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Frjemde Fûgel in de Bakhúster feart
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De dagen worden alweer langer en de zon komt steeds 
lager te staan in het zuiden, waardoor het daglicht min-
dert en de duisternis meer uren krijgt. De tijd van mij-
meren over de aflopende zomer is aangebroken en met 
wat weemoed zien wij terug naar de zonnige uren die we 
gelukkig toch ook nog wel hadden. De vakantie zit erop 
en we zitten weer in het gewone stramien van opstaan 
eten - werken en weer slapengaan. Ik heb het geluk 
gehad om twee keer met vakantie te zijn geweest. Een 
keer met mijn zoon naar Kopenhagen in het voorjaar. 
En een keer met de hele familie naar Oostenrijk, wat 
ook heel gezellig was. In Kopenhagen ben ik maar vier 
dagen geweest. Dus hebben we het vliegtuig genomen. 
Je bent dan in een uur boven die prachtige stad. Het 
weer was buitengewoon mooi al die dagen, en Kopen-
hagen raad ik iedereen aan om een keer te bezoeken. 
Het is een stad waar ik mij snel thuis voelde. De mensen 
zijn er vriendelijk. Het verkeer rijdt heel rustig. En je kunt 
er prima per fiets doorheen rijden. Ik heb geen enkele 
autoclaxon gehoord. De stad heeft veel mooie parken 
en pleinen. Ook de havens en waterwegen in en om de 
stad geven een bedrijvig en energieke weergave van 
een gezellige drukte. Maar het meeste wat mij verraste 
waren de netheid en discipline van de bevolking. Het is 
er zo schoon in die stad dat je bang bent om een pa-
piertje te laten vallen. Op ieder plein of openbare gele-
genheid staan vuilnisbakken waar de mensen dan ook 
daadwerkelijk hun overtollige rommel in deponeren. En 
ook is opvallend dat de mensen in de stad ook echt over-
steken op de zebrapaden, keurig wachtend dat het licht 
weer op groen springt. Het is dus echt wel mogelijk de 
wereld om ons heen schoon te houden zonder dwang 
of wetsregels. Het is gewoon een kwestie van discipli-
ne en levensinstelling. Terug op het vliegveld naar huis 
stonden voor de douane zelfs mensen plastic zakjes uit 
te delen om daar je rommel in te kunnen doen. Ik mij-
merde in het vliegtuig nog na over die schone stad, en 
moest toen denken aan die Nederlandse jongen Boyen 
Slat. Zou hij soms Deense voorouders hebben? Deze 
Boyen Slat was zestien jaar toen hij in Griekenland in 
zee aan het duiken was en meer plastic zakjes tegen-
kwam dan vissen. Hij vroeg zich af waarom dat niet op-
geruimd en schoon gemaakt kon worden. Sinds 2012 is 
Boyen bezig om een project op te starten en geld in te 
zamelen voor het opruimen van onze plastic troep die 
voor een heel groot gedeelte in zee terecht komt. Hij zag 
het als een technisch probleem, en werkte dat plan uit. 
Hij kwam tot de conclusie dat door de zeestroming het 
plastic op vaste plaatsen in de oceanen zich ophoopt. 
Het was gewoon een kwestie om daar dat plastic op te 
scheppen.  Hij noemde het project, The Ocean cleanup, 
vrij vertaald, (de oceaan opruimen) en hij verzamelde 
via crowdfunding, (dus geld inzamelen via internet en 
advertentie) binnen 100 dagen twee miljoen euro op. 
Toen ook grote bedrijven belangstelling kregen was het 
plan snel klaar. Men hoopt nu, binnen tien jaar een der-
de van al het plastic uit zee te halen. Toen ik eenmaal 
thuis mijn koffertje weer uitpakte en de vuile was in de 
wasmand gooide, kwam ik nog een ongebruikt plastic 
zakje van het vliegveld tegen. En vroeg mij af waarom 
heb ik dat zakje aangenomen? Ik heb het niet gebruikt! 
Ik heb het opgevouwen en in het keukenlaatje gelegd. 
En dacht bij mij zelf, beter een verzameltic hebben, dan 
nonchalant weggooien.
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Antsje, het gezicht van Stichting Bakhuister Feest

De Gearte, zondagmiddag 25 juni, we zijn bij elkaar 
voor de afsluiting van een geslaagd dorpsfeest.

Antsje, voorzitter van de Stichting Bakhuister Feest 
(SBF), staat op het podium en vertelt ons allerlei 
zaken van belang. Zichtbaar moe en voldaan, het 
haar voor deze keer niet in de zo bekende staart of 
vlecht. Los hangt het.  

Dwars door de mededelingen heen lees ik allerlei 
emoties af van haar gezicht. 

Het blijkt haar laatste feest te zijn als voorzitter. Deze 
middag neemt Antsje afscheid, na 8 jaar. Er vloeit 
een traantje, zowel bij Antsje als bij de andere com-
missieleden. Ik raak geïntrigeerd en opeens ben ik 
eventjes verslaggever van de Op ‘e Hichte, stap op 
Antsje af en vraag of ik haar mag interviewen. Ze 
stemt onmiddellijk toe, gelukkig. En zo komt het dat 
we ruim een maand later tegenover elkaar zitten aan 
mijn keukentafel. Het ijs is snel gebroken, bij Antsje 
voel je je meteen thuis, zelfs in je eigen keuken.

Hoe is het begonnen Antsje, jouw carrière als voor-
zitter van SBF?

Tijdens het laatste feest van Regina de Roos ben ik met 
haar meegelopen. Niet als officieel lid, meer om een 
beetje rond te snuffelen, wat hand -en spandiensten te 
verrichten. Ik vond het leuk. In januari van het jaar erop 
ben ik als vertegenwoordiger van Mirns in SBF geko-
men, destijds geleid door Bennie Mous. 

Werd je meteen al voorzitter?

Ja. Ze hadden me gevraagd en ik wilde ’t wel. Ik had 
6 jaar ervaring als voorzitter bij de korfbalvereniging in 
Wijckel en ik had ook in het schoolbestuur gezeten.

Hoe ziet ’t bestuur van SBF eruit?

Er zijn 12 buurten, eigenlijk 13 maar Rijs doet al sinds 
10 jaar niet meer mee. Iedere buurt levert een lid. Na 
elk feest vertrekken er 6 leden en 6 blijven. In principe 
zit je 4 jaar in de commissie, dus dat zijn 2 feesten.

Je mag ook langer blijven dan verbind je je opnieuw, 
eerst voor 2 jaar en dat kan nog een keer.

Het is vreselijk jammer wanneer een buurt geen lid kan 
leveren. Want dit betekent dat de buurt niet deel kan 
nemen aan het feest.  

Is er wezenlijk verschil tussen lid zijn of voorzitter?

Een goede voorzitter zit de vergadering voor en houdt 
de grote lijnen in de gaten. Delegeert. Stimuleert. Stuurt.

Ik houd zelf van redelijk strak vergaderen, niet te lang. 
Tegelijk moet er ook ruimte zijn voor ieders verhaal. Dus 
dat is een beetje zoeken. 

Als voorzitter ben je het gezicht van de stichting en sa-
men met secretaris en penningmeester het dagelijks 
bestuur., Mensen benaderen je wanneer er opmerkin-
gen of vragen zijn. Tegelijk wordt Geeske, als secre-
taris, ook snel aangeschoten. Zij woont immers in het 
dorp, ik zit in Mirns dus dat is toch even een eindje 
verderop. De lijntjes zijn kort dus vragen gaan ook via 
de vertegenwoordiger van de buurt en zo werkt het. Je 
moet het niet zwaarder maken dan het is. Ik doe zelf erg 
graag mee tijdens het feest. Probeer bij alles aanwezig 
te zijn. Ik neem er vrij voor en ik geniet ervan.

8 jaar voorzitter, lang?

Al vanaf het 1e feest dacht ik; wat leuk! 

Ik woon in Mirns en ik ben hier niet geboren. Ik had 
eigenlijk weinig contact met de Bakhuisters sinds mijn 
kinderen van school waren. Door het feest voelde ik me 
meer een Bakhuister. Mensen groeten me en spreken 
me aan. Dat gebeurde voorheen stukken minder. 

Ik vond het hartstikke leuk om te doen.

Waarom was het zo leuk?

Omdat ’t luchtig is, je bent bezig met elkaar een groot 
feest te organiseren. En dat doe je echt samen, met z’n 
12-en. Eén zijn met zo’n groep en voor zo’n feest staan!

Hoe ziet de geschiedenis van het Bakhuister feest 
eruit?

Voor zover ik weet was er altijd al een optocht, zeskamp 
was ook een vast onderdeel. En de kinderspelen. Na-
tuurlijk matinee bij café Domper. De eerste jaren dat wij 
op Mirns woonden was ik betrokken bij het maken van 
de kar en de kinderspelen..

Dus ondanks alle wisselende besturen, is de blauw-
druk van het feest altijd zo’n beetje hetzelfde geble-
ven?

Ja, ik denk dat de competitie er ook altijd was. De mid-
dag speciaal voor ouderen is komen te vervallen. De 
gekozen leeftijdsgrens van 55+ viel niet in goede aarde, 
men voelde zich niet ‘oud’ op die leeftijd. En de echte 
ouderen wilden vaak niet komen. Laatste keer hadden 
we Anneke Douma ingezet, zij heeft een repertoire ge-
richt op de ouderen onder ons, maar dat hielp niks. We 
moesten echt leuren om 30 personen in de zaal te krij-
gen. Toen hebben we gezegd: tijd voor wat anders.
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Het bestuur kan dus de hele opzet van het Bakhuis-
ter feest veranderen?

Ja hoor, dat kan.

In februari na het feest hebben we altijd een jaarver-
gadering, we evalueren dan het feest. Buurten kunnen 
via hun vertegenwoordiger laten weten; wat vonden ze 
leuk, wat niet. Dat nemen we mee, bijvoorbeeld over de 
route van de optocht, dat is steeds weer een discussie. 
Altijd weer zoeken.

De feestcommissie heeft de vrijheid uiteindelijk de 
knoop door te hakken.

Veel dingen horen we vlak na het feest. We evalueren 
zelf ook altijd, wat ging goed en wat juist niet…dan is 
het nog vers. Wij maken daarvan een draaiboek. Zeg 
maar de basis van het feest. Hier pinnen wij ons niet op 
vast, er mag nog steeds iets veranderen. Aan de hand 
van het draaiboek lopen we de zaken door.

Hoe beleef je het feest wanneer je in de commissie 
zit?

Ik voel me enorm betrokken en beretrots!

Het voelt echt als ons feest. Bij de optocht bijvoorbeeld, 
ik heb zelf geen hamer aangeraakt en toch ben ik zo 
trots. Dat je dit met elkaar neerzet! Elke keer denk ik, dit 
kan haast niet mooier en toch lukt het weer!
En het is ook echt een feest voor onszelf. Geen grote 
tenten voor allerlei bezoekers van buitenaf. Natuurlijk is 
men welkom maar daar gaat het ons niet om. Het dorp 
zelf loopt uit, we hadden zaterdagavond in de Gearte 
meer dan 500 mensen in de grote zaal!

Drukt dat ook een beetje?

Ik voel me er wel verantwoordelijk voor, maar ik sta niet 
alleen. We doen het samen. Het genieten is er alleen 
maar. Soms loop je nog tegen dingen aan, op het laat-
ste moment. Zoals een paar jaar terug, ging de kermis 
opeens niet door. Dat geeft stress, vervelend. Maar we 
zitten bij elkaar en we verzinnen dan wat anders.. 

Lijkt me ook een uitdaging..

Ja, zeker. 

Het doet een beroep op je creativiteit, je flexibiliteit. 

Na elk feest is er ook het afscheid van 6 leden, dat is 
een beetje moeilijk, ojee denk ik dan. We beginnen weer 
opnieuw. Elk feest is een nieuw begin eigenlijk. Want 
het is niet zo dat degenen die achter blijven het voor het 

zeggen hebben. Elk lid heeft evenveel in te brengen.

En in het ’stille’ jaar, wanneer er geen feest is, organi-
seren we beachvolleybal, plus op het end van het jaar 
een thema-avond. Met als idee de buurten wakker te 
houden, samen iets te doen.

Er komen nogal wat disciplines voorbij zeg 

Bij het feest hebben we een lijst met vaste onderdelen. 
Door de competitie bijten mensen zich er meer in vast 
en krijgen ze aanmoediging. We verdelen de taken, als 
lid kan je kiezen; wil je meedenken over spelletjes, the-
orie, de optocht, veiligheid, etc.

Je bepaalt zelf waar je zin in hebt en waar je kwaliteiten 
liggen, of wat je graag zou willen leren.

Waarom is er eigenlijk competitie? Bijvoorbeeld de 
karren, ze zijn toch allemaal prachtig en met aan-
dacht gemaakt?

De competitie geeft het net iets meer sjeu. Maar we 
hebben het natuurlijk nog nooit geprobeerd, zonder 
competitie…dan heb je misschien kans dat mensen 
zeggen: wij doen niet mee aan de optocht, we hebben 
geen mensen om aan de kar te werken..

Ik hoor om mij heen wel dat men het druk vindt, alle 
dingen die moeten voor het feest

Nog meer?? Dat wordt er wel gezegd.. dan moet je 
het feest inkorten. Want al die organisatie, het is zon-
de wanneer er niemand komt, we doen het voor elkaar. 
Men moppert van tevoren wel wat, ondanks dat komt 
men wel en is het hartstikke leuk. 

Het blijft een beetje lastig. Neem nu de woensdagavond, 
die zou je kunnen schrappen. Dan open je dus het feest 
en vervolgens gebeurt er niks. Ook weer niet leuk.
De woensdagavond is: Bakhuisters voor Bakhuisters.

Een warming-up zeg maar, voor het feest

Ja, en deze keer in samenwerking met de Snippenvan-
gers wat erg leuk en gezellig was. 

Er kwamen een paar nieuwe Bakhuisters naar me toe 
en die zeiden: zoiets hebben we nog nooit gezien, jullie 
mogen trots zijn op dit feest!

Leeft het Bakhuisterfeest in Mirns?

Jazeker, al wordt het wel wat minder. Van de jonge ge-
zinnen gaan de kinderen niet meer in Bakhuizen naar 
school. Vroeger was dit wel automatisch zo. Dat is niet 
meer. De gemeenschapszin zal hier minder door wor-

Antsje, het gezicht van Stichting Bakhuister Feest
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Antsje, het gezicht van Stichting Bakhuister Feest

den.

Eigenlijk wat je ook met Rijs zag gebeuren. Kinderen 
doen dan bijvoorbeeld ook niet meer mee met voetbal-
len, met de gidsen. Binding, vriendschap, betrokken-
heid bij je directe omgeving, het verandert.

Plus de jeugd vliegt uit, gaat elders studeren en wonen..

Kinderen uit Mirns deden wel mee aan de optocht, dus 
dat geeft hoop.

Antsje, vertel eens waarom men zich op moet ge-
ven om lid te worden van de Stichting Bakhuister 
Feest?

Het is gewoon hartstikke leuk om met elkaar zo’n groot 
feest te organiseren!

Je komt er samen altijd uit. Het feest begint al in de 
commissie. Je bent nooit te oud.

Je leert er enorm veel van; onderhandelen, contact ma-
ken, creativiteit tonen, van alles verzinnen, versieren, 
technische zaken, begeleiden en ga zo maar door.
Je hoeft het niet altijd zelf te doen; neem nu die 2 grote 
bierpullen naast het podium, had de zoon van Minke 
geschilderd. Geweldig toch? Het is niet zo dat je hele 
gezin mee moet werken, maar soms loopt het wel zo.

Er moet een nieuwe voorzitter en secretaris komen, 
maar de kaarten worden opnieuw geschud en gedeeld 
onder alle 12 leden. 

Het is geen starre organisatie; IEDEREEN IS WELKOM

Waar kunnen we ons opgeven?

Dat kan bij je eigen buurtvertegenwoordiger. Het is mi-
nimaal voor 4 jaar en je moet beschikbaar zijn.

Stel je bent overal goed in maar veel onderweg, dan is 
het toch niet handig om je op te geven.

Vergaderen is 1 keer per maand in de 
Gearte. 

Enkele maanden voor het feest gaan 
de verschillende commissies aan de 
slag en maken zelf  afspraken, dat is 
meestal bij iemand thuis. Kan met een 
uurtje klaar zijn.

Vlak voor het feest kom je een paar 
keer vaker samen, kijken of alles lek-
ker loopt en er nog hulp nodig is.

Ga je het missen Antsje?

Ik weet haast wel zeker dat ik het ga 
missen. Ik ging er altijd helemaal voor.

Foto: Blomsma Fotografie
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Totaalscore Bakhúster Feest 2017  

 Buurtvereniging Bonte 
avond 

theorie 
ronde 

zes 
kamp 

play 
back 
show 

straat 
ver 

siering 

wagen 
(2x) totaal 

1 ’t Havenkwartier 5 12 7 12 12 18 66 
2 Heechhiem 7 7 6 3 10 24 57 
3 de Toekomst 5 8 8 9 3 20 53 
4 Holle Hichte 10 3 6 10 7 16 52 
5 Mirns 12 10 12 8 1 2 45 
6 Drie in één  8 6 10 6 6 8 44 
7 ‘t Herntsje 7 4 9 7 2 14 43 
8 Bakwei - Túnkershof 1 9 2 1 8 10 31 
9 Sint Odulphusstraat 3 5 4 2 9 6 29 
10 Nagelhoutlaan 10 3 1 5 5 4 28 
11 Oan ‘e Feart 2 1 3 4 4 12 26 

 

 1.  Whalehunters  -  Trump and the Wall
 2.  it Heechhiem  -  Pirates of the Carribean
 3.  de Toekomst  -  Zomercarnaval
 4.  Havenkwartier  -  Vreemde vogels
 5.  Meidengroep  -  Army women
 6.  Holle Hichte  -  de Smurfen
 7.  ’t Herntsje  -  Magische wereld
 8.  Oan ‘e Feart  -  Bob de Bouwer
 9.  Bakwei/Túnkershof  -  De wereld is van iedereen
 10.  Drie in één  -  Oudhollandse Kermis
 11.  Sint Odulphusstraat  -  Ont-Span-je
 12.  J. Nagelhoutlaan  -  Remember the sixties
 13.  Gangsters van het Noorden  -  Holland House
 14.  de Puppies  -  Club Casanova
 15.  Mirns  -  Trekkerparade

Bakhúster Feest 2017

Bakhúster Feest 2017
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Vervolg belevenis diensttijd Anne Molenaar 1966, ook toen door mij 
beschreven, 51 jaar terug.

Ik heb tot vanavond 8 uur gewerkt. Dit is voor mij als wapenhersteller extreem. Als ik gemiddeld 3 uur per dag wat 
doe, is het al veel. En dan moet ik het ‘werk’ ook nog zelf zoeken.
Daarna lekker gedoucht, voor de 3e keer vandaag mijn bed verschoond en ga nu lekker pitten.

Zaterdag 19 maart wachtdienst in Paramaribo. 
D.w.z. 2 uur op, 4 uur af, in 24 uur.
Dit was een extra wachtdienst.
Eén van de boys, waarschijnlijk dronken, had namelijk het urinoir van de muur geschopt.
Nu had de kampcommandant dat, als degene die het gedaan had zich niet meldde, deze een extra wachtdienst 
ingevoerd. 
Dit waren toevallig niet mijn hobby’s, wachtdienst en exercitie. Je staat daar gewoon een beetje voor paal. Je wordt 
ook ‘playboy’ genoemd door de medesoldaten die verlof hebben.

Zoals bij elke kazerne heb je ook een ‘uitgaansleven’.
Dat wil zeggen dat veel soldaten die de stad in zijn geweest ook het nodige alcoholpercentage in hun lijf hebben.
Met zatte koppen luid lallend en elkaar ondersteunend komen ze dan vlak voor tijd via jou binnen, terug op Zanderij; 
de hele boel op z’n kop.

Staatssecretaris Pijnenburg van defensie wordt verwacht.
Er wordt vreselijk overdreven op dit gebeuren gereageerd aan dingen die niet realistisch waren.
Een korjaal wordt in de Colakreek neergelegd, maar op die plek kon je hooguit 20 meter heen en terugvaren.
Vanaf de bauxietweg ca. 1 km. naar kamp Zanderij, waar de 3-tonners altijd heel diepe sporen maken, moesten we 
deze met 100 man met het pioniersschopje dicht maken. Natuurlijk onbegonnen werk.
Bij de komst van de excellentie bleek de man toch zeer sympathiek.
Hij had tenminste ook voor ons normale belangstelling.
Bij de Colakreek wilde hij wel een stuk varen, doch de hoge heren konden dit niet waarmaken. Dit werd dan door 
ons als mop van de week gezien.

Dat bleef dan ook mijn kijk op de dienstplicht.
Als het niet nodig is wordt er dom en overdreven geregeld, als er echt problemen zijn zit men met de handen in het 
haar en weet men niet hoe men hierop moet reageren.

Sorry hoor voor mensen die een andere ervaring hebben, maar dit is de mijne!!!

Ôfskie
Ôfrûne 5 juli ferhuze myn freondin Arezuu mei har húshâlding nei Zoetermeer.
Miskyn wie dat oars ek wol gebeurd, omdat har man Ali dêr syn wurk wat tichter yn ‘e buert fine kin as hjir. Mar 
miskyn, as se harren hjir better tús fielt hiene, wiene se hjir wol bleauwn.
Foar Arezuu, sûnder eigen wurk en gjin auto, wie Bakhuzen wol wat lyts. Hiel wat oars as Teheran, in stêd mei 8 
miljoen ynwenners.
Yntusken wurke Ali him in slach yn ‘e rûnte. Moarns healwei seizen de doar út, faak net earder as jûns om acht 
oere  wer tús.
Se hat har bêst dien: yn ien kear har ynburgeringskursus helle  (ja, ferplicht en de € 5000,= dat dat kostet ha se 
sels betelle), hartstikke goed Nederlâns leard, fêste gast op waansdei to moarns by it Trefpunt, knutselmem op 
skoalle, frijwilligster yn ‘e lytse bieb.
Mar der hat altiten geklier om harren hûs west. Stientsjes tsjin it rút goaie. Túnhekje út ‘e grûn. Op in jûn waard 
roppen: “Stomme kut-Marokkanen! Rot op naar je eigen land!” . Fan Bakhuzen nei Marokko is minder as de helft 
sa fier as fan Teheran nei Marokko; dus dêr moasten se wol in bytsje om laitsje.
Mar it fielde net fijn.
Wat moasten se sizze tsjin aspirant keapers, as dy freagen werom a’t harren hûs sa goedkeap wie? 
“Omdat it op in hoekje stiet, mei oan alle kanten fluchtroutes, is dat foar in groepke jeugd hjir ideaal om der dingen 
tsjinoan te goaijen. Nee, se dogge it allinnich mar as it tsjuster is, hear.”
Se seine mar wat oer Ali syn wurk; dat dat sa fier fuort wie.
Dat har soantsje Aryan, sels ek net altiten like braaf, systematysk pesten waard troch bern út groep 7 en 8 (Aryan 
siet yn groep 4) makke har oan it gûlen: “Ik woe fuort út Iran dêr’t ik altyd dy ferrekte hoofddoek op moast. No is 
dit dus de priis. En Aryan moat him betelje.”
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Op in dei stjoerde se Awin, har dochterke, aardich beeldskerm-ferslaafd, mei moai waar nei bûten. “Hup, der út! 
Gean mar nei dy moaie boartestún hjir yn it planstoen! Dat is leuk!”
Awin wie yn tsien minuten wer werom: omgoait troch in ploegje gruttere jonges dat dêr wie. Se woe der noait wer 
hinne. 
Arezuu seach dat letter ek gebeuren mei it lytse Eritrese famke út ‘e Meester Döllestrjitte.
Doe’t juf op skoalle oankaartte dat Aryan en Awin miskyn wat donkerder binne,  mar wol Nederlanders , berne yn 
it sikehûs yn Snits, krekt as de measte oaren yn’e klas, sei ien fan de bern: “Mar ús heit seit altiten: It binne bûten-
lanners en it bliuwe bûtenlanners”..
As bern fan hús út sa’n boadskip mei krije, dan wurdt it hjir noait wat.

Kom op Bakhuzen, dit moatte we better kinne!
Nim minsken fan bûten op sa as jim sels opnommen wurde woene. 
Sa as oait de Thibaudiers út Frankryk en de Mousen út Poalen hjir kommen binne en no ‘èchte Bakhúster’ nam-
men binne. Sa as de jonges Haarsma yn Australië en Canada hopelik ek har opnommen fiele yn ‘e mienskip dêr.
En begjin mei de bern. Dy kinne der neat oan dwaan wêr’t har heiten en memmen har hinne bringe.
Dus heiten en memmen fertel dat oan jim Bakhúster bern. Fertel se ek dat it superknap is as je wille ha kinne 
sûnder in oar sear te dwaan. Priizgje se as se fertelle dat se ien holpen hawwe dy’t pesten wurd. Freegje der nei 
as jim geruchten opfange dat der wat spilet.
Litte we der sa yn elts gefal mei elkoar foar soargje dat ek lytse bern mei in bytsje in oare kleur feilich boartsje kinne 
yn dy moaie nije boartestún yn it plantsoen.

Ik winskje Arezuu mei de húshâlding in hiele goeie start yn Zoetermeer. Ik hoopje dat se it dêr goed hawwe. Se 
fertsjinje it. Krekt sa as wy allegearre.
Tryntsje

Ôfskie

 
KUNST MET EEN VERHAAL 

•Expositie • Werk in opdracht • Tekenclub • Workshop • Fotografie • Boeken • Klei 

 
Atelier Hienschkunst gaat op 16 september open! 

U bent van harte uitgenodigd om langs te komen 

 WAAR: Teeuwes de Boerstraat 5 (bijgebouw), Bakhuizen 
 HOE LAAT: Vanaf 12 uur 
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Grote Opening van 
de speeltuin! 

Zaterdag 23 september om 10 uur 
wordt de speeltuin in het 
Plantsoen officieel geopend!!  

Hierbij wordt ook de naam van de speelplek bekend gemaakt. 
Komt allen bij deze feestelijke opening!! 

Na de opening:  

Heel Bakhuizen Bakt 

De taarten van de deelnemers aan heel 
Bakhuizen Bakt, worden beoordeeld door een 
deskundig jury & de bezoekers van de 
opening!  

Denk jij de lekkerste taart van Bakhuizen te kunnen maken?! 

Je maakt vooraf een taart, deze wordt beoordeeld en degene 
met de meeste stemmen wint!!  

Doe mee of kom lekker proeven!! 

Wanneer?      Zaterdag 23 September  
Waar?  In het Plantsoen (bij de kerk)
Hoe laat?          10:30 Heel Bakhuizen Bakt 

Opgave kan via e-mail: buurtvereniging_3in1@hotmail.com 
Of bij Hetty van der Meulen, Plantsoen 4.  
(Opgave tot 21 September mogelijk) 

Grote opening van de speeltuin
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Actie: “Help MD de wereld uit!”

Even vooraf ter kennismaking.

Wij zijn Anke en Piet Postma en wij zijn geboren en 
getogen in Gaasterland (vooral in Bakhuizen). Wij 
wonen sinds 1980 in Mirns na twee woonplekken 
elders; namelijk 3 jaar in Amsterdam en 12 jaar in Goor. 
Wij hebben 3 kinderen: Sjoerd, Titus en Trudy.

Over de aanleiding tot de actie.

In 2013 is bij onze zoon Titus – hij was toen 38 jaar 
– de diagnose Myotone Dystrofie (MD) gesteld en 
begin 2014 ook bij zijn zoontje (die was toen 8 jaar). 
Tussentijds is Piet als vader ook voor onderzoek naar 
het Academisch Ziekenhuis te Utrecht geweest. Ook 
bij hem is deze diagnose gesteld, maar hij heeft geen 
verschijnselen en dan ben je “drager”.

Wat is Myotone Dystrofie?

Myotone Dystrofie (ook wel de ziekte van Steinert 
genoemd) is een zeldzame erfelijke spierziekte.

Ongeveer één op de achtduizend mensen heeft deze 
aandoening.

Kenmerkende verschijnselen zijn het vertraagd 
ontspannen van aangespannen spieren (myotonie) en 
een langzaam toenemende spierzwakte (dystrofie). 
Behalve de spieren kunnen ook organen klachten 
geven, zoals hart, longen, enz.; eigenlijk alles wat met 
spieren te maken heeft.

Bovendien kan er sprake zijn van futloosheid, een 
verhoogde behoefte aan slaap en bij kinderen kan ook 
sprake zijn van leer- en gedragsproblemen.

MD is erfelijk en komt even vaak voor bij mannen als 
vrouwen.

Met behulp van DNA-onderzoek kan worden vastgesteld 
of iemand de ziekte heeft.

Wat betreft de behandeling van MD het volgende. 
Tot heden is genezing niet mogelijk. Wèl kan worden 
geprobeerd de gevolgen van MD dragelijk te maken en 
complicaties te voorkomen.

Omdat de verschijnselen zo wisselend en complex zijn, 
is vaak begeleiding door verschillende deskundigen 
(o.a. medisch specialisten, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten en logopedisten) nodig.

Onze zoon is al op zijn 38ste helemaal afgekeurd en 
onze kleinzoon gaat nu na de basisschool naar Speciaal 
Onderwijs.

De actie “Help MD de wereld uit”.

Er wordt al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan; 
ook wereldwijd naar mogelijkheden om op celniveau 
processen te reguleren, maar dat is een heel ingewikkeld 
en intensief proces.

Het Princes Beatrixfonds draagt bij in de bekostiging 
van de onderzoeken voor allerlei spierziekten (er zijn 
wel meer dan 160 soorten) en daarnaast worden er ook 
specifieke acties opgezet door patiënten en naasten 
voor een bepaalde spierziekte, zoals in dit geval voor 
MD.

De opbrengst daarvan wordt in overleg met het Princes 
Beatrixfonds verdeeld over de uit te voeren onderzoeken 
voor MD.

De actie “Help MD de wereld uit” is ongeveer 2 jaar 
geleden spontaan ontstaan met o.a. een doppen-actie 
en een landelijke fiets-estafette.

Over de doppen-actie het volgende.

Op de eerste plaats willen wij alle individuele deelnemers 
en de restaurants, die al meedoen, heel hartelijk 
bedanken voor hun bijdragen tot nu toe. Duidelijk is: alle 
beetjes helpen!

De doppen-actie is heel eenvoudig begonnen; het ging 
om plastic en metalen doppen, zowel in klein als groot 
formaat.

De mogelijkheden zijn intussen veel uitgebreider 
geworden, maar daardoor wordt er ook wat meer tijd 
gevraagd! Maak er geen probleem van; doe alleen 
daaraan mee wat jou past ….....!
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Actie: “Help MD de wereld uit!” 4 Oktober Dierendag

Wat kun je inleveren?

Plastic: Doppen en deksels van flessen, bakjes en emmers. 
           En ook de flessen, bakjes, emmers en andere  
 verpakkingen; als ze maar van plastic zijn.

Metaal: Kroonkurken, deksels van conserven, blikken,  
 siroopblikken, enz.

Aluminium: Blikjes van frisdrank, bier, enz.

Belangrijke voorwaarden bij het inleveren:

•	 Plastic, metaal en aluminium gescheiden 
verzamelen; liefst redelijk schoon.

•	 Zo compact mogelijk; bijv. bij blikken de bodem 
er ook uit draaien en plat stampen, plastic-
verpakkingen ook plat maken, stapelen of vullen 
met doppen.

•	 Als van buiten niet te zien is wat er in een zak of 
emmer zit; graag even een label eraan.

Tot nu toe wordt het bij ons gebracht (je kunt het voor 
de garagedeur zetten), maar als dat een bezwaar is 
kunnen wij het ook ophalen.

Laat het ons dan even weten! 

Onze persoonlijke gegevens:

Anke en Piet Postma

Murnserdyk 13-15 te Mirns

Tel. 0514-581879. Mobiel: 06-27144820.

P.M. De landelijke collecte van het Prinses Beatrix 
Fonds is van 11 t/m 16 september a.s.

Op 4 oktober is het weer Werelddierendag. Op deze 
dag herdenkt men van oudsher vanuit de Katholieke 
Kerk het overlijden van Sint Franciscus, de heilige Fran-
siscus van Assisi (4 oktober 1226). Hij bekommerde 
zich om het lot van zwervers, armlastigen, planten en 
dieren. Volgens de legende kon hij met dieren praten. 
Zijn sterfdag werd tijdens een internationaal congres 
van verenigingen voor de bescherming van dieren in 
1929 in Wenen uitgeroepen tot Werelddierendag. De 
eerste Dierendag was op 4 oktober 1930.

De meeste huisdieren worden op Dierendag extra ver-
troeteld door hun baasjes. Baasjes van wie het huisdier 
al geruime tijd vermist wordt, worden op deze dag nog 
eens extra geconfronteerd met het verdriet over het ge-
mis van hun huisdier en de onzekerheid over hun lot.

Dagelijks raken er honderden huisdieren vermist en dat 
zorgt voor veel leed bij eigenaren. Er worden ook veel 
dieren gevonden die in een dierenasiel, of soms gewond 
bij een dierenarts, op hun baasje zitten te wachten.

Amivedi Nederland is al ruim 83 jaar landelijke actief en 
heeft als taak het registreren van vermiste en gevonden 
huisdieren in Nederland. Het doel is om deze huisdie-
ren te herenigen met hun eigenaar. Door de inzet van 
Amivedi en de samenwerking met dierenasiels, die-
renartsen en dierenambulances worden jaarlijks ruim 
36.000 huisdieren herenigd met hun eigenaar.

Amivedi heeft 110 meldpunten, verspreid over het land 
en ruim 140 vrijwilligers. Alle meldingen van vermiste en 
gevonden huisdieren worden geplaatst onze website en 
de melders krijgen adviezen over wat ze verder kunnen 
doen om hun dier terug te vinden of om de eigenaar van 
een dier te traceren.

 Het aanmelden van een vermist of gevonden huisdier 
bij Amivedi is kosteloos. Heeft u vragen over de wijze 
van melding van vermiste of gevonden huisdieren, of 
wilt u ook vrijwilliger of donateur worden van Amivedi, 
kijk dan op verder onze website.

Locatie:
Website: Steun Amivedi
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De Stjonkhoeke Histoarysk Wurkferbân Bakhuzen, Murns en Riis  

Bijna 75 jaar na de afsluiting van de Zuiderzee trok journalist 
Bas Sleeuwenhoek langs het IJsselmeer. Hij interviewde meer 
dan honderd kustbewoners van de Zuiderzee over de gevolgen 
van de aanleg van de Afsluitdijk. Dat leverde naast een 
boeiende geschiedenis ook een geografische beschrijving van 
de veranderingen in het kustgebied en scherpe portretten van 
de bewoners op die hij neerschreef in het boek “Het schrale 
eind. Dit boek is alleen nog tweedehands te koop. 

Hieronder een gedeelte uit het boek over zijn gesprek met de 
markante Mirnser Klaas Witteveen. 

De toren van Warns liep naar het Rode Klif en we staken recht het 
Vrouwezand over. De ochtendzon was krachteloos geel. Op het groene meer 
trokken de vissers van Laaksum een wit spoor en bij de Mokkebank rook je de 
weeïge papiergeur van rottend hout.  

Achter de dijk lag de boerderij van Klaas Witteveen. De 
laatste keer dat de zee indruk maakte, was bij de storm 
van 1916. De golven spetterenden toen op het dak 
vertelde Klaas, en je hoorde de hele dag de goten lopen. 
Vader Jacob Witteveen viste twee Marker stoelen uit het 
water. Ze hadden biezen zittingen en mooie donkere 
leuningen en stonden nog jaren in de boerderij.  

De vondst van de stoelen was geen toeval. Zo’n beetje 
alles wat kon drijven kwam met en zuidwestenwind in 
Mirns terecht. Ook veel dode vis, wat de inham bij de 

dijk bij de dijk de naam Stjonkhoeke opleverde. Op dezelfde plek lag vroeger 
een getijhaventje voor enkele kustvissers. Ze visten binnen de branding van de 
zandbanken en konden de haven alleen bij vloed bereiken.  

Van de oude kom was vrijwel niets meer te zien. Door de lage waterstand van t 
Ijsselmeer groeide alles dicht met gras en riet. Naast de vogelkijkhut stonden 
oude zeepalen van de Mokkebank, maar die waren pas eind jaren dertig geheid, 
vertelde Klaas. Voor die tijd lag er een groot gat: `t Katwurk. Je zag er het 
krachtenspel van land en zee. Water dat bij een storm over de paalschermen 
sloeg, stroomde hier ongehinderd terug. 

Ik wilde Klaas de hand drukken, maar halverwege de dijk hield hij stil. Zijn 
ogen zochten de grond af. ‘Hier is het. Nu zie je niks, maar als het droog is, 

De Stjonkhoeke
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kleurt het gras groener’. In de zeedijk van Mirns lag een onbekende man 
begraven en Klaas stond op zijn graf. 

Vader Jacob Witteveen was 
een jonge boer toen het 
lichaam aanspoelde. Niemand 
kende de drenkeling en de 
politie verspreidde een 
signalement. De onbekende 
droeg een hemd, een broek en 
sokken met de initialen ‘H.H’. 
Reacties bleven uit en de 
begrafenis werd ter hand 
genomen. De dominee van Hemelum zou zich er mee hebben bemoeid. Hij 
wilde het stoffelijk overschot uit goed fatsoen in een kist begraven, maar t 
waterschap zou dat hebben geweigerd.  ‘Dus hij ging de dijk in’.  

Het graf kreeg nooit een steen, kruis of ander gedenkteken en de koeien liepen 
er vrij rond. De Stjonkhoeke maakte , vooral vanwege de naam, allesbehalve 
een eerzame indruk. Maar dat was het lot van de zeeman. De Zuiderzee sloot 
aan op de Noordzee en als je daar verdronk , zochten de mensen je niet meer. Je 
werd een vreemdeling, een van de vele naamlozen die in de loop der eeuwen op 
de Zuiderzeekust aanspoelden. 

‘Een hemd, een broek en sokken met de initialen H.H’, herhaalde Klaas. Voor 
hij de boerderij inging, keek hij me peinzend aan. ‘Het kan een Engelsman 
wezen. Of een Duitser. Ik weet het ook niet’. 
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Frjemde Fûgel gesignaleerd in Bakhuzen

In de Bakhúster feart is een vreemde vogel neergestreken. Het geheimzinnige dier kijkt koket uit haar ogen zo van 
“kijk mij eens”  terwijl zij zichzelf in de waterspiegel bewonderd.

Kennelijk is het dier opgevallen dat het steeds “better” met Bakhuzen gaat en dat het hier goed toeven is.

Voor vogelspotters en liefhebbers van zeldzame vogels is het een absolute must om de vogel te gaan bekijken. 
Maar ook voor liefhebbers van milieuvriendelijke kunst mag de aanblik van deze beeldschone verschijning niet 
worden gemist.

De “Frjemde Fûgel”  is de grootste in zijn soort. Ook wordt duidelijk wat het dier lekker vindt om te drinken. 
Maar.. het is ten strengste verboden het dier te voeden.

Ondanks de enorme omvang is de vogel niet gevaarlijk en laat zich graag fotograferen.

Komt dat zien !!!!

Foto: Blomsma Fotografie



1514 Op‘e Hichte september 2017 Op ‘e Hichte september 2017

Frysk op Riis

Frysk op Riis

Zondag 16 juli werd de 2e editie van Frysk op Riis ge-
houden in de Teatertun in Riis.

Het weer zat mee en rond de 200 mensen genoten van 
de Friestalige muziek. De folkband Reizger opent de 
middag met mooie liedjes over o.a. een jonkheer uit 
Gaasterland en de      ` Titanic` van de Fluezen.

 Reizger had voor deze middag violist Vincent van Dam 
uit Riis erbij gevraagd, met prachtig vioolspel, een ge-
weldige toevoeging.

Wat opvalt deze middag dat er vooral senioren op deze 
tweede editie van het Friestalige muziekfestival afkwa-
men. Grytsje Melchers, een van de organisatoren: dat 
jout neat, wy fine it fansels hartstikke moai dat de mins-
ken sa entusjast binne.

Bij de eerste editie, in de zomer van 2016 hoopte de or-
ganisatie ook de belangstelling van de jongeren aan te 
wakkeren, maar blijkbaar zijn de jongeren toch niet zo 
geïnteresseerd in de Friestalige muziek, die deze mid-
dag gepresenteerd werd. 

De opzet van de organisatie is de Friestalige muziek 
een zetje te geven. Er wordt hier in de Zuidwesthoek 
weinig gedaan met Friese Muziek. De taal veranderd 
erg hard er zijn veel invloeden vanuit het Engels. Wy 
wolle it Frysk behâlde ek foar de jongerein, aldus Gry-
tsje.

De tweede band die het grote podium betrad was Mos-
ken uit Joure, “Keningin fan Tsjalbert``   is geregeld te 
horen op de regionale omroep.

Vervolgens trad op het kleine podium de Bildtse 
troubadour Jan de Vries op, voor deze gelegenheid be-
geleid door gitarist Douwe van der Werff, hij zong lied-
jes van JJ Cale die Jan vertaald had in het Bildts, wat 
nog een hele opgave was geweest.

Jan de Vries heeft ooit heel bewust de omschakeling 
gemaakt naar muziek in zijn eigen taal, het Bildts in dit 
geval. “Ik fyn it hiel belangryk om dat eigene ut te dra-
gen `` Een mooi ingetogen optreden, relaxed zoals de 
nummers van JJ Cale nu eenmaal zijn.

Wat deze middag ook heel bijzonder maakte, was het 
mini consert van Ebele, deze Drachtster zanger zat in 
een oude biechtstoel en zong steeds voor een persoon 
een liedje. Je mocht natuurlijk ook bij Ebele te biecht, 
maar ik weet niet of mensen daar gebruik van hebben 
gemaakt, maar bijzonder was het wel.

Jaap Louwes en de Losse Binde op het grote podium 

en Oeremus op het kleine podium traden op met mooie 
Friese liedjes.

De verschillende onderdelen van het programma fan 
Frysk op Riis liepen naadloos in elkaar over, de mensen 
hoefden maar hun stoel te draaien of er stond al weer 
een nieuwe act op het podium klaar. Voor een natje en 
een droogje werd ook gezorgd en als er al een druppel 
regen viel pakte je je stoel op en school je onder de 
overkapping. Gelukkig bleef het bij een paar druppels.

Als afsluiter stonden Gurbe en freonen op het podium. 
Het liedje ` lit jim gean Friezen` werd door iedereen uit 
volle borst mee gezongen en was een goede afsluiter 
van dit tweede Frysk op Riis festival, wat zeker een der-
de editie verdient.

Een grote domper bleek na afloop, toen verschillende 
artiesten in hun auto weg wilden rijden en bleek dat hun 
banden waren lek geprikt.

Wellicht kan diegene die dit op zijn geweten heeft gaan 
biechten bij Ebele.

Lida
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Welkom bij Oppaed.nl 
Hét adres voor verhuur van:

* Solex
* Sloep / motorboot
  Giethoornse punters
* Scooter
* 2CV 

Ook verzorgen wij:
* Bedrijfs-uitjes
* Familie-uitjes
* Arrangementen
* Etc.

www.oppaed.nl
Mientwei 4B, 8572 WB Rijs
06-40413830 / 0514-581753

Gerommel yn it Rysterbosk
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Kinderkleurboek

Watskeburt?
Yn ús bosk!
Lytse paddenstoel is fuortkrûpt.
Buuf paddenstoel hat der wurge eagen fan.

Ûle wurdt der wekker fan.
Mûs en Das snappe it ek net.
Dit kin net!
We sille sykje!

3
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Fairtrade Gemeente Campagne

Vrijwilligers gezocht die een bijdrage willen leveren aan de Fairtrade 
Gemeente Campagne

Wat is de Fairtrade Gemeente Campagne

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisa-
ties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan meer eerlijke handel. Om deze titel te verdienen werkt de 
lokale gemeenschap, in dit geval in De Fryske Marren, aan zes campagne-criteria. Een onafhankelijke jury toetst 
of de gemeente voldoet aan deze criteria en zich Fairtrade Gemeente mag noemen. 
Wil jij ook dat de gemeente De Fryske Marren deze eervolle titel krijgt? Doe dan mee.

Wie kan er meedoen?

Iedereen in Balk en omstreken kan meedoen met de campagne. Meedoen loont. De meerwaarde van het mee-
doen is voor iedereen anders. Voor de een is dat het opbouwen van een groter netwerk en het opdoen van werk-
ervaring. Voor de ander is dat promotie of het met trots kunnen laten zien welke fairtrade producten ze verkopen 
of serveren. Maar wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze via de campagne samen met andere bedrijven, 
winkels, inwoners en de lokale overheid lokaal werken aan meer eerlijke handel en zo een bijdrage te leveren aan 
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

Wat kun je doen?

a) Je doet mee door zelf fairtrade producten te verkopen of te gebruiken en dat actief uit te dragen. 
b) Je kunt ook lid worden van de werkgroep in de Fryske Marren die andere mensen en organisaties in de  
             gemeente stimuleert om ook te kiezen voor fairtrade. 

Kijk ook eens op: www.fairtradegemeenten.nl

Heb je belangstelling? Meld je bij de werkgroep Fairtrade Gemeente De Fryske Marren door een mailtje te sturen 
naar: emmy.breuk@kpnplanet.nl

Gaasterlandse Fotoclub

De Gaasterlandse Fotoclub gaat in september al weer 
het vierde jaar in. De fotoclub bestaat uit een groep 
enthousiaste amateurfotografen uit Gaasterland en 
omgeving, van beginners tot ver gevorderden. Eenmaal 
per maand komen we op een donderdagavond bij 
elkaar in de kleine zaal van De Gearte. We bespreken 
technische en creatieve aspecten van het fotograferen, 
nodigen een keer een gast-fotograaf uit en – het 
belangrijkste – bespreken elkaars foto’s. Elke maand 
maakt ieder lid foto’s over een thema en één daarvan 
bespreken we met elkaar. Om te bewonderen, om van 
elkaar te leren en om ons te verbeteren. Ook gaan we 
met elkaar op foto-excursie of naar een foto-expositie.

In de kleine zaal van de Gearte hangen ook altijd foto’s 
van onze club. Ga eens kijken, dat kun je zien wat we 
zoal fotograferen.

Wil je meer informatie over de Gaasterlandse fotoclub 
of lid worden, mail dan met Coert.winkel@planet.nl

mailto:Coert.winkel@planet.nl
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Bestuur: 
Voorzitter = vacant, René Glashouwer, Klaas Muizelaar, Julia Reekers, Robert Terpstra, Margriet & André van 
der Weij, Liesbeth Wijnia.
Beheerder: 
Sietske Terpstra (telefoonnummer: 06 – 13060479 / email: beheerder@degearte.nl)

Gearte ni js
Weer los!
Op het moment dat deze dorpskrant bij u op de mat valt is het seizoen voor ons dorpshuis al weer volop gestart. 
Er wordt weer heerlijk gesport, flink vergadert en mooie muziek gemaakt. Als bestuur hebben we er weer helemaal 
zin in! We hopen ook dit seizoen weer vele gasten te verwelkomen in de Gearte en er voor alle dorpsgenoten te 
kunnen zijn op de momenten die voor hen belangrijk zijn. 

 Vrijwilligers barbecue  
Traditiegetrouw wordt aan het einde van de zomer een gezellige barbecue voor alle vrijwilligers georganiseerd. Dit 
doen we om iedereen te bedanken voor alle hulp en inzet. Ook is het meteen een mooi moment om het nieuwe 
seizoen feestelijk te starten. Dit jaar vindt de vrijwilligersbarbecue plaats op zondag 24 september aanstaande 
(aanvang: 17.00 uur). 

Agenda

22 september 2017 
Start NeVoBo competitie voor alle teams

23 september 2017 
Volleybalwedstrijd BEO Heren 1
Aanvang: 19.00 uur

24 september 2017  
Vrijwilligers BBQ
Aanvang: 17.00 uur
 3 oktober 2017 
Samen Eten Caritas
Aanvang: 12.30 uur

3 oktober 2017 
Samen Eten Caritas
Aanvang: 12.30 uur

7 oktober 2017 
Grandioze bingo
Aanvang: 20.00 uur

7 november 2017 
Samen Eten Caritas
Aanvang: 12.30 uur

Wie wil ons helpen met de schoolbieb,  
dit is op vrijdagochtend

van 8.45 uur tot 11.30 uur. 
Behalve in de schoolvakanties en als

school een activiteit heeft georganiseerd.
Wij hebben op dit moment maar 2 vrijwilligers  

en dat is te weinig,
voor aanmelden of verdere informatie stuur een mail naar

info@rkpctoekomst.nl
 

Namens de schoolkinderen alvast bedankt.

Gezocht vrijwilligers voor de schoolbieb in Bakhuizen.
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Fit & Fun jeugd
Bij Sportfederatie BEO gaan we starten met lessen Fit & Fun voor jeugd. Ben jij 
tussen de 12 en 18 jaar? Heb je zin om met een flinke dosis FUN te werken aan 
je FITheid? Dan ben je bij ons aan het goede adres! 

Het is voor jongens en meiden die in groepsverband lekker willen sporten. De lessen 
bestaan uit een gedegen warming up, oefeningen voor verschillende spiergroepen, 
een leuk spel en uiteraard een goede cooling-down ter afsluiting. En dit alles met 
heel veel fun, want plezier tijdens het sporten vinden we bij Fit & Fun erg 
belangrijk. Er wordt rekening gehouden met elke deelnemer in de les. 

Ook enthousiast geworden?  
Kom dan een kijkje nemen bij een van onze lessen. De vrijblijvende 
introductielessen zijn op 21 en 28 september. Je bent altijd welkom! 

De lessen vinden plaats op donderdagavond om 19:00 in de gymzaal van de Gearte 
in Bakhuizen.  

De eerste les is op 21 september.  
Voor meer informatie mail naar info@sportfederatiebeo.nl of bel 
06-48606932 Wybren de Boer
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Start seizoen 2017/2018 
Om jong en oud, in en om Bakhuizen, kennis te laten maken met verschillende sporten, vindt u hieronder de 

trainingstijden per sport.  

Iedereen mag gratis en vrijblijvend 2x deelnemen aan een les of training naar keuze. 

De meeste trainingen en lessen vinden plaats in M.F.C. de Gearte te Bakhuizen. 
(meestal via achteringang) 

Volleybal: 
Betreft Dag + tijd Leeftijd 
Mini’s Dinsdags van   16.00 - 18.00 uur Vanaf 8 jaar/groep 5 
C-jeugd Dinsdags van  17.00 - 18.00 uur 10 – 12 jaar 
B-jeugd Woensdags van      19.30 - 20.00 uur 12 – 13 jaar 
Dames 1 Maandags van     19.00 - 20.30 uur 

Woensdags van      19.00 - 20.30 uur 
> 17 jaar

Dames 2 Dinsdags van  19.00 - 20.03 uur > 17 jaar
Dames 3 Dinsdags van  20.30 - 22.00 uur > 17 jaar
Dames 4 Woensdag van  20.00 - 21.30 uur > 17 jaar
Heren 1 Woensdags van      20.30 - 22.00 uur > 17 jaar
Heren 2 (NOK/BEO) 
(Oudemirdum) 

> 17 jaar

Gymnastiek: 

Badminton : 

Kom gerust langs en neem meteen uw sportieve outfit mee!  
Zo maakt u kennis met enthousiaste leden en trainers en wie weet bent u straks één van onze nieuwe sporters. 

Meer info over de verschillende sporten op www.sportfederatiebeo.nl 

Betreft Dag + tijd Leeftijd 
Peuters Woensdags van  13.30 - 14.15 uur Vanaf 3 jaar 
Kleuters Woensdags van  14.15 - 15.00 uur 4 – 5 jaar 
Jeugd Woensdags van  15.00 - 16.00 uur 6 – 8 jaar (gr. 3 + 4) 
Jeugd Woensdags van  16.00 - 17.00 uur 9 – 12 jaar (gr. 5 en >) 
Fit & Fun Donderdags van  19.00 – 20.00 uur 12 – 18 jaar 
Fit & Fun Donderdags van  20.00 - 21.00 uur Volwassenen 
50+ gym   v.a. 5 okt. Donderdags van  09.15 - 10.15 uur 50+ 

Betreft Dag + tijd Leeftijd 
Badminton Donderdags van 20.00 - 22.00 uur Volwassenen 
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Nieuw op de donderdagochtend: hatha yoga op een laag pitje

Op donderdag 21 september begin ik met een nieuwe yogales, die in het bijzonder geschikt is voor 60-plussers en 
voor mensen die om een andere reden dan leeftijd enigszins beperkt zijn in hun beweeglijkheid. 

Deze hatha yogales op de donderdagochtend heeft een rustig en mild karakter. Er worden uitsluitend eenvoudige 
yoga oefeningen aangeboden. Op een voorzichtige, onderzoekende manier verken je de mogelijkheden van je 
lichaam. Je leert de rol van de adem kennen bij het ondersteunen van beweging en bij het kalmeren van je geest. 
Waar beperkingen zijn bied ik alternatieve oefeningen aan. Het tempo van de les ligt laag, zodat er veel ruimte is 
voor individuele aandacht. 

Als we ouder worden, wordt ons lichaam stijver. Bij sommigen, bijvoorbeeld mensen met een reumatische aan-
doening, gaat dat sneller en gebeurt dat eerder. We kunnen het niet vermijden, maar we kunnen wel iets doen 
om dat proces te vertragen. Met eenvoudige yoga oefeningen blijven we regelmatig een beroep doen op spieren 
en functies van ons lichaam die we in het dagelijks leven niet vanzelf gebruiken. Op die manier kunnen we onze 
optimale beweeglijkheid zo lang mogelijk behouden en soms zelfs iets vergroten. En beweeglijkheid draagt bij aan 
het gevoel van vrijheid dat je ervaart in het leven van alledag. Rustige bewegingen en stilte wisselen elkaar af in 
deze les. Steeds keer je met je aandacht terug naar je adem. Dit zorgt voor een prettig gevoel van ontspanning. 
De les wordt afgesloten met een geleide meditatie in volledige ontspanning.

Fysiek uitdagende oefeningen en bewegingen die belastend zijn voor de polsen worden gemeden. 

De les duurt vijf kwartier en begint om 10:45 uur. Je kunt je telefonisch of per email aanmelden voor een gratis 
proefles 0514-85 19 86 / 06-55885264 yogamettille@
gmail.com.  Als het je bevalt kun je je inschrijven voor 
de wekelijkse lessen die doorlopen tot kerstmis. 

Naast deze les geef ik Critical Alignment Yoga les-
sen op dinsdagavond van 18:00 tot 19:30 uur en van 
19:45 tot 21:15 uur en op donderdagochtend van 
9:00 tot 10:30 uur. Alles lessen worden gegeven in 
De Begine, het dorpshuis van Hemelum (Buorren 
27). Meer informatie vind je op mijn website www.yo-
gamettille.nl.

Tille Paanakker
SUDOKU
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FACEBOOK vernieuwdOproep voor nieuwe redactieleden

As redaksjelid bin je altyd Op ‘e Hichte!
Wy sykje nije redaksjeleden. Om te helpen mei it betin-
ken, skriuwen of útsykjen fan stikjes.
Ien kear yn ‘e twa moannen in redaksjegearkomst mei 
kofje en wat lekkers, in taak nei keuze en sa binne jo 
sels natuerlik it bêst Op ‘e Hichte!

Kom jij ons team versterken? Om samen stukjes te be-
denken, te schrijven of samen te stellen? Zes keer per 
jaar een redactievergadering met koffie en iets er bij, 
een taak naar keuze en natuurlijk blijf je zo altijd het 
best ‘Op ‘e Hichte’ van alles!

Oan/aanmelde(n): op.e.hichte@bakhuizen.nl of freegje  
de redaksjeleden om ynformaasje

De pagina van FACEBOOK  Bakhuizen, Mirns en Rijs 
is vernieuwd
Het is een pagina geworden die je kunt liken.

Het voordeel is; we kunnen evenementen aanmaken 
en de nieuwe pagina is veiliger.
De website www.bakhuizen.nl is vernieuwd en daar-
op kun je deze vernieuwde FACEBOOK pagina zien. 
Zelfs als je zelf niet op facebook zit!

DUS..... like de pagina:
https://www.facebook.com/paginaBMR/

en blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van onze 
dorpen.
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Huisarts Nieuwsbrief

Een rubriek geschreven door de 
Huisartsen Bakhuizen om nieu-
we of belangrijke medische on-
derwerpen te belichten

Er zijn veel medische onderwer-
pen die besproken worden in di-
verse kranten, tijdschriften, radio 
en op TV. Soms is het lastig te 
weten wat het betekent voor u of 
uw familie. Er zijn ook veel (al-

ternatieve) zorgaanbieders die u graag willen helpen, 
meestal tegen betaling. Wat kunt u vertrouwen en wat 
niet? Daarin willen we u een handje helpen. In deze 
rubriek willen we u bijpraten over nieuwe of belangrijke 
medische onderwerpen. Heeft u een vraag of onder-
werp waar u graag wat meer van wilt weten? Schrijft het 
dan op en breng of stuur het naar ons praktijk (info@
huisartsbakhuizen.nl).  Uw vraag of onderwerp kan dan 
hier worden besproken.

Het onderwerp van dit nummer is de behandeling van 
pijn en ontstekingen met medicatie via de drogist of 
supermarkt. Dan praten we over de medicijnen pa-
racetamol, ibuprofen, naproxen diclofenac en (ou-
derwetse!) aspirine. De laatste 4 middelen worden 
ook wel NSAID’s genoemd. Aspirine wordt niet meer 
aanbevolen omdat het bij een lage dosis bijwerkingen 
geeft. Ze zijn te koop zonder recept omdat ze veilig te 
gebruiken zijn voor de meeste mensen met pijn- en ont-
stekingsklachten. Vaak worden deze medicijnen ook 
voorgeschreven door de arts en worden dan vergoed 
door de zorgverzekeraar.

Iedere beschadiging van het lichaam geeft een herstel 
reactie, die soms heftig en pijnlijk kan zijn. Het lichaam 
volgt een vast patroon naar herstel. Hét signaal dat er 
iets mis is komt doordat cellen en weefsels kapot gaan. 
Het lichaam stuurt witte bloedcellen naar de bescha-
digde plek. De bloedvaten in de omgeving zetten uit en 
worden een beetje “lek”. Hierdoor kunnen vocht en witte 
bloedcellen door de bloedvatwand heen: de plek wordt 
dik, rood en warm. 
De witte bloedcellen scheiden daar eiwitten af, die pijn 
geven en nog meer ontstekingscellen oproepen. Dit 
geeft steeds meer zwelling waardoor de pijn nog erger 
is de volgende dag. 
Dan zijn ontstekingsremmers nuttig. De heftigheid van 
onze eigen opruim reactie wordt daardoor beperkt! 
NSAID’s doen dit door de aanmaak af te remmen van 
het hormoon prostaglandine. Dat wordt aangemaakt via 
de verschillende COX eiwitten, waarvan 3 belangrijk 
zijn. Paracetamol remt het aanmaken van prostaglan-
dinen af via het zwak werkend COX-3 eiwit, NSAID’s 
doen dat via het sterk werkend COX-2 eiwit. Daarom 
geeft paracetamol minder pijnstilling. Een combinatie 
van paracetamol met een NSAID werkt sterker dan bei-

de apart, en wordt daarom aanbevolen bij heftige pijn, 
vooral tijdens de eerste paar dagen.
Als de ontsteking op gang is, worden ook de gezon-
de cellen aangezet om de kapotte delen te repareren. 
Dat vraagt ook de nodige energie en bouwstoffen. Die 
worden gemakkelijk aangevoerd via de inmiddels opge-
zette bloedvaten. Daarom blijft een ontstoken plek een 
tijd lang warm en rood. Als het dichtbij de huid zit, kun 
je dat ook zien!

Maar NSAID’s en paracetamol kennen ook gevaren. 
Vooral als ze teveel en te lang geslikt worden zonder 
onderbreking. NSAID’s werken gunstig op de pijn en 
ontstekingen via het remmen van de COX-2 eiwit, maar 
geven soms ernstige bijwerkingen. Het beschermende 
COX-1 eiwit in de maag wordt ook afgeremd, waardoor 
soms een maagbeschermer nodig is. Verder krijgen 
vooral ouderen en patiënten met aandoeningen van 
het hart, de nieren of bloedvaten bijwerkingen. Er kan 
ook benauwdheid optreden, kan de kleur van de huid 
veranderen (roodheid of kleine huidbloedingen) en 
vreemde gedachten of gedrag kan ontstaan door een 
inwerking op de hersenen. Paracetamol in een te gro-
te dosis geeft leverbeschadigingen maar ook bij lage 
doseringen, als de nieren slecht werken. Bij ouderen is 
dat meestal het geval.  

Samengevat, ontstekingsremmers zijn nuttig als ze 
kortdurend gebruikt worden in een hoge dosis bij jon-
ger, gezonde mensen. Ouderen, kinderen en patiënten 
met een chronische ziekte moeten ermee voorzichtig 
zijn en eerst advies inwinnen bij de huisarts, apotheek 
of via www.thuisarts.nl (zoeken op “ ik heb last van pijn”) 
over het juiste gebruik voor hen.

van de huisartsenpraktijk Bakhuizen,
H.J. Dijkstra en J. Osinga
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Friesland krijgt tweede internationaal polo evenement

RIJS - Het weekend van 16 en 17 september staat Friesland in het teken van de 
Speedbooks Frisian Polo Trophy. Het hiervoor speciaal aangelegde poloveld in 
Rijs (Gaasterland) leent zich twee dagen lang voor spectaculaire paardensport. 
Polospelers uit binnen en buitenland strijden om de felbegeerde Friese trofee. 
Voormalig Internationaal polospeler Aki van Andel heeft als toernooidirecteur hiervoor de selectie opzich 
genomen. Naast polowedstrijden zijn er paardenshows en is er een horse fair met foodtrucks, lifesty-
leshops en activiteiten. Vorig jaar werd dit evenement met internationale allure voor het eerst georgani-
seerd en bleek het een groot succes.

Zaterdag start het programma met een polodemonstratie, waarna de spelers zich voorstellen en de halve finales 
beginnen. De polowedstrijden worden afgewisseld met paardensport in de breedste zin. Namens De Koninklijke 
Nederlandse Jachtvereniging (KNJV) geven ruiters uit heel Nederland een jachtdemonstratie met honden en een 
corps sonneurs. En tot slot een stijlvolle haute couture modeshow. Zondag is de dag van de finale: de vier polote-
ams strijden voor de grote prijs. Verder staan er op het programma: een kür op live zangmuziek, parade van Friese 
Kampioenenhengsten, een demonstratie touwtrekken tegen PK’s en is er een harddraverij langs de tribunes en de 
VIP lounge. Het uitgebreide programma met tijden staat op de website www.polorijs.nl.
 
Organisator Virgil Hoekstra: “Vorig jaar was het spannend hoe het evenement zou uitpakken. Na een succesvolle 
editie kunnen we zeggen dat Polo en Friesland heel goed samengaat. Als organisatie kijken we uit naar de tweede 
editie van dit gezinsevenement!”

Op de sfeervolle Horse Fair kunnen bezoekers voor, na en tijdens eveneens genieten van voldoende vermaak. 
Bezoekers kunnen bij de foodtrucks terecht voor een hapje en een drankje en zelfs een compleet diner. Op de 
horse fair is niet alleen aan paardenliefhebbers gedacht. Lokale bedrijven verkopen producten van delicatessen 
tot vers fruit en van ruitersportartikelen tot beautyproducten. Kinderen kunnen onder andere een ritje op een pony 
maken en meedoen aan het hoefijzer werpen. Verder is er live muziek en zijn er verschillende gratis demonstraties 
en activiteiten.
 
Kaartverkoop
Voor het evenement wordt een toegangsprijs van € 10,- per persoon gevraagd. Hiervoor krijgen bezoekers toe-
gang tot de tribune en de Horse Fair. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. De kaartverkoop is  € 
10,- per persoon per dag. De kaarten zijn bij de ingang verkrijgbaar of alvast online te bestellen op www.polorijs.
nl. Informatie over VIP kaarten met tafel in de business lounge is eveneens verkrijgbaar via de website. Parkeren 
is tijdens het weekend op de nabijgelegen parkeerplaats gratis. 

Speedbooks Frisian Polo Trophy
Op het terrein van Landgoed Rijs wordt dit jaar voor de tweede keer de Speedbooks Frisian Polo Trophy georga-
niseerd door Polo Rijs. De initiatiefnemers/organisatie zijn Virgil Hoekstra, Johan Schikker en landgoedeigenaar 
Ule Haarsma. Vorig jaar bleek dit nieuwe evenement een groot succes, de organisatie streeft er dan ook naar dit 
unieke evenement jaarlijks te organiseren. 
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Better Bakhuzen
Volmondig ‘ja’ voor oprichting DORPSHULP
4 juli jl. was een belangrijke dag voor DORPSHULP. Tijdens een drukbezochte 
bijeenkomst in De Gearte konden aanwezigen namelijk stemmen over en input 
leveren voor dit initiatief. De opkomst was geweldig; de uitkomst overduide-
lijk… we gaan verder met de oprichting van DORPSHULP!  

Uiteraard was er veel voorwerk gedaan voordat de initiatiefgroep toe was aan het 
organiseren van deze bijeenkomst. Eerst natuurlijk plannen maken en schrijven. 
Daarna de dorpen in om een peiling te houden onder de bewoners. Deze bewonerspeiling werd in samenwerking met 
Miks Welzijn uitgevoerd om erachter te komen hoe we nu naar elkaar omkijken en wat de bereidheid tot hulp is. Tijdens 
deze peiling werden 833 adressen bezocht, 416 mensen werden aan de deur gesproken en 78 dorpsgenoten namen 
deel aan in totaal 11 huiskamergesprekken. 
Tijdens de bijeenkomst op 4 juli werd aan de hand van twee presentaties stil gestaan bij enerzijds de aanleiding tot dit 
initiatief en anderzijds de uitkomsten van de bewonerspeiling. Daarna konden de aanwezigen stemmen over het vervolg 
van DORPSHULP. De uitkomst was overduidelijk; er is veel behoefte aan dit initiatief! Van de 76 aanwezigen stemden 
63 ‘ja’, 2 ‘nee’ en 11 onthielden zich van stemming. Ook waren er 13 machtigingen afgegeven voor een ‘ja’, dus uiteinde-
lijk kwam de teller uit op 76 ‘ja’-stemmers. De voorstanders van DORPSHULP zijn door het meedoen aan de stemming 
meteen aspirant-lid geworden (kosten € 5, --). 
Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen vervolgens om input voor het vervolg gevraagd. In groepen werd gedis-
cussieerd over welke diensten en activiteiten DORPSHULP als eerste zou moeten oppakken. De uitkomsten werden 
aan elkaar gepresenteerd en toegelicht (samenvatting zie foto). 
Voordat er nu daadwerkelijk een “Coöperatieve Vereniging DORPSHULP” is opgericht, zal nog een aantal stappen 
moeten worden genomen. De initiatiefgroep komt half september weer bij elkaar en praat dan verder over de concept 
statuten en het voorlopig bestuur. Andere onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

• Welke hulp gaan wij al eerste aanpakken (input aanwezigen bijeenkomst 4 juli)
• Hoe betrekken wij de leden bij DORPSHULP en regelen we de communicatie
• Hoe organiseren wij een en ander (kantoor, telefoon, ledenadministratie, financiën)
• Gaan wij een Duo fiets aanschaffen? Subsidie aanvragen?

Kortom, er is nog veel werk aan de winkel voor de initiatiefgroep. Als DORPSHULP eenmaal is opgericht en de organi-
satie contactgegevens en een bankrekening heeft, dan kunnen toegezegde subsidies worden overgemaakt en gebruikt 
en de eerste contributies worden geïnd.
Overigens, iedereen is welkom als lid bij DORPSHULP. Heb je 4 juli gemist en wil alsnog lid willen worden? Mail 
dan naar bboehle@ziggo.nl of bel 0514-850230. 

Projectgroep Entrees, Routes en Groen pakt door
De projectgroep Entrees, Routes en Groen (ERG) had al geruime tijd behoefte aan extra mankracht om ideeën 
en plannen verder door te kunnen pakken. Inmiddels is er wat versterking en heeft de groep in mei een keuze 
gemaakt voor enkele deelprojecten die nu verder worden opgepakt. 
Ook binnen de groep ERG ontstonden vanaf de start vele ideeën die verder uitgewerkt en opgepakt konden worden. U 
heeft hierover in eerdere nieuwsbrieven kunnen lezen. Echter, er zijn natuurlijk wel mensen nodig die dit kunnen en wil-
len. Nu de projectgroep meer enthousiastelingen aan boord heeft, is er in mei een keuze gemaakt uit alle eerste ideeën 
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zodat een en ander verder uitgewerkt en opgepakt kan worden. 

De volgende deelprojecten zijn gekozen: 
1. Wytlânspaed in ere herstellen 

Het idee is om het huidige pad om te vormen naar een zandpad zoals het vroeger was. Ook is de wens om het 
pad verkeersluw te maken en is goed onderhoud noodzakelijk. Op 1 augustus jl. is er een bijeenkomst geweest 
met aanwonenden van het Wytlânspaed om dit te bespreken. De volgende stap is een gesprek met andere 
belanghebbenden en daarna volgt uiteraard een overleg met de gemeente.   

2. Rysterdyk/Wytlânspaed
Bakhuizen ligt in een schitterende omgeving waar mooi gewandeld en gefietst kan worden. Binnen dit deel-
project is de wens om het Wytlânspaed door te trekken naar de Smitsleane, dus parallel aan de Rysterdyk. De 
picknickplek nabij de kruising Rysterdyk-Smitsleane kan na een upgrade een mooie startplek zijn voor wan-
delaars en andere weggebruikers (m.u.v. auto’s uiteraard). Men kan dan veilig langs de Rysterdyk richting het 
dorp wandelen en/of fietsen en zo kunnen we rond en door Bakhuizen een mooie route vormgeven. 
Ook wil de projectgroep de mogelijkheid voor een fietspad vanaf Wytlânspaed langs Rysterdyk richting dorp on-
derzoeken. Er zijn verschillende opties, die nog nader onderzocht worden. Voor het uitwerken van deze ideeën 
is er contact opgenomen met de NHL te Leeuwarden. Studenten kunnen wellicht helpen met de uitwerking van 
de verschillende opties. Een mooi leertraject voor deze jongeren en daarnaast extra hulp voor de projectgroep; 
zo slaan we twee vliegen in één klap!

3. Wegwijsborden e.d. in het dorp
De bewegwijzering in het dorp lijkt niet te voldoen, met name voor toeristen en verkeer van elders. De project-
groep wil eerst een goede inventarisatie doen van de huidige situatie en vervolgens de ideeën formuleren ter 
verbetering. 
Overigens, naast bovenstaande deelprojecten heeft de projectgroep ook nog het idee om de wens naar fietspa-
den langs de Breelenswei en Smitsleane weer op te pakken. En mocht u denken na het lezen van dit stukje… 
Ik help ook graag mee aan deze plannen… u bent van harte welkom en kunt zich melden bij Wink Blomsma via 
wblomsma074@gmail.com of 06 54986718. 

€ 146.000 voor Bakhuizen in begroting 2018 van gemeente 
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat Bakhuizen in de kadernota van de gemeente stond met onderdelen 
van het project Centrum. Vlak voor de zomervakantie werd door de gemeenteraad een klap gegeven op de be-
groting van 2018 met daarin een mooi bedrag van € 146.000 voor Bakhuizen. Verder is er hard gewerkt aan het 
definitief maken van een startnotitie. 
De gemeenteraad heeft het beschikbaar stellen van € 146.000 voor een dorpsplein bij de kerk goedgekeurd en het 
bedrag is hiermee dus opgenomen in de begroting voor 2018. Hieruit blijkt dat het echt een goed idee en plan is en dat 
de gemeenteraad dat weet te waarderen. Dit motiveert de projectgroep enorm en helpt om te blijven denken in kansen 
en mogelijkheden om zo meer mogelijk te maken voor ons dorp.  
Ook heeft de projectgroep hard gewerkt aan de startnotitie “Het dorp een centrum geven”. Deze is nu klaar en hierin 
staat wat er moet gebeuren om het dorp een aantrekkelijk en levendig centrum te geven. De belangrijkste punten uit 
de startnotitie zijn: 
1. Een nieuwe Gearte met een integraal kind centrum (incl. basisschool), dorpshuis, sporthal, gezondheidszorg en 

ontmoetingsplek onder één dak;
2. Voor oudere bewoners in het centrum woningen bouwen waarin zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
3. Een dorpsplein bij de kerk;
4. Een terras bij de supermarkt;
5. Het centrum mooier maken;
6. De door dit plan vrijkomende locaties buiten het centrum benutten voor woningbouw voor starters en jonge 
gezinnen.
Als u een verzoek per mail stuurt naar Ruud van den Berg (ruud@rvdb.org) dan krijgt u de startnotitie digitaal toege-
stuurd. 
Na de zomer worden de zes onderdelen verder uitgewerkt. Dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk, daarom wordt eerst 
een plan van aanpak gemaakt met een planning. Alles bij elkaar is het een grote klus, waarbij we graag een beroep 
doen op mensen uit het dorp die ons hierbij willen helpen. Als u denkt: dit vind ik leuk, of dit vind ik belangrijk, of daar 
heb ik ervaring mee, dan kunt u zich aanmelden bij Ruud van den Berg via ruud@rvdb.org.
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Paddestoelen-notenpaté
Een makkelijk en lekker lunch -of hoofdgerecht voor 
4 personen
Kan ook goed als voorafje, dan voor 8 personen

Nodig:
1 rode ui, 2 bakjes paddestoelenmelange, scheut 
olijfolie, 1 teentje knoflook, wat rozemarijn, zout,  
versgemalen peper.
150 gram ongezouten cashewnoten, 15 gram verse 
peterselie, 2 eieren, 150 gram grof geraspte wortel, 
150 gram geraspte belegen kaas.
Cakevorm plus bakpapier.

Verhit de olijfolie in koekenpan en voeg de ui toe, na 
1 minuutje de paddestoelen meebakken, 5 minuutjes.
Knoflook erboven uitpersen en rozemarijn erdoor.  
Op smaak brengen met peper en zout.

Oven voorverwarmen op 175 graden.

Cashewnoten grof malen of fijnhakken.
Doe het paddestoelenmengsel (zonder vocht) in 
schaal en voeg de geklopte eieren, kaas, wortel,  
peterselie en cashewnoten toe. 
Het bakpapier in de cakevorm doen, vervolgens het 
mengsel, beetje aandrukken en de rest van het bak-
papier wegknippen.

Bak de paté in een uurtje gaar.
Even af laten koelen en dan uit de vorm halen.., 
ik leg meestal een broodplank op de cakevorm en 
draai hem om.

Lekker met bijvoorbeeld krielaardappels en sla. 
Of als lunchgerecht met een stukje stokbrood en  
tomaat.

Prikbord

NU IN PRIJS VERLAAGD !!!!

Wilt u ook een prikkertje plaatsen???
Neem even contact op met
op.e.hichte@bakhuizen.nl

Wil je iets kwijt of heb je juist iets nodig? 
Maak dan gebruik van de voordelige prikbord 
advertenties in de Op ‘e Hichte! 
Zowel zakelijk als particulier.
Formaat  enkel prikkertje = ¹/16 A4.
Zodra wij jouw betaling binnen hebben, wordt je 
advertentie geplaatst. 
(let wel even op de uiterste kopij datum per 
krant).

Prijs:
enkel prikkertje:  dubbel prikkertje:
1 x plaatsing  €  3,- 1 x plaatsing €  6,-
6 x plaatsing  €  15,- 6 x plaatsing €  30,-

WIST U DAT.....?

De Fryske Marren heeft een app ontwikkeld. Je vindt 
daar van alles: Nieuws over ophaalroute van takken 
bijvoorbeeld, Gemeentelijke belastingen of informatie 
over het Sociaal Wijkteam.
Maar dat niet alleen, je kunt heel eenvoudig met de 
mensen van de gemeente communiceren. Bijvoor-
beeld als je ergens iets ziet wat niet goed is zoals 
kapotte tegels of een probleem met de groenvoorzie-
ning. Ook staan er links naar berichten op de social 
media, zoals Twitter en Facebook.

Een mooi toepassing is “het meldpunt”. Als je de app 
op je tablet of smartphone hebt staan, kun je direct 
een fotootje meesturen met de tekst, bij je klacht, 
vraag of opmerking.

Moai Wurk
voor hekwerk op maat, poorten, 

schoorsteenkappen en ander ijzerwerk 
kunt U altijd terecht bij: 
v/d Werf ’s “Moai Wurk”

Middenpaed 1 te Bakhuizen
vanderwerffrans@gmail.com

Tel: 06-50290103
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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.

De machtiging geldt tot wederopzegging.

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Bank of Giro IBAN nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIC nummer van uw bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het adres van Dorpsbelangen is p/a Bram Boehlé, Feartswâl 9, 8574 SG Bakhuizen (bboehle@ziggo.nl)

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. U krijg bovendien 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.

Als u uw e-mail adres invult krijgt u per mail de bevestiging van uw aanmelding en het lidnummer.

LID WORDEN VAN DORPSBELANG !!!

Wij stellen het op prijs dat in geval van verhuizing of overlijden deze informatie ook bij ons bekend wordt ge-
maakt. Dit om misverstanden te voorkomen bij het bezorgen van Op ‘e Hichte en om ervoor te zorgen dat ons 
adressenbestand zo actueel mogelijk blijft en wij alle leden op de juiste manier kunnen bereiken.

Dizze simmer is de webside   www.bakhuizen.nl hielen-
dal fernijd. 
Mei in pagina-grutte foto is it byld rêstiger.
Hij passet him no better oan oan it beeldskerm dêr’t er 
op komt, sadat er op feechtillefoans èn op laptops goed 
wurket.
En troch op it facebook tapke te klikken kin eltsenien 
rjochtstreeks sjen wat der yn ferbân mei de webside op 
facebook sein wurdt.
Dus: gauw efkes sjen!

Deze zomer is de website www.bakhuizen.nl helemaal 
vernieuwd.
De pagina-grote foto maakt het beeld rustiger. De web-
site past zich qua opmaak aan aan het beeldscherm 
waar je hem op ziet, zodat hij zowel op smartphones als 
op laptops goed werkt.
Ook zit er nu een facebook-tabje, waarmee je op face-
book kunt kijken wat daar allemaal op staat in verband 
met Bakhuizen, Mirns en Rijs
Dus: gauw even kijken!
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Kopij

voor de volgende Op  ‘e Hichte  
graag vóór 2 OKTOBER 2017

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

 of
Past. Coendershof 1,  
8574 RA Bakhuizen

De volgende editie verschijnt rond  
14 OKTOBER 2017 

 
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.
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Het oud papier wordt altijd de tweede zaterdag van de maand 
door vrijwilligers opgehaald voor de school in Bakhuizen en voor 
de kerk in Hemelum. 

In de maand augustus wordt er geen oud papier opgehaald. Je 
kunt het zelf naar de container  brengen, die op het parkeerterrein 
van de voetbalclub staat.
Hieronder staan de data voor 2017.

14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni,  
8 juli, 12 augustus (zelf naar container brengen), 9 september,  
14 oktober, 11 november,  9 december

Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos.

Redactie Op ‘e Hichte

Lot Brandt 
Rien Jansen 

Lida Koeman
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Samenstelling en eindredactie:
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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 be-
zoekers direct worden doorgeleid. De inhoud van uw banner wordt in 
overleg met u gemaakt en na uw goedkeuring gefactureerd.

Adverteren op de homepage is mogelijk tegen een aanlooptarief van 
€ 50, - voor 1 jaar, te rekenen vanaf factuurdatum. 
De website commissie, die over de inhoud van de website van  
Bakhuizen, Mirns en Rijs gaat, behoud zich het recht voor om onge-
paste banners te weigeren.

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

En de opbrengsten van het oud 
papier waren de afgelopen maan-
den:

In mei: 7,5 ton. Opbrengst € 655,92
In juni: 6,3 ton. Opbrengst € 571,38

Wil je wat kwijt of heb je juist iets  
nodig? 
Maak dan gebruik van de voor-
delige prikbord-advertenties in de   
Op ‘e Hichte! 
Zowel zakelijk als particulier.
Formaat  enkel prikkertje = ¹/16 A4.

Zodra wij jouw betaling binnen  
hebben, wordt je advertentie ge-
plaatst.
(let wel even op de uiterste kopij 
datum per krant).

Prijs:
enkel prikkertje:
1 x plaatsing  € 3,--
6 x plaatsing  € 15,-

dubbel prikkertje:
1 x plaatsing  € 6,-
6 x plaatsing  € 30,-

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

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

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

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

Nu ook de mogelijkheid om uw advertentie
in kleur te plaatsen, vraag vrijblijvend offerte aan

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

en hij verschijnt in de eerstvolgende Op ’e Hichte.

Oplage 440 stuks


