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Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 23 juni 2009 sturen naar: 

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

Oud Papier 

Op zaterdag 9 mei 2009 en zaterdag 13 juni 2009 wordt het oud  

papier weer ingezameld 

 AGENDA M.F.C. de Gearte  
   
18 april: Volleybalwedstrijd Heren B.E.O. 1 met na afloop feest ter ere van het  

 behaalde kampioenschap 

             LET OP! Aanvang wedstrijd: 16.00 uur. 

 

18 april: Muziekuitvoering "Euphonia".  

             Aanvang: 20.00 uur in de Sporthal 

  

25 april: Grote bingo. Aanvang 20.30 uur 

  

09 mei:  Grote bingo. Aanvang 20.30 uur 

  

06 juni:  Grote bingo. Aanvang 20.30 uur 

  

17 juni:  Bakhûsterfeest. Fryske Jûn 

  

19 juni:  Na de optocht vanaf 21.30 uur de Koudumer Hofkesjongers 

  

20 juni:  Matinee m.m.v. Express-zo 

 

20 juni:  Playbackshow. Muziek deze avond "Orkest Try-out" 

Stichting Bakhuster Feest organiseert: 
 
Viswedstrijd 
op vrijdag 15 mei a.s. om 19:00 uur bij de haven van Bakhuizen. 
 
Bakhuster Feest* 
van woensdag 17 juni t/m zaterdag 20 juni 2009 
 
* Uitgebreidere info volgt in de Op’e Hichte van Juni 

De lente komt er aan !!!! 
 

Hoera! Eindelijk weer eens echt 

weer, de zon. 

Ondanks alle trieste regenbuien en 

harde windvlagen groeit het gras 

en zie je hier en daar een knopje 

aan de bomen komen. Prachtig 

toch? En dan de vogels, ja daar 

kan ik uren naar luisteren, maar 

het verveeld nooit. Die kwetteren 

en sjilpen, schreeuwen en  zingen 

hun hoogste lied. Wat is het leven 

dan toch simpel en mooi in en om 

ons dorpje. Heel de natuur staat 

op het punt van ontploffen en 

wacht op dat grote licht waardoor 

alles weer nieuw leven krijgt. En 

dan opeens is er dat goudgele 

licht, die godslamp, en dan kan de 

schepping  opnieuw beginnen.  

Ook wij als mens voelen ons 

meteen een stuk lekkerder in ons 

vel zitten. He! , even diep adem 

halen en met je ogen dicht de zon 

buiten voelen op je gezicht… za-

aalig!!!  Je ziet de dingen om je 

heen een stuk zonniger en je bent 

wat minder afstandelijk ten op-

zichte van je medemens.  

 

We hebben nog wel dezelfde be-

slommeringen als een maand    

terug, maar ze lijken minder 

zwaar.  We krijgen weer nieuwe 

energie en willen net als de na-

tuur opnieuw beginnen aan het 

jaar 2009. Je ziet alweer mensen 

in hun tuintje werken. Hier en 

daar zijn zelfs mensen die in huis 

ouderwets aan de grote schoon-

maak begonnen zijn of schilderen 

en behangen. Dus net als de vo-

gels, het nest weer in orde maken 

voor een zalige zomer. De bloem-

bollen in de grond laten hun kleu-

rige pruikjes pronken tussen de 

jonge grassprietjes.  

Nog even en dan kunnen we bui-

ten op een terrasje zitten. En 

onder het genot van een koel 

drankje genieten van het zoete 

leven. Wat jammer nou dat het 

Syltsje dicht is. Het buiten zitten 

is nu gehalveerd in ons dorp. We 

hebben Will Domper, en daar zit 

je ook hartstikke gezellig hoor, 

maar we hebben geen keuze 

meer. En dat is toch wel jammer. 

Maar misschien komt er wel weer 

een nieuwe eigenaar in het Syltsje 

en dan is dat probleem ook weer 

opgelost . We blijven optimistisch. 

  

Always  look  on the  bright  side  

of  life. Fluiten !!!                         

Redactieleden: 

 Hessel vd Pal        

Rien Jansen     

Joop Melchers         

Jelly vd Meulen          

Eindredactie:       

Jelly vd Meulen     

Janette Everse 
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Regelmatig horen we berichten over dorpsgenoten die voor korte of langere tijd 

vertrekken naar het buitenland. Om op de hoogte te blijven van hun avonturen, 

hebben wij een nieuwe rubriek opgericht in onze dorpskrant ‘Doarpsgenoaten om 

útens!’.  

 

Kent u iemand die momenteel in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld een 

stage, werk, door emigratie of gewoon geniet van een bijzondere vakantie/reis? 

Laat het ons weten! Wij houden u graag Op’e Hichte!  

 

Mijn avontuur in Suriname! 

Hier een bericht vanuit Suriname, het avontuur is      

begonnen en 19 maart ben ik in het vliegtuig ge-

stapt richting Suriname. 

Ik doe de opleiding MBO verpleging en ben laatste 

jaars. Vanuit school hebben wij de mogelijkheid 

om een stage in het buitenland te gaan doen. Dit 

leek mij wel wat en omdat ik graag naar een Ne-

derlands talig land wilde werd het Suriname. Sa-

men met een vriendin van mij Jitske Falkena heb ik mij voorbereid op een stage 

naar Suriname voor 3 maanden. Onze eindstage in Nederland moesten we verkort 

doen en ook ons eindexamen moesten we veel eerder dan de andere klasgenoten 

halen. Dit is gelukkig allemaal gelukt. 

We waren al langer dan een half jaar bezig met alle voorbereidingen voor de reis en 

ik besefte pas de laatste dagen voor vertrek dat ik echt weg zou gaan, ver weg van 

het vertrouwde thuis naar dat vreemde verre land. Op het vliegveld moest ik af-

scheid nemen van mijn ouders en zusje, nog nooit langer dan een week alleen bij 

hen vandaan geweest en nu opeens 3 maand. 

De 9 uur durende vlucht verliep goed en eenmaal aangekomen op het vliegveld in 

Paramaribo (Zanderij) word je meteen geconfronteerd met het warme klimaat. Ook 

al was het bewolkt en hing er een bui in de lucht, het zweet brak ons uit. Toen we 

op zoek gingen naar de taxi die voor ons klaar zou staan, kregen we de schrik van 

ons leven. Heel veel zwarte mannen stonden klaar om ons te helpen, ze wilden onze 

Doarpsgenoaten om útens! 
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Wij willen hierbij alle mensen die hun bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken 

voor hun medewerking. Het zijn er heel wat en niet om iemand te kort te doen, 

maar toch willen we een aantal mensen noemen want zonder hen was het echt niet 

mogelijk geweest om zoveel informatie te verzamelen: Dhr en mevr Haarsma voor 

de verhalen en lekkere koffie; familie de Groot voor de vele aangename uren dwa-

len in hun bos; de familie Uitenboogaard; Sj. van der Woude; dhr B. Nagelhout; dhr 

B. Pot; mevr N. van der Linden; dhr A. Visser; mevr R. v d Veer; dhr Vogelzang; Dhr 

J Keulen en al de anderen.  

 

En als er nog verhalen zijn …we horen het graag. 

 

Hans Abbink  ( tel 0514-682168) 
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Zoals we al eerder vertelden was het onze bedoeling om te proberen de foto te  

achterhalen die in de jaren na de oorlog was geplaatst in een blikken trommel die 

op de graven was geplaatst van de gesneuvelde van de Engelsen. Even dachten we 

dat we hierin waren geslaagd; via dhr Vogelzang van Mar en Klif uit Oudemirdum 

kregen we een foto waarop deze blikken trommels zichtbaar zijn. Het zijn echter de 

trommels die op de graven stonden van de twee omgekomen Australiërs van de  

Lancaster die bij Warns een noodlanding heeft gemaakt.  Wel kunnen we dus nu met 

zekerheid zeggen dat de trommels er zijn geweest, maar de foto die we zoeken 

hebben we tot nu toe niet kunnen traceren.  

Tot slot; 

Hiermee eindigt (voorlopig) onze verslaglegging over it Heech van 1944. Er is mo-

menteel niet voldoende ontwikkeling om hierover een stukje te kunnen schrijven. 

Niet dat onze zoektocht nu ten einde is; integendeel, we zoeken door, want het zou 

toch erg mooi zijn als op zeker moment “de foto” opduikt.  

 

Ook is het volgens ons belangrijk om de geschiedenis aan de tweede Wereldoorlog 

levend te houden omdat we nooit mogen vergeten dat de offers zoals die bijvoor-

beeld zijn gebracht door de bemanning van de Lancaster DV 401 onvoorstelbaar 

groot zijn.  
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koffers dragen of ons een taxi aanbieden. Natuurlijk wilden ze hier geld voor, de 

meeste toeristen hebben dan zo snel nog geen Surinaamse dollars bij de hand en 

dus geven ze euro’s, dit is dan ook bijna de best betaalde baan in Suriname. 

 

Wij waren erg moe van de reis en hadden hier helemaal geen zin in, gelukkig zagen 

we al snel een bordje met onze namen erop en zijn we naar onze taxi toe gerend. 

Al die mannen vonden ons (blanke, blonde meisjes) wel erg interessant. 

We werden naar ons verblijfsadres gereden en kwamen onderweg van alles tegen. 

Oude krotten waar mensen in wonen maar ook luxe villa’s.  

Langs de weg liepen allemaal mensen en stonden kraampjes met fruit. Ook zaten er 

voor alle huizen wel mensen buiten of kinderen met weinig kleren aan. Dit maakte 

veel indruk op mij, het maakte meteen duidelijk dat de cultuur hier zo anders is. 

Rijk en arm is hier overduidelijk en voor de inwoners ook moeilijk te accepteren. 

Wij slapen in een soort studentenhuis met ongeveer 15 studenten. Voor ons gebouw 

staat het huis van onze huisbaas en zijn vrouw en kinderen. Zij zijn heel aardig en 

willen alles wel voor ons regelen. De mensen hier in Suriname zijn over het  

algemeen wel erg vriendelijk, alleen sommigen zijn wantrouwend en snappen niet 

wat wij rijke Nederlanders hier doen in hun land. We moeten dan ook goed op onze 

spullen passen! 

Ik loop stage in het oudste 

ziekenhuis van Surina-

me,’s lands hospital. 

Eerst 4 weken op de 

kraamafdeling en daarna 

6 weken op een interne 

afdeling Het verschil in 

het ziekenhuis hier met 

Nederland is erg groot. 

Alles is hier primitief en 

ze moeten het doen met 

de middelen die ze heb-

ben.  
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Surinamers maken zich nergens druk om en hebben geen haast (no span). Je merkt 

dit in alles, en moet overal heel lang voor wachten. Wij als echt friezen hebben 

geen geduld en alles moet snel, snappen niet dat het zo lang moet duren. Toch raak 

je aan deze mentaliteit langzaam gewend, waarom zijn wij eigenlijk altijd aan het 

rennen en vliegen? Volgens de Surinamers maken wij ons zelf druk en is dat nergens 

voor nodig. Wanneer ze hier vinden dat ze het druk hebben, snap ik niet waar ze 

het over hebben. Maar ze klagen hier al snel, willen liever niets dan iets doen.  

Ik heb het hier erg naar mijn zin en het weer is steeds boven de 30 graden.  

We zitten wel in het regenseizoen en dus vallen er geregeld dikke buien naar  

beneden, dit is niets vergeleken bij wat er in Nederland valt! 

Mijn verblijf in Suriname duurt 3 maanden. De eerste 10 weken stage en de laatste 

2 weken hebben we hier nog vakantie. In de weekenden zijn we van plan op trip te 

gaan, zoals op zoek naar dolfijnen en reuzenschildpadden. In onze laatste 2 weken 

vakantie willen we het binnenland intrekken. 

17 juni hoop ik weer veilig te landen op Schiphol. 

Ik houd ook een site bij, dus wie mij wil volgen moet even kijken op:  

jitskeinsuriname.waarbenjij.nu 

Bij terugkomst kom ik vast iedereen wel weer tegen bij het Bakhústerfeest! 

Groetjes Jitske Fluitman 

 

 

Gevonden voorwerpen 
Op de hoek van het Plantsoen en de A. Rampionstraat is een herenhorloge  

gevonden. 

 

Het betreft een zilverkleurig model. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij L. van der 

Pal, A. Rampionstraat 29 te Bakhuizen, tele-

foonnummer 0514581989. 
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Onze zoektocht in Engeland naar familieleden van de omgekomen bemanningsleden 

heeft jammer genoeg niet meer informatie opgeleverd. Op artikeltjes die we had-

den geschreven in locale Engelse couranten is helaas ook geen reactie gekomen. We 

kregen het bericht van de zoon van Sgt Gordon Heasman, dhr Vic Heasman, dat het 

de familie niet lukt om tijdens de 4 mei herdenking aanwezig te kunnen zijn. Wel 

zijn ze zeker van plan dit jaar langs te komen. We zullen dit tijdig in “Op é Hichte” 

vermelden.  

Na aanleiding van onze stukjes in “Op é Hichte” zijn er niet nieuwe verhalen van 

lezers bij gekomen. Dat is wel wat jammer, maar na zoveel tijd na de oorlog wel 

begrijpelijk. Graag hadden we het verhaal willen horen over de contacten met de 

Engelse en Australische  families en de Bakhûster vrouwen die de graven in de jaren 

naar de oorlog hebben onderhouden. Een kopie van de brief bevindt zich in het ge-

meentelijk archief in Balk.  

Hier volgt de tekst van de brief: 

Geachte familie 

Daar tijdens de oorlog Uw familielid, de heer Conlon is gesneuveld, laat ik daar 

omtrent iets van hem horen. Conlon is onder veel belangstelling en medeleven te 

Bakhuizen op het R.K. Kerkhof begraven. De graven zijn door ons als meisjes keurig 

onderhouden, vaste planten waren er aan gebracht, doch ook iedere week zolang 

het maar mogelijk was, werden de graven versierd met de mooiste snijbloemen. De 

foto’s die ik hierbij insluit, al is hij niet zo erg duidelijk, laat toch goed zien, hoe 

rijk de graven versierd waren (dit was met de Sacramentprocessie) De winter met 

zoveel sneeuw heeft het voor ons onmogelijk gemaakt om nog veel te beginnen, 

doch we beloven U, ze deze zomer er weer netjes doen uitzien. 

Wanneer U meer wilt weten omtrent Uw familielid, kunnen wij U allicht meer ge-

gevens verstrekken. 

Ontvang veel hartelijke groeten  

Van Uw geadopteerde 

AG H Mous 

Bakhuizen 183 

NB.  Zou U ook voor de andere meisjes deze brief willen overnemen en dan met 

invulling van de hen betreffende gesneuvelden en met ondertekening van hun 

naam?  Onze dank.  
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In de vorige editie van “Op e Hichte” hebben we verteld dat in de nacht van 2 op 3 

januari 1944 de Engelse Lancaster bommenwerper neerkwam in de bos op het 

Heech van Bakhuizen. 

In deze stukjes was ook te lezen dat de gebeurtenissen rond dit vliegtuigongeluk 

soms wordt verward met het ongeluk van de Amerikaanse bommenwerper die 10 

dagen daarvoor neerkwam op de klokkenstoel van Mirns.  

 

Het vliegtuig wat op 22 december 1943 op de klokkenstoel terechtkwam was een 

Amerikaanse B-24 en had 10 bemanningsleden aan boord, waarvan 3 het ongeluk 

hebben overleefd. Twee van hen werden gevangen genomen en de derde is met 

behulp van het verzet onderdoken.  

De zeven Amerikanen die omkwamen werden eerst begraven geweest op het kerk-

hof van Bakhuizen maar zijn in januari of februari 1946 opgegraven en herbegraven  

op Amerikaanse militaire begraafplaats  Margraten in Limburg, zes van hen werden 

later herbegraven in Amerika.   

 

De buitenland contacten hebben opnieuw informatie opgeleverd, met name de in-

formatie van  Sjoerd ( Sjors) van der Woude was zeer waardevol. Ook  hebben we 

contact gehad met John (Jan) Keulen uit Florida, die heel veel weet van wat er zich 

afspeelde tijdens de 2e Wereldoorlog in en rond Bakhuizen, dhr Keulen vertelde o.a.  

in  het volgende e-mail berichtje: ”Ik sprak kortgeleden mijn vriend Bertus Agricola, 

die toen in Hemelum (aan de Zool) woonde, maar nu al meer dan 50 jaar in Canada 

woont. Hij zei dat hij verschillende onderdelen van de Mirnser B-24 en Lancaster 

mee naar Canada had genomen. Ik vroeg hem waar die nu zijn. Hij antwoordde, in 

het oorlogsmuseum van Vancouver! 

 

Dhr Sjoerd vd Woude stuurde nog het volgende: Kin-

deren zongen in de oorlog vaak “spotliedjes” over de 

Duitsers. Hij herinnerde zich nog het volgende liedje 

wat kinderen van Bakhuizen op straat zongen:   

 

 

 

It Heech fan 1944 

“Engelse torpedojagers, 

die landen aan de Duitse kust  

en ze gaan aan Hitler vragen,  

of ie nog een bommetje lust..  

In de miene miene maneschijn,  

Bombarderen zij Berlijn,  

Bombarderen zij Berlijn 

Kort en Klein".  
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Bakhuizen, de “Gearte”  

Een gezellige Zonnebloemmiddag 25-02-2009. 

Ja, dat was het en dat wordt dan ook allemaal voor ons gedaan. Een hele organisa-

tie met gelukkig veel vrijwilligers, die dit allemaal met elkaar toch maar weer  

presteren om alles goed te laten verlopen. 

We werden verwend met van alles, o. a. met koffie of thee, de bingo, de muziek, 

de hapjes en drankjes. Het is nog al wat! Maar het is ook fijn dat je met elkaar uit 

verschillende plaatsen zo kunt genieten. 

Even zingen, een spel bingo en de grappen als je weer een keer op één nr. na hebt 

gewonnen!  

De dames van de muziek deden hun best. Het waren de “Zuiderzeeparels” uit He-

melum en Bakhuizen, n.l. de dames Ria Zeldenrust en Meintje Sikkes in kleder-

dracht. De moeite waard!  

Op zo’n manier wordt een zonnebloem een echte Zonnebloem! Iedereen bedankt 

voor de fijne middag. Graag tot een volgende keer. Een gast. 

Boottocht Gaasterlân-Sleat 

Woensdag 20 mei organiseren we weer een  boottocht voor senioren . 

We starten om 09.00 uur in Sloten en maken een mooie tocht over de Friese meren. 

Om 17.00 uur zijn we weer terug in Sloten. 

Kosten ( 40,00 p.p. incl. diner, koffie/thee en borrel ) 

 

Opgave zo spoedig mogelijk bij: 

 Marijke Weitenberg de Vreeze 

 de Maren 26 Hemelum 

 tel 0514-581598 
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Oude films en video's en nieuwe DVD's 

 

Het bestuur van het dorpsbelang is geattendeerd op het bestaan van het Fries Film-

archief. Misschien kent u ze van 'Blik op souder'. 

Deze instelling verzamelt oud beeldmateriaal (16 mm films en video's) en bewaard 

ze. Ze hopen hiermee zo veel mogelijk te voorkomen dat films en video's liggen te 

vergaan op zolders en later als 'oude troep' worden weggegooid als erfgenamen van 

de maker de inboedel na het overlijden moeten opruimen. 

De eigenaar van de film mag echter kiezen of hij toch liever zijn film weer terug 

wil, of dat hij hem overdraagt aan het Fries Filmarchief. Hij krijgt dan natuurlijk 

een kopie op DVD. 

 De verzamelde films van Bakhuizen, Mirns en Rijs gaan daar ook heen. Ze bekijken 

eerst of de kwaliteit van de verschillende films goed genoeg is, voordat ze besluiten 

ze op DVD te gaan zetten. 

Daarna wordt via contracten bepaald waar de film na het kopiëren naar toe gaat.  

Op dat moment zullen ook de gevraagde DVD's gemaakt worden, die door verschil-

lende mensen besteld zijn bij het BMR-bestuur. Wij hopen dat dan ook het geluid er 

mee overgezet wordt. 

 Als de DVD's er zijn, horen degenen die ze besteld hebben dat. Reken er echter op 

dat het niet eerder dan eind april wordt. 

 

Namens het dorpsbelangbestuur, 

Tryntsje Stienstra 

  

PS kijk eens op www.friesfilmarchief.nl en dan op 'blik 

op souder' hierop is o.a. de autocross van 1969 op de Wi-

te Burch te zien! 
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Het programma: 
 
 

18.00  Vlaggen halfstok 
 

19.00 Klokgelui 
 

19.30  Samenkomst in de St. Odulphuskerk met orgelspel en een korte inleiding 

 door pastor Mulder. 
 

19.45  Begeleid door de klok, stille tocht naar de graven van de omgekomen 

 vliegers, waarbij zwijgend een ronde om het kerkhof wordt gemaakt. 
 

19.55  Iedereen is verzameld rond de graven. De kerkhofsvlaggen worden halfstok         

 gehesen.  
 

19.57  Klok stil; de “Taptoe” wordt geblazen als eresaluut aan de gevallenen. 
 

20.00  De klok slaat 8 uur; vervolgens twee minuten stilte. 
 

20.02  Wilhelmus (1e en 6e couplet) m.m.v. Euphonia. 

 

- Aansluitend kranslegging en toespraak door de vertegenwoordiger van het   

  gemeentebestuur.  

- Kinderen van basisschool “de Toekomst” leggen bloemen en lezen eigen  

  gedichten.             

- Gelegenheid voor anderen om hun meegebrachte bloemen neer te  

  leggen.   

- Afsluitend woord namens het 4 mei comité 
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Dodenherdenking 2009  Bakhuizen 

 

Dodenherdenking, waarom eigenlijk? Het is al zolang geleden die Tweede Wereld-

oorlog. Wie moeten we dan herdenken en hoe, en wat heeft het voor zin? 

Vragen die sommige jongeren misschien stellen maar die ook de wat ouderen  wel-

licht  bekruipen. Want inderdaad in de tijd komt die oorlog steeds verder van ons af 

te liggen,maar aan de andere kant lijkt het soms wel of  hij emotioneel steeds dich-

terbij komt.  

De stroom boeken gaat onverminderd door, terwijl ook op radio en tv er veel aan-

dacht voor is. De indrukwekkende serie naar aan leiding van het epos van Geert 

Mak: “In Europa” is er een goed voorbeeld van. Een serie trouwens, die door de 

indringende vraagstelling ook laat zien dat alles soms niet zo zwart-wit is als we 

misschien dachten. 

Dat helden soms ook minder fraaie daden op hun naam hebben staan en dat de 

schoften soms ook slachtoffer blijken te zijn. Wat “In Europa” ook gruwelijk duide-

lijk maakt, is dat de ellende met het einde van de Tweede Wereldoorlog niet stopte 

maar doorging tot op de huidige dag. Misschien niet direct in ons land, maar wel in 

Europa en zeker verderop in de wereld. 

Terug naar de oorspronkelijke vraag: “Waarom Dodenherdenking en voor wie? 

Wanneer we op de avond van 4 mei bij de graven van die jonge vliegers staan, die 

zijn omgekomen in onze buurt,  gedenken we natuurlijk hen en in hen allen die in 

de strijd voor de bevrijding van ons land zijn gevallen. Want hen zijn we nog steeds 

dankbaar voor onze vrijheid. Daarnaast denken we aan alle slachtoffers die de be-

zetting heeft gemaakt hier en in de kampen elders in de wereld. Tenslotte willen 

we stilstaan bij al die andere slachtoffers van onrecht en oorlogsgeweld overal ter 

wereld 

Het is goed om te zien dat zo velen uit de dorpsgemeenschap deze 4-mei herden-

king ieder jaar komen meebeleven. Fijn  dat de kinderen van de basisschool  

“de Toekomst” ook dit jaar weer, ondanks de meivakantie, deelnemen aan deze 

viering. Hun persoonlijke gedichten en bloemen zijn een blijk dat ze de adoptie van 

de oorlogsgraven door de school serieus nemen. 
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Damesvoetbal QVC 

 

Hallo meiden/dames,  

  

Ik loop al een poos met het idee rond om weer een damesteam bij QVC op te zet-

ten. Ik heb jaren gevoetbald bij QVC en wil graag weer een damesteam oprichten 

zodat er in een gezellige en ontspannen sfeer een balletje getrapt kan worden.  

Het idee is om na de zomervakantie los te gaan, al zal nog moeten uitwijzen of dat 

haalbaar is. Voordat er gestart wordt, zal er minimaal één training georganiseerd 

worden zodat geïnteresseerden kunnen ‘proeven’.  

Wie interesse heeft of meer wil weten, neem contact op met mij of het bestuur van 

QVC. 

 

   Froukje Bajema  -  0514 681251  -  froukjefroets@hotmail.com 

   Kantine QVC     -  0514 681713   (‘s zaterdags) 

 

Toon interesse en kom een keer proefdraaien!  Minimum leeftijd is 16 jaar. 

Zegt het voort, zussen/vriendinnen etc...  

DINSDAG 19 mei A.S.  
  

ACTIEDAG 
Voor het Schoolplein van onze basisschool vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur. 

  

Een gezellige middag op en rond ons 

schoolplein aan de Ageommeleane. 

  

De opbrengst is ten bate van het  
opknappen van het schoolplein 

  
  

KOMT ALLEN!!! 
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H.J. Dijkstra, apotheekhoudend huisarts 

Pastoor Coendershof 11, 

8574 RA Bakhuizen. 

Tel: 0514-581287 

Fax: 0514-582143 

 

Openingstijden op werkdagen: 8-12 uur en 13.30 - 17.00 uur 

Op woensdag : geen spreekuur, wel is de apotheek open. 

Op Donderdagmiddag : spreekuur in Oudemirdum 

 

Nieuwe gezichten 

 

Dokter Dijkstra is zodanig hersteld, dat hij weer gedeeltelijk in de praktijk werk-

zaam is. Wel heeft hij ondersteuning van een waarnemer nodig. Helaas is  

Dr. Kroyenga vertrokken. Gelukkig hebben wij een nieuwe vaste vrouwelijke huisarts 

sinds januari . Ze heet Dokter van Graafeiland en werkt 2 dagen per week bij ons.   

Ook hebben wij ondersteuning van een ervaren verpleegkundige, die een deel van 

het diabetes- en hypertensie spreekuur van Margriet Dijkstra overneemt . Zij heet 

Ria Koopmans en werkt op dinsdag en woensdag . Tot voor kort heeft ze gewerkt in 

het Antonius ziekenhuis. 

 

Margriet verlegt haar taken naar de achtergrond om als vliegende keep in tijden van 

drukte te werken. Er moet tegenwoordig steeds meer administratie gedaan worden 

volgens protocollen, voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars met medicijnen en 

certificeringen.  

 

Verloskunde 

 

Deze zomer zal Dokter Dijkstra waarschijnlijk zijn laatste bevalling doen.  

De verloskundige zorg wordt overgenomen door de verloskundigen van Runom. In 

onze praktijk zullen zij de zwangerschapscontroles  houden voor de patiënten van  

Bakhuizen en omstreken. 

 

Extra spreekuren 

 

Naast de verloskundigen hebben regelmatig, meestal 1 x in de 14 dagen, de diëtiste 

en de GGZ spreekuur in onze praktijk. Zo hoeft U niet ver te reizen. 

 

NIEUWSBRIEF  2009  
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te geven. “Stel dat jezelf gepest werd, wat zou jij er dan van vinden?”, of “Stel dat 

je opnieuw die pestkop tegenkomt, wat zou je deze keer anders doen?” Alie bena-

drukt daarmee dat je als ouder aan kinderen de gelegenheid moet geven om zelf 

met een oplossing te komen. Daarmee geef je hen ook de waardering dat ze het zelf 

kunnen oplossen.  Kinderen weten vaak heel goed hoe ze deze zaken zelf kunnen 

oplossen of voorkomen.  

Tot slot had Alie nog een goede tip; “Probeer 

je kritiek om te zetten in een wens!” Denk niet 

in problemen, maar liever in oplossingen. 

 

Norbert Dechesne – directeur basisschool de 

Toekomst 

Chris Bartels – ouder van 2 leerlingen 

Gaasterlandse wandeltocht 
 

De Gaasterlandse wandeltocht was weer een groot succes. Maar liefst 703 deelne-

mers en er was maar een uitvaller. Deze persoon kwam te laat binnen, maar stond 

ook overal te praten 

De ideale weersomstandigheden speelden natuurlijk ook een rol van betekenis bij 

deze tocht die voornamelijk door Gaasterland ging, maar ook stukje Nijefurd mee-

pakte. Of dit al een eventuele voorloper was op de gemeentelijke fusie durfde  

mede-organisator Theo Agricola niet te vertellen. Agricola zet al 25 jaar tochten uit 

en dit keer liep hij samen met een aantal voorlopers de tocht. Deze tocht was ook 

de afsluiter van het seizoen. Agricola zelf heeft al meer dan 10.000 km gewandeld 

als lid van de Friese Lange Afstand Lopers of te wel de FLAL. Totaal aantal kilome-

ters voor Agricola is bijna 40.000 km, maar op de vraag of hij dan wel wegenbelas-

ting betaald, moest hij het antwoord schuldig blijven. 

Om klachten te voorkomen moet je volgens Agricola lastige stukken eerst pakken in 

de route en daarna de leukere. Dat was dit keer ook zo. Eerst liepen ze een lastig 

stuk over de weg en vervolgens een stuk door de Gaasterlandse bossen. Als ze dan 

bij de finish aankomen zijn ze vaak dat eerste stuk al weer vergeten. Volgend sei-

zoen wordt deze hoek van Friesland overgeslagen, maar volgens de tippelaar uit 

Bakhuizen komt de FLAL met zijn 1300 leden vast nog wel eens in deze omgeving. 

EN WORD VRIENDEN 
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Pesten is onacceptabel! En plagen mag?  

Wat is het verschil?   

Niemand is schuldig, iedereen is verant-

woordelijk voor pestgedrag.  

Hoezo is iedereen verantwoordelijk? 

Alie Buikema, jeugdgezondheidsspecialist 

van GGD Fryslân uit Sneek was op dinsdag 31 maart jl. aanwezig tijdens de jaarlijk-

se algemene ouderavond van onze basisschool De Toekomst.  

Plagen doen we allemaal weleens en kan weinig kwaad. Denk maar aan 1 april (wie 

is er niet voor niets naar de winkel gestuurd om bijvoorbeeld “Ooievaarskuitenvet”? 

of heeft zich moeten bukken voor een niet-losse veter). Het richt zich niet op tel-

kens dezelfde persoon en het is één tegen één. Pesten is heel anders. Daarbij is 

systematisch dezelfde persoon het haasje. En de gepeste ervaart het niet langer als 

een grapje maar gaat er onder gebukt vanwege het fysieke of mentale geweld. 

Niemand vindt het leuk om apart gesteld te worden. Iedere mens heeft de neiging 

bij een groep te willen horen. Dat moet ook gewoon kunnen. Ook al draagt iemand 

niet precies dat truitje of die schoenen die ‘in’ zijn. Of is ie niet zo snel met een 

gevat antwoord als zijn klasgenoten. 

“Voor de aanpak”, zo hield Alie de toehoorders voor, “moet niet alleen met de pes-

ter en de gepeste gesproken worden. Juist ook degene die erbij in de buurt waren, 

het groepje, is belangrijk”. Door niets te doen, door er niets van te zeggen, zijn ook 

die groepsleden verantwoordelijk voor wat er gebeurt. En dus voor de slechte sfeer 

die er in een groep of klas kan ontstaan.  

En is het dan iets wat alleen de school aangaat? ”Nee, nee en nog eens nee”, bena-

drukt Alie meerdere keren. Niet alleen leerkrachten, maar ook ouders, oma’s en 

opa’s of willekeurige voorbijganger hebben een rol om pestgedrag af te keuren. 

Door niets te doen, door er niets van te zeggen, geef je er indirekt goedkeuring aan. 

Terwijl je als ouders juist een prettige en veilige leefwereld voor je  kinderen wilt 

garanderen! 

Maar hoe moet je kinderen aanspreken op hun gedrag? Wie weet wachten ze je de 

volgende keer op, of kiezen ze de volgende keer jouw eigen kinderen uit? 

“Je moet je niet door angst laten regeren. Juist door direct te reageren op onge-

wenst gedrag bereik je effect”. De kunst daarbij is om er een positieve wending aan  
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Spreekuur in Oudemirdum 

 

De afspraken voor het spreekuur in Oudemirdum (1 of 2 per week) in het Klif moe-

ten via de assistente gemaakt worden .   

 

 

WIST U DAT: 

 

• U herhaalmedicatie kunt ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur  

• Medicijnen alleen aan huis bezorgd worden, als er iemand thuis is. Per dorp 

zijn er andere bezorgdagen. ( dinsdag en vrijdag: Oudemirdum ) 

• U tijdens avond/nacht- en weekenddienst automatisch wordt doorgescha-

keld naar de diensdoende dokter, als U ons nummer belt. 

 

VAKANTIE: Dr. Dijkstra: 25 april t/m 10 mei ( 2 weken ) en 18 Juli t/m 9 augustus 

( 3 weken ). Dr. Lettinga neemt dan waar. Vul tijdig uw medicijnvoorraad aan. 

   

 

Medewerkers in de praktijk: 

 

• Dokter H.J. Dijkstra, apotheekhoudend huisarts 

• Margriet Dijkstra-Kuijper, apothekersassistente en praktijkondersteuner 

• Dokter B.J.van Graafeiland, huisarts 

• Anneke de Vries, doktersassistente 

• Janny Klijnstra, doktersassistente en praktijkondersteuner 

• Ria Koopmans, verpleegkundige. 
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Buitenschoolse opvang Bakhuizen 

Beste ouders, 

Vanuit basisschool De Toekomst is er nog niets geregeld voor Buitenschoolse Opvang 

(in groepsverband), omdat er op dit moment geen vraag naar is.  

De school is pas verplicht hiertoe actie te ondernemen als er minimaal 3 kinderen per 

dagdeel gebruik willen maken van deze Buitenschoolse Opvang. 

Graag komen wij in contact met ouders die geïnteresseerd zijn in Buitenschoolse  

Opvang, om vervolgens te kijken of we deze voorziening in Bakhuizen van de grond 

kunnen krijgen. 

Hebben jullie de opvang van je schoolgaande kind(eren) nu wel geregeld, maar  

zouden jullie dit graag anders zien of gaat jullie kind binnenkort naar de basisschool 

en hebben jullie belangstelling voor Buitenschoolse Opvang?  

Neem dan a.u.b. contact op met ons, telefonisch 582106 of per e-mail  

visserbakhuizen@home.nl 

Alvast bedankt voor jullie reactie! 

Klaas en Esther Visser, Skuniadijk 33, Bakhuizen 

“Musicals” met Muziekvereniging Euphonia  

Zaterdag 18 april is het weer zover: De jaarlijkse uitvoering van muziekvereniging 

Euphonia.  

De vereniging heeft de laatste maanden zowel bij het korps als bij de majorettes 

versterking gekregen van nieuwe (jeugd) leden. De jeugd komt deze avond ruim aan 

bod in het spectaculaire programma rondom ‘Musicals’. 

Het programma zal een feest van herkenning zijn met bijvoorbeeld  een selectie uit 

‘Les Miserables’, A Brand New Day uit the Wizard of Oz, The Phantom of the  

Opera, Don’t cry for me Argentina en The Essential Joseph.  

De muziek wordt verzorgd door het muziekkorps, terwijl de majorette/twirl  

groepen van Euphonia de show voor hun rekening nemen .  

De avond is vrij toegankelijk en vindt plaats op 18 april om 20.00 uur in de sporthal 

van de Gearte in Bakhuizen.  

Komt allen! 

Persbericht van muziekvereniging Euphonia  
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