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Op ‘e Hichte 

Onze taal, het spreken van onze taal. Dat doet een aap 
anders. Die stoot een kreet uit en iedere andere aap 
weet wat er bedoeld wordt. Wij mensen hebben onze 
hersenen en stembanden zo ontwikkeld dat we kunnen 
communiceren met onze stem. Maar is dat een zege 
voor de mensheid? Ja, als we zingen, dat is mooi, maar 
niet zo mooi als het geluid dat uit een klein bekje van 
een zangvogel komt. We kunnen lieve woordjes  
fluisteren waar diepe gevoelens van opperste liefde uit 
voortkomen. Maar we kunnen ook onze frustratie en 
woede in woorden leggen die krenken en pijn doen. 
Naast het spreekwoord – horen, zien en zwijgen - is er 
nog een gezegde dat hier naadloos op aansluit: Spreken 
is zilver – Zwijgen is goud. Dit wil natuurlijk niet  
zeggen dat wij onze mond maar moeten houden, maar 
wel dat we eerst moeten nadenken voor we iets  
zeggen. Dat zou veel narigheid besparen in onze  
samenleving. Misschien is het een goede tip, om je 
oren te openen bij opbouwende en positieve geluiden. 
En de ogen te openen als er helpende handen nodig 
zijn. Dan zullen er minder (blinden) zijn en geen 
(dovemansoren). Een goede verstaander heeft maar 
een half woord nodig. Dus kun je met minder woorden 
meer vertellen. Wij .. de redactie van Op e Hichte,  
(de apenkooi) van Bakhuizen en omstreken , zoeken 
nog twee bijdehante apen met twee vrije handen die 
ze ook willen gebruiken voor het samenstellen van dit 
blad. Lach, Bid, Huil, Vecht, Werk en Bewonder niet 
zonder ons. Kom zie en overwin.  

Eachteister.  

Wie kent niet die drie aapjes met hun handjes voor 
hun oren, ogen, mond?? Deze uitbeelding van het 
spreekwoord (horen, zien en zwijgen) is voor iedereen 
heel duidelijk en doeltreffend en ook nog grappig. Het 
is voor mij een cryptische en ironische voorstelling van 
drie naast elkaar zittende aapjes, die spotten met ons 
mensen. Het cryptische is, dat bij twee aapjes -net- 
het tegenovergestelde gebeurd dan ze uitbeelden.  
Bij horen houd het eerste aapje de oren dicht (horen)? 
Het tweede aapje houd de handen voor de ogen 
(kijken)? Maar bij zwijgen doet het derde aapje het 
goed! Want dan houd hij zijn handen voor de mond ! 
Als je dus goed kijkt klopt het niet helemaal, of toch 
wel? Het ironische is dat dit spreekwoord door drie 
aapjes word uitgebeeld. Als het drie oude mannetjes 
op een leugenbankje waren geweest, was het minder 
vanzelfsprekend geweest. Dan zou je snel de conclusie 
kunnen trekken dat ze een sterk verhaal aan elkaar 
vertellen, waarbij ze met gebarende handen, hun ver-
haal mooier maken dan het is. Juist omdat het aapjes 
zijn is het op simpele en doeltreffende wijze weerge-
geven wat het spreekwoord betekent, terwijl er een 
satirische draai aan kleeft. Want zij apen ons na met 
de mime van een aap, en drijven de spot met het 
spreekwoord horen, zien en zwijgen. Zintuigen die zij 
ook hebben, maar alleen gebruiken voor het doel 
waarvoor ze die gekregen hebben. Namelijk oren om 
te horen, ogen om te zien en een mond om te … eten, 
en geluiden voortbrengen ? Kijk daar zit ‘m het venijn 
…..in het apenstaartje !  

 HOREN ZIEN EN ZWIJGEN  
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Copij voor de volgende Op ‘e 

Hichte vóór vrijdag 18 mei 

sturen naar: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl of  

Tunkershof 4, Bakhuizen.  

 

De volgende editie verschijnt 

rond 9 juni. Heeft u vragen,  

opmerkingen of wilt u een 

stukje plaatsen?  

Bel dan gerust 0514-582288  

Advertentie 
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Op zaterdagavond 24 maart  zullen alle geledingen van muziekvereniging Euphonia zich presenteren 

op het jaarlijkse voorjaarsconcert in de Gearte. 

Onder het motto “Een reis rond de wereld” zullen majorettes, het fanfareorkest en de jeugd 

zich van hun beste kant laten zien. 

Deze muzikale avond neemt u mee op een reis rond de wereld van muziek en dans zonder dat u uit uw 

stoel hoeft te komen. U vliegt van Israel tot Amerika in enkele minuten en weer verder naar Europa. 

 

Het belooft een prachtige avond met muziek en dans te worden en u wordt van harte uitgenodigd  

om hierbij aanwezig te zijn. 

 

De avond begint om 20.30 uur. 

 

EEN REIS ROND DE WERELDEEN REIS ROND DE WERELDEEN REIS ROND DE WERELDEEN REIS ROND DE WERELD    

Maakt op zaterdag 24 maartMaakt op zaterdag 24 maartMaakt op zaterdag 24 maartMaakt op zaterdag 24 maart    
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In 2010 is Gerben ten Klooster overleden. Omdat Gerben ten Klooster een 
op en top muziekman was, speelden een aantal muzikanten uit de regio, 
ter nagedachtenis aan hem, op 19 februari jl. een aantal nummers in café 
’t Syltsje, die Gerben in zijn bloeiperiode ook meespeelde. Onder andere 
Fred van der Bos, Mike van der Bos, Lammert Postma, Karel van der Wal,  
Johan de Boer, Geertje de Boer, Theo de Boer, Bertus Agricola, Nico 
Ploum, Erik van der Wal, Bart van der Wal, Jan Boonstra en Patrick de 
Belg. 

Er werd muziek gespeeld van the Rolling Stones, Eagles, Brainbox, Bruce 
Springsteen, Calvin Russell.  

 

Vanwege omstandigheden is de aankondiging voor dit eerbetoon niet geplaatst in 

de Op’e Hichte van februari. Onze excuses hiervoor.  

 

De redactie 

Remember the rambling man 

 GRYTZ & GRIZE 

 Datum: zondag 6 mei 2012 

 Aanvang: 16.00 uur 
 Entree: onbekend (zie www.teatertun.nl) 
 

 Het duo Grytz & Grize bestaat alweer twee jaar en om daar bij stil te  
 staan organiseren ze op 6 mei een klein concertje in de ‘skuorre’ van de  
 Teatertún in Rijs. 
 Grytz & Grize hebben in de twee jaar van hun bestaan flink aan de weg 
 getimmerd. Al binnen e en jaar verscheen hun eerste cd ‘Tsien moaie  
 ferskes’, die erg lovend ontvangen is. 

Tijdens het concert zal de nadruk komen te liggen op Engelstalige luisterliedjes, dit in tegenstelling tot 
hun gangbare, vlottere repertoire. Daarbij zal niet alleen worden teruggegrepen op het repertoire van de 
eerste cd, maar worden ook al voorproefjes gegeven van het materiaal van de tweede, die in het najaar 
zal uitkomen en tien Fríese liedjes zal bevatten. Verder zullen ook nog een aantal songs gespeeld worden 
die speciaal voor deze gelegenheid zijn ingestudeerd. 
 
KOOIBOYS   

It Moat Kinne met Kooibys op tournee! Vanwege het enorme succes van Kooiboys gaat de vereniging de 
provincie in. Deze keer zal het stuk in de openlucht plaats vinden, in de Teatertún in Rijs (Gaasterland).  

 
Datum: zaterdag 2 juni 2012 

Aanvang: 20.30 uur 
Entree: onbekend 

 

Het stuk van theatergezelschap Vis à Vis gaat over twee boerenzonen die het magere, 
maar vooral saaie bestaan met de koeien zat zijn. Ze hebben hun halve leven opgeofferd 
aan het bedrijf van hun zeer dominante vader en hem in de waan gelaten dat ze zijn 
bedrijf zullen voortzetten. Met pa op het sterfbed worden als voorschot op de erfenis de 
koeien heimelijk verkocht zodat ze vervolgens hun droom kunnen realiseren. Wanneer 
de jongens de kist van pa te grave dragen, blijkt er nog leven in te zitten. In paniek be-
sluiten ze pa terug te leggen in zijn bedstede en de schijn op te houden dat zijn bedrijf 
nog volop in bloei en in goede handen is. Als dan ook nog eens Jet - de verloren zus - na 
lange tijd weer bij haar ouderlijk huis op de stoep staat, wurmen de jongens zich in een 
wel heel benarde situatie. De gebeurtenissen stevenen onontkoombaar af op een  
dramatisch en dolkomisch hoogtepunt. 



 5 

 

Donderdag 26 januari was de start van het driebandentoernooi in ’t Syltsje 2012, dat net als de voorgaande jaren 
drie dagen duurt. Hierbij waren er in totaal 32 deelnemers die hier aan meededen. Donderdagavond werden de 
eerste vier poules afgewerkt met elk vier deelnemers waarvan er per poule twee doorgingen naar de volgende 
ronde. 

Ook vrijdagavond werden er vier poules afgewerkt. Zaterdagmorgen om elf uur begon dan de finales met nog 16 
deelnemers verdeeld over 4 poules. Ook dit keer gingen de 2 besten door. Om vier uur gingen we verder met 2 
poules van vier. De nummers 1 uit deze poules speelden tegen elkaar om de titel. De nummers 2 speelden om de 
plaatsen 3 en 4 en de nummers 3 in de poule om de plaatsen 5 en 6. Doordat Gauke Sikkes een belangrijke af-
spraak had, kon hij de finale niet spelen. Door mocht Durk van der Werf het in de finale op nemen tegen Age de 
Vries. In een spannende partij wist Durk van der Werf de titel te pakken. De strijd om het derde en vierde plek 
ging tussen Jan de Jong en Marten de Vreeze. Hier wist De Jong de derde plaats te pakken. 

Pieter Kloosterman versloeg Trinus Schaper in de strijd om de vijfde en zesde plek. Zo kwam ook aan deze editie 
van het driebandentoernooi weer een einde waarop weer met genoegen kan worden teruggekeken. 

’t Syltsje Driebanden biljarttoernooi 2012 

30ste Boottocht bejaarden en senioren Gaasterlân- Sleat e.o. 9 mei 2012 
 

De traditionele boottocht voor bejaarden en senioren uit de gemeente Gaasterlân-Sleat en omgeving zal dit jaar 
plaatsvinden op woensdag 9 mei 2012. 

De boot zal om 09.00 uur vertrekken vanaf de Haverkamp te Sloten. Het is de bedoeling via De Brandemar,  
Follega, Tjeukemeer, Scharsterbrug, De Langweerder Wielen, De Alde Karre, Snekermeer, Jeltesloot en het  
Slotermeer weer naar Sloten te varen. Om 17.00 uur wordt er weer afgemeerd bij de Haverkamp te Sloten. 

Al met al een prachtige gevarieerde route, waarbij gezorgd wordt voor een hapje en een drankje en een  
uitstekend diner. De kosten voor deze geheel verzorgde  bootreis bedragen € 42,50 per persoon 

 

Aanmelding voor deze prachtige boottocht kan plaatsvinden bij: 

   Balk:    mevrouw J. de Groot, Erasmustraat 10, tel. 0514 -602605 

          de heer L. Kroes, H. Gorterstraat 4, tel. 0514-603190 

                mevrouw R. Hooisma, W.v.d. Heideplen 6, Balk, tel. 0514-602524 

   Sloten:   mevrouw J.  Spoelstra, Heerenwal 54, tel. 0514-531288 

   Wijckel:   mevrouw E. Ferdinands, Du Toursstraat 2, tel 0514-603370                         

   Sondel:   de heer J. Smits, Beuckenswijkstraat 7, tel. 0514-602195 

   Nijemirdum:   mevrouw T.  Groenhof, Hege Bouwen 43, tel. 0514-603368 

   Oudemirdum:   mevrouw  P. Hospes, De Bugel 23, tel. 0514-571656 

   Bakhuizen:   mevrouw M. Weitenberg, De Maren 26, Hemelum, tel. 0514-581598  

   Oudega-Elahuizen:  mevrouw G. Hiemstra-v.d. Velde, Kl. Gelkesstrjitte 9, Oudega tel. 0514-602324 
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VERS BLOED!VERS BLOED!VERS BLOED!VERS BLOED!    
Ben jij: Ben jij: Ben jij: Ben jij:     

Enthousiast en Op’e Hichte van het laatste nieuws uit Bak-

huizen, Mirns, Rijs en de omgeving? Laat het ons weten! 

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om een stukje te 

schrijven, informatie uit te pluizen en op te speuren en 

mensen die ons kunnen helpen bij op de redactie van de 

Dorpskrant.  

                           Kortom, wij zoeken jou! 

 

Bel naar: Jelly 581224 of Janette 582288 

Of stuur een mail naar 

op.e.hichte@bakhuizen.nl 
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Bij it útkommen fan de foarige Op’e Hichte hiene wy fan’e gemeente noch net it tradysjonele stikje oer skea mei 
âld en nij krigen. No wol en dêrom noch wat âld nijs oer âld en nij. 

Mar earst noch efkes dit: wat fijn dat we flak foardat  it grien wurdt wer nije beamkes yn’e Sint Odulphusstrjitte 
ha! Litte we der mei elkoar goed op pasje. 

 

Onderstaand een overzicht van de totale kosten uitgesplitst over de verschillende dorpen en stad. 

  Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.     

Bakhuizen   880,00        

Balk    240,00       

Harich        0,00 

Oudega        0,00    

Sloten    165,00 

Wijckel  3140,00 

Oudemirdum   254,00 

Rijs     463,00 

Nijemirdum           86,00 

Sondel         67,00 

Elahuizen                  0,00 

  ---------    

Totaal            €    5296,00  (excl. kosten preventieve maatregelen zoals weghalen glas en kledingcontainers)  

 

Der liket wat Bakhúzen oangjit in dalende trent yn’e kosten te sitten; is dat it effect fan de crisis? 

De gemeente hie in tillefoannûmer wêr’t je dingen anonym melde koene: troch tips dy’t dêr op binnen kamen, ha 
se autobân- en caravan-brântsjes foar wêze kinnen. Dit tillefoannûmer sille se dus oankommend âld en nij ek wer 
brûke. 

Yn in oantal doarpen wie wat organisearre en yn Elahúzen, Aldegea-Kolderwolde ha se dêrtroch mei inoar in 
prachtich âld en nij hawn, sûnder skea. Yn Wikel en Bakhúzen hat it net holpen, hoewol se it yn Wikel bij de wed-
stryd pellets seagjen  en yn Bakhúzen yn it Swalkershûs hartstikke moai hawn ha. 

Moai dat der dingen betocht wurde om as doarp feest te hawwen, mar úteinlik is it toch in swaktebod dat der 
minsken binne dy’t gjin lol ha kinne sûnder dingen te fernielen. 

It kin je natuurlik in kear ûntkomme (als de wijn is in de man…), mar dan moatte je der de oare deis der ek foar 
stean. 

Yn Balk waard in ploechje betrape bij fernielings, die ha jild bijelkoar lapt en nei it gemeentehûs brocht.  
Yn Âldemardum wie de krystbeam op’e Brink omseache wêrbij’t de ferljochting beskeadige. Letter is der in  
envelop mei jild bij it Klif yn’e brievebus dien om de skea te beteljen. 

Yn Âldegea – Kolderwolde, Sondel en Harich binne legale en illegale brantsjes en brânbulten west, mar dy binne 
allegeare wer opromme troch de minsken sels. 

Sa kin it ek en dy minsken ha fêst in like moaije jûn hawn. 

Litte we dat meinimme yn dit jier! 

Âld nijs oer âld en nij. 
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Dinsdag 1 mei 2012 - Schemerwandeling 'Vleermuizen' voor het hele gezin 

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

 

Op 1 mei 's avond om 20.00 uur, als het schemerig wordt, stappen we samen met de boswachter van 

Staatsbosbeheer, de donkere wereld van het bos in. Bosdieren komen nu uit hun schuilplaatsen te voor-

schijn. Zoek je mee? 

De schemerwandeling is geschikt voor iedereen die in stilte en rust de dieren wil opzoeken. Als we te-

veel lawaai maken, krijgen we niets te zien. Maar als we stil zijn.... 

Opgave is gewenst en kan tot 30 april via 0514 - 571777 of aan de balie van Mar en Klif. Meewandelen 

kost € 5,= per kind en € 7.50 per volwassene. 

 

Op dinsdagmiddag 1 mei organiseert Bezoekerscentrum Mar en Klif in Ou-

demirdum samen met Boerderij Kleurrijk en het IVN Súdwesthoeke een educa-

tieve braakballenmiddag. Plaats van handeling is Boerderij Kleurrijk aan de 

Boegen 2 in Oudemirdum. De Kerkuilen werkgroep in Balk levert de braakballen 

aan. Braakballen pluizen is een leerzame bezigheid en kinderen vinden het 

heel erg leuk om te doen.  

Aan de hand van naslagwerken en zoekkaarten gaan we zelf onderzoeken wat 

de uil gegeten heeft!  

Er zijn deskundige begeleiders aanwezig om je te helpen en er liggen allerlei hulpmiddelen klaar, zoals 

pincetten, vergrootglazen, posters en een werkboekje.  

Ouders zijn van harte welkom om de ontdekkingstocht van hun kind te volgen. Het werkboekje en de 

vondsten mogen natuurlijk mee naar huis! De middag is bedoeld voor kids in de leeftijd van ongeveer  

7-12 jaar en is ook heel geschikt voor kinderen met een beperking. De middag duurt van 14:00 uur tot 

ongeveer 16:00 uur. Opgave is gewenst en kan op 0514-571777 of aan de balie van Mar en Klif. 

 

Woensdag 2 mei 2012 - Kindermiddag 'Bloempotje versieren en er zelf een stekje in planten' 

Tijd: 14.00 uur 

Op woensdag 2 mei om 14.00 uur organiseren de Do&Wi-Compagie en de Stekkenplek uit Hemelum 

samen met Bezoekerscentrum Mar en Klif weer een creatieve en groene knutselmiddag.  

Bij de Stekkenplek aan de Hegewei 2 in Hemelum weten ze van alles over planten en hoe je ze moet 

verzorgen. Daar willen ze ons graag wat over leren. Eerst gaan we een bloempotje versieren met verf 

e.d. Daarna vullen we het potje met grond en gaan we zelf een stekje planten in ons mooie bloempot-

je.  

Niet vergeten je plantje thuis water te geven! 

 

De middag is bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar, meedoen kost € 6,= en je kunt je opgeven t/m 1 mei 

via 0514 - 571777 of aan de balie van Mar en Klif. eipelen tot je groen ziet! Survival  

Je hoeft je niet te vervelen tijdens de meivakantie! 
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Stilzitten is er niet bij in het bos van Elfbergen!  

 

Mar en Klif en Staatsbosbeheer organiseren op donderdagmiddag  

3 mei een speciale ‘Spelen tot je groen ziet’ middag.  

In het bos is een survival-spellen-parcours uitgezet  

voor stoere kids van 6-12 jaar!  

Wil je actief spelen in het bos en ben je niet bang op de apenbrug en voor het reuzen spinnenweb? Geef 

je dan snel op aan de balie van Mar en Klif of via 0514 – 571777 en doe mee op donderdag 3 mei.  

De middag duurt van 14.00 – 15.30 uur en voor drinken met wat lekkers wordt gezorgd. Trek stevige 

schoenen en oude kleren aan, want schoon thuis komen gaat niet lukken! Natuurlijk mogen je ouders 

blijven om je aan te moedigen.  

Opgave voor deze middag kan tot en met woensdag 2 mei, voor 12.00 uur, via 0514 571777 of aan de ba-

lie van Mar en Klif. De kosten bedragen € 4,- per persoon.  

 

Donderdag 3 mei 2012 - Kaboutermiddag voor kleuters! 

Tijd: 14.00 - 15.30 uur 

Speciaal voor de kleinste boskaboutertjes organiseren Staatbosbeheer en Bezoekerscentrum Mar en 

Klif op donderdagmidag 3 mei een gezellige kaboutermiddag. De start is om 14:00 uur bij de werk-

schuur van Staatsbosbeheer in het bos Elfbergen. Samen lopen we dan naar het kabouterbos. 

Het hele bos is in de weer, alles groeit en bloeit. Bovenin de bomen zingen de vogels het hoogste lied.  

Ze zijn druk bezig met het bouwen van een nest om daarin hun eitjes te leggen. Tussen de bomen door is 

een hert aan het knabbelen aan verse blaadjes en gras. Straks gaat hij op zoek naar een vrouwtje. Ook 

op de grond beweegt van alles. Grote en kleine beestjes, sommige verstoppen zich tussen de blaadjes, 

andere zijn druk bezig met het graven van een nieuw holletje.  

De kabouters willen je graag wat leren over de bomen en de beestjes in het bos. 

Dit doen we door middel van allerlei leuke spelletjes. De kaboutertjes wijzen 

ons de weg door het bos. Papa en mama mogen natuurlijk ook mee.  

De middag is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar en duurt van 

14:00 tot ongeveer 15:30 uur. Meespelen kost € 4,= per kind. Opgave voor deze 

middag kan tot en met woensdagochtend 2 mei bij Bezoekerscentrum Mar en 

Klif, telefoon 0514-571777. 

Zumba in Bakhuizen 

Op 3 maart werd in de Gearte een uitprobeerles Zumba gegeven door Joany uit Amsterdam.  
Zij was gevraagd door haar vriendin Adeline, die sinds een tijdje in Bakhuizen woont en dacht dat 
wel in de smaak zou vallen. 

Nou, ze had helemaal gelijk! De dansvloer in de zaal stond vol met wel veertig dames van 13 tot 65 
jaar! 

De swingende muziek, de enthousiaste aanmoediging van Joany en natuurlijk haar mooie manier van dansen zette 
ons allen aan om dit zeer fanatiek ook te willen kunnen. Hierdoor was er na een uur een tevreden Joany en 40 
zwetende dames met rode hoofden. 

Het smaakte naar meer, maar omdat Joany helemaal uit Amsterdam moet komen, moeten er wel minimaal 15 
deelnemers zijn. Ze gaat kijken of er een mogelijkheid is. 

   Tryntsje Stienstra 
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In verband met het personeelsreisje is het Kringloopstation op Eigen Haard 11 

te Balk gesloten op vrijdag 6 en zaterdag 7 april 2012 

Kringloopstation Eigen Haard gesloten 

Beste mensen, 
 
Sinds 30 jaar zie ik zonne-energie als een geschikte manier om aan energie te komen. De afgelopen jaren is de 
techniek aanzienlijk verbeterd en de prijs voor een zonne-installatie is gezakt.  
De tijd lijkt rijp om de stap te nemen en zonnepanelen aan te schaffen. Juist in tijden van crisis is het goed om te 
investeren in groene energie. 
 
Zonder subsidie van de overheid is de terugverdientijd van zonnesystemen de grens van onder de 10 jaar gepas-
seerd. De huidige zonnepanelen leveren gedurende ongeveer 40 jaar stroom. Dit betekent dat er 30 jaar lang gra-
tis stroom geleverd wordt, waardoor het zeer aantrekkelijk is om nu in een installatie te investeren. 
Vele van jullie hebben een dak gericht op het zuiden, zuidoost of zuidwest, of een stuk terrein waar een zonne-
installatie geplaatst zou kunnen worden. 
 
Momenteel onderzoek ik de mogelijkheden voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen.  
Een van de voordelen om collectief zonnepanelen te kopen is het krijgen van korting op de aanschaf van een com-
plete zonne-installatie. 
Verder stijgt de waarde van uw huis als u over een zonnepanelen installatie beschikt en is het een schone manier 
om energie op te wekken, dus goed voor het milieu. 
 
Voor ondernemers, dus ook veetelers en landbouwers, is het extra aantrekkelijk:  
Naast het feit dat uw bedrijf een duurzaam imago krijgt zijn er fiscale voordelen en ook subsidiemogelijkheden, 
zoals blijkt uit de kamerbrief openstelling SDE (subsidieregeling duurzame energieproductie) van 3 november 2011 
van Maxime Verhagen, de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:  
“Om zo veel mogelijk van het potentieel aan duurzame energie te benutten en de rentabiliteit  van projecten 
verder te vergroten, wordt met ingang van 2012 ook de geproduceerde elektriciteit die niet op het net wordt inge-
voed, maar direct in het eigen bedrijf wordt gebruikt, subsidiabel. “  
(bron: http://www.agentschapnl.nl/content/kamerbrief-openstelling-sde-2012)  
Bij deze wil ik jullie uitnodigen om samen met mij collectief zonnepanelen te gaan kopen; dit plan ik in de loop 
van dit jaar 2012. 
 
Voor meer informatie over de mogelijkheden van zonne-energie kunt u contact met mij opnemen. 
Gewoon doen! 

Dank voor jullie aandacht. 

Patrick Gofre  

Buorren 42 

8721 GR Warns 

0514-681382 

pgofre@home.nl 

Zonnepanelen met korting aanschaffen 
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Wij wensen iedereen vrolijk Pasen! 
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MAART 2012 
 
24 maart   Muziekuitvoering muziek vereniging 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 

Agenda MFC De Gearte 

Oud Papier 

Op zaterdag 14 april en zaterdag 12 mei wordt het oud  

papier weer ingezameld.  

Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos 

Vrijwilligers gezocht 
 

Heeft u een paar uurtjes vrij per week en voelt u zich betrokken bij uw medemens? Dan is vrijwilliger bij Stand-by 
misschien iets voor u! Stand-by is onderdeel van Humanitas Zuidwest Friesland en biedt ondersteuning aan de 
mantelzorger. Er wordt gezelschap geboden aan kinderen, volwassenen of ouderen die in de thuissituatie verzorgd 
worden maar niet alleen thuis kunnen zijn. Regelmatige ontspanning voor de mantelzorger is belangrijk, de vrij-
willigers van Stand-by kunnen daarbij op afgesproken tijden helpen. 
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Poort 20 in Sneek, tel. 0515-414162. Humanitas biedt  
reiskostenvergoeding en zorgt voor een zorgvuldige koppeling tussen vrijwilligers en hulpvragers. 

Zaterdag 31 maart 2012, 20.00 uur: Katerpillaar 

Het originele muzikale brouwsel van Katterpillaar bevat onder meer luisterlied, pop, folk, Fries en Nederlands.  
Entree: € 12,50/ € 6,00 (jongeren met CJP of OV-jaarkaart) 
 

Zaterdag 21 april 2012, 20.00 uur: Tango Rosa Rio 
De laatste voorstelling in De Spylder is een topper die niemand mag missen! 

Tango Rosa Rio, met het programma ‘Dans van de Engel’ van Astor Piazolla. 
Entree: € 12,50/ € 6,00 (jongeren met CJP of OV-jaarkaart) 
 
Reserveren: telefoon : 06-81806278 

E-mail: spyldercultuur@despylder.nl 

De Spylder: dit seizoen nog twee voorstellingen van toptalenten in Warns 


