld.

AED
Een	AED	is	een	automatische	externe	defibrillator	die	gebruikt	wordt	om	mensen	te	reanimeren	na	een	
hartstilstand of een ernstige ritme storing. Bij het gebruik ervan telt elke seconde. De Gemeente DFM heeft 
het eigendom en het onderhoud overgedragen aan Dorpsbelang BMR. Door een contract af te sluiten 
met het Antonius ziekenhuis is verder onderhoud verzekerd. Het gebruik wordt verzorgd door onze EHBO 
vereniging.
De AED’s van BMR hangen bij Paviljoen ’t Mirnser Klif en MFC de Gearte.

Leden
De overgrote meerderheid van de huishoudens in BMR is lid: we hebben nu 410 leden.

Bestuur
We zoeken nog versterking in de vorm van een secretaris en een vertegenwoodiger van de bedrijvenver-
eniging. De huidige bestuursleden zijn: Wink Blomsma, Bram Boehlé, Akke Brandenburg en Anne van der 
Zee. Hennie Blomsma woont als eindredacteur van Op ‘e Hichte en content-master van de website en 
facebook de vergaderingen bij.

  JAAROVERZICHT 2015 Dorpsbelang BMR (vervolg)
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Bezoek onze website:
www.bakhuizen.nl

voor het laatste nieuws
en nu ook op Facebook 

www.facebook.com/Bakhuizen.Mirns.Rijs

SECRETARIS (M/V) BMR

BMR is dringend op zoek naar een secretaris voor het bestuur van 
Dorpsbelang Bakhuizen Mirns en Rijs.

Wil je graag betrokken zijn bij de in en outs van de dorpen en heb je belangstelling voor deze 
job, neem contact op met:

Wink Blomsma (voorzitter) 
tel.: 06 549 867 18

of

Bram Boehlé (vice voorzitter) 
tel.: 06 532 630 93

DRINGEND GEZOCHT

Medelingen Dorpsbelang BMR
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Werkgroep BEI (BMR Energie Initiatief)

Kom oP 17 feBruAri om 19.30 nAAr de geArte voor 
een informAtie Avond over zonnePAnelen oP eigen 
dAK of zonnePAnelen oP iemAnd Anders zijn dAK.

De commissie BMR energie initiatief (BEI) organiseert voor belangstellenden een 

avond met als twee hoofdonderwerpen onderwerpen:

1.  Samen zonnepanelen installeren op eigen dak

 • Uitleg over de techniek van zonnepanelen en omvormers

 • Welk dak is daarvoor geschikt?

 • Wat gaat dat kosten?

 • Wat levert dat op?

 • Wat is de terugverdien tijd.

	 •	 Kan	het	worden	gefinancierd?

 • Zijn er subsidie mogelijkheden?

 • Kan ik mijn eigen leverancier kiezen?

 • Welke keuzes moeten worden gemaakt.

 

2. Mijn dak is niet geschikt of ik heb een huurhuis. 

 • Kan ik toch meedoen? : Ja

 • Zonnepanelen op andermans dak

 • Wat is een zonneweide?

Aanwezig zullen zijn de leden van de commissie en een deskundige op het gebied 

van zonnepanelen.

Kom je? 
Laat dat even weten via dorpsbelangbmr@gmail.com of 0514-581325
(niet verplicht)
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Project Better Bakhúzen

Het Project Better BAKHúzen gAAt vorm Krijgen! Kom oP 24 feBruAri!

Bakhuizen weet van aanpakken. Op 30 november ging het los in de Gearte in een brainstormsessie, die 
van 3 uur s’ middags tot 9 uur s’ avonds duurde. 15 Bakhústers en 15 specialisten lanceerden met hulp van 
de aanwezige Landschapsarchitecten ideeën voor een Better Bakhúzen. Onder leiding van Canisius Smit 
van	Provincie,	Streekwurk	en	ondersteuning	van	de	Gemeente	en	Partour	werd	het	fijne	en	nuttige	avond.

Waar gaat het ook weer om? Het wonen en werken in Bakhuizen is heel anders dan, pak weg, 35 jaar 
geleden. Hoe aantrekkelijk is Bakhuizen om je hier te vestigen of hier te blijven? Bijvoorbeeld voor jonge 
gezinnen met kinderen, een bedrijf of een ZZP-er van buiten, of mensen, die een mooie plek voor de oude 
dag zoeken? Of voor oudere Bakhústers om hier te blijven? En hoe is het hier voor recreanten?
 

Het zijn de inwoners die gaan bepalen wat er moet gebeuren! 
Het vervolg komt er aan. De inwoners van Bakhuizen zijn aan zet.
Na de voorbereidende sessie hebben de projectleiders van Partoer met de Landschaps-architecten de 
ideeën verder uitgewerkt en projectvoorstellen geformuleerd.
Op 24 februari houden we een vervolgsessie; dan wordt gekozen welke projecten we willen uitvoeren en 
waarbij	de	projecten	hun	definitieve	vorm	krijgen.	Er	is	natuurlijk	ruimte	voor	eigen	inbreng.	Ook	de	prio-
riteit wordt vastgesteld. Dat doen de Bakhústers dus zelf. Bij deze sessie verwachten we zoveel mogelijk 
Bakhústers.  

De aantrekkelijkheid van Bakhuizen als woon- en werkomgeving staat 
onder druk. 
Dat heeft te maken met de fysieke uitstraling van het dorp, het voorzieningenniveau en het onderhoud van 
wegen, openbare ruimten, groen en gebouwen/woningen. Hierbij spelen onder meer ontwikkelingen als 
vergrijzing, ontgroening en bevolkingsafname een rol, nu en in de toekomst. De verhuur- en verkoopbaar-
heid (en dus de waarde) van de woningen zullen hierdoor naar verwachting dalen. Tenzij….

Nu heeft iedereen in Bakhuzen de gelegenheid zelf te bepalen wat er in de komende jaren in Bakhuizen 
gaat gebeuren.

De inzet van de inwoners is hierbij cruciaal. 

Kom dus ook op 24 februari naar de Gearte om 19.00 uur. Gelukkig wordt Better Bakhúzen door de 
gemeente ondersteund en gefaciliteerd, dus let ook op berichten van die kant. En houd de website van 
Dorpsbelang (www.bakhuizen.nl) en de Facebook pagina van Bakhuizen, Mirns en Rijs in de gaten!
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Dokterswacht Friesland

Huisartsenpraktijken Bakhuizen, 
Koudum, Warns, Workum hebben zich 
aangesloten  bij Dokterswacht Friesland

Sinds maandag 4 januari 2016 zijn de huisartsen-
praktijken in Bakhuizen, Koudum, Warns en Wor-
kum aangesloten bij Dokterswacht Friesland.

De Dokterswacht is gestart met een proef. Tijdens 
deze proef wordt er spreekuur in Koudum gedaan 
en wordt er eerder een huisartsvisite aangeboden. 
Deze proef wordt gedaan, omdat het vermoeden 
bestaat dat patiënten in de regio behoefte hebben 
aan goed bereikbare zorg in de buurt. Niet alleen 
in de Zuidwesthoek, maar ook in andere afgele-
gen gebieden in Friesland. Tot en met september 
2016 wordt gekeken in hoeverre de diensten van 
de Dokterswacht aansluiten bij deze behoefte.
Het is dus belangrijk om uw ervaring, mening en 
vragen kenbaar te maken bij de Dokterswacht. 

Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten de ge-
wone praktijktijden kunt u vanaf 4 januari terecht 
bij de huisartsenposten van Dokterswacht Fries-
land. Dit werkt als volgt:

Als u ’s avonds en ’s nachts (tussen 17.00 uur en 
08.00 uur), in het weekend en tijdens feestdagen 
dringend een huisarts nodig heeft, belt u met de 
Dokterswacht. 
De Dokterswacht werkt op telefonische afspraak.
De Dokterswacht is bereikbaar op:  
0900 - 112 7 112 (€ 0,10 pm). 
Ook het verkrijgen van (spoed)medicatie in het 
weekend verloopt via de Dokterswacht.

Als u belt, krijgt u een ervaren doktersassistente 
aan de lijn. Zij kan u telefonisch advies geven of 
een afspraak maken op het spreekuur op de huis-
artsenpost. Dit doet ze zo nodig in overleg met de 
dienstdoende huisarts. 
De dichtstbijzijnde huisartsenpost is die in Sneek, 
op het Spoedplein bij het Antonius ziekenhuis. 
In de weekenden overdag van 10.00 uur tot 18.00 
uur houdt een huisarts van de Dokterswacht 
spreekuur in Koudum. 
Let op, dit is alleen op afspraak! 
Er	worden	voorzieningen	getroffen	voor	medicatie-
verstrekking die is voorgeschreven door de dienst-
doend huisarts.
De assistente kan ook een afspraak maken voor 
een huisbezoek van een huisarts. Er is een huis-
arts vrijgemaakt voor visite’s in de gehele Zuid-
westhoek. Deze huisarts is op weekdagen van 

17.00 uur tot 23.00 uur en in de weekenden van 
9.00 uur tot 23.00 uur in het gebied aanwezig.
Het is belangrijk dat u duidelijk bij de assistente 
aangeeft dat u gezien wilt worden door de dokter 
die dienst doet in Koudum.

Meer informatie over Dokterswacht 
Friesland: www.dokterswacht.nl. 

Voor iedereen staat hier alles nog eens op een 
rijtje:

* Als je denkt dat het ècht nodig is bel dan: 
  ….telnr. 0900 112 7 112
* Zorg dat je je gegevens, zoals:
  » BSN nummer
  » geboortedatum
  » je medicijnen 
 bij de hand hebt als je belt
* dan krijg je een doktersassistente aan de lijn, 
* die zal je vragen stellen over je ziekte,
* die is speciaal opgeleid om je te helpen.
* die zal zeggen wat er moet gebeuren. 
* dat kan zijn:  
 -  telefonisch advies of,
       - een bezoek aan de huisartspost in Sneek 
  of,
 -  in het weekenden naar de huisartspraktijk 
  in Koudum of,
 - een huisbezoek door een huisarts in een 
  gele auto van de dokterswacht of,
 - bij levensgevaar komt er een ambulance.

De dokterswacht in het weekend in Koudum is 
een proef. Als daar regelmatig gebruik van wordt  
gemaakt, dan blijft hij daar.
Als na de proefperiode blijkt dat daar te weinig  
patiënten gebruik van maken, stoppen ze daar-
mee en moet men in het weekend ook altijd 
naar Sneek

Dokterswacht stappenplan
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Gearte ni js
Jaarwisseling
Een jaarwisseling is voor velen even een moment 
om terug te kijken op het afgelopen jaar en natuur-
lijk vooruit te kijken. Zo ook voor ons als bestuur. 
2015 was een prima jaar voor de Gearte. Er werd 
natuurlijk volop gesport, vergaderd, gezongen, 
muziek gemaakt, workshops gehouden et cetera. 
Maar af en toe werd ook weer de weg naar de  
Gearte gevonden voor een besloten feestje. Ver-
der is ons dorpshuis regelmatig een plek geweest 
waar men samen kwam na een begrafenis. Als 
bestuur vinden we het goed om te zien dat ons 
dorpshuis in voor- en tegenspoed een plek is voor 
ons allemaal. We doen ons uiterste best om dit 
allemaal in goede banen te leiden en te houden.
En natuurlijk hebben we ook plannen voor de toe-
komst. Ons doel is om van de Gearte een ener-
gieneutraal en onderhouds-vriendelijk gebouw te 
maken, zodat we de kosten in de hand kunnen 
houden wat voor gebruikers en verenigingen uiter-
aard ook gunstig is. Stap voor stap pakken we dit 
op en waar nodig zullen we gebruikers betrekken 
om de juiste keuzes te kunnen maken.  
Het vinden van hulp om alles mogelijk te maken is 
niet altijd makkelijk; daar heeft u regelmatig over 
kunnen lezen. We hebben best veel mensen om 
ons heen staan die mee willen helpen en klussen 
willen oppakken. Dat is helemaal super. Maar 
daarnaast heb je als bestuur ook wat ‘kartrekkers’ 
om je heen nodig. Gelukkig hebben we deze ge-
vonden; hierover leest u verderop meer! 
We zijn overigens nog druk bezig met de jaar-
afsluiting, begroting en plannen, dus de verdere 
informatie bewaren we voor de jaarlijkse verga-
dering van ons dorpshuis. Wilt u dus meer weten 
over het wel en wee van de Gearte, kom dan ge-
rust naar de vergadering! 

Onderhoud nagenoeg klaar
In december is hard gewerkt om al het geplande 
onderhoud af te ronden. Op een paar klussen en 
wat details na, is dit allemaal gelukt. Heel mooi 
want zo kon optimaal gebruik worden gemaakt 
van de laatst beschikbare subsidies. Vanaf 2016 
zal er voor ons dorpshuis geen gemeentelijke sub-
sidies voor onderhoud meer beschikbaar zijn. We 
zullen dit vanaf nu zelf moeten bekostigen; in de 
begroting zal hiermee rekening worden gehouden. 
Op dit moment worden de kozijnen van de grote 
zaal nog vervangen en zullen nog wat afwerkklus-
jes afgerond moeten worden. Het buitenschilder-
werk wordt voortgezet als het weer het toe laat en 
het dak van de sporthal volgt ook nog. 
Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedan-

ken die heeft mee geholpen om in een korte tijd 
alle klussen te klaren! Fijn om te zien en te erva-
ren dat we weer tot veel in staat zijn met elkaar. 
     
Gezellig Krystpop Oars
Traditiegetrouw vond op 2e Kerstdag ‘Krystpop 
Oars’ plaats. Vanaf 20.30 uur stonden de deuren 
open en kon er op de beats van ‘Black Roses’ 
en ‘Feest DJ Harry’ gedanst en gefeest worden. 
Via social media werd het evenement actief ge-
promoot. De Facebook post werd maar liefst door 
4.267 mensen gezien en 56 keer gedeeld. Een 
mooi bereik. Er kwamen echter wel iets minder 
gasten dan vorig jaar, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Veel jongeren vonden de weg naar De 
Gearte en maakten er met elkaar een gezellig 
feestje van. Financieel gezien sloten we de avond 
ook prima af.  
 
Barbezetting
De barbezetting blijft nog wel een uitdaging. Er 
wordt naarstig gezocht naar dorpsgenoten die 18 
jaar of ouder zijn en het leuk vinden om de bar in 
de Gearte te bestieren en zo een zakcent willen 
bijverdienen. Door de week is de bar tot uiterlijk 
23.00 uur open. Bent u  nieuwsgierig naar deze 
leuke bijbaan, maar twijfelt u nog? Kom gewoon 
even een keertje proef draaien om te ervaren of 
het wat voor u is! Neem voor meer informatie con-
tact op met Sietske Terpstra op 06 13060479.  

Eerste coördinators bekend!
Inmiddels hebben we als bestuur gesproken met 
de mensen die voor de Gearte als coördinator 
voor	specifieke	onderdelen	aan	de	slag	willen.	We	
zijn blij om te kunnen vermelden dat:
- Het Shantykoor bereid is om het tuinonder- 
 houd op te pakken
- Sietze de Boer de buitenschoonmaak wil 
 coördineren
- Ruud van de Berg zich wil buigen over het 
 groot onderhoud
Langs deze weg willen we deze mensen alvast 
bedanken dat ze ons als bestuur helpen en ver-
sterken; we kijken uit naar een mooie en vrucht-
bare samenwerking!    
Voor het klein onderhoud heeft zich ook iemand 
gemeld en binnenkort zit het bestuur met deze 
persoon om tafel om één en ander door te spre-
ken. Voor de PR/Sponsoring wordt nog hulp ge-
zocht, dus heeft u interesse… dan horen we dat 
graag!
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Gearte ni js  -  vervolg

Bestuur:  Jirry Bruinsma (voorzitter), 
 René Glashouwer, 
 Julia Reekers, 
 Robert Terpstra, 
 Margriet & André van der Weij,
 Liesbeth Wijnia.

Beheerder:  Sietske Terpstra 
 telefoonnummer: 06 – 13060479 
 email: beheerder@degearte.nl

6 februari 2016 
Carnavalmiddag voor de kinderen

13 en 20 februari 2016 
ZWH pupillen zaalvoetbaltoernooi 
Van 9.00 tot 17.00 uur

13 en 20 februari 2016
Toneeluitvoering St. Martinus

27 februari 2016 
Grandioze Bingo 
Met prachtige prijzen
Aanvang: 20.00 uur

1 maart 2016
Caritas – samen eten 
Aanvang: 12.30 uur
Kosten: € 7,50 (exclusief consumpties)
Aanmelden bij: Jitske Mous (telefoonnummer: 
0514 582739)

5 maart 2016 
Uitvoering Euphonia

7 maart 2016 
Ledenvergadering BMR

19 maart 2016 
Kabouter volleybal
Aanvang: 10.00 uur

Gymnastiekwedstrijd jeugd  
BEO + meerdere verenigingen
Aanvang 13.00 uur

AGENDA

Lieve mensen,

Wij willen, langs deze weg, iedereen bedanken voor de kaartjes, attenties, berichtjes 
en bezoekjes na het overlijden van onze man, heit en trotse pake.

Dit was zo overweldigend, dat we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken.

Wij hebben dit als fijn en warm ervaren.
Christina
Wilma en Wijbrand
      Luca
      Leandro
      Dylana
Astrid en Suraj
      Sanjay
     Shivani 
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Sietske en de Gearte

Een avondwandelingetje door het dorp is voor 
mij altijd een prettige afsluiting van de dag. 
Deze keer wandel ik langs de Gearte, er staan 
nogal wat auto’s op de parkeerplaats. Ik reali-
seer me dat het alweer een tijdje geleden was 
dat de noodklok werd geluid in de Op ‘e Hichte. 
De Gearte zou het financieel erg moeilijk heb-
ben, en in die periode is Sietske Terpstra begon-
nen als beheerder. Hoe is het nu met de Gearte 
en met Sietske, vraag ik me af. Ik bel haar of ik 
haar mag interviewen en ze zegt meteen ‘ja’. 
Een weekje later bezoek ik haar thuis, een mooie 
woonboerderij niet ver van Bakhuizen. Onder 
het genot van een kopje koffie, met uitzicht, ge-
niet ik van Sietske haar enthousiaste verhalen.

Sietske, hoe ben je eigenlijk in de Gearte  
terechtgekomen?
Het huidige bestuur had een vacature voor een be-
heerder, hier heb ik op gesolliciteerd.
Robert en ik hebben 20 jaar een horecabedrijf in 
Stavoren gehad, dus ik heb ervaring op het vakge-
bied. 
Mijn hoofddoel was en is nog steeds, dat ik dankzij 
deze jarenlange ervaring, wat kan betekenen voor 
de Gearte.
De taken van de nieuwe beheerder zijn agenda-be-
heer, algemene dagelijkse gang van zaken en zor-
gen dat er genoeg vrijwilligers zijn. Een aanspreek-
punt zijn, zaken begeleiden en zorgen dat alles 
klaarstaat. Heel breed dus. Het gaat verder dan 
horeca alleen.

Nou kan je van tevoren bedenken, dat lijkt me 
wel wat, beheerder van de Gearte, hoe is het om 
er werkelijk te staan?
Het is echt heel leuk. Er zijn periodes dat je wat 
moeilijker mensen kan krijgen. Dat is soms frustre-
rend. Een andere keer heb ik er 3 nodig en dat zeg-
gen alle mensen die ik benader spontaan “ja”! Dan 
loop ik met een big smile rond, super dat het lukt!

Was het niet zwaar, omdat je wist dat er financi-
ele problemen waren?
Als beheerder ben je niet met de bestuurlijke kant 
bezig. Dat kan en wil ik ook niet. Je houdt wel reke-
ning met het budget. Ik schrijf ook niet al mijn uren, 
dat kan gewoon niet.
Heb je bijvoorbeeld een feest, dan begint het met 
rekenen, wat ga ik besteden aan inkoop. Na het 
feest weer rekenen, hoe is het gegaan, wat houden 
we over. Want de Gearte moet er beter van worden. 
Tegelijk is het tegenstrijdig. Er moet geld binnenko-
men, maar je bent ook het dorpshuis.

De functie van het dorpshuis is heel belangrijk.

Wat is een goed dorpshuis?
Wat wij geleerd hebben in Stavoren is dat het be-
drijfsleven en het verenigingsleven voor kleine ker-
nen van levensbelang zijn. Wanneer dit niet leeft, 
lopen kleine plaatsen leeg.
Bakhuizen zonder verenigingen is bijna ondenk-
baar. Het dorpshuis, dat is waar de mensen hun 
dingen doen, elkaar ontmoeten, samen zijn, zo ver-
schrikkelijk belangrijk.
We hebben 34 vaste gebruikers; onder andere de 
thuiszorg, bloedprikken, peuterschool, modevak-
school, Swalkershús, gidsenblokhut, muziekcorps, 
bridge, Shantykoor, noem maar op! Dan heb je nog 
de festiviteiten zoals Bakhústerfeest, Sinterklaas, 
Carnaval en straks de toneeluitvoering, die zijn van-
af	oktober	al	weer	flink	aan	het	oefenen	bij	ons.

Mooi lijkt me dat, zo ontmoet je veel mensen!
Wij waren 20 jaar uit Bakhuizen weg, maar je bent 
en blijft een Bakhuster in hart en nieren.
Dan kom je op deze manier weer terug en ontmoet 
je veel jongeren voor de eerste keer, wat erg leuk 
is. Ook leer je de mensen die je al kende, nog beter 
kennen. Mijn telefoon staat inmiddels vol mensen 
die ik zo nu en dan spreek. Heel veelzijdig.

Kom je problemen tegen in het werk?
De beginfase verliep probleemloos, ik kon namelijk 
altijd terugvallen op Annie, de vorige beheerder. Het 
heeft bijna 1 jaar geduurd voordat ik alles doorhad. 
Het is een groot complex met veel gebruikers, soms 
best even goochelen. Voorop staat voor mij goede 
communicatie met de gebruikers, proberen dingen 
op te lossen en dat gaat meestal goed. Wat voor an-
deren normaal is, want het gaat al jaren zo, is voor 
mij helemaal nieuw. Men snapt dat gelukkig.

Heb je inmiddels genoeg vrijwilligers?
Eigenlijk heb je nooit genoeg mensen. Want vrijwil-
ligers komen en gaan. Vorig jaar bijvoorbeeld, had 
ik een heel leuke club jongeren achter de bar. Het 
hoogseizoen voor de Gearte is van oktober tot en 
met maart, dat komt mooi uit. Want veel jongeren 
werken in de zomer in de horeca, dus zij hebben tijd 
in de winter. Maar sommigen gaan studeren of lo-
pen stage, anderen krijgen verkering, het kan maar 
zo gebeuren dat ik zelf achter de bar sta ‘s avonds. 
Dat is eigenlijk niet de bedoeling, ik kan mijn energie 
beter in andere zaken voor de Gearte stoppen.
Gelukkig heb ik een grote groep vrijwilligers waar 
ik altijd een beroep op kan doen, zij willen echter 
geen vaste avond in de week. Neem nu de maan-
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Sietske en de Gearte (vervolg)

dagavond, dan sta je van 19:00 tot 01:00 uur achter 
de bar, niet iedereen heeft daar tijd voor. Men moet 
de volgende dag naar het werk, of ze hebben kleine 
kinderen. Gelukkig kan ik in nood altijd een beroep 
doen op veel vrijwilligers, daar ben ik heel blij mee.

Het lijkt mij moeilijk om nog vrijwilligers te vin-
den, degenen die zich in willen zetten, zijn al vrij-
williger..
Omdat ik veel mensen ken, spreek ik ze aan. Of 
ze vertellen het mij uit zichzelf: “Sietske, ik wil best 
eens helpen..” dan zet ik ze op de lijst met vrijwilli-
gers. 
Wanneer mensen ‘nee’ zeggen, doe ik er nooit 
moeilijk over: het is en blijft vrijwillig! Belangrijker is 
om positief te blijven naar je vrijwilligers, blij zijn met 
wat er wel kan. Het zijn inmiddels 100 mensen die 
op de lijst staan!
Je mag wel stellen dat de Gearte een groot bedrijf 
is, het is niet voor niets een multifunctioneel cen-
trum.

Wat maakt het mooi om hier te werken?
De saamhorigheid, de voldoening wanneer iets 
weer gelukt is.
We hebben een geweldig bestuur, ze staan er echt. 

Er	werken	fijne	mensen	in	de	Gearte.

Heeft de Gearte nog wensen?
Vroeger werden er veel feesten gegeven in de Ge-
arte, zeker 1 maal per maand. Bruiloften, een po-
pavond, noem maar op. Dit is allemaal veel minder 
geworden. Met mijn horeca-ervaring hoop ik wat 
meer feesten en partijen terug te krijgen. Afgelo-
pen jaar is dat gelukt, er zijn er meer geweest dan 
het jaar daarvoor. 
Mensen vonden het ook leuk, het was geslaagd. 
Dan hoop ik dat het vaker mag voorkomen. Ik vind 
het	fijn	om	bijvoorbeeld	een	 lunch	of	warm	buffet	
voor te bereiden. Hier hebben we succes mee, 
mensen vinden het gezellig, dat maakt mij blij. Ik 
probeer het aantrekkelijk te maken om in de Ge-
arte feest te vieren, daar staan wij voor open. Zo 
hopen wij dat de mensen ons weten te vinden wan-
neer ze een locatie zoeken, want het betekent ook 
extra inkomsten voor de Gearte. En dat is uiteinde-
lijk belangrijk voor ons allemaal.
Daarom zijn we ook bezig om de aankleding van 
de Gearte aantrekkelijker te maken. Dat verander 
je niet van de ene op de andere dag. Het plan ligt 
er al, zodat we er stukje bij beetje naar toe kunnen 
werken.

Terugkijkend op de afgelopen 2 jaar, geen spijt?
Nee, absoluut geen spijt!
Soms vraag ik me wel eens af, waar ben ik aan 
begonnen? Want ik ben 24 uur per dag met het 
werk bezig. 
Het belangrijkste is, de Gearte moet blijven be-
staan!

Terwijl ik naar huis rijd, voel ik bewondering 
voor Sietske. Ze straalt mijns inziens precies 
de energie uit die de Gearte nodig heeft; te-
gelijk warm en zakelijk. Ik besef dat een goed 
draaiend dorpshuis begint bij een bevlogen be-
heerder. Er komt zoveel meer bij kijken dan ik 
dacht, het bestieren van een multifunctioneel 
centrum, het is liefdewerk. 
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De Frysman 2016 is van Gaasterland

Het is weinig mensen ontgaan, de eerste editie van de Frysman op 5 juli van 2015. De eerste hele triathlon 
van Friesland en ook nog in het mooiste gedeelte van onze provincie. Door de extreme warmte werd de 
Frysman, eerst gepland op zaterdag  4 juli, een dag verplaatst. Iets wat redelijk ongewoon is voor dit soort 
wedstrijden. Overige (kortere) triathlons werden afgelast. Wij van de Frysman hebben in nauw overleg met 
de burgemeesters van de gemeenten Zuid-West -Friesland en de Fryske Marren besloten om de wedstrijd 
23	uur	uit	 te	stellen.	Het	was	erg	fijn	die	vrijheid	van	de	instanties	te	krijgen.	Onze	atleten	hadden	niet	
maanden voor niets getraind. Omrop Fryslân en de verschillende dagbladen hebben er veelvuldig over 
bericht.
Organisatorisch	hield	het	echter	veel	in.	Maar	vooral	door	de	flexibiliteit	van	onze	vrijwilligers	(de	Helden-
Helpers) hebben we het kunnen waarmaken.

Op 9 juli 2016 is de 2e editie van de Frysman. 
Wij willen dat de Frysman niet alleen in Gaasterland is maar ook ván Gaasterland is. 
Daarom vragen we via deze weg: Wie wil er onderdeel zijn van de mooiste hele triathlon van Nederland? 
Een HeldenHelper bij de Frysman?

Wat vragen we van HeldenHelpers?
 •  Een  dag (deel) vrijwillig helpen om toekomstige Frysmannen veilig-  en met goede verzorging  over   het 
  parcours te laten gaan
 • Enthousiast in alle situaties
 • Positief
 • Flexibel

Wat kunnen we onze HeldenHelpers bieden?
 • Een unieke dag en ervaring om topsporters de dag door te helpen
 • Een super Frysman HeldenHelpers shirt ( met een beetje geluk een technisch sportshirt )
 • Een lunchpakket 
 • Veel bedankjes van deelnemers die niet zonder jou kunnen
 • HeldenHelpersfeestje 
 • Eeuwige roem

Welke taken hebben we voor onze HeldenHelpers?
 • Verkeersregelaar ( 30 personen )
 • Juryleden
 • Motorrijders
	 •	 Chauffeurs	met	rijbewijs	E
	 •	 Verzorgers	voor	fiets-	en	loopparcours
	 •	 Verzorgers	voor	na	de	finish
 • Pastaparty hulp ( vrijdag 8 juli 2016 )
 • EHBO’ers
 • Filmopnames maken
 • Schippers met een geschikte boot
 • Sterke mannen en vrouwen voor op- en afbreken in de week vooraf en de dag(en) er na

Kom jij ons helpen? 
Schrijf je dan vandaag nog in op http://www.frysman.nl/vrijwilligers en zet 9 juli 2016 alvast in je agenda! 
Je kunt tevens een taak voorkeur aangeven. We hebben veel verkeersregelaars nodig, dus vraag een 
bekende en maak er samen een fantastische en nuttige dag van in jouw eigen prachtige Gaasterland! 

Tot ziens op it Reaklif
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PROGRAMMA CARNAVAL 2016 ……..voor jong en oud!

Vrijdag 5 februari
19.30 uur - 21.30 uur Sinne, strân, Swalkershûs  Groep 5 t/m Swalkers van Straks
22.00 uur  Sinne, Sûpe, Swalkershûs  Swalkers van toen en nu

Zaterdag 6 februari
13.30 uur -  14.00 uur Optocht mmv Euphonia   Iedereen!  Jong en oud
 Onthulling Bokkedam ( bij ’ t Syltsje)
14.00 uur - 16.00 uur Kindercarnaval   Peuters t/m groep 8
21.00 uur  Sinne, sûpe,  ’t Syltsje  Swalkers van toen en nu
Zondag 7 februari

10.00 uur - 11.00 uur Carnavalsviering  St. Odulphuskerk.  Mmv Bakhústerheech Sjongers.  
	 Daarna	is	er	gelegenheid	om	koffie	te	drinken	in	de	Parochiezaal.

Prins Pietorius den Urste
en 

Jeugdprins Jesse B. den Urste 
wensen u en jij een zeer fantastisch weekend toe te Bokkedam!

Programma Carnavalsweekend voor de kinderen/jeugd.
Vrijdag 5 februari
19.30 uur-21.30 uur Jeugdcarnaval: Vanaf groep 5 t/m de Swalkers van Straks
   *Sinne, strân, Swalkershûs
Entree €1,-
•	 Officiële	gedeelte	met	de	Jeugdprins	Jesse	B.	Den	Urste	en	zijn	hofhouding
• Playbackshow (Graag je eigen muziek meenemen en als het kan een Zomerhit)
• Jongens tegen de meisjes
• Modeshow (Mooist verklede)

Drinken €0,50 en Frikadel €1,-

Zaterdag 6 februari
13.30 uur t/m 16.00 uur Kindercarnaval vanaf de Peuters t/m groep 8
    *De Gearte
Entree €1,-

• Optocht start vanaf ’t Gearte plein mmv Euphonia, onthulling Bokkedam bij ’t Syltsje
• Sleuteloverdacht
• Er vallen prijzen te winnen voor de mooist verklede en het mooist versierde voertuig***
• Spelletjes
• Feest met muziek van DJ Dennie Kuipers
• Traktatie

Omdat	de	optocht	niet	snel	gaat	is	het	moeilijk	om	je	evenwicht	op	een	fiets	(zonder	zijwielen)	te	houden.	
Je	mag	je	fiets	versieren,	maar	dan	loop	je	ernaast.	Wij	lopen	en	blijven	achter	de	Burgermeester	en	De	
Prins met zijn gevolg. Andere voertuigen zijn: step, skelter, driewieler, kruiwagen, traptrekker, kinderwa-
gen, etc.
Voor	de	ouders:	Als	u	in	de	optocht	meeloopt	zou	het	fijn	zijn	als	u	iets	kleurigs	aandoet	of	omdoet.	Denk	
bijvoorbeeld aan een gekleurde sjaal of hoed.

Zondag 7 februari
10.00	uur-	11.00	uur	 	Carnavalsviering	in	de	St.	Odulphuskerk.	Koffiedrinken	in	de	Parochiezaal

We hebben dit jaar  2 thema’s:  Beroepen en Sinne, strân, see………
CV “De Blauwe Bok”
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yn de jierren dat ik hjir bin
alle nijs wie gjin ferbettering
alles is my net nei ‘t sin.

Want sjoch ik de kant út nei Warns ta
dan sjoch ik noch wol de tsjerketoer,
mar gjin wynmotoaren mear
‘t hûs fan Jarings Trui en fan it heechhout is ek neat 
mear oer.

De blikkene keet binne hja oan ‘t slopen
‘t húske fan Jan Swerings Djoeke is er net mear
op it plak fan ‘t wite hûs stean kulebulten
gjin Ten Klooster op ‘e koai, docht ek wat sear.

De âld dyk is sljocht mei ‘t lân no
de âlde barten mei de tinzen binne fuort
 de âld feart mei ‘t swaaigat, ‘t is allegearre ferline
‘t komt nea wer, mar ik mis it, fyn it hurd.

lt wynmetorke yn it slykgat
‘t stiet er noch al, mar de wjukken draaie net mear
der stiet in kapklomp yn, ferjamme
enerzjy besparje ? ja, ja, nauter ferlearst wer in fear

Fuort is ‘t winkeltsje fan Jan Afke
Lubbe Wypkje koene it ek net mear oan
en de timmersaak koe der ek net bliuwe
myn	âlde	Murns	is	finaal	útstoarn.

Lytse Klaes syn griente saakje
is ek al lang wer fan de baan
en Jan Maaikes syn túnkerij ‘t is fuort
der is neat mear oan to dwaen.

En dan us âlde boeren
útbroeie binne se allegearre
de	jongen	koene	gjin	brea	hjir	fine
en de âlden tenein, sjoch dêr

De âlde spultsjes en de húskes
foar rekreaasje of ôfbrekke, it is hurd
de helte praat no Hollánsk
en ús âlde Murnsers binne fuort.

Wat passe it âld spul fan Nolders Hanne
Beant en Dieuwer, Jilke en Tryn
bij de klokkestoel
en d’oare âld húskes
Dy nije villa’s passe er hielendal net yn.

Sa stean ik op ‘e seedyk to mimerjen
en	sjoch	oer	sé	en	klif	sa	fierder	oer	de	wrâld
en tink by my sels, al dy tinzen oer foarhinne
is in teken Jan, jong, do wurdst âld.

Want ik mis no wol it âld sân paad fan it klokhûs nei 

Murns, ‘t is mar sa’n hiel lyts plakje mar it leit my 
nei oan it hert
ik mei er stomme graach wenje sa lang as it kin, 
foarlit ik it net.
Mar wat bynt my dochs oan dat plakje
Sa tink ik wolris by my sels
‘t is in pear pleatsen, in klokkestoel mei wat húskes
folle bisûnders is it einliks net fansels.

Binne it dan soms de Murnser minsken
binne dy faaks better as in oar ?
och, jimme binne allegearre myn freonen
dat is wat ik wol sizze doar.

Mar better as in oar wol ik net sizze
beroerder binne we fêst net mar in bytsje mei inoar 
libje
der fan haw ik in soad ferlet.

Murns, jimme meie it wol witte,
is foar my alles wat in minske mar hawwe kin
de romte, de frijheid, it bosk en it wetter
ik libje hjir, haw it tige nei ‘t sin.

Want ik kin it net misse, dy romte om my hinne
de wyn yn ‘e reiden, de sé soms ûntstjoer
dan moat ik de Mokkebank lâns allinne yn myn 
skouke
en der hâld ik dan tsjerke mits de natuer.

Dan tankje ik God foar al dat moaie en goede
dat ik op Murns belibje mei
weroan haw ik dit fertsjinne, sa’n foarrjocht
tankber tink ik der oer nei.

Want troch de Wiel to sjouwen
bij de petgatten lâns mei de hûn en gewear
och ik hoech net altyd wat to reitsjen
fan de missers genietsje ik soms mear.

Mar dêr yn Murns rinne to meien
yn frijheid to jeien, yn Wiel, Breelen, Heechlán en it 
Klif
is foar my in stik libben
wer ik tankber foar bin, leau dat mar grif.

Wat ha wy yn Murns dochs in protte
sé, reid, lân, romte en it bosk is ek noch fan ús
sa’t ik al sei, nearne oars wol ik wenje
hjir wol ik libje en stjerre, want hjir bin ik tús..

As ik soms sa by ús oer ‘t gea sjoch boppe op ‘e 
sédyk
en sjoch sa om my hinne
dan wurd ik soms wat mankelyk.

Us âlde Murns, wat is it feroare

Ode oan Murns
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Draaier ta
mar	doe	ik	der	wenne,	ferflokte	ik	it
woe ik graach in hurde dyk der ha.

No, dy dyk leit er no
en ek noch wol oan Mardum ta
en de seedyk is ek begeanber, sûnder hikken
en woe ik oars no ha ?

Mar minsken ik mis sa dat âlde
ús Pypke, wer is dat einliks bleaun
en Swarte Durk syn hage d’r stiet neat fan be-
skreaun.

De lytste man fan Murns
hie eartiids de grutste hage
en wat hie er him altyd kreas
mei de skjirre en de sage.

Ja de tilden van Swarte Durk, Liuwe Tsjieds,
Beant Franks en Sibbele Int
Razende Beant en Jehannes 5 kop
Johannes Anne, Ties Sietske en Teake Fim.

Duie Anne en Jan Wigles, Roelof Bouk
Harmke mei Tsjukke en Siebrich jimme witte it noch
Obe Marie, Ype Ybel, Simens Hinke, Jabik Atsje
Allegearre sil ik se net neame, mar se libje by ús 
troch.

Mar ja, dit is de rin fan ‘t libben
Mei al dat nije rekket men ek fertrout
as men er foar stiet, liket it in hiel ein
mar ‘t is mar in koart skoftke, goed beskôge

Want nei 50 jier stiet hjir miskien
wol in oarenien to krimmenearren
Oer syn âlde Murns
dan regearre wer oare Hearen

Ja	ik	wit,	ik	bin	net	sa	fleurich
ik bin wat trystich yn myn praat
och it wie ek de lêste dei fan ‘t jier
dat ik dit makke en dan sit men wat yn ‘t skaad.

Mar no sa’n jûn as dizze alle Murnsers bij inoar
dan witte wij wer allegearre
poerbêst hawwe it hjir mei-inoar.

Wat wennet it yn Murns dochs rêstich
it leit der sa moai tusken bosk en seedyk
foar my mei it altyd sa bliuwe
ik	fiel	er	my	thús,	gelokkich	en	ryk.

Jan de Jager ferstoarn 31 desimber 1990 op Murns
20-01-2016M.F.

Ode oan Murns (vervolg)

Onze buurtvereniging heeft de bestaande feest-
verlichting dit jaar voor het eerst gebruikt als Kerst-
verlichting. In de verlichtingsarmaturen werden 
diverse	kerstfiguren	aangebracht	welke	door	één	
van de buren zijn gezaagd, beschilderd en voor-
zien van een bevestigingsysteem.
Zo	waren	er	figuren	als	een	Kerstboom,	Kerstklok,	
Kerstengel en Kerstster welke door de constructie 
ook rond konden draaien.
Doordat	de	verlichting	hierop	 reflecteerde	gaf	dit	
een	leuk	effect	in	onze	buurt.

De feestdagen voorbij, de versieringen weer op-
geborgen en kunnen we terugkijken op nog een 
feestelijk versierde buurt van Bakhuizen. 

Kerstverlichting Oan è Feart
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Informatie van Caritas

Samen eten:

Vind u het ook niet gezellig om alleen een maaltijd te gebruiken???
Wij bieden U de gelegenheid om in de Gearte iedere 1e dinsdag van de winter- 
maanden met meerdere personen een warme maaltijd  te gebruiken:
De Gearte is open vanaf 12.00 uur. De maaltijd wordt om 12.30 uur opgediend.
Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 7,50. 
Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.
U kunt zich nog voor de volgende datum aanmelden:
1 maart 2016
U kunt zich aanmelden als vaste bezoeker, maar ook een 1e keer proberen en daar-
na beslissen wat U wilt.
Opgave bij Jitske Mous 0514 582739, 
voor de vaste bezoekers bij verhindering afmelden bij de beheerder van de Gearte,  
Sietske Terpstra: tel: 0613060479

Trefpunt 

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum. Het is iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur 
open.	U	vindt	hier	een	“luisterend	oor”.	Er	is	koffie	en	u	kunt	er	terecht	voor	een	gezellig	praatje.	Er	zijn		folders	
aanwezig over zorg en welzijn. De vrijwilligers geven u graag advies en willen u helpen bij het vinden van een  
antwoord op uw vragen. 
De kerk is open om u de gelegenheid te bieden in alle rust  te bidden of een kaarsje  aan te steken. 
In	de	parochiezaal	achter	de	kerk	staat	voor	iedereen	een	kop	koffie	klaar.

Breigroep

Dit voorjaar is er een breigroep opgestart om te breien voor een goed doel. 
Er zijn al heel veel sokken, dekentjes, truien, sjaals, mutsen, wanten etc. klaar.
De groep heeft onlangs contact gezocht met het Rode Kruis, om de kleding beschikbaar te stellen voor de 
asielzoekers .  

Heeft U ook belangstelling om mee te breien of in een groep of thuis, neem dan contact op met Caritas. 
Hanneke Nieuwenhuis 0514 581220

R.K. Begrafenisvereniging
Bakhuizen
houdt haar
Algemene

Ledenvergadering
Op Woensdag 9 maart 2016

om 20.00 uur
in “De Gearte” te Bakhuizen.

Graag tot ziens!
Het bestuur.
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Gidsen

De	gidsen	heeft	er	weer	fijne	feestdagen	op	zitten.	
Allereerst wil ik nog even terug komen op een zeer geslaagde ‘krasactie’ aan het begin van ons clubsei-
zoen. Deze is vol enthousiasme door de kinderen gedaan om geld op te halen ter compensatie van de 
gemeentelijke subsidie die dit jaar komt te vervallen voor clubs met kinderen van ‘onze’ leeftijdsgroep. 
Iedereen die heeft meegekrast en hiermee ons heeft gesteund...
                                                                  BEDANKT,  BEDANKT,  BEDANKT,
Wij kunnen hierdoor weer verder met onze club!

Vlak voor de kerstvakantie hebben we een mooie kestboom van hout opgetuigd die we daarna mee moch-
ten meenemen naar huis. Ze waren heel mooi geworden en iedereen had zijn eigen boom ervan gemaakt.
Daarna gingen we de kerst brunch nuttigen onder begeleiding van een muzikaal duo op gitaar en dwars-
fluit/blokfluit.	Afke	van	Zijverden	en	vriendin	lieten	het	kerstgevoel	in	iedereen	boven	komen.	Een	gezellige	
boel.

Nu, na de vakantie, zijn we al weer volop bezig met leuke creaties. En wordt er al weer gesproken over het 
gidsenkamp in mei. Ja de meiden zijn er al weer druk mee bezig.
25 maart, goede vrijdag, komen ze weer langs voor ‘een heitje voor een karweitje’. 
Voor de nieuwe inwoners van bakhuizen e.o. :
Deze vrijdag kunnen er kinderen bij u aanbellen met de vraag of u ook een karweitje heeft. Voor een kleine 
vergoeding gaan de kinderen dit uitvoeren en u ontvangt een sticker voor op de deur zodat anderen kun-
nen zien dat ze al bij u zijn geweest.
Het geld wat hierdoor wordt opgehaald is bedoeld als bijdrage in de onkosten voor het jaarlijkse gidsen-
kamp. Dan gaan de meiden (alle meiden van groep 4-8) met Hemelvaart 3 dagen naar Appelscha op 
kamp. Dit wordt al heel veel jaren gerealiseerd en we hopen dit ook nog lang te mogen en kunnen doen. 
Steunt u ons ook? ...

En dan woensdag 4 mei zullen we vanaf het Gearteplein te Bakhuizen de gidsen uitzwaaien en sluiten we 
het jaar af met ons kampweekend! Tzt hoort u hier weer meer van. Tot horens.

Mocht u nog materialen oid voor de gidsen hebben die wij kunnen gebruiken voor knutselwerken dan mag 
u ons altijd bellen of langsbrengen bij a. Mous-stienstra 582349 of m. Cosa 581415.
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Kort verslag evaluatie jaarwisseling Bakhuizen

Frans Veltman opent de bijeenkomst en geeft aan dat de jaarwisseling volgens de huidige bekend zijnde 
informatie heel goed verlopen is. Geen uitruk van de brandweer en gemeentewerken en daarmee is de 
doelstelling  behaald. Een pluim op de hoed van de organisatoren en alle inwoners van Bakhuizen.
De Burgemeester stelt zich voor en geeft de organisatoren ook een pluim.
Volgens de werkgroep leden zijn er erg veel positieve reacties vanuit het dorp ontvangen. Praktisch het hele 
dorp is in de loop van de dag/nacht langs geweest. Dat geldt zowel voor jong als oud.
De tent is vol geweest en men heeft inmiddels geconstateerd dat bij de volgende jaarwisseling er een gro-
tere tent moet komen. Het was nu erg zacht weer, maar wellicht moet er volgend jaar wel een vloer in de 
tent en verwarming.
Rond middernacht waren er nog wel mensen in de tent, maar velen waren toen even naar huis. Rond 
half twee werd het weer drukker. Er waren wel wat bezoekers van buiten Bakhuizen, maar dat waren dan 
vrienden	van	eigen	bewoners	en	het	aantal	viel	erg	mee.Men	is	financieel	net	met	de	hakken	over	de	sloot	
gekomen; er hoeft geen beroep te worden gedaan op de garantstellingen door plaatselijk belang en onder-
nemersvereniging.
Op 06.00 uur is de muziek gestopt en ook de tapperij. Toen liep de tent vlot leeg. Er zijn geen klachten ge-
komen over de (harde) muziek. Wel is het carbid schieten ’s nachts nog een enkele keer doorgegaan. Dat 
is niet de bedoeling en volgens de regels van de gemeente moet dat om 17.00 uur gebeurd zijn. Aandachts-
punt voor volgend jaar.
Het vuur in de container is goed gegaan. In die container ligt nog een hoop groen afval. Afgesproken is dat 
ik Tjitte gevraagd zal worden om dat weg te halen en daarna gaat de container ook weg.
Er	zijn	in	het	dorp	geen	autobanden	in	de	fik	gegaan.	Kennelijk	is	er	wel	iemand	geweest	die	een	stapel	
autobanden aangeboden heeft, maar dat aanbod is afgeslagen.
 
Er is dit jaar voor gekozen om het feest zonder vergunning te laten organiseren. Er zijn overigens wel af-
spraken gemaakt en voorwaarden gesteld en als gemeente is dat als vergunning beschouwd, waarmee de 
burgemeester zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Voor volgend jaar moet er tijdig een evenementen-
vergunning aangevraagd worden.
De werkgroep wil voor volgend jaar wel graag even weer overleg met de gemeente en zal daartoe tijdig 
contact op nemen.
 
De Burgemeester spreekt – namens het college - uit dat we blij zijn dat het feest zo gelopen is. Hij zou dat in 
zijn nieuwjaarstoespraak melden, maar de nieuwjaarsbijeenkomst is helaas niet doorgegaan. De toespraak 
is wel te lezen op onze site en de Leeuwarder Courant heeft er een stukje over opgenomen.
De Burgemeester overhandigt de organisatie een cheque van € 500,= en spreekt de wens uit dat het huidi-
ge feestje het begin mag zijn van een nieuwe traditie 
Een aantal leden van de werkgroep bedankt de gemeente voor het gestelde vertrouwen, de laagdrempelig-
heid waarmee een en ander georganiseerd kon worden en natuurlijk voor de cheque.
 
Bij de gemeente was op voorhand nog een vraag/klacht binnengekomen over de concentratie van vuurwerk 
afsteken bij de tent. Daar kan de gemeente weinig aan doen. Volgens de organisatie viel dat overigens mee; 
rond middernacht waren de meeste mensen thuis en hebben daar hun vuurwerk afgestoken en kwamen 
daarna weer naar de tent. Overigens was er veel siervuurwerk en veel minder knallen.
Afgesproken wordt dat de “troep” die nog in een sloot bij de Burde ligt nog opgeruimd zal worden.

Werkgroep jaarwisseling Bakhuizen
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HELEMAAL TOP !!!!!!
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voor de KIDS
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COLLECTANTEN GEZOCHT ! ! !

Tijdens haar voorjaarsconcert  neemt muziekvereniging Euphonia u mee op  muzikale reis naar de avon-
tuurlijke liefde.
 
Het korps, majorettes en gasten verzorgen voor u een avontuurlijke show waarin LIEFDE de boventoon
zal voeren . Wij nemen u mee met zang, dans en muziek langs alles wat met de liefde te maken heeft.
Laat u verrassen op zaterdag 5 maart in De Gearte. Aanvang om 19.30 uur.

Hoe staat het met je voornemen om meer te bewegen!!
Zin in een wandelingetje!

Het Reumafonds vraagt COLLECTANTEN voor Rijs en Bakhuizen!!
Geef u op!!!

Voor informatie:
Mieke Otten
Hr. Jacobstraat 27
Tel.: 0514-581947

Collecte datum :  week 12 
    21 t/m 26 maart 2016

DRINGEND GEZOCHT!!!!
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(Gratis) Pech hulp bij een onderhoudsbeurt.

Bij garagebedrijf Mous bent u verzekerd dat uw auto in de beste handen is voor onderhoud,  reparaties of 
APK, Toch kan het gebeuren dat uw auto niet meer start of een mankement vertoont.

De pech hulp is voor u als u de auto door ons laat onderhouden.

Wij	onderhouden	uw	auto	volgens	de	fabrieksspecificaties	en	met	behoud	van	fabrieksgarantie,	dit	alles	in	
combinatie met regulier onderhoud en gebruik van originele onderdelen/ originele kwaliteit.

In samenwerking met Henk Homma Verzekeringen kunnen wij u een pech hulp verzekering van Allianz 
aanbieden.  Informeer vrijblijvend indien u hier gebruik van wil maken.

Garagebedrijf Mous biedt u een volledige pechhulp service:
 • Bij een grote onderhoudsbeurt, Gratis pechhulp Nederland.
  (voor Europa dekking betaald u slechts € 35.= bij)

 • Bij een kleine onderhoudsbeurt pechhulp Nederland voor  € 17.50
  (voor Europa dekking betaald u slechts € 35.= bij)

Voor auto`s van 12 jaar en ouder betaalt u een toeslag van € 20.=

Wat houd de pechhulpdekking Nederland in.

 • Pechhulp is kenteken gebonden en geldt dus voor de auto, ongeacht wie er in rijdt.
 • Eigen alarmcentrales in 34 landen, 24 uur per dag , 7 dagen per week.
 • Doel is reparatie ter plekke
 • Indien dat niet lukt, vervoer naar een garage naar keuze binnen 25 kilometer van de pechplaats.
 • Recht op vervangend vervoer voor maximaal 2 dagen (100 km vrij per dag)indien de auto niet 
  dezelfde dag gerepareerd kan worden.
 • Indien u kiest voor vervoer  van uw auto naar een garage buiten 25 kilometer van de pechplaats 
  dan vervalt het recht op een huurauto.
 • Vervoer van bestuurder, passagiers en bagage door de hulpdienst of met openbaar vervoer, alles 
   in overleg met alarmcentrale.
 • Maximaal 7 x per jaar recht op pechhulp en maximaal 2x per jaar recht op autohuur.
 • Bij pech aan de auto wordt een eventueel aangekoppelde aanhanger ook mee getransporteerd, 
  voor hulp bij pech aan de aanhanger/caravan kan de module aanhanger worden bijgesloten.

Voor de exacte voorwaarden  en de Europa dekking verwijs ik naar de productvoorwaarden P-PHV14
Van Allianz Global Assistance op www.henkhommaverzekeringen.nl/downloaden.
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Nieuws van het KVG

Op 16 december jl. hadden we in de Domper de laatste bijeenkomst van het KVG (Katholiek Vrouwen 
Gilde). Het is ons helaas niet gelukt nieuwe bestuursleden te vinden, vandaar dat we er na bijna 70 jaar 
mee stoppen.

We	hadden	een	leuke	avond,	die	begon	met	een	drankje,	gevolgd	door	een	fantastisch	buffet.	We	haalden	
middels foto’s en korte rijmpjes herinneringen op. 
De wijkleidsters en degenen die 50 jaar of langer lid waren, werden in de bloemen gezet.
Na het eten kwam de heer G.Vriens uit Franeker ons vertellen over “Het Kerstkind in de kunst”. Met dia’s 
liet hij ons verschillende tijdgebonden manieren zien waarop Jezus en Maria uitgebeeld werden.
We praatten nog wat na en ieder kreeg bij het weggaan een mooie roos als dank voor het lidmaatschap. 
We kijken terug op een mooie tijd van het KVG afdeling Bakhuizen.
Ina Gerrits-de Ruiter
Anna-Marie Smit-van Heijningen

Een oprecht “dank je wel” voor alle bezorgers die er iedere keer
weer voor zorgen dat de Op ‘e Hichte weer bij iedereen terecht
komt !

Joop Melchers, Tiede Melchers,  
Klaas de Jong, Wink Blomsma,  

Lotte en Janne Bartels,  
Gerlof Thibaudier, Vroni Postma,  
Peter en Annemarie Everse en  

Jenna Schotanus.

Peter, Annemarie en Jenna stoppen met de bezorging voor de wijk Tunkershof, Bakwei, Ageommeleane,  
Hr. Jakobstraat en Gaestwei.  
Bram Hoekstra	heeft	zich	aangemeld	om	in	deze	wijk	de	Hichtes	rond	te	brengen!	Heel	fijn!

Redactie Op ‘e Hichte
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Kopij

voor de volgende Op  ‘e Hichte  
vóór 1 april 2016 

sturen naar:
op.e.hichte@bakhuizen.nl

 of
Past. Coendershof 1,  
8574 RA Bakhuizen

De volgende editie verschijnt rond  
15 april 2016

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje plaatsen?
Bel gerust Hennie Blomsma,  

tel.: 0655307860

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor, de ingezonden stukken in te korten en houdt de 
inzender verantwoordelijk voor de inhoud.

       Toanielselskip Sint Martinus spilet...  
 

      

 

It stik spilet sich ôf yn in moai apparteminten kompleks. Spitigernôch kinne de bewenners fan it kompleks net 
altyd like goed mei mekoar oerwei. Altyd ha sy wol wat op elkoar oan te merken of gunne sy elkoar it ljocht yn’e 
eagen net. Op in dei komt der in nije buorman op it aljemint. De hiele buert is yn rep en roer. Alle frijgeselle 
froulju binne hiel nijsgjirrich nei him. Mar of’t sy in kâns meitsje?? As de nije buorman in sêre oan syn hûs bouwe 
wol bart der wat wûnderbaarliks..... En dan begjint de gaos pas goed....!    

Opfiering foar de bern fan gr. 5 -8: Freed 12 febrewaris  
     19.30 oere yntree: € 2,00  

Opfieringen foar folwoeksenen: 
 
Sneon 13 febrewaris   Sneon 20 febrewaris 
20.15 oere    20.15 oere  
 
Yntree: € 7,50 (jeugd o/m 16 jr. € 5,00)          
          Oant sjen yn MFC De Gearte!  
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Oud Papier

Op zaterdag 13 februari 2016, zaterdag 12 maart 2016 en zaterdag  
9 april 2016 wordt het oud papier weer opgehaald. 
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos.

Redactie Op ‘e Hichte

Jelly van den Berg 
Lot Brandt 

Rien Jansen
Tryntsje Stienstra

Samenstelling en eindredactie:
Hennie Blomsma
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Vroni Postma

Wink Blomsma
Bram Hoekstra

Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs biedt adverteerders de mogelijkheid om een kleine banner te 
plaatsen op hun website. Grootte van de banners is 260 x 140 pixels. Voorbeelden zijn op de website te 
zien. Uw banner wordt gelinkt aan uw website zodat bezoekers direct worden doorgeleid. De inhoud van 
uw banner wordt in overleg met u gemaakt en na uw goedkeuring gefactureerd.

Omdat dit het eerste jaar is dat adverteren op de homepage mogelijk wordt gemaakt is een aanloop tarief 
vastgesteld van € 50, - voor 1 jaar te rekenen vanaf factuur datum. De website commissie die over de 
inhoud van de website van Bakhuizen, Mirns en Rijs gaat zal beledigende of aanstoot gevende 
banners weren.

Wilt u een banner op onze homepage? 
Neem contact op met dorpsbelangbmr@gmail.com of bboehle@ziggo.nl

Adverteren op www.bakhuizen.nl

6x per jaar verschijnt uw Dorpskrant 
Op ’e Hichte.

Een mooie gelegenheid om uw bedrijf, 
product(en) en/of diensten onder de

aandracht te brengen!!!

¼ A4 € 15,-- per keer
 € 75,-- per jaar (6x)

½ A4 € 25,-- per keer
 € 125,-- per jaar (6x)

Lever uw advertentie tijdig aan via 
op.e.hichte@bakhuizen.nl 

en hij verschijnt in de eerstvolgende Op ’e Hichte.

Adverteren in Op ’e Hichte?


