
 

In dit nummer o.a.:  Mokkebankfestival groot succes 
    Hanneke: bedankt voor de goede zorgen 
    Familievolleybal, en nog veel meer….    

December 2010 
De krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken 

Op ’e Hichte  

Beste inwoonsters/inwoners van Bakuizen, Mirns & Rijs, 

 

In  september kwam de Luisterpiet met opmerkelijk 
nieuws voor mij, 

Dat maakte de Sint echt niet blij. 

In Friesland wou men mij gaan verhoren, 

Dat klonk toch wel vreemd in mijn oren. 

 

Toen heb ik me even verdiept in de zomer van dit jaar, 

daaruit bleek Spanje had het in 2010 goed voor elkaar. 

Spaanse victorie was deze zomer vaak aan de orde, 

dan doe je het goed en pak je gemakkelijk een horde. 

We hebben het goed draaiende in Spanje, 

dat is wel wat anders met de appeltjes van Oranje. 

 

Er  is sprake van een verwildering,  

Nederland heeft te maken met sociale en  
maatschappelijke hapering. 
Geweld van links en machtsmisbruik van rechts of om 

gekeerd, leven doe je met elkaar 
dat heeft iedereen geleerd. 

Waar heeft Nederland nu eigenlijk 
last van? 

Pak de problemen ook aan dan! 

 

Hoge bomen vangen veel wind is een 
spreekwoord, 

Maar deze mannen en vrouwen  

hebben de laatste jaren maar slecht 
gescoord. 

Er is echter meer aan de hand, 

want het klopt te vaak van geen kant. 

Waar is het burgerlijk sociale gedrag gebleven 
met respect en verantwoordelijkheid 

Jullie zijn het kwijt. 

Geen onderscheid op wat voor gebied dan ook. 

Nee, dan raak je als land juist niet van de kook. 

Uiteraard problemen als de recessie, pensioen 

gaten en noem maar op, als je een oplossing 
weet, heb je een knappe kop. 

Maar die komen er ook wel, 

al is het soms niet zo snel. 

De ene keer ligt Brussel in de weg, 

en de andere keer hebben jullie last van de  
democratie, dat is pech. 

Maar met een frisse gedachte moet het kunnen  

lukken, en hoeven jullie op de leeftijd van 75  

jaar op het land of in de fabriek niet meer te 
bukken. 

 

Nou, hier laten we het bij, 

de Dichtpiet heeft de rest van de 
dag vrij. 

De groeten van ons en hopelijk 
een goed pakjesresultaat, 

we vertrekken voordat de stoom-
boot zonder ons naar Spanje gaat. 

  

             Sinterklaas en alle Pieten 
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Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 21 januari sturen 

naar: op.e.hichte@bakhuizen.nl of Túnkershof 4, Bakhuizen.  

De volgende editie verschijnt rond 4 februari 2011.  

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje plaatsen?  

Bel dan gerust naar Janette Everse 0514-582288  

Redactie Op ‘e Hichte: 

Hessel vd Pal 

Rien Jansen 

Tryntsje Stienstra 

Samenstelling: 

Jelly van den Berg 

Janette Everse 

Printwerk: 

Drukkerij De Jong,  
Balk 

Bezorging: 

Wikje Kuipers 

Joop Melchers 

Klaas de Jong 

Gerlof Thibaudier 

Anneke Melchers 

Janne en Lotte Bartels 

Vroni Postma 

Wink Blomsma 
Ja, ik wordt lid van de Vereniging 

Dorpsbelangen BMR 

 

Machtiging tot automatisch overschrijving: 

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

Deze machtiging geldt tot wederopzegging. 

 

Naam ………………………………………. 

Adres………………………………………. 

Woonplaats………………………………… 

Bank- of Giro rekening num-
mer……………………………………… 

 

Handtekening…………………………………………………………. 

Lid worden ?!?! 

Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar 
misschien ook niet want we zullen wat extra 
exemplaren van dit blad deponeren in brieven-
bussen van niet-leden. De vereniging Dorpsbelan-
gen is er om voor u de zaken richting overheden 
te coördineren, met name de inspraak richting 
Gemeente is van belang. Eigenlijk behoort ieder-
een in het dorp dus lid te zijn. Je krijgt boven-
dien 6 maal per jaar deze nuttige en leuke 
dorpskrant in de bus. Heeft u buren die nog niet 
lid zijn.? Laat ze dan onderstaande bon uitknip-
pen en inleveren bij de penningmeester of een 
ander bestuurslid.  
Het postadres van Dorpsbelangen is p/a Karin 
van Wijk,  Hollewei 11,  8574 TH Bakhuizen. 
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Advertenties 

 



4  

 

 

 

 

 

En toch leefde men toen gelukkig en  
tevreden. Blij met hetgeen men wel had.  

Natuurlijk  was niet alles koek en ei, maar  
alles was wel overzichtelijker en eenvoudiger. 
Je leven speelde zich thuis en in je naaste  
omgeving af. En er waren nog gewoon zon- en 
feestdagen die je gezamenlijk vierde.  

Nu in deze tijd kan het gewoon niet meer op. 
We leven als God in Frankrijk, boven ons  
vermogen. Alle dagen lijken wel zon- en feest-
dagen. Dan is het ook niet zo gek dat er af en 
toe aan de bel getrokken wordt.   

Ho mensen ! dit kan niet, even op de plaats 
rust en diep adem halen. Kijk eens achterom 
en zie hoe je geleefd hebt. Kijk eens niet  
omhoog naar wat is er nog meer, maar kijk 
eens naar beneden naar de mensen die minder 
hebben dan jij. Zie het nieuws op de T.V. eens 
met andere ogen. Met mededogen voor hen 
die echt honger lijden en niets bezitten.  
Kijk eens in je eigen dorp naar mensen die stil 
lijden om wat voor reden dan ook. 

Met andere woorden, leef zoals God het  
bedoeld heeft. Alles is er al om gelukkig te 
leven. Dit  is een aarde met alle ingrediënten 
om gelukkig te zijn. We kunnen niet meer 
lucht in ons lichaam krijgen dan we inademen. 
Willen we toch meer dan gaan we  
hyperventileren.  

  

De Eagtaister 

 

 

 

Na maanden van gehakketak en politiek  
getouwtrek hebben we dan eindelijk een 
nieuw kabinet. Het is dan wel een minder-
heidskabinet met gedoogsteun van de P.V.V. 
maar oké we moeten het ermee doen.  
Merkwaardig genoeg is er nog maar weinig 
protest te horen over dit wel heel vreemd  
gevormde kabinet.  

Maar wie er ook regeert, er moet wel flink 
bezuinigt worden. Dat is iedereen wel  
duidelijk geworden. Misschien dat er daarom 
zo weinig  tegenwind is voor deze nieuwe 
ploeg. Want het wordt geen gemakkelijke 
taak. Bezuinigen, iedereen moet inleveren, 
een stapje terug doen, het mes erin,  
soberheid.  

Het lijkt een doemscenario als je dat hoort. 
Maar de ouderen onder ons hebben dit al 
meer gehoord en schrikken er niet meer zo 
van. Want laten we wel wezen, we leven  
ondanks bezuinigingen behoorlijk luxueus.  

Dat was een jaar of veertig– vijftig geleden 
wel anders. Toen waren er geen supermark-
ten, geen T.V., geen computers, geen auto 
voor de deur. Geen mobieltje in je zak. Geen 
pensioen voor iedereen, geen 38-urige werk-
week of deeltijdbanen, geen vliegvakantie 
naar het zuiden, geen magnetron etc.  
 

Bezuinigen 
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Voor een mooi en verzorgd kapsel! 

Voor hem en haar 

Voor jong en oud 

 

De hele maand december 2010 

10% korting  

Op alle sieraden en tassen 

 

Bakwei 10A  

Bakhuizen 

                    0514 582272 

advertenties 
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Gelegenheidskoor   2005-2010 
 

In september 2005 is er een oproep geplaatst in het parochieblad of er ook parochianen  

waren, die bij een viering of een bepaalde gelegenheid in een koor willen zingen,  

maar niet vast lid willen worden van de bestaande koren.  

 

Hieraan werd goed gehoor gegeven, zodoende is het gelegenheidskoor opgericht! In oktober 2005 is,  

onder leiding van Frederika Homma voor de 1e keer bij een viering gezongen. Nu zijn we alweer 5 jaar  

verder en het is gebleken dat deze manier van werken, namelijk in een paar repetities iets instuderen en 
afsluiten met een viering, en dit gebeurt dan 3 keer per jaar, goed voldoet. 

Het koor bestaat op dit ogenblik  uit 30 leden, we hebben  onze eigen dirigente Aaltje de Boer en een 
vaste muzikante Meintje Sikkes. 

 

Op 12 december a.s. hebben we dan ook een feestelijke viering met Pastor Mulder. Na afloop is er  
gelegenheid voor alle aanwezigen om samen een kopje koffie te drinken. 

 

Uitnodiging! 

Hierbij willen we ook degenen uitnodigen die in de afgelopen 5 jaar bij het gelegenheidskoor hebben 
gezongen om de viering op 12 december bij te wonen en na afloop met ons een kopje koffie drinken. 

 

Met vriendelijke groeten en tot  
12 december!!! 

 

Meintje Sikkes  tel: 581685,  

Martha Rypma tel: 581602,  

Jitske Mous  tel: 582739.  

 

En nieuwe zangers/zangeressen/muzikanten   

zijn uiteraard altijd welkom. Neem dan even  

contact op met bovenstaande personen. 
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Smoarge tosken, likdoorns, fet hier, swimmersexceem, kreamkadootsje, lossittend 
gebit, memmedei, roas, switterige oksels, kalkoanslach yn it húske, te dik, winter-
teannen, hier foar de eagen, pine kiel, dripnoas, griis hier, spliterige lippen, jokte 
op'e rêch, in goarre, ûngesteld, kalkneilen, pine holle, jokbulten, te slûch, te wek-
ker, smetplakken, fersliten knibbels, in lytse poppe mei pine búk, plakken yn it 
kleed, hoastjen dat net oer gjit, proppen yn'e earen, soerbrânen, tiizebosken yn it 
hier, switfuotten of gewoan sin oan in dropke? 

 

Dêrfoar en foar noch allegeare oare dingen gongen wy altyd nei Hanneke. 

Wat wiene wy wiis mei dy yn dyn winkel! 

We winskje dy sukses mei dyn nije wurk. 

Sportfederatie BEO organiseert 20e Familievolleybal Toernooi 

Op zondag 9 januari 2011 vindt het 20e Familievolleybal Toernooi plaats in De Gearte te 
Bakhuizen. Een jaarlijks terugkerend evenement, dat altijd garant staat voor veel gezellig-
heid en sportiviteit. Families kunnen zich nu weer opgeven. 
 
Sportfederatie BEO organiseert al jaren het Familievolleybal Toernooi en ieder jaar is het  
weer een groot succes. Veel families, een gezellige sfeer en een gezonde strijd.  
Ennn… uiteindelijk één familie die een jaar lang de ‘felbegeerde’ titel mag dragen. 
 
Ook deze keer hoopt BEO weer op een geslaagd toernooi en veel deelnemende families. Dus 
trommel broers, zussen, ooms, tantes, (achter)neven/nichten en ‘aanhang’ op en doe mee aan 
dit gezellige toernooi! 
 
Opgeven kan tot en met 10 december aanstaande door middel van het inleveren van het in-
schrijfformulier + inschrijfgeld van € 22,50. Het inschrijfformulier kunt u opvragen via  
info@sportfederatiebeo.nl.  
 
Zoals ieder jaar is er wel een aantal voorwaarden voor deelname, namelijk: 
- Deelnemers zijn familie van elkaar; 
- Minimaal één deelnemer komt uit Bakhuizen en Omstreken (Bakhûster of Âld Bakhûster); 
- Minimum leeftijd is 17 jaar; 
- Er staan minimaal 3 dames in het veld; 
- Ieder team zorgt voor een scheidsrechter en een teller. 
 
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@sportfederatiebeo.nl of neem contact op 
met Sissy Sonsma, telefoonnummer 0514 582881.  



 9 

 

 

Het was een drukte van belang in de sporthal tijdens het tweede Mokkebank- 

festival! We werden welkom geheten door de slagwerkafdeling van Euphonia met  

een knallende opening. Het korps, onder leiding van Lieuwe de Jong, heeft vele  

muziekgenres ten gehore gebracht, met zelfs een aantal mooie solo’s.  

De zang werd deze avond verzorgd door ons eigen swingende popkoor X-Jong, Tina  

Veenstra, Louiza Saitova, Geartsje de Boer en natuurlijk Piter Wilkens. Tina  

Veenstra zong het prachtige Gabriela’s Song en Louiza Saitova ontroerde met het  

lied ‘Rêden troch muzyk’. Geartsje de Boer zette zoals gewoonlijk de zaal weer op z’n kop met een paar stevige  

rocknummers en in duet met Piter Wilkens. Piter Wilkens trakteerde jong en oud met zijn prachtige Fryske ferskes.  

 

Wat ons betreft is deze fantastische muziekavond zeker weer voor herhaling vatbaar! 

 

Voor meer foto's www.mokkebankfestival.nl  

Mokkebankfestival 2010 spetterend succes ! 
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Na 1994, 1996, 2004, 2006 en 2008 alweer de 6e editie 
van de Teatertún Krystmerk! De kerstmarkt staat dit 
jaar volledig in het thema van de Alpen! 

De tuin wordt weer sfeervol verlicht en ook dit jaar zijn 
er vele originele en bijzondere kramen met o.a. kle-
ding, kunst, antiek, woondecoraties en brocante. Daar-
naast wordt u getrakteerd op vele bijzonderheden uit 
de Alpenlanden, o.a. Zwitserland, Oostenrijk en Tirol.  

Kom bijvoorbeeld kijken naar de theater-voorstelling 
van de Sound of Music op het grote podium, Olga Lawi-
na met een heuse playback jodelshow, skilessen op  
familie ski’s en “wii evenaart” tijdens het schans-
springen.  

In het bos komt u waarschijnlijk ook de Kerstman te-
gen, zittend op zijn troon gemaakt van oude boom-
stronken.  

Voor de kinderen is er de mogelijkheid om een wandel-
stok te maken en aan het einde van de dag is het na-
tuurlijk tijd voor een kerstborrel bij het vuur!  

 Als u wilt genieten van de kerstsfeer op één van de 
mooiste locaties van Friesland, kom dan op 10, 11 en/of 
12  december, naar de Teatertún in Rijs! 

 

Kollekte Brandwondenstichting 2010, Murns. 

  

Heal oktober binne wy wer by de doarren lâns west 
foar dizze kollekte. Dit brocht 80 euro en 57 sinten 
op. 

Murnsers, bedankt en oant sjen, 

groetnis, Conny en Jantsje. 

  

Krystmerke Teatertún  

10, 11 en 12 december 2010 
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 Weet u waar deze foto is gemaakt? Oplossing achterin dit boekje 

Fotovraag! 

 
Zoals elk jaar zal er is er ook dit keer op 2e kerstdag weer Kerstpop in de Gearte en in het Swalkershûs zijn. Met dit 
jaar een tweetal optredens van niemand minder dan Jelle B en de band Mary and The. 

Jelle B is de spontane jongen uit het noorden van Nederland, die gewapend met alleen zijn gitaar iedere zaal op zijn 
kop weet te zetten! Zijn carrière als zanger/gitarist begon op het toeristische eiland Ameland waar in 1 zomer een 
basis werd gelegd voor vele succesvolle optredens. Enthousiasme is de kracht van Jelle B; links, rechts, voor, achter 
of met zijn allen op het podium, niets is Jelle B te gek. Een show van Jelle B is een doe-en-zing-mee-feest 
afgewisseld met te gekke nummers die de mooiste herinneringen terug brengen naar jouw feest 

Mary and The is een top-100 band die sinds 2005 op het podium staat te knallen. Met z'n vijven geven ze optredens 
door het hele land. Het enthousiasme en de energie die Mary and The uitstraalt zorgen gegarandeerd voor feest! De 
nummers die worden gespeeld variëren van gouwe ouwe tot nummer één hits van nu. Samen met het publiek, doet 
Mary and The ieder feest slagen. 

De zaal is geopend vanaf 20:00 

Kerstpop bakhuizen 

Zaterdagavond 4 december is er een popavond in de Gearte, waar er deze avond een spetterend optreden kan  
worden verwacht van de Volendamse feest en showband La Stampa. 

La Stampa verstaat de kunst van het feestvieren als geen ander! Het onverminderde succes van de band is daar het 
beste bewijs voor. De band heeft een ijzersterke live reputatie en maakt die ook altijd waar.  
De uitgekiende geluids- en lichtshow maken het geheel compleet, zonder dat de apparatuur storend aanwezig is.  
De band garandeert jullie een topavond met haar motto gegarandeerd gezellig!!! 
De zaal is geopend vanaf 21:00 uur 

La Stampa en DJ Appie in M.F.C. de Gearte 
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Oud Papier 

Op zaterdag 8 januari 2011 en zaterdag 12 februari 2011 

wordt het oud papier weer ingezameld. Het papier graag 

goed bundelen of verpakken in een doos 

     AGENDA van M.F.C. de Gearte  

 

27/28 november   Winterfair M.F.C. de Gearte 

Zaterdag 27 november   14.00-19.00 uur 
Zondag 28 november   13.00-18.00 uur 
 

Gratis toegang met zondag gezellige live muziek. 

 

4 december   POPAVOND,  met La Stampa en DJ Appie, zaal open 21.00 uur 
 

11 december   BEO Heren 1, aanvang 19.00 uur 
    Kerstbingo, aanvang 20.30 uur 
 
26 december   KERSTPOP  in M.F.C. de Gearte en het Swalkershûs met;  
(2de kerstdag)   Mary and The en Jelle B. Zaal open 20.00uur.   
    Komt allen!! Het belooft een geweldige avond te worden!!  
 
1 januari 2011   Nieuwjaarsparty vanaf 20.30 uur 
    Gratis toegang 

 

9 januari 2011   Familievolleybal vanaf 11.00 uur 
 
15 januari 2011   Swalkershûs voetbaltoernooi, aanvang 15.00 uur 
 
22 januari 2011   BEO Heren 1, aanvang 19.00 uur 
 
29 januari 2011   Toneeluitvoering St. Martinus, aanvang 20.15 uur 
 
5 februari 2011   Funmiddag BEO 
    BEO Heren 1, aanvang 19.00 uur 
    Toneeluitvoering St. Martinus, aanvang 20.15 uur 

 

Teatertún: 

10, 11 en 12 december 2010  Krystmerke 2010 

Oplossing foto: zicht vanaf de Bakwei richting kerk 


