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29 februari was dit jaar weer een vierjaren-verjaardag. Voor 
alle mensen die op 29 februari geboren zijn was het groot 
feest, want ze hebben drie jaar lang niet op hun geboorte-
dag feest kunnen vieren!
Wanneer je geboren wordt, is dat voor iedereen het  
begin van zijn bestaan. Onbewust van de dag waarop je 
geboren bent zie je het levenslicht en ervaar je de wereld 
zoals hij voor jou bestaat. Waar, of op welke dag, is dan 
nog niet belangrijk voor je. Wel zijn de situatie en het milieu 
waarin je geboren bent heel belangrijk. En natuurlijk ook 
de daaropvolgende levensjaren: die drukken bij ieder mens 
een stempel op zijn ziel. De samenleving waarin je opgroeit 
is bepalend.
Wij, Nederlanders, mogen van geluk spreken dat we 
hier geboren zijn.  Ook al mopperen we wel eens 
op van alles en nog wat, we zijn redelijk welvarend,  
zitten niet in een oorlogsgebied, wonen in comforta-
bele woningen en onze kinderen groeien op in een  
democratisch land waar iedereen zijn mening kan en 
mag  geven. Wel schuilt er een addertje onder het gras: 
als meningen op beledigingen uitdraaien. Wat vooral door 
extreem rechtse groeperingen in onze samenleving veel-
voudig gebeurd. 
Radicalisering is vooral onder de jeugd een groot  
probleem. Dat is wel een verschil met de jeugd van 
vroeger. En dan bedoel ik nog niet eens alleen de  
zestig plussers, maar ook de vijftigers, die het ijzeren 
gordijn nog mee gemaakt hebben. En de kernbommen 
die geplaatst werden. De koude oorlog werd bezon-
gen in liedjes over Vogels die over de Berlijnse muur  
vlogen of  -Vluchten kan niet meer – Als de bom valt- . Er  
waren protesten tegen plaatsing van kernbommen in Ne-
derland: protesten van ban-de-bom vredesbewegingen 
met borden waarop stond ALLE ATOOMBOMMEN DE  
WERELD UIT, OM TE BEGINNEN UIT NEDERLAND!!! 
Rusland was onze gezamenlijke vijand. Er was meer 
verbondenheid met elkaar en meer begrip voor de  
medemens. De behoefte om samen te werken aan 
een veilig en verenigd Europa was sterk aanwezig. We  
betaalden nog met guldens..
Maar nu we een verenigd Europa hebben is er geen 
grens die bewaakt hoeft te worden; geen ijzeren  
gordijn met wachttorens. Zelfs ons leger is gehalveerd. 
Geen dienstplicht, maar een kleiner operationeel beroep-
scorps moet ons nu beschermen. Alleen onder NAVO-com-
mando en ver buiten Europa, op de meest afgelegen plaat-
sen worden ze ingezet. 
We hebben een gezamenlijke munt en kunnen  
reizen door heel Europa zonder paspoort. Dat is prachtig  
allemaal!!!
Maar waarom heb ik dat onzekere gevoel van onbehagen 
bij het zien van de beelden van het acht uur journaal?  Wat 
is er mis met onze verbondenheid met elkaar? We zijn 
onze identiteit kwijt. De schrik zit er goed in bij zeventien 
miljoen Nederlanders. Autochtoon of niet, het blijft vallen en 
opstaan dit schrikkeljaar.  

Eagtaister 
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DE WIEL, van draaikolk tot vijver

DE WIEL, van draaikolk tot vijver

Klaterende fonteinen, prachtige oude bomen, 
een verscheidenheid aan bloemen, vogeltjes 
en eenden. Grote en kleine paden, brugge-
tjes en overal bankjes .. ik droom nog wel eens 
over het park waar ik in mijn vorige woonplaats  
regelmatig een ommetje maakte. 
Samen met mijn dochter Sophia at ik er vaak een 
boterhammetje, er was een speeltuin en een voet-
balveldje. Een ontmoetingsplaats; een picknick 
bij de grote vijver was snel geregeld, kleedje, fles-
je wijn, het geklater van de fontein.. kortom een 
prachtige plek voor bezinning en ontmoeting. 
In verband met bezuinigingen van gemeente de 
Fryske Marren wordt het groen om ons heen vaak 
gesloopt en een park lijkt daarom al helemaal niet 
tot de mogelijkheden te behoren.
Gelukkig hebben we in onze omgeving een 
wandelgebied waar ik het gemis aan een mooi 
park totaal vergeet, het Alddyksgat. Laat dit ge-
bied nu geadopteerd zijn door Linda Flora van 
Sichem voor haar opleiding aan het IVN, het 
instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. 

Welke cursus volg je aan het IVN Linda?
De opleiding tot natuurgids, deze duurt 2 jaar.  
Ik ben bijna klaar en kan zometeen excursies  
begeleiden, of zelf een excursie in elkaar zetten (edu-
catief project). Mensen enthousiasmeren voor de na-
tuur en bewust maken van wat er zoal te zien is.
Je leert heel veel over flora en fauna, determineren, 
waterbeheersing, geschiedenis tot aan de IJstijd aan 
toe! Hoe een landschap ontstaat en de verschillende 

soorten landschappen.

Jeetje, wat klinkt het uitgebreid, is 2 jaar niet te 
kort?
Je moet echt heel veel doen, veel opdrachten.  
Er gaat veel tijd in zitten, om de dinsdagavond en om 
de zaterdag hebben we les. Verder krijg je veel huis-
werk mee. Je studeert af op je adoptie-gebied en edu-
catief project. 
Het volgen van deze cursus heeft mij rijker gemaakt, 
ik had het voor geen goud willen missen. Naast 
het feit dat ik enorm veel geleerd heb, ontmoette ik  
gelijkgestemden en heb ik vrienden gemaakt.

De term adoptie-gebied is nieuw voor me, wat 
houdt het in?
Je krijgt de opdracht een gebied te adopteren, dat kan 
van alles zijn, van een houtwal tot een sloot, een stuk 
natuurgebied of privé terrein. Dus je kiest zelf een ge-
bied en vervolgens ga je 1 jaar lang flora en fauna 
observeren en vastleggen. Hiervoor gebruik je een 
logboek, elke keer noteer je wat je ziet en meemaakt. 
Ook ga je op onderzoek, hoe oud is het gebied, hoe is 
het ontstaan enzovoorts.

Waarom heb jij het Alddyksgat geadopteerd?
Ik noem het gebied “de Wiel” zoals het ook op de 
kaart staat. 
Ik wandel er veel met mijn hond, Kees. Tijdens een 
van deze wandelingen, op een na-zomerse dag, 
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kreeg ik opeens een ‘wauw’ gevoel, alsof ik helemaal 
alleen op de aardbol liep en dat ik getuige mocht zijn 
van zoveel moois. Ik zag de ontelbare libellen over 
het water scheren, ik hoorde de vogels fluiten, zag de 
bloemen, opeens was ik me tot elke vezel bewust van 
dit alles.

Wat heb je geleerd over De Wiel in dat jaar?
Heel veel! De Wiel, de vijver dus, is bijvoorbeeld ont-
staan door een draaikolk.

Een draaikolk?! 
Wat klinkt dat wild en onstuimig.
In 1775 braken zowel de nieuwe en de oude dijk door. 
Er ontstond een draaikolk en zo is dus De Wiel ont-
staan.
Ik keek er ook van op. Eigenlijk dacht ik, het is een 
jong aangelegd gebied. Niks is minder waar, het 
heeft een levendige geschiedenis. De Wiel, tus-
sen Mirns en Roode Schuur, nu de Wielpolder, was 
tot 1632 de haven van de vissers van Laaxum,  
Bakhuizen en Mirns. De oude zeedijk was toen nog 
de echte zeedijk en werd onderhouden door de inwo-
ners van Harich, Bakhuizen, Mirns en Rijs. In 1632 
werd De Wiel ingepolderd en was er een nieuwe zee-
dijk gebouwd, de vissers waren hier niet blij mee, zij 
hadden altijd een natuurlijke en veilige haven gehad 
aan de oude zeedijk.
Via ruilverkaveling is het gebied sinds 1975 in handen 
van Staatsbosbeheer, daarvoor was het landbouw-
grond.
De totale oppervlakte is 8,5 hectare en wordt  
onderhouden door Staatsbosbeheer, ze hebben er 
bijvoorbeeld een boomplantdag georganiseerd in de 
beginjaren.

Wat viel je op aan flora en fauna?
De diversiteit, ik heb wel 30 soorten planten  
ontdekt, 9 boomsoorten, 7 soorten vlinders, 3 soor-
ten paddestoelen en 17 vogelsoorten. Libellen vind ik 
moeilijk te determineren, in ieder geval heb ik 4 ver-
schillende soorten ontdekt.

Linda laat mij een lijvig verslag zien, boordevol fo-
to’s en wetenswaardigheden over De Wiel.
Hoelang heb je aan dit verslag gewerkt?
Wel 1,5 jaar. Ik heb veel onderzoek verricht, hierbij 
kreeg ik hulp van Durk Postma van Staatsbosbeheer. 
Ook heb ik de hulp in geroepen van hoveniers Bennie 
Ludema en Ilja Sanders wanneer ik bepaalde planten 
niet kon determineren.
De inventarisatie van al die planten en dieren heb ik 
zelf gedaan, daar gaat tijd in zitten.
Via internet kon ik veel over de geschiedenis van het 
gebied te weten komen.

Het verslag ziet er prachtig uit, zou je het niet wil-
len uitgeven?
Het is voornamelijk mijn eigen natuurboek  
geworden, maar als een uitgever het goed genoeg 
vindt dan is dat natuurlijk meer dan leuk!

Wandel je er nog steeds met Kees?
Ja, ik kom er vaak en dankzij de cursus zie ik veel 
meer. Ik kijk anders, ik weet welke planten gaan bloei-
en, ben meer met de seizoenen bezig.

Heb jij als adoptie-ouder van De Wiel nog wen-
sen?
Ja, bijvoorbeeld dat ze de sloten niet zo vroeg  
uitbaggeren. Van het Waterschap moet dit voor  
1 november gebeuren, ze doen het vaak al be-
gin september. Wat je dan ziet is dat al het leven  
verdwijnt uit de sloten, de libellen scheren niet meer 
over het water, de planten zijn weg ..het ziet er 
opeens dood uit.

DE WIEL, van draaikolk tot vijver
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Verder is De Wiel een zogenoemd ‘stepping stone  
gebied’ dit houdt in dat reeën en hazen schuilen in de 
bosjes. Het zou fijn zijn wanneer het gebied na zons-
ondergang met rust gelaten wordt.

Misschien bestaat er niets gewoons, ik weet 
het niet, maar het gewone is me in ieder geval  
wonderlijk genoeg.
 
 

UNICEF

Bijna 10 euro per kind voor UNICEF

Op dinsdagmiddag 22 maart hield de RKPC basis-
school De Toekomst weer hun jaarlijkse actiedag. 

Dit jaar stond het in het teken van de vluchtelingen en 
vooral gevluchte kinderen. Om de kinderen een klein 
beetje een idee te geven hoe lastig het voor vluch-
telingen is, hebben zij rond de school een tocht ge-
maakt langs allerlei activiteiten, die direct of indirect 
met vluchtelingen te maken hadden. 
Zo moesten ze samen oversteken in hoepels, 
een eigen onderkomen bouwen, het vreemde  
talenkwartet spelen, een koffer op tijd  inpakken,  
communiceren door uit te beelden, geheimtaal  
oplossen, water over brengen en vooral elkaar  
helpen. Daarnaast konden ze ook vragen stellen aan 
UNICEF, die aanwezig was in de persoon van jeugd-
voorlichtster Lili Scheers.

Vanaf de voorjaarsvakan-
tie hebben de kinderen 
van RKPC basisschool 
De Toekomst geld ingeza-
meld voor UNICEF en voor 
gevluchte kinderen in het  
bijzonder. 
Elke groep deed dit op 
een andere manier. Zo 
hebben de kinderen van 
groep 1/2 zelf ansicht 
kaarten gemaakt en ver-
kocht. 

Groep 3/4 heeft lege flessen ingezameld en deze 
zijn op school ingeleverd. Kinderen van groep 5/6 
hebben geknutseld voor UNICEF en deze knut-
selwerken verkocht. Elk leerling van groep 7/8 
kreeg van school € 2,- te leen om deze te ver-
meerderen. Aan het einde van de actiedag werd 
het, door de 95 kinderen, opgehaalde bedrag van  
€ 940,- bekend gemaakt en symbolisch aan  
Lili Scheers overhandigd.
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Ja, ik word lid van de Vereniging Dorpsbelangen BMR

Machtiging tot automatisch overschrijving:

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

De machtiging geldt tot wederopzegging.
Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en Woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of Giro IBAN nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIC nummer van uw bank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Als u dit leest bent u waarschijnlijk al lid, maar misschien ook niet, want we doen af en toe wat extra exemplaren van dit 
blad in brievenbussen van niet-leden. De vereniging Dorpsbelangen is er om voor u de zaken richting 
overheden te coördineren, met name de inspraak richting Gemeente is van belang. Eigenlijk behoort iedereen in het 
dorp dus lid te zijn. U krijg bovendien 6 maal per jaar deze nuttige dorpskrant in de bus.

Heeft u buren die nog niet lid zijn? 
Laat ze dan onderstaande bon uitknippen en inleveren bij de penningmeester of een ander bestuurslid.

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

Lid worden van Dorpsbelang !!!

Medelingen Dorpsbelang BMR

In de maand april / mei zal het abonnement op Op ‘e Hichte tevens de  
contributie lidmaatschap van Dorpsbelang BMR voor 2016 automatisch worden 
geïncasseerd. 
Het gaat om € 7,- .

Het incassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000.

Met vriendelijke groet, 
De penningmeester

CONTRIBUTIE
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Project Better Bakhuzen gaat verder!

Op 24 februari zijn project-ideeën besproken met ruim 100 Bakhústers. Er is een lijst opgesteld met namen van 
mensen die willen helpen en een lijst met aanvullende ideeën en suggesties. De ideeën zijn hier en daar over-
lappend. 
De projecten moeten nu verder uitgewerkt worden. De projectgroepen van bewoners gaan dit zelf vorm geven.  
Als voorzet zijn er een al paar voorbeelden gemaakt van een projectopzet, bedoeld als handleiding. 
Alle suggesties van 24 februari zijn verdeeld over 4 projecten:
• Sociale en Economische Leefbaarheid
• Het dorp een centrum geven
• De Burde en andere bedrijvigheid
• Entrees, routes en groen

Voor wie er niet bij was op 24 februari: Doe mee en help om Bakhuizen op de kaart te zetten. 
Geef je op via dorpsbelangbmr@gmail.com !

Aanpak
We roepen alle mensen bij elkaar die zich voor Better Bakhuzen hebben opgegeven. 
Die bijeenkomst in De Gearte vindt plaats op 9 mei om 19.30 uur. De betrokkenen hebben daarover bericht  
ontvangen per email. Ook zijn daarbij al een aantal stukken toegestuurd.

We willen de projecten coördineren vanuit een coördinatieteam, waarin ook Dorpsbelang participeert.  Inmiddels 
is een aantal mensen uitgenodigd op 13 april om dit idee vorm te geven, dus let op de terugkoppeling daarvan 
op www.bakhuizen.nl en op Facebook.  Het Coördinatieteam Beter Bakhuzen, ofwel het COBB heeft, denken wij, 
vooral de taak om de integrale benadering van de diverse projecten te bewaken; Dat is bijvoorbeeld van belang 
bij het vinden van financiering en bij het benaderen van gemeente en andere uitvoerende partijen. Ook zal de 
interne en externe communicatie vanuit het COBB worden gecoördineerd. Belangrijk is daarbij Imago en PR!!  
De projectgroepen zijn overigens zelfsturend.
Op 13 april wordt deze aanpak besproken en de bijeenkomst van 9 mei voorbereid. 

Bestuur Dorpsbelang BMR, 31 maart 2016
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Avontuur van Anne Molenaar
Anne Molenaar (die man met de collie) krijgt in dienst een buitenkans.

Afgelopen zomer was er een dienstmaat, Frans, 
en zijn vrouw Thea op bezoek bij mij in Bakhuizen, 
waarbij natuurlijk veel oude avonturen uit die tijd  
opgehaald werden. Frans wist nog dat ik alles inder-
tijd opgeschreven had en vond dat ik daar wat mee 
moest doen. Vandaar dat er hier in de Op ‘e Hichte 
wat te lezen staat.

Toen ik in 1965 mijn dienstplicht moest vervullen 
moest ik daarvoor naar Vught. Halverwege mijn  
opleiding (voor de infanterie -ook wel ‘bloemkoolhap’ 
genoemd) hoorde ik dat we ook konden kiezen om 
naar Suriname te gaan. Dat betekende dat je daar 1 
jaar zou zitten en dan kwam de bootreis heen en terug 
er nog bij. Daarmee werd de diensttijd 18- in plaats 
van 16 maanden.
Nou, dat wilde ik wel! Waarom? Dat is natuurlijk voor 
ieder persoon weer anders. Als jongen las ik graag 
boeken over de tropen. Over Oost Indië en zo. Dat 
was altijd avontuurlijk; het had iets geheimzinnigs. Dat 
lokte mij aan.
Er moest wel een eindeloze stapel papieren voor  
ingevuld worden, onder andere door de gemeen-
te en mijn ouders. Hiervoor moest ik naar huis om 
daar iedereen te vragen en achter de broek te zitten 
om die formulieren in te vullen. Omdat je in die tijd 
als dienstplichtige militair maar eens per twee we-
ken vrij reizen had duurde het even voor ik dat voor  
elkaar had.
Daardoor leverde ik de ingevulde formulieren te laat 
in. Hoewel ik vond dat ik erg mijn best had gedaan 
werd mij botweg meegedeeld dat ik te laat was en dus 
niet mee kon.
Ik was verbijsterd en ging uitgeblust in mijn kamer op 
mijn bed zitten, leeg.
Er was appèl, maar ik ging daar niet heen. 
De sergeant van dienst kwam mij zoeken en hij had 
blijkbaar begrip voor mijn situatie, want het lukte hem 
om dezelfde papieren wèl geldig te laten verklaren!
Dat was fantastisch!

Enige tijd later gingen we op een zondagavond 
in Roermond, waar de kazerne stond waar de  
Surinamegangers hun opleiding kregen, ‘de stad 
in’. Wat natuurlijk neerkwam op ‘de kroeg in’. In 
die kroeg was het zeer gezellig en het bier smaak-
te daar erg goed, zo goed dat ik het de volgende  
ochtend nog overal voelde zitten.
Daar werd natuurlijk geen rekening mee gehouden (of 
misschien juist wel?): we moesten drie rondjes om het 
voetbalveld hardlopen.
Het ging zeer moeizaam, er zaten hamertjes in mijn 
hoofd en de rest van het lijf voelde ook erg onbestemd. 
Dus ik deed mijn buitenhelm af, die ontzettend zwaar 
was, en liep gewoon achter de rest aan; hardlopen 
lukte echt niet.
Luitenant Pijl, die ons die ochtend drilde, riep toen: 

“Molenaar, als jij denkt zo in Suriname te komen, kun 
je het wel vergeten!”
Nou, dat hoefde hij geen twee keer te zeggen:  ik zet-
te mijn helm weer op, haalde de hele groep die ver 
voor mij liep weer in en finishte zelfs met 100 meter  
voorsprong! 
De volgende dag vroeg die luitenant wèl of ik  
misschien ook wapenhersteller wilde worden. Dat wil-
de ik wel. Het betekende dat ik twee maanden langer 
opgeleid moest worden en wel in de Kromhout kazer-
ne in Utrecht. Daar was het niet prettig.
Als voorbeeld van de sfeer daar herinner ik me de 
‘vouw in het uitgaanstenue’. Omdat ik een keer  geen 
‘correcte vouw in het uitgaanstenue’ had gestreken, 
mocht ik dat weekend niet weg. De week erna deed 
ik natuurlijk bijzonder mijn best om de scherpste vouw 
ooit te creëren.  Bij de inspectie van de vouw tilde ik 
de bovenkant van mijn broek nog strakker omhoog, 
om mijn kunstwerk nog beter uit te laten komen voor 
de luitenant. Het was goed genoeg!
Gelukkig wist hij niet dat, toen ik bij het uitvoeren van 
deze belangrijke taak even naar de wc moest, ik het 
zware, hete strijkijzer nergens anders kwijt had ge-
kund dan op de vloer. Toen ik terugkwam was hij er 
een halve centimeter in weggesmolten…..

Naast alle gewoontes en manieren die hoorden bij 
de dienstplicht in die tijd was er ook nog het thuis-
front. Omdat Bakhuizen zo moeilijk te bereiken was 
’s avonds, mochten wij vrijdags een uur eerder weg 
dan de anderen. Dan zetten we alles op alles om voor 
negen uur in Balk te komen om de laatste ‘ZWH’-bus 
naar Bakhuizen te halen. Er reden bijna geen auto’s 
in die tijd, dus als je te laat was….. Ik zie mezelf nog 
lopen, een keer, door de sneeuw, met mijn weekend-
tas, om zo om elf uur ’s avonds mijn ouderlijk huis aan 
de Rysterdyk te bereiken.

Ook als er iets gebeurde, duurde het veel langer voor-
dat je dat wist en ook veel langer voordat je ergens 
kon zijn. Helemaal toen we  in Suriname zaten. Het 
was daarom toen ook heel moeilijk te bevatten dat 
Bennie  van der Wal en Ynte Kuipers verongelukt wa-
ren. Meegedeeld per brief weken later. Wat zat ik toen 
ver weg..
Andere tijden andere normen, vooral in communicatie 
en afstand-tijden.
Maar ik was pas negentien en had nog mijn heel le-
ven voor me en mijn tijd en Suriname met twee keer 
de bootreis zijn me na vijftig jaar nog altijd als een 
goede herinnering bijgebleven. Ik had het zeker niet 
willen missen!
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DODENHERDENKING 2016

“Al blijft ons één nauwe straat, waardoor we mogen gaan, boven die straat staat nog steeds de  
héle hemel”   
                                        

            { Etty Hillesum (Middelburg 1914 – Auschwitz 1943), citaat 21 juni 1942 }

Hoeveel moed spreekt er uit die ene zin, gesproken door een tengere Joodse vrouw levend midden in de Tweede 
Wereldoorlog in Amsterdam en later in Westerbork, voordat de trein haar naar Auschwitz bracht. 

Hoewel de bezetter haar vrijheid beperkte, net als van alle Joodse mensen, richtte ze zich op datgene waar 
hij niet aan kon komen, haar gedachten, die zij uitsprak in haar geschriften. Zelf kwam ze niet uit Polen  
terug, maar haar woorden heeft ze ons nagelaten; die zullen we koesteren.

Op 4 mei zullen we haar gedenken en met haar al die andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, solda-
ten, verzetstrijders en al die miljoenen onschuldige mannen, vrouwen en kinderen. 
Daarnaast zullen we de slachtoffers gedenken, die vielen bij latere ongeregeldheden en vredesmissies overal ter 
wereld. Ook zij vielen voor de vrede en vrijheid van anderen, net als onze vliegers hier op ons kerkhof.
Laten we vervolgens denken aan al die vluchtelingen, die opgejaagd en van huis en haard verdreven  
ergens rust en vrede proberen te vinden, hopelijk brengen onze Europese leiders gezamenlijk een oplossing.

Ook deze keer zullen kinderen van basisschool de Toekomst bloemen leggen en hun gedichten zeggen bij de 
graven. En wanneer we twee minuten stil zullen zijn, zullen we even naar Etty’s ‘héle hemel’ kijken en bedenken 
dat we vrij zijn.

Programma

18.00 Vlaggen halfstok

19.00 Klokgelui

19.30 Samenkomst in de St.Odulphuskerk met orgelspel van Wim Schuil en een inleiding 

  van pastor Huiting.

19.45 Begeleid door klokgelui, stille tocht naar de graven van de vliegers, waarbij 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 Klok slaat acht uur; vervolgens twee minuten stilte.

20.02 Wilhelmus (eerste en zesde couplet) en vervolgens wordt het Engels, Canadees en

  Australisch volkslied worden gespeeld m.m.v. Euphonia.

 - Aansluitend kranslegging en toespraak door vertegenwoordiger van het gemeentebestuur.

 - Kinderen van basisschool ‘De Toekomst’ leggen bloemen en lezen eigen gedichten.

 - Gelegenheid voor anderen om bloemen neer te leggen.

 - Afsluitend woord namens 4 mei-comité. 
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‘(s)expositie – Dieren doen het zo!’ 
Nieuwe tentoonstelling Mar en Klif 

OUDEMIRDUM – Het voorjaar hangt in de lucht! Veel dieren krijgen ‘voorjaarskriebels’ en gaan op zoek naar 
een partner om zich voort te planten. Maar hoe doen ze dat? In Bezoekerscentrum Mar en Klif maken kinderen 
en volwassenen in de tentoonstelling, genaamd ‘(s)expositie – Dieren doen het zo!’ kennis met de fascinerende 
wereld van voortplanting bij dieren. 

Wat zijn de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes? Hoe versieren dieren elkaar? Hoe moeten egels zich 
voortplanten met al die stekels? Hoe ziet een embryo van een koe eruit? Is elk ei hetzelfde? En wie zorgt er voor 
de jonkies? Kinderen en hun (groot)ouders ontdekken de antwoorden op al deze vragen, en nog veel meer, tijdens 
een bezoek aan de expositie.

Kom vanaf 26 maart naar Bezoekerscentrum Mar en Klif om samen met uw (klein)kinderen een kijkje te nemen in 
de wondere wereld van de voortplanting.
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Hielendal op ‘e hichte fan ‘e  Frisian Polo Trophy

In het kort: op 16 februari werd bekend gemaakt dat 
er op 10 en 11 september op ‘landgoed Rijs’ een  
polo-tournooi gehouden zal worden. Daarvoor wordt 
daar in mei 5,5 hectare weiland geschikt gemaakt voor 
polo-veld.

16 febrewaris wie de redaksje fan Op ‘e Hicht noege by 
de Kick off fan ‘e Frisian Polo Trophy.
Dat wie op ‘Landgoed Rijs’. Dat blykte de pleats te wê-
zen dêr’t foarhinne de femylje Berger buorke.
Tige nijskjirrich tôch jimme redaksjelid der hinne.
Der stiene oeral oranje buordsjes mei ‘Frisian Polo  
Trophy’,  dat it koe hast net misse. 
It barde yn ‘e skuorre: dêr waarden we hertlik en su-
persjyk ûntfongen troch in echte butler.  Der wie kofje, 
tee  en lekkers, in musykduo en in slokje mei flauwbyt 
nei.
Opperspreekstalmeester Peter Boomsma stelde mins-
ken foar en lei de ferbânnen út.
 Ule Haarsma, dy’t gek is fan ‘e hynstersport en eige-
ner fan ‘Landgoed Rijs’ en it bedriuw Hoekstra & Hoek-
stra, dat ‘events’ organisearret. Dy woene dat er es wat 
bisûnders gebeure mocht op dat plak. Polo is natuerlik 
wol aardich bisûnder!

Wat ha je nedich foar in polotoernooi? 
Neist natuerlik de spilers en de hynders, moat der om 
hinne nogal wat barre. De basis dêr foar is lein mei:
- in fjild fan 5,5 hectare mei romte foar públyk dêr 
 om hinne: landgoed Rijs fan Ule Haarsma
- in organisaasje om alles der omhinne te regeljen:
 Hoekstra&Hoekstra events-buro
- in hoofdsponsor: Lume Paulusma mei syn 
 bedriuw Speedbooks
- in toernooidirekteur: Aki van Andel, in Nederlâns
 ke top-polospiler
- in ‘comité van aanbeveling’: 
 Arie Aalberts  - âld boargemaster fan de Fryske
 Marren, Aki van Andel, Cees Rozemond –âld
 foarsitter fan it Fyske Hynderstamboek en Jort
 Kelder – fan ‘e tillevyzje (mar net oanwêzich).

Wat kinne we op Riis ferwachtsje?
Yn maaie wurdt in stik fan de grûn fan ‘Landgoed Rijs’ 
draineerd en ophege, sadat it geskikt is foar in polofjild. 
Dus drokte mei mesines dêr yn it lân.
Op 10 en 11 septimber 2016 sil it earste  polotoernooi  

dêr  plak fine. Dus drokte fan minsken, hynders en alles 
wat der mear by heart.
We binne benijd!

Spoedkursus Polo
Ik tink dat de measte minsken, lykas my, net al te fol-
le ferstân fan polo hawwe, dêrom hjirûnder efkes in 
‘spoedkursus’:
Skiednis.
Al yn 900 foar Christus wurdt der polo spile oan it hof 
by de Meden en de Perzen. Sels troch de hofdames! 
Fan dêr út kaam it yn India telâne. Doe’t de Ingelsen  
India kolonisearren namen se it polospyljen oer en sa 
is it dizze kant útkaam.
It wurd in no protte spile yn Argentinië en yn Europa 
foaral yn Ingelân en Spanje.
Yn it Noarden fan Nederlân hat noch nea in polotoer-
nooi west.

Regels.
It fjild is ûngefear 5,5 ha. (274 m x 183 m). De doe-
len binne 7,5 m breed. Twa teams fan elts 4 spilers op 
hynders pebearje mei in lange stok in bal yn it doel te 
krijen.
Se spylje perioades fan 7,5 minuten, in chukka’s. Nei 
eltse chukka moat eltse spiler op in nij hynder, want in 
hynder mei mar ien chukka spylje. Sa! No kinne we der 
allegearre mei fatsoen hinne yn septimber!
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Gearte ni js

16 april 2016 
Kabouter volleybal
Aanvang: 10.00 uur

20 april 2016 
Algemene ledenvergadering Gearte
Voor alle verenigingen en gebruikers
Aanvang: 20.00 uur

23 april 2016 
Grandioze Bingo
Aanvang: 20.00 uur

27 april 2016 
Beachvolleybaltoernooi van SBF
Voor alle buurten
Aanvang: 13.00 uur

9 mei 2016 
Better Bakhuzen Gaat Voort
Vervolg op bijeenkomst 24 februari jl.  
Aanvang: 19.30 uur

31 mei 2016 
Gezellige dag georganiseerd door Thuiszorg 
i.s.m. Thuishotel
Voor alle geïnteresseerden
Programma: informatie Thuiszorg, proeverij ‘Van 
Smaak’ en als afsluiting ‘leugenbank sketches’ 
door twee vissers-vrouwen wachtend op de leu-
genbank op hun mannen.  
Van 10.30 tot 14.30 uur
Kosten: € 7,50 voor cliënten Thuiszorg / € 10,00 
voor niet-cliënten Thuiszorg

AGENDA

NL Doet
Op verschillende plekken in ons dorp waren vrijwilligers op zaterdag 12 maart actief tijdens NL Doet. En zo ook bij 
De Gearte; maar liefst 30 enthousiastelingen staken de handen uit de mouwen om ons dorpshuis en de pleinen 
weer wat fraaier te maken! En het resultaat mag er zijn! Als bestuur kijken we terug op een gezellige, nuttige dag 
en langs deze weg willen we alle helpers nogmaals bedanken voor hun enorme inzet tijdens NL Doet. 
NL Doet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Het bestuur had de Gearte hiervoor opgegeven en kreeg 
van het Oranje Fonds een bedrag van € 400,-- wat geinvesteerd wordt in de tuinen rond de Gearte. Helaas kon 
dit vanwege ziekte op 12 maart niet opgepakt worden, dus dat volgt nog op een later moment. 
Maar onder leiding van Sietze de Boer (coördinator buitenschoonmaak) en René Glashouwer (bestuurslid) heeft 
er een grote voorjaarsschoonmaak plaats gevonden. Zo werden de daken mosvrij gemaakt, goten en krimpen 
geleegd, boeidelen en goten schoongemaakt, afval opgeruimd en afgevoerd, struiken en bomen gesnoeid, tuinen 
geschoffeld, tegelpaden aangelegd en het hekje gerepareerd. Kortom, er is een berg werk verzet op deze dag 
zodat alles weer spik en span is! 

Jaarvergadering Gearte
De jaarvergadering voor alle gebruikers en verenigingen is gepland op woensdag 20 april en start om 20.00 uur. 
De uitnodiging en agenda is inmiddels verzonden. Wij hopen dat weer veel gebruikers en verenigingen aanwezig 
zijn, want we willen ook graag stil staan bij de toekomst van de Gearte… een belangrijk onderwerp voor iedereen!    

Coördinator ‘klein onderhoud’ gevonden
Inmiddels is de functie ‘coördinator klein onderhoud’ ook ingevuld en wel door Gerard de Leeuw. Sinds kort 
wonen Gerard en zijn vriendin in Bakhuizen. Gerard heeft veel ervaring in de bouw en wilde graag iets voor ons 
dorpshuis doen. Heel fijn dat nieuwe dorpsgenoten op deze wijze hun steentje willen bijdragen! Langs deze weg 
willen we Gerard alvast bedanken dat hij ons als bestuur helpt en versterkt; we kijken uit naar een mooie en 
vruchtbare samenwerking!    

Wifi in de Gearte
Op dit moment wordt er in de Gearte nog hard gewerkt aan het optimaliseren van de wifi. Het oude wifi systeem 
wordt namelijk vervangen door ‘hotspots’ in het gehele gebouw. Een ‘hotspot’ is een plek waar draadloze internet-
toegang wordt aangeboden. Hierdoor kan straks iedereen gebruik maken van een draadloze internetverbinding. 
Waar je ook bent in de Gearte... je hebt dan altijd toegang tot internet… eindelijk de 2.0 versie van de Gearte ! 

Bestuur: Jirry Bruinsma (voorzitter), René Glashouwer, Julia Reekers, Robert Terpstra, 
 Margriet & André van der Weij, Liesbeth Wijnia.
Beheerder: Sietske Terpstra (telefoonnummer: 06 – 13060479 / email: beheerder@degearte.nl)
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De Gouden Koets

voor de kids

Op 13 en 20 febrewaris spile tenielferiening Sint Martinus it stik ‘De Gouden Koets’.
Op beide jûnen wie de grutte seal yn ’e Gearte moai fol mei públyk. En de minsken dy’t der wiene ha der beslist 
gjin spyt fan hawn!
Sa hawwe se in stel fan harren doarpsgenoaten op in hiele oare wize kinnen leard yn in prachtich ‘ûndoarps’ 
dekôr: in binnenplak fan in appartemintecompleks yn near sim-
merwaar.
Fan in tal froulju, en ek fan Andries, wisten we net dat se sa yn- en 
yn gemien en achterbaks wêze koene. 
Ek nea witten dat Mark sa’n bân mei de natoer hie! Efkes wat 
stinne, wat sjonge en wat dûnsje en dêr barst al in tongerbuie los! 
We ha in kant fan Tjitte sjoen dêr’t gjinien fan wist dat er dy hie. 
We hoopje fan herte dat Joke yn it echte libben  har bern net sa 
hoecht by te kleurjen mei memmeleafde en we ha ús fernuvere 
oer de debutant fan dit jier: hoe koe Bastiaan sa goed in ta de 
teannen út bedoarne jonge spylje?
It set je oan it tinken. Wêr helje se harren ynspiraasje wei?
Mar no even sûnder gekheid: we hiene in prachtige jûn, de wille dy’t se mei elkoar hawn hawwe spatte der ôf! 
Kompliminten foar spilers, regisseur, dekôrbouwers, kap- en smynksters, ynstekster en ljocht en lûd.
Oan’t oare jier!

Tryntsje  Stienstra
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NL Doet op zaterdag 12 maart

Dit jaar heeft de OV onze school De Toekomst aangemeld voor NL Doet. Onze aanvraag werd al snel goedge-
keurd en voor de geplande klussen kregen we het mooie bedrag van € 400,-- op onze rekening gestort. 
Zaterdag 12 maart jl. konden de handen uit de mouwen. Zo’n 15 ouders en teamleden waren aanwezig om aan 
de slag te gaan met de geplande klussen. Op verschillende plekken werd hard gewerkt om het plein weer netjes 
te maken. 
Het volgende is gedaan:
Bakken om moestuinen achter school geplaatst en opgevuld met nieuwe zwarte grond
Struiken verplaatst, geschoffeld, geharkt, gras gezaaid
Houtsnippers verspreid rond de heggen en boom 
Ook onze nieuwe dorpsgenoot Biniam van de Gaastwei kwam mee klussen! We kijken terug op een gezellige 
en nuttige dag, waarop we mooi wat hebben kunnen doen om het schoolplein weer aantrekkelijker te maken. De 
foto’s geven een impressie van de dag en het resultaat.
Namens de OV en basisschool de Toekomst willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp.
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GIDSEN BAKHUIZEN

Heitje voor karweitje was voor ons dit jaar wederom een groot succes!
Wij willen iedereen dan ook hartelijk bedanken die de Gidsen een warm hart toe draagt.
De meiden gingen op ‘goede vrijdag’ bij de inwoners van bakhuizen, mirns, rijs en hemelum langs om klusjes te 
doen voor een ‘heitje’. Ze waren zeer enthousiast. Aan het eind van de dag werd de balans opgemaakt, terwijl 
de meiden niet uitgepraat raakten over hun belevenissen van die dag.
Geweldig!

                      Wij kunnen U bekend maken dat er een bedrag is opgehaald van:

€ 975,50

Allemaal hartelijk bedankt, namens de leiding en gidsen.

Beste mede-buurtbewoners,

Weer eens iets over het oud papier. En dan met name over het ophalen ervan. Het oud papier levert nog 
steeds mooi geld op en de vrijwillige ophalers doen het (over het algemeen) met plezier. Het is wel gezellig, 
je komt ’s ergens, en de koffie in de voetbalkantine kan er ook wel mee door. Maar wat steekt is hoe het spul 
soms bij de weg is gezet. In de meeste gevallen goed en netjes in een doos, met een touwtje er omheen of 
anderszins goed gebundeld. Dan is het goed werken en mooi stapelen in de kar. 
Anders is het wanneer lege dozen naast een hoop losse kranten liggen, waarschijnlijk in de veronderstelling 
dat e.e.a. door de vrijwilligers wel even wordt gecombineerd tot handzame eenheden. 
Of wanneer de overdatumse yoghurt of andere ranzige vloeistof over de handen loopt bij het oppakken van 
iets wat er uit ziet als een klaar gezette voorraad papier. Niet lekker. En, dat zult u begrijpen, ook niet de be-
doeling. Lege verpakkingen drinken of zuivel horen niet bij het oud papier. Hier zit kunststof of aluminium in 
verwerkt en dat hoort gewoon bij het huisvuil in de grijze container. 

De vrijwillige ophalers rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt.

Oud papier !!!!
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“Bergentocht tegen Kanker” 

Sinds augustus 2015 staat het leven van ons gezin en alle mensen om ons heen op zijn kop. Bij Piet werd een 
grote tumor in zijn hoofd gevonden. Hij is hiervoor geopereerd en tot onze grote blijdschap kon de tumor in zijn 
geheel verwijderd worden. Daarna kwam het slechte nieuws; de verwijderde tumor was van zeer kwaadaardige 
aard. Dit betekent dat de kans reëel is dat op een dag, deze tumor de kop weer op gaat steken. Om dit zoveel 
mogelijk tegen te gaan is Piet in de herfst 6 weken lang bestraald en moest hij daarnaast chemokuren ondergaan. 
Deze kuren gaan nog tot de zomer door. Tot nu toe zijn de scans steeds goed gebleken en Piet voelt zich naar 
omstandigheden best goed.

Op zondag 26 juni 2016 doen wij mee aan de 3e editie van Bergentocht tegen Kanker. Dit is een initiatief van de 
Stichting STOP Hersentumoren. Het doel van deze sponsorloop is om zoveel mogelijk geld in tezamelen om on-
derzoek naar hersentumoren te fi nancieren. Ons team bestaat momenteel al uit 46 personen welke zich allemaal 
sportief gaan inzetten tijdens de Bergentocht. Er zal gelopen, gewandeld en gefi etst worden. Wij fi etsen of lopen 
over één of meerdere “bergen” die deel uitmaken van de schitterende Utrechtse Heuvelrug. Denk bijvoorbeeld 
aan de Amerongse Berg (6,8%), de Grebbeberg (6,5%), de Thijmse Berg (6,3%), de Plaggeberg (6%) en de Don-
derberg (5,7%). De hoeveelheid “bergen” die we bedwingen is afhankelijk van de gekozen afstand. Hoe langer 
de afstand, hoe meer bergen!

Het geld dat wordt ingezameld wordt voor de volle 100% besteed aan onderzoek naar hersentumoren. Er is na-
melijk een groot tekort aan geld voor onderzoek. Het verbeteren van de behandelingen voor hersentumorpatiën-
ten doet de Stichting STOP Hersentumoren niet alleen, ze werken samen met alle universitaire ziekenhuizen die 
hersentumoronderzoek doen en hebben veel contacten met buitenlandse ziekenhuizen. Voor meer informatie, 
zie ook www.stopHersentumoren.nl of www.Bergentocht.nl. Stelt u zich toch eens voor dat ze kanker 
in de hersenen kunnen genezen. Dit zal waarschijnlijk ook een grote stap voorwaarts zijn in de genezingskansen 
van alle kankersoorten! Dat zou toch fantastisch zijn. 

Mogen wij ook op uw steun rekenen? Wij willen u vragen om een (klein) bijdrage, zodat we met z’n allen een 
recordbedrag voor dit goede doel kunnen ophalen!
Doneren kan via de actiepagina 

w w w . b e r g e n t o c h t . n l / t e a m / P i e t & C o 

Wij hopen met onze betrokkenheid bij dit initiatief bij te dragen aan een leven waarin kanker geen dodelijke ziekte 
meer is.  

Via deze weg willen wij alle mensen die het afgelopen half jaar om ons heen zijn gaan staan en die zo ontzettend 
met ons meegeleefd hebben, enorm bedanken. 
Alle bloemen, attenties, bezoekjes, kaartjes en berichtjes waren overweldigend. 
Dit heeft ons heel veel goed gedaan.

Met vriendelijke groet, 

Piet, Annet, Sil en Jesse van der Wal 
Team Piet&Co, namens Stichting STOP Hersentumoren
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NIEUW LOGO BMR

Design

Al jarenlang staat het logo van BMR prominent op het briefpapier, de Op ‘e Hichte krant, 
website en affiche’s.

Tijd om kleur toe te voegen en de lijnen strakker te maken.

In ons vernieuwde logo zijn de oorspronkelijke vormen bewaard gebleven, 
zodat Bakhuizen, Mirns en Rijs goed herkenbaar blijven. 

De drie kleuren staan symbool voor:

Bakhuizen (St. Odulphus kerk): rode kerk
Mirns (klokkestoel): IJsselmeer blauw
Rijs (vredestempeltje): groene bossen
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Carnaval 2016

Dit jaar was het carnaval erg vroeg al in de eerste 
week  van februari. 

Voor ons begon het dit jaar nog eerder. De laatste 
dag van januari zondag de 31e ging Prins Pietorius 
den Urste met een paar van zijn hofhouding naar 
Sneek voor de receptie van Prins Sander de Eerste 
en Jeugdprinses Noa van de carnavals vereniging “ 
De Oeletoeters”. Maar voordat ze afreizen werd er 
eerst de tijd genomen om het eerste (voetballen) van 
Bakhuizen aan te moedigen. In de pauze vertrok de 
Prins naar Sneek.  We werden officieel ontvangen en 
legden vele contacten met andere verenigingen.  De 
aftrap was begonnen.

Op vrijdag 5 februari begon het feest in Bakhuizen 
op school. Dit jaar had school het thema: “Beroepen” 
uitgekozen. Er waren weer leuke activiteiten geor-
ganiseerd op school. Prins Pietorius kwam met de 
Senaatsleden ( dit zijn mensen die ooit zelf Prins of 
Prinses zijn geweest) langs. Na de modeshow die per 
groep werd gehouden kneep  Prins Pietorius er even-
tjes tussen uit om een boekje op de peuter voor te le-
zen. Dit ivm de Nationale Voorleesdagen. Dit was een 
groot succes, de peuters hebben genoten. Op school  

aangekomen deed  Prins Pietorius nog met de ver-
schillende spelletjes mee en mocht daarna in de Jury 
zitten van: “ Bakhuizen Got Talent”.

’s Avonds gingen de deuren open van het Swal-
kershús. De kinderen van groep 5 t/m 8 en “stappers 
fan straks” waren hier welkom. Er was weer een mooi 
programma in elkaar gezet. En door het enthousias-
me van de  groepen, werd het weer een fantastische 
avond. De Jeugdprins Jesse B. Den Urste en zijn 
hofhouding waren van de partij. En hielden de sfeer 
er goed in. Er werd geplaybackt, jongens tegen de 
meisjes gedaan en natuurlijk modeshow gelopen. 
Daarnaast werd er te gekke muziek gedraaid door DJ 
Tropical. En werd er vrolijk gedanst en gehost.

Om 22. 00 uur stonden de deuren open voor de Stap-
pers van nu en toen.  Het thema was “Sinne, Supe, 
Swalkerhus! Om 22.30 uur barstte het zomerfeest los! 

Wat een mensen waren er! Jong en oud. Het werd 
een zeer super geslaagde avond, met heel veel ple-
zier!

Zaterdag 6 februari

Hieperdepiep Hoera!  Prins Pietorius is jarig! Feest-
je…..met taart!

Om half 2 begon de optocht. Wat hadden we dit jaar 
toch vele hele mooie vervoersmiddelen. Dit zag er 
geweldig uit. En dit jaar was de optocht nog gekleur-
der. Zoals elk jaar gaat Euphonia voorop en zijn ze 
allemaal verkleed. Daarachter de kar met dit jaar wel 
iets heel bijzonders! Een vrachtwagen, deze werd 
bestuurd door  een heerlijke vlam met rood haar,  

genaamd Sibbelstje Sikkes. En dan de optocht met de 
kinderen…. zooo kleurrijk  dit jaar, en met hele mooie 
versierde voertuigen, het wordt ieder jaar steeds meer 
en steeds mooier!! Helemaal TOP!!! Want de volwas-
sen hadden ook hun best gedaan om een gekleurd 
hoedje op te zetten. Een gekleurde bloem in het haar. 
Een gekleurde sjaal. Je werd er gewoon blij van! 

Bakhuizen werd omgedoopt tot Bokkedam, door de 
Lokale burgemeester Veltman. In De Gearte werd 
het één groot feest. Modeshow,  voorlezen, drinken, 
uitbeelden door de raadsleden en de kinderen raden 
wat het is en natuurlijk heel veel dansen op de muziek 
van DJ Tropical (Dennie Kuipers)
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Carnaval 2016

’s Avonds barste het feest los in het Syltsje.  Met het 
thema: “ Sinne, Supe, Syltsje”. 
Maar  Prins Pietorius had eerst nog een  even ge-
volleybald.  De afslag bij het eerste!! Er zaten prach-
tige acties bij. Hij heeft talent zeiden de sportman-
nen. Rond de klok van 12 werden de Joker ( iemand 
die een blunder heeft gemaakt buiten de carnavals  
vereniging ) en de Bokkepeal  (iemand die een blun-
der heeft gemaakt binnen de carnavals vereniging)
bekent gemaakt. Het feest ging nog in de late uurtjes 
door.

Zondag 7 februari  was er een carnavalsdienst in 
de St. Odulphus kerk.  Pastor Huiting had er een  
speciale dienst van gemaakt. Het thema in de dienst 
was Oars as oars. Pastor  Huiting zelf kwam op in een 
berenpak. Fantastisch. De dienst werd ondersteund 
door het Shanty Koor. Mooie liederen brachten zij ten 
gehore.
’s Avonds ging de reis eerst met zijn allen naar de  
chinees en van daaruit met zijn allen naar Creil. Dit 
ging er hillarisch aan toe……

Eind februari ging Prins Pietorius den Ursten met een 
paar van zijn hofhouding naar de jongste inwoners 
van Bokkedam. Hester Zecchin werd op 26 november 
2015 geboren. De trotste ouders zijn Klaske Veldman 
en Marcello Zecchin.

Al met al een echt  prachtig jaar van Prins Pietorius 
den Urste en Jeugdprins Jesse B. den Urste.

Carnaval 2016!

Dank u allen voor u steun ivm de Bokkenpoten actie 
in januari. Mede dankzij u hebben we een prachtig 
feest gehad voor jong en oud!
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Mariahof bakhuizen is een 24-uurs woonlocatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Naast de 

dagelijkse dingen hebben de bewoners van de Mariahof ook activiteiten en afspraken buitenshuis zoals; sport, 

familiebezoek, muziekactiviteiten, therapie bezoeken enz.

Mocht je tijd hebben en het je leuk lijken om af en toe iets voor ze te kunnen betekenen dan zijn we op zoek naar 

jou!! We zijn voornamelijk op zoek naar rijvrijwilligers, maar lijkt het je leuk om een activiteit te organiseren dan 

kan dit natuurlijk ook.

We beschikken over een auto op de locatie, rijden in eigen auto (tegen km- vergoeding) is ook mogelijk. 

Voor vragen kunt u terecht bij het aanspreekpunt voor vrijwilligers:

Diana de Groot- Meeter 

Tel: 0514-581923

E-mail: d.groot-meeter@reik.nl

Aanwezig op locatie:  Donderdag  9.15-16.00 uur.

THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

Team Bakhuizen en Oudemirdum van Thuiszorg 
Zuidwest Friesland organiseren in samenwerking met 
Thuishotel een gezellig samenzijn in MFC “de Gearte” 
te Bakhuizen op 31 mei 2016 .

Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige dag met 
o.a. informatie over Thuiszorg , gratis maaltijdproeverij 
en voor de middag leuke sketches over het leven voor 
1932 toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was.
De koffie en thee staat klaar!

Nadere info volgt via medewerkers van de Thuiszorg .
Kosten leden Thuishotel 7,50 euro en niet leden 10,00 
euro.

Tot ziens op dinsdag 31 mei a.s.!

Hilda Berkenpas en Catharina van der Veer
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MUZYK & SA
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STICHTING BAKHúSTER FEEST

Stichting Bakhúster Feest
organiseert Beachvolleybal 
woensdag 27 april

Locatie : In de tuin achter de Gearte
Datum : woensdag 27 april 2016
Aanvang : 13.00 uur
Opgave teams :  via eigen buurt
Leeftijd : buurtteams vanaf 16 jaar 
  + een aparte klasse voor jongeren van 12 t/m 15

Voor de kleinsten :  Een springkussen (op eigen risico betreden)

Tijdens en na afl oop: Muziek, een hapje en drankje.
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Adres- en andere wijzigingen.

De redactie en ledenadministratie wordt er heel blij van als u uw nieuwe 
adresgegevens, e-mail of bankrekeningnummer, (ook) aan ons doorgeeft. 
Het stoppen van een lidmaatschap van BMR, en daarmee het abonnement op  
Op ‘e Hichte, door een verhuizing naar een andere streek of om andere  
redenen horen wij ook graag van u.

Namens de redactie en Dorpsbelang BMR,
Bram Boehlé (penningmeester en ledenadministratie) 
tel.: 06 532 630 93 
email: dorpsbelangbmr@gmail.com

organiseert op
woensdag 27 april 2016 Beachvolleybaltoernooi  

voor de buurten
vrijdag 24 juni 2016 een viswedstrijd voor de jeugd

zaterdag 29 oktober 2016 een Bonte Avond
 

noteer deze data op jullie kalender!!

STICHTING BAKHúSTER FEEST

EHBO Afdeling Bakhuizen

Een ongeluk zit in een klein hoekje………………………….
Weet u wat te doen, als……………………………
U heeft er altijd al eens aan gedacht, maar het is er nooit van gekomen.
Een EHBO diploma behalen.
Bij voldoende opgave start er in het najaar van 2016 weer een EHBO opleiding
bij de EHBO vereniging van Bakhuizen.
Opgave voor 1 mei 2016 bij:  Peter Tjalma
                                                    Bakwei 10 A
                                                    8574 TC Bakhuizen
                                                    Tel. 0514-582272                      
                                                    Email: p.tjalma@kpnplanet.nl
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DE AVOND4DAAGSE STAAT WEER VOOR DE DEUR

Auti Kids middag!

 

Ieder jaar organiseert Sportfederatie BEO de Avond4daagse in Bakhuizen. Dit jaar vindt de Avond4daagse plaats 
op 23, 24, 25 en 26 mei aanstaande. Ook weer van de partij?

Veel basisschool leerlingen doen ieder jaar mee aan de Avond4daagse. Ook dit jaar verwacht de organisatie 
weer honderden leerlingen uit de omgeving, die tijdens de Avond4daagse gezellig met elkaar op pad gaan.
Maar de Avond4daagse is niet alleen voor de jeugd, maar juist voor álle wandelliefhebbers. Bakhuizen leent zich 
door de omgeving natuurlijk erg goed voor mooie routes, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Afstanden
De Avond4daagse kent 3 verschillende afstanden, namelijk 5, 10 en 15 kilometer per avond. De meeste deelne-
mers kiezen voor 5 en 10 kilometer. Maar, de vier routes van 15 kilometer zijn ook zeker goed te doen voor wat 
meer geoefende wandelaars.
Startplaats en tijden
De Avond4daagse start iedere avond bij De Gearte. De deelnemers aan de 10 en 15 kilometer kunnen al om 
17.30 uur starten. De deelnemers aan de 5 kilometer starten om 18.00 uur. 
Meedoen?
Het inschrijven van de leerlingen loopt zoals voorgaande jaren via school. De leerlingen worden hierover apart 
geïnformeerd. Kinderen die niet in Bakhuizen op school zitten en andere wandelliefhebbers kunnen zich op de 1e 
avond (maandag 18 mei) melden bij de inschrijfbalie in De Gearte. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon 
voor 4 avonden. 

AIC FRIESLAND

Het AIC Friesland wil graag een leuke middag organiseren voor kinderen en jongeren, in de leeftijd van  
6 jaar tot 16 jaar. Het gaat specifiek om kinderen met een autistisme spectrum stoornis zonder een verstandelijke 
beperking.
We organiseren dit in samenwerking met boerderijrecreatie van de familie Holtrop te Delfstrahuizen. www.boer-
derijrecreatie.nl
Zij hebben een boerderij met heel veel ruimte en activiteiten.
Het is de bedoeling om het ‘blote voeten pad’ te gaan lopen. Lekker door de weilanden en dan de natuur gaan 
beleven en van alles ontdekken.
(http://www.boerderijrecreatie.nl/activiteiten/blote-voetenpad.html )
Niets is verplicht, we willen er een leuke ontspannen dag van maken, en wel op dinsdag 3 mei van 13.30 u tot 
rond 16.00 u.
We kunnen dit aanbieden voor €10,00 per persoon, vanaf 12 jaar. Kinderen t/m 4 jaar gratis,
Kinderen van 5 jaar t/m 12 jaar voor de halve prijs.
We beginnen met koffie/ thee en Friese oranjekoek, en voor de kinderen uiteraard fris of limonade.
Ouders met de broertjes en zusjes zijn van harte welkom, we willen er een leuke dag van maken voor iedereen. 
Wilt u meer informatie vraag ons: aic.swf@gmail.com 
Niks is verplicht en we verplichten ook niemand.

Als u er nu al zeker van bent om mee te doen dan wilt u zich dan alvast aanmelden op het e-mail adres van het 
A.I.C. : aic.swf@gmail.com. 
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FRYSK FESTIVAL

Meie wij efkes jimme oandacht foar in machtich moai Frysk Festival yn de Súdwesthoeke?

Foar alle leafhawwers fan de Fryske taal en musyk: hâld snein 26 juny frij yn de aginda! Fanôf 4 oere sil it yn 
de Teatertún yn Riis gean om de Fryske taal. Dichtkeunst, Fryske merke mei streekprodukten en fansels mei 
de Fryske muzyk net ûntbrekke. Ek ferskate dialekten komme oan bod. 

In tipke fan de sluier: meitsje in selfie mei dyn snoadfoan mei ‘ús mem’, wat is jo moaiste Fryske wurd? En… 
de Feetwarmers, Jan Nota en Grytz & Grize sille û.o. harren Fryske muzyk hearre litte. It wurdt in nijskjirrich 
festival! 

Lit jimme ferrasse, kom allegear. Hâld de (sociale)media yn’e gaten foar it lêste nijs!

Frachen en/of suggestjes:
info@fryskopriis.frl
Ynkoarten is de website www.fryskopriis.frl ek yn de loft! 

Fansels binne we ek te fynen op facebook en twitter:

  Frysk op Riis     
 @FryskopRiis 

Dit Frysk Festival wolle jo dochs net misse?! 

Handtekeningactie Wereldwinkel Gaasterlân  
voor een Fairtrade Gemeente!

Kinderarbeid, slavenarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en milieuonvriendelijke productie
passen niet meer in deze tijd. Kinderen moeten naar school en volwassenen verdienen een
eerlijke beloning voor hun arbeid en een veilige werkplek. Op die manier kunnen mensen uit
de cirkel van armoede breken en een zelfstandig bestaan opbouwen. Hier kunnen wij bij
helpen.

Ver weg en dichtbij
Door het kopen van fairtrade producten uit ontwikkelingslanden en biologische- en
streekproducten maken we op een makkelijke manier de wereld mooier.

Wilt u graag wonen in een Fairtrade Gemeente? Steun dan het initiatief van de werkgroep Fairtrade De Fryske 
Marren i.o. en kom naar de Wereldwinkel, F.D. Hoekstraplein 3 in Balk en zet uw handtekening voor een eerlijker 
wereld!

Wilt u meer weten over de campagne, kijk dan op www.fairtradegemeenten.nl. Wilt u contact met de werkgroep, 
mail dan naar FairtradeDFM@gmail.com.

Wereldwinkel ‘Gaasterlân’
F.D. Hoekstraplein 3
8561 EP Balk
Tel. 0514-605660
www.gaasterlan.wereldwinkels.nl

HANDTEKENINGACTIE WERELDWINKEL
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GAASTERLANDSE HEUVELENTOCHT

 
 
 
 
 
 
 
 

      
Bewegen is gezond…………………………………………………… 
 U doet toch ook mee……………………… 
 
Op zaterdag 25 juni 2016 organiseert de wandelcommissie van de R.K.V.V. 
Bakhuizen weer een wandeltocht door een prachtig heuvelachtig gevarieerd 
gebied. De paden op…….. de lanen in…… 
Wandelen is gezond en bovendien, je ziet meer van de omgeving. 
En onze eigen omgeving is prachtig afwisselend met typische weidse 
vergezichten, meren en bossen. 
Er valt genoeg te zien. 
 
De inschrijving is inmiddels geopend via onze website: 
www.wandeleningaasterland.nl 
 
Bij voorinschrijving tot 16 juni 
Volwassenen  € 6.00 
Jeugd t/m 13 jaar € 3.00 
 
Bij de Start 
Volwassenen  € 7.00 
Jeugd t/m 13 jaar € 3.50 
 
Startlocatie:                           Sportcomplex 
                                                 Johannes Nagelhoutlaan 24 
                                                 8574 ST  Bakhuizen 
 
Afstanden   :                          30 km.  Start :      8.30 uur     -  9.30 uur 
                                                 15 km.  Start :      9.00 uur      10.00 uur 
 
Organisatie :                          Wandelcommissie V.V. Bakhuizen                                           
                                                 T. 0514-581685 
                                                 T. 0514-581624 



2928 Op ‘e Hichte april 2016 Op ‘e Hichte april 2016

REUMAFONDS

Geweldig dat u voor het Reumafonds heeft gecollecteerd!!!
De totale opbrengst is € 577,84

Namens het Reumafonds, 
alle collectanten bedankt voor jullie inzet!!!

Mieke Otten
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Lief en Leed

Zie hier;
de trieste restanten van wat de drie oude spectaculair bloeiende Prunus bomen van de Rampionstrjite aren.
Ze zouden rond nu opnieuw in bloei gestaan hebben.

Inmiddels een paar maanden geleden zag ik dat 
de drie bomen geblesd waren.
Dat houdt nooit wat goeds in voor een boom, zo 
weet iedereen.
Ikzelf genoot zoals velen van de spectaculair 
bloeiende bomen in het voorjaar.
Ik was dan ook onthutst dat de bomen op de no-
minatie stonden om gekapt te worden.
Temeer omdat ik opgeleid ben als hovenier en 
me verdiept heb in boomchirurgie en kon derhal-
ve zien dat de bomen weinig tot niets mankeren.
Ouderdomsklachten, vast, maar we geven be-
jaarden ook geen duwtje in het graf.
Waarschijnlijk hadden ze nog langer geleefd dan 
wij allen mee kunnen maken.

De gemeente velde ze als onderdeel van het zogenaamde ‘omvormen’ project.
We hebben kunnen zien in het dorp dat dit inhoudt dat het dorp onleefbaarder wordt gemaakt.
Plantsoenen verdwijnen en veranderen in gifgroen gras.
Me dunkt dat daar al meer dan genoeg van is in Fryslan.

Bedankt Gemeente De Fryske Marren dat jullie zo begaan zijn met ons dorp!
We zijn gek dat we luisteren naar die mensen die niet eens democratisch verkozen zijn!

Ilja Sanders, Bakhuizen.

Bezoek onze website:
www.bakhuizen.nl

voor het laatste nieuws
nu ook op Facebook 

www.facebook.com/Bakhuizen.Mirns.Rijs

foto: 
Nagelhoutlaan 1951

Onverhard, met nog jonge beplanting.

Rechts de woning waar nu Bastiaan Witteveen 
woont.
Links voor woning van Bennie Mous, daarachter 
nu de woning van Nanne en Bea Dijkstra.
Het derde huis links is van Ernst en Hannie 
Meursing

Bonnie Sikkes
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Kopij

voor de volgende Op  ‘e Hichte  
vóór 6 juni 2016 

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

 of
Past. Coendershof 1,  
8574 RA Bakhuizen

De volgende editie verschijnt rond  
24 juni 2016

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een stukje plaatsen?
Bel gerust Hennie Blomsma,  

tel.: 0655307860

De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor, de ingezonden stukken in te korten en houdt de 
inzender verantwoordelijk voor de inhoud.
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Oud Papier

Op zaterdag 14 mei, zaterdag 11 juni en zaterdag 9 juli wordt het oud papier weer  
opgehaald. 
Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos.
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Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs biedt adverteerders de mogelijkheid om een kleine banner te plaatsen 
op hun website. Grootte van de banners is 260 x 140 pixels. Voorbeelden zijn op de website te zien. Uw banner 
wordt gelinkt aan uw website zodat bezoekers direct worden doorgeleid. De inhoud van uw banner wordt in 
overleg met u gemaakt en na uw goedkeuring gefactureerd.

Omdat dit het eerste jaar is dat adverteren op de homepage mogelijk wordt gemaakt is een aanloop tarief vast-
gesteld van € 50, - voor 1 jaar te rekenen vanaf factuur datum. De website commissie die over de inhoud van 
de website van Bakhuizen, Mirns en Rijs gaat zal beledigende of aanstoot gevende banners weren.

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

Adverteren op www.bakhuizen.nl

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

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

aandracht te brengen!!!

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

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

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

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

en hij verschijnt in de eerstvolgende Op ’e Hichte.

Adverteren in Op ’e Hichte?


