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Zolang de mens bestaat is er bewondering geweest 
voor de sterren. Er zijn nu nog grote bouwwerken 
uit de oudheid op onze aarde te bewonderen die in 
verband worden gebracht met de stand van de 
sterren en de sterrenbeelden. Ook Baltazar, Mel-
chior en Caspar waren sterrenkijkers. En zij zagen 
een staartster die zij volgden tot aan Betlehem.  
En daar lag een kindje in een stal. De hemel raakte 
de aarde op die plaats. En nog wordt er over ver-
teld en geschreven. Een ster was geboren, en 
stierf nog maar net in de dertig aan een kruis.  
Van hem wordt verteld, dat hij terugkeert op  
aarde. ..ooit nog eens. 

Misschien dat we daarom steeds naar de sterren 
kijken, wachten op een wonder. 

 

Eachteister. 

 

De krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs 
en omstreken 

Bezorging: 

Joop en Wikje 
Kuipers 

Joop Melchers 

Klaas de Jong 

Gerlof Thibaudier 

Anneke Melchers 

Janne en Lotte Bartels 

Vroni Postma 

Wink Blomsma 

Wie op nieuwjaarsnacht naar het vuurwerk heeft 
gekeken, zag een prachtig schouwspel  aan de  
hemel. Met harde knallen spatten de vuurpijlen  
uit elkaar en een kakofonie aan geluid en kleur 
daalden op de aarde neer. Ik vind het een  
schitterend begin van een nieuw jaar. Later die 
nacht zag ik dat de hemel tussen de wolken  
bijzonder helder was. De sterren leken dichterbij 
te staan, ik zag duidelijk een sluier van de  
Melkweg. Doordat je omhoog kijkt hou je  
automatisch je adem in. Ik besefte dat ik in het 
oneindige keek, maar toch het gevoel had dat ik er 
heel dicht bij was, het bijna aan kon raken.  

Als kind krijg je met je verjaardag al een taart met 
kaarsjes of sterretjes cadeau. Voor ieder jaar een 
sterretje erbij. Op T.V. kijken we naar de sterren 
van onze aarde. De soapsterren van onze tijd. ‘As 
the World turns’ stopt en menige huisvrouw pinkt 
een traantje weg. Als een ster verdwijnt voelen we 
dat in ons binnenste wezen als een verlies. Iets wat 
nooit meer terugkomt, verdwijnt in de eeuwigheid. 
De glans en de schittering van het licht is in ons 
hart nog wel aanwezig , maar we kunnen hem niet 
meer zien.   
Het is zoals met ons eerste sterretje op de taart, 
als het opgebrand is blijft er een zielig zwartgebla-
kerd steeltje over dat naar de hemel wijst . 

STERREN KIJKEN 

 

Op ‘e Hichte 
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Advertentie 

ZUMBA 

Op zaterdag 3 maart zullen er Zumba try-outs van een uur gehouden worden in Balk en Bakuizen.  

Zumba is een gezellige work-out op basis van salsa-merenque- en dancehall-pasjes, waarbij zoveel mogelijk spier-
groepen dansend getraind worden. 

Jobodywork Joany 0628757800  
Jobodywork@hotmail.com  

a.biswana@hotmail.com  
Adeline 0627149651 

Van 11.00 -12.00 uur   Tussen 13.00 – 16.00 uur 

Het Dorpshuis “De Gearte”  De Treemter 

St.Odolpusstraat 69   Bogermanstraat 3 

8574 SZ Bakhuizen   8561 BK Balk 

 

Kosten: 8 euro p.p. 
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Hè wat flauw! 

 

Wat binne wy wiis mei ús nije Sint Odulphusstrjitte: moai fan kleur en de greppels en kûlen der út. 

We fûnen it spytich dat de âlde  beammen omhelle wurde moesten. Mar gelokkich kamen der nije beammen foar 
yn it plak. It wiene noch mar jonkjes, mar dy groeie wol.  

Tochten we. 

En wat gebeurt der? In feestjûn: 3 beamkes omknapt. Noch in feestjûn : wer in beamke fernielt. 

Nije beammen kostje jild (€200,=),  moatte yn’e  goeije tiid fan’t jier plante wurde, de gemeente sit  der net om 
te springen om alle kearen nei in feestjûn nije beammen yn’e Sint Odulphusstrjitte te plantsjen. Dus dat duorret 
even.  En al dy tiid griize dy ôfknapte beammen ús oan. 

Elke droplul kin mei in dronken kop  in beamke sa tin as in biezemstok stikken krije, gjin keunst oan. Dêr bewiist 
neat mei, it kostet oaren  jild en in soad ergernis. 

Bist pas knap as’t wat úthellest wêr’t oaren dernei ek om laitsje kinne. 

 

Vertaling: 

Wij balen ervan dat enkele onverlaten  nieuw aangeplante boompjes in 
de Sint Odulphusstraat vernield hebben.  

 

Tryntsje Stienstra, út namme fan in soad Bakhústers. 

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 rekeningnummer 
…………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening…………………………………………………………. 

Het postadres van Dorpsbelangen is p/a Karin van Wijk,  
Hollewei 11,  8574 TH Bakhuizen. Email: Karin@ziggo.nl 
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Nije fytsbrêge yn it fytspaad nei Âldegea en Kolderwolde. 

 

Op 21 desimber is der moarns in prachtige houtene, yn Dútslân makke brêge pleatst oer de Woudfeart / 
Rysterfeart neist de besteande brêge. Dit is oan’e  Oordenwei, dy gjit fanôf it Flinkeboskje nei Âldegea en Kolder-
wolde. 

De brêge wie al hielendal klear en hoechde allinnich noch mar oan’e ‘landhoofden’ fêstsetten te wurden. Dêrnei 
wiene in pear lytse oanpassingen genôch om de brêge geskikt te meitsjen foar gebrûk. 

It doarpsbelang fan Âldegea-Kolderwolde hat der foar soarche dat der subsydzje kaam fan Buro Plattelânspro-
jecten foar dizze brêge en in nij fytspaad. Hjirmei wurdt it fytsen fan it Flinkeboskje nei Âldegea folle feiliger en 
nofliker. De gemeente Gasterlân-Sleat nimt de rest fan de kosten foar de oanliz fan it fystpaad foar har rekken (ek 
dêr wêrt it oer de grûn fan Súdwest Fryslân gjit). 

 

De earste dy’t oer de 
nije brêge fytse mocht, 
wie Bram de Jong, dy’t 
yn’e Finke yn Koudum 
wennet; de man dy’t 
grif de measte fytskilo-
meters yn’e Súdwest-
hoeke makket. 

Yn’e maitiid komt der 
noch in officiele feestli-
ke iepening. 

Mar elts dy’t wol kin der 
no al ris oerhinne fytse 
en oer it hiele nije 
fytspaad oan’t de Bokke-
leane ta (skeelerje wol 
ek hiel bêst). 

Tryntsje Stienstra 

Muziek Zang en Dansavond in de Gearte. 

De Bakhústerheech Sjongers hebben weer een muzikaal feestje georganiseerd 

 

Zaterdag 18 februari  giet it oan in de Gearte met de Shantykoren Murk Lelsz uit Koudum, 

de Ruumkramers uit Stavoren en de Bakhústerheech Sjongers. Dat belooft een heerlijke zangavond te worden! 

Om 20.00 uur is de start van het festival waarbij de toegang gratis is. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Vanaf 23.00 uur met DJ Sjouke gaan de voetjes over de vloer voor een gezellig dansje. 

 

Dus net stinne 18 Februari der hinne! 
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Zorg voor verandering     

 

Dit is het thema van de zes bijeenkomsten die in de komende veertigdagentijd gehouden zullen worden in  
Bakhuizen en Hemelum. Iedere maandagavond zal dit thema vanuit een verschillende invalshoek benaderd  
worden door een of meerdere gasten die we gevraagd hebben een inleiding te verzorgen. Voorafgaand aan de 
inleiding is er een kort liturgisch moment, waarbij we ons richten op het hongerdoek dat in beide kerken hangt 
gedurende deze periode. De bijeenkomst wordt ook weer afgesloten met een gebed en/of een lied.  
Kees Funke zal het orgel bespelen. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. 

Op 27 februari is de bijeenkomst in Bakhuizen en komt ds. W. Beekman vertellen over de mogelijkheden en de 
beperkingen van de dorpskerk. Hij heeft dit onderwerp grondig bestudeerd en neergelegd in een verslag met als 
titel ‘leve de dorpskerk’. Een zeer actueel thema in onze tijd van fusies en schaalvergroting! 

Op 5 maart is de bijeenkomst in Hemelum en dan zullen Klaas en Anja Zandstra vertellen over het Thomashuis 
dat zij kortgeleden in Harich hebben gestart. Dit Thomashuis biedt een vertrouwde leefomgeving voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Kleinschalig en dichtbij! 

Op 12 maart is de bijeenkomst in Bakhuizen en komt Anton Stokman, veehouder te Koudum, vertellen over zijn 
vrijekeuzestal, over dierenwelzijn en natuurbeheer, veevoer en voedselproductie, melkquota en regelgeving, 
kortom alle zaken waar een boer in deze tijd mee te maken heeft. 

Op 19 maart is de bijeenkomst in Hemelum waar dan enkele mensen komen vertellen over hun vrijwilligerswerk 
in het hospice te Sneek. Dit hospice biedt ruimte aan mensen in een terminale levensfase. Naast de professio-
nele verzorging weten zij zich in een huiselijke omgeving omringd door vele vrijwilligers. 

Op 26 maart is de bijeenkomst in Bakhuizen. Willem Bouma is dan de spreker die zal vertellen over zijn werk 
in Zambia. Hij is hier, samen met anderen, verschillende keren geweest om letterlijk en figuurlijk iets op te 
bouwen. ‘Bouwen met de Bouma’s’ is inmiddels een begrip geworden. 

Op 2 april is de bijeenkomst in Hemelum. Dan komt Dick Bellinga uit Koudum vertellen over osteopathie. Hij 
heeft daar een praktijk osteopathie en zal ons duidelijk kunnen maken wat dat precies  inhoudt en ook kunnen 
ingaan op het verschil tussen reguliere en alternatieve geneeskunde. 

Wij zijn blij dat we u dit programma kunnen aanbieden en wel vanuit een oecumenische gedachte, want alles is 
voorbereid door zowel mensen uit de St. Odulphusparochie  als de Protestantse Gemeente van Hemelum.  

We hopen u op een of meerdere avonden te mogen begroeten. Van harte welkom! 

 
Nanda van der Ster, Erika Monkelbaan, Nieske Glashouwer, Tineke Mook, Cilia Schuil, Ina Gerrits, Jurjen Heide-
ma, Jitske Mous, Ymie de Kroon en pastor Wiebe Mulder 

Zonnebloem afdeling Bakhuizen-Hemelum-Koudum. 

  

16 November hadden wij een gezellige middag in Koudum, met medewerking van het shantykoor “Murklelsz” uit 
Koudum, deze hebben 30 leden en 3 accordeonisten De gasten konden mee zingen en deden dit dan ook uit volle 
borst. 

In de pauze werden we verwend met een hapje en drankje, en iedere gast 
had bij de ingang een lootje gekregen dus hadden we in de pauze ook een 
verloting. 

Om 4 uur ging ieder tevreden naar huis 

Rooske Fekkes 
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Beachvolleybal, tussen buurten en groepen die  

meededen aan optocht  (Bakhúster Feest) 
 

Opgave via buurtverenigingen  

Vanaf 11:00 uur Gearteplein  

Opgavenformulier in dit blad en op school verkrijgbaar  
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Wij/ik  doe(n)  mee aan de Playbackshow: 

Naam / namen: 

Leeftijd:  

 

Welke artiest of groep gaan jullie/jij  playbacken ? 

Titel van het liedje: 

Duur van het liedje: 

 

Liedje op CD aanleveren ! 

 

Opgave voor 31 maart 2012 bij: Lucia Glashouwer, Middenpaed 17 te Bakhuizen. 

 

 

nb.  Deze formulieren zijn ook op de lagere school verkrijgbaar. 

WIE GRAAG  ZINGT, IS MEER GELUKKIG. 

Dat is de gedachten achter het idee om een klein koortje op te richten. En daarom zoeken wij mensen die ook 

graag zingen en zich op die manier prettiger voelen. Iedereen kan zich bij ons aan melden, jong en oud, dik of 

dun, man of vrouw, blank of zwart, het maakt niet uit. Verstand van muziek, zoals noten lezen is niet belangrijk. 

Wel zoeken wij mensen met een goede stem die uit hun hart zingen, en ook de wijs vast kunnen houden.  Want 

we zullen door de liedjes die we willen gaan zingen ook a capella zingen. De keuze van de muziek willen we heel 

breed houden. Dus van klassiek tot pop. Oude ballades uit grootmoeders tijd of palingsongs van Nick en Simon, 

alles kan. Als wij er maar plezier in hebben om het te zingen.  BELLEN NAAR  :   

Rien  en Tjitske Jansen :tel:0514582212 
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Nog maar net bekomen van de kalkoenen en oliebollen, staat het volgende feest alweer op stapel, het carnaval, het 

feest van de zotheid. Afgelopen jaar bestond Cv De Blauwe Bok 33 jaar en dat was reden voor een groot feest. Wat 

was de verassing groot toen onze Jan Boonstra het podium beklom en zich als “Prins Boan 33 in `t kwadraat” bekent 

maakte en het carnaval tot een goed einde wist te leiden, en dat deed hij op een geweldige manier. Jan, bedankt, 

je was een boppeslach!  Maar net als een Gelderse rookworst komt ook aan het prins carnaval zijn, een einde, en 

kan Jan Boonstra samen met zijn lieve vriendin, Trienke weer alle vrijetijd besteden aan het verzorgen van hun  

vermicelliplantenverzameling en het bezoeken van internationale hondententoonstellingen. Maar wie wordt zijn  

opvolger? Op vrijdag 10 februari zullen we weten of het de commissie is gelukt om een nieuwe Prins te strikken. 

Brrr ,spannend. Omdat er het officiële carnavalsweekend 17/18/19 februari al van alles op programma staat in  

Bakhuizen hebben we besloten om het carnaval een weekend eerder te houden. Op die zaterdagavond is er een  

popavond in de Gearte, zaalvoetbal voor de jeugd de hele zaterdag morgen en middag, vandaar een groots feest op 

de ZONDAG          

 

Hieronder het voorlopige PROGRAMMA                                         

Vrijdag 10 februari:   20.00 uur t/m 23.00 uur Jeugdcarnaval `t Swalkerhûs groep 5 t/m 8   

                                 (geldt ook als je op een andere school zit)  

De entree is 1 euro en neem ook geld mee voor je drankje en je hapje. Een tipje van de sluier over de inhoud van 

die avond. Er wordt live gezongen! Voor de rest is het een verrassing!    

11.11 uur   Onthulling PRINS (ovb) en daarna feest! 

Zaterdag 11 februari geen carnaval i.v.m popavond in de Gearte 

Zondag 12 februari de Gearte 

13.30 uur   Optocht met onthulling van de borden. 

14.00 uur   Groot dol dwaas kindercarnaval (geen toegang voor grote mensen) 

Voor de ouders en voor de rest van Bokkedam is er weer een familiepuzzeltocht met als thema: ’De barre blauwe 

bokken puzzeltocht’. Deze tocht laat u de mooiste plekjes van Bokkedam zien. Onderweg staan enkele spelletjes 

opgesteld en moeten (mogen) puzzels worden opgelost.  Maar let op: deze tocht is geschikt voor jong en oud, dus 

IEDEREEN kan hieraan meedoen.   

16.30 uur feest in de Gearte zaal en foyer met jong en oud. En de uitslag puzzeltocht! 

  

 

 Dus, net stinne, der hinne,  

 mar eerst efkes de puzzeltocht rinne! 

 

 Zoals u kunt lezen is er weer genoeg te doen in ons mooie  

 Bokkedam, dus kom, kijk en geniet. 

 

 

  

Wie wordt de opvolger van Prins Boan 33 in `t kwadraat? 
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Wim de Groot deelt mee in de prijzen bij Kliffenschaaktoernooi 

Wim de Groot werd op het Kliffenschaaktoernooi knap gedeeld tweede in 
de B-poule. 

Het schaaktoernooi werd door 34 schakers/schaaksters vereerd met een  
bezoek. Middels het bekende Zwitserse systeem werd er zeven ronden  
geschaakt. De schakers kwamen uit alle windstreken en met Olaf Cliteur 
uit Zandvoort kunnen we niet meer spreken van provincie-toernooitje. 

Na de derde ronde kregen de deelnemers een stamppotbuffet voorge-
schoteld, wat van uitmuntende kwaliteit was. 

De Groot begon met twee remise partijen. Daarna wist hij drie partijen 
te winnen. De laatste partij moest hij tegen Fokke de Boer uit 
Kubaard. Deze schaker van Westergoo uit Bolsward was een maatje te 
groot. Maar de gedeelde tweede plaats met Hylke Hof uit Wolvega en 
Gerrit Stornebrink uit Bolsward is toch een knap resultaat. In de B-
groep werd Michiel Rensen. 

Hessel van der Pal schaakte mee in de A-groep, maar kon daar niet 
voor een verrassing zorgen. 

In de A-groep werd de prijs gewonnen door de 12-jarige Anna Maja 
Kazarian. Zij wist alle partijen te winnen en word gezien als een  
aanstormend talent. Tweede in de A-groep werd Fokke de Boer en  
gedeeld derde Siebold Haytema en Mark Masmeijer. 

 

Appelactie door de leden van het Lemster Mannenkoor. 

 

In de week van 6 t/m/ 11 februari 2012 gaan de mannen van het LMK op pad in Mirns, Rijs en Bakhuizen. 

In Rijs en Mirns waren de bewoners er al jaren aan gewend dat de mannen uit Lemmer appels kwamen verkopen. 

Voor Bakhuizen is het toch een nieuw gebeuren. 

Vanaf maandag 6 februari rond de klok van 13.00 u gaan de leden van het LMK op pad. Ze zijn fanatiek en zeer 
gemotiveerd. Ieder jaar staat het LMK voor  muzikaal optreden in de hele provincie Friesland , maar ook ver daar 
buiten tot in Duitsland aan toe. Om de kas van het koor te spekken zorgen de mannen steeds weer voor een groot 

succes. In weer en wind trekken ze langs de deuren. Ooit trad het LMK op in de Gearte en ook in de 
St.Odulphuskerk te Bakhuizen. 

Het koor is zelfs via radio en t.v. zeer bekend en misschien wel beroemd.  

Beste bewoners van de drie genoemde dorpen: ze komen er aan, ze verkopen Elsters, super-appels. Meestal  
venten de mannen zo tussen 15.00 u en 20.00 u. 

Dit komende jaar 2012 gaan we ervan uit dat de mannen alle huizen/deuren van Bakhuizen speciaal bezoeken. Het 
afgelopen jaar is dat niet helemaal gelukt. Vandaar.  

De appels zijn natuurlijk van uitstekende kwaliteit.  
 
Tot slot: lees de advertentie in de Balkster Courant. Jappie Muizelaar uit Bakhuizen en Johannes Rijpma uit Mirns 
zorgen in vernoemde dorpen voor een goede organisatie bij het venten langs alle deuren. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Namens het appelcomite van het LMK: Johannes Rijpma( 581602). 

Kliffenschaaktoernooi 
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Even puzzelen met je eigen Valentijn 
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Toanielferiening St. Martinus komt sneon 10 en 17 maart mei it blijspul ‘Sneinsbern’. 
 
It stik nimt ús mei nei in fersoargingshûs wêr’t Jan Kuperus syn dagen trochbringt. Eltse dei wurd d’r 
om deselfde tiid it iten brocht, it bêd opmakke, de keamer himmele. Eltse earste snein fan’e moanne 
kriget Kuperus besite fan syn dochter Jenny en har man Pieter. Sa út en troch wurd dizze routine  
ûnderbrutsen troch it stjerren fan in bewenner of ien dy’t demint wurd, of sa at Kuperus seit, in  
Somby wurdt. Mar neist dizze ellinde hat Kuperus in soad nocht at de jonge Juffer Bakker en Suster 
Winters del komme. Syn freon Alberda komt faak te skaken en wyls ha se moaiste plannen en dogge se 
spultsjes om de boppekeamer aktyf te halden. Op in dei komt Alberda net op de ôfsprutsen tiid en  
Kuperus sit d’r oer yn… 
 
Yn dit stik sjogge we de eangsten en frustraatsje fan de beide alde manlju, mar ek de humor en it  
relativearjen om dizze saken yn balâns te bringen. 
 

 

 

 

Land in zicht! 

 

Najaar  2011 ontdekte men in Hemelum en Bakhuizen dat de provincie van plan is twee eilandjes in de Morra te 
‘bouwen’.  

Men verwacht meer drukte op de Morra, een Natura 2000 gebied, door het bouwen van een tweede sluis in  
Staveren. Met deze twee eilandjes wil men de natuur compenseren, een z.g. mitigerende maatregel. 

De provincie had dit plan slechts aan een paar instanties gemeld waaronder de  gemeente SWF , het Fryske Gea  
en Hiswa en Recron. Direct belanghebbende zijn niet in kennis gesteld. 

Toen de direct belanghebbenden( Dorpsbelang en Havenvereniging Bakhuizen en Watersportvereniging  
De Swaeikom Hemelum)  het toch nog ontdekten, is er direct een bezwaarschrift  ingediend en zijn er een aantal 
gesprekken met de Provincie gevoerd.   

Er is namelijk zorg dat door de eilandjes de Morra ondieper zou worden en dus niet meer goed bevaarbaar. Dit 
geldt met name voor de vaargeul naar de Bakhúster Feart, omdat ze daar zo ongeveer recht voor komen te liggen. 

Daarom zijn er aan de Provincie garanties gevraagd met betrekking tot  het openblijven van de doorgangen tussen 
en de diepte van het water rond de eilanden.  Voor de diepte van het water  wil de Provincie echter geen garantie  
geven. 

Op 2 februari gingen de bezwaarschriftschrijvers  opnieuw naar Leeuwarden.  Zij hebben hun bezwaar nader  
toegelicht bij de  z.g. verweer commissie van de provincie.   

De inzet is om de omstandigheden voor de recreatievaart op peil te houden. Wordt vervolgd. 

Toanielferiening St. Martinus  
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Even voorstellen... 

Nieuw in Rijs, Mi Casa-Manita  

 

Mijn naam is Manita Postma en ik kom uit Rijs. Ik ben geboren op 23 januari 1991. Per 1 januari heb ik mijn droom 
uit laten komen. Ik ben gestart met Mi Casa-Manita. Een winkeltje aan huis met sfeervolle landelijke woonacces-
soires, zoals lantaarns, sfeerlichten, dienbladen, servies en nog veel meer om uw huis gezellig te maken. Ook heb 
ik een webshop, waar de woonaccessoires te bestellen zijn. (www.micasamanita.nl) 

 

Een snuffelstage bij de Balkstercourant was de eerste stap in de goede richting. Deze stage was in 2007. Ik schreef 
artikelen, ging mee naar een interview met de burgemeester en bezocht de drukkerij. Nadat ik mijn diploma  
behaalde op het Bogerman in Koudum, ben ik naar Leeuwarden gegaan.  

 

Op het Friesland College heb ik de MBO-opleiding Marketing en Communicatie gedaan. In het eerste jaar liep ik 
stage bij Decorboo Reclame in Koudum. Hier zag ik hoe het er aan toe ging bij een Reclame bureau. Het grafische 
sprak me heel erg aan. Mijn tweede stage was bij Verkeersschool Tilstra in Leeuwarden. Hier heb ik meer de mar-
keting kant leren kennen, maar communicatie kwam hier natuurlijk ook bij kijken. Ik leerde onder andere hoe je 
goed vindbaar bent in Google met je website. De derde stage was bij Ski4U in IJlst, een online reisorganisatie. 
Activity4U is daar een onderdeel van en daarvoor heb ik een complete website gevuld met teksten, afbeeldingen, 
prijstabellen etc. Hier waren mijn taken meer gericht op communicatie.  

 

In 2011 heb ik mijn diploma behaald en ik zit nu op de NHL. Ik doe de HBO- opleiding Communicatie, deze sluit 
mooi aan op mijn vorige opleiding. Voor Mi Casa-Manita heb ik een website opgezet. Deze heb ik zelf gevuld met 
informatie en afbeeldingen. De ervaringen die ik op heb gedaan in mijn stages, breng ik op deze manier weer in de 
praktijk. 

 

De woonaccessoires bied ik aan voor een vriendelijke prijs, zodat het ook erg leuk is om cadeau te geven. Op za-
terdag is Mi Casa-Manita geopend van 10.00-17.00 uur op de Leise-leane 6 in Rijs. Op 1-,2- en 3 maart heeft Mi 
Casa-Manita openhuis, voor iedereen die geïnteresseerd is in landelijke woonaccessoires.  

Vrouwen en Fairtrade. 

Eén van de Fairtrade principes is: gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 

Er werken bovengemiddeld veel vrouwen in de fairtrade branche. Voor deze vrouwen is eerlijke handel belangrijk. 

Niet alleen omdat het hen de mogelijkheid geeft om te werken en daardoor beloond worden met een eerlijke prijs, 
maar ook omdat het hen een goed gevoel geeft. 

Bovendien hebben vrouwen in ontwikkelingslanden vaak een achtergestelde positie in de samenleving. Door hun 
werk voelen zij zich trots omdat ze zelfredzaam zijn en mooie producten kunnen maken en verkopen. Op die  
manier dragen zij financieel bij aan hun gezin of kunnen zij hun eigen educatie bekostigen om zich verder te ont-
wikkelen. 

 

Wereldwinkel ‘Gaasterlân’ 

F.D. Hoekstraplein 3 

8561 EP Balk 

Tel. 0514-605660 

www.gaasterlan.wereldwinkels.nl 
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“Grensgevallen” 
 

Nieuws uit de omgeving 

 Tekenen en schilderen in Warns 

Vanaf 15 februari 2012 is er weer mogelijkheid deel te nemen aan cursussen op het atelier van beeldend  
kunstenares Marga Houtman aan de Buorren 42: 

KINDERCURSUS tekenen/schilderen  

Woensdagmiddag (6 Lessen van 1,5 uur) 

Leeftijd 6-12 jaar 

Tekenen/schilderen voor GEVORDERDEN 

Woensdagavond (6 lessen van 2 uur) 

 

Tekenen/schilderen OPEN ATELIER  

Donderdagochtend (6 lessen van 2 uur) 

 

Tekenen/schilderen voor BEGINNERS  

Donderdagavond (6 lessen van 2 uur) 

 

Voor opgave of meer informatie: 
Marga Houtman  0514-681382  /  margahoutman@home.nl  /  www.mhoutman.nl  

Conversatielessen Frans 

 

Houd je Frans op peil voordat je op vakantie gaat naar het zonnige Frankrijk.  

Na het succes van afgelopen seizoenen geeft de Fransman Patrick Gofre vanaf maandag 30 januari 2012 weer 

8 Franse conversatielessen van 2 uur.  

De cursus vindt plaats elke maandag om 19.30 uur voor de beginners en dinsdagavond om 19.30 uur voor de  
gevorderden . 

De nadruk bij deze lessen zal liggen op de conversatie en de uitspraak, aangevuld met rudimentaire grammatica. 

 

Voor meer informatie: Patrick Gofre,  

Tel: 0514-681382,  

Email: pgofre@home.nl  
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CARITAS DIACONIE VOEDSELBANK-ACTIE 10 & 11 DECEMBER J.L. 

De met medewerking van de Spar-supermarkt in Bakhuizen op 10 dec. j.l. gehouden inzamelactie ten behoeve van 
de cliënten van de Voedselbank Zuidwest Friesland is een groot succes geworden. Vooral van de met name  
gevraagde artikelen is er erg veel binnengekomen. 

Heel bijzonder was het ook, dat de Baptisten-Gemeente in Koudum, de PKN-Gemeente in Warns en de  
Doopsgezinde Combinatie Súd-West Fryslân zich spontaan bij deze actie hebben aangesloten, zodat ook  
daarvandaan alles bij elkaar een aanzienlijke bijdrage aan levensmiddelen is ontvangen. 

 

Samenvattend kan dus gezegd worden dat deze actie is gedragen door (vrijwilligers van-) Caritas in Bakhuizen, de 
Diaconie van de PKN-Gemeente Hemelum, bovengenoemde Kerkgemeenschappen, de Voedselbank zèlf, en -last 
but not least- de eigenaars en medewerkers van de Spar-supermarkt in Bakhuizen. 

 

Allereerst natuurlijk de gulle gevers, maar ook alle overige, bij deze actie betrokkenen, hebben er samen voor 
gezorgd, dat er in onze omgeving een aantal voedselbankcliënten, ondanks hun benarde levenssituatie, nu toch 
óók feestdagen hebben kunnen vieren!    

Allemaal heel erg bedankt !!! 

 

En natuurlijk voor iedereen nog een heel gelukkig 2012 toegewenst. 

 

Namens Stg. Voedselbank ZWF, 

Nanda vd Ster & Kees Funke. 

Opbrengst Nationale Oogcollecte  

 

Van 28 november t/m 3 december zijn 13 collectanten op pad geweest voor de Nationale Oogcollecte. Zij hebben 
geld ingezameld voor projecten voor blinden, slechtzienden en mensen met een oogaandoening. In Rijs, Mirns en 
Bakhuizen hebben de collectanten in totaal € 356,40 opgehaald.  
 
Besteding van de opbrengst 
De opbrengst van de Nationale Oogcollecte wordt besteed aan twee projecten. Het eerste project richt zich op 
oorzaken en behandeling van leeftijdgebonden macula degeneratie (slijtage van het netvlies). In het tweede  
project staat maatschappelijke participatie door blinde en slechtziende mensen met een verstandelijke beperking 
centraal. Het gebruik van moderne informatietechnologie, zoals e-mailen, chatten, twitteren, pinnen, online  
bestellen of bankzaken regelen is voor hen niet vanzelfsprekend. Het FabLab wil daar verandering in brengen.  
Dit IT-ontwikkelcentrum biedt mensen met een meervoudige beperking IT-oplossingen die voor hen op maat  
gemaakt zijn. Daarmee zijn zij erg geholpen in hun dagelijks leven. 
 
Collectant gemist? 
Heeft u de collectant gemist? U kunt alsnog mensen met een visuele beperking helpen door uw bijdrage over te 
maken op bankrekeningnummer 37.83.43.386 t.n.v. de Nationale Oogcollecte in Doorn. 
 
De Nationale Oogcollecte is een initiatief van Bartiméus Sonneheerdt en het Oogfonds. 
Meer informatie: www.oogcollecte.nl 
 
Via deze weg wilde ik alle collectanten, Karin, Jolanda, Regina, Jildou, Ingrid, Trynke, Sietske, Marian, Saskia, 
Corrie, Betty, Anneke en Roelinda, hartelijk bedanken voor hun 
inzet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Etty Visser – de Groot 
Rijs. 
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Copij voor de volgende Op ‘e Hichte vóór 10 april  sturen naar: 
op.e.hichte@bakhuizen.nl of  
Tunkershof 4, Bakhuizen.  

 
De volgende editie verschijnt rond 20 april. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u 
een stukje plaatsen?  
Bel dan gerust 0514-582288  

Oud Papier 
Op zaterdag 11 februari, zaterdag 10 maart en zaterdag  
14 april wordt het oud papier weer ingezameld.  
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos 

     AGENDA van M.F.C. de Gearte  

11 februari:  Heren BEO 1, aanvang 19.00 uur 

11 februari:  Popavond, aanvang 21.00 uur. Orkest Alice Springs en  

   zanger Arjen Baakman 

12 februari:  Gezellige carnaval middag/avond. Voor jong en oud!  

   Aanvang 14.00 uur 

18 februari:  Shanty festival, aanvang 20.00 uur 

25 februari:  Grote Bingo, aanvang 20.30 uur 

 
MAART 2012 
10 maart:   Toneel uitvoering St. Martinus, aanvang 20.00 uur 

17 maart:   Toneel uitvoering St. Martinus, aanvang 20.00 uur 

17 maart:   Heren BEO 1, aanvang 19.00 uur 

17 maart:   Funmiddag BEO, aanvang 13.00uur 

24 maart:   Muziekuitvoering muziek ver. Euphonia,  

   aanvang 20.00 uur 

31 maart:   Heren BEO 1, aanvang 19.00uur 

 

APRIL 2012 

8 april:   Paaspop met Top 40/100 band ENERGY en Nederlandstalige zanger Bertus,  

   aanvang 20.30uur. 

14 april:  Bingo, aanvang 20.30uur 

30 april:  Beachvolleybal zie programma SBF. 


