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Vrij

De zomer is weer over zijn hoogtepunt heen.  De mees-
te mensen zijn weer aan het werk. Het is weer voorbij 
die mooi zomer. Nou ja mooie zomer,, dat mooi kan 
wel weggelaten worden. Want we zijn van de regen in 
de drop gekomen. Niet alleen met het weer, maar ook 
sportief. Om maar te zwijgen over de politiek en alle 
maatschappelijke onrust die het meebracht. We  zien 
op het nieuws iedere dag de gruwelijkste beelden aan 
ons oog voorbij trekken, en zijn moe en angstig van alle 
ellende en wreedheden die dagelijks kost geworden 
zijn op de T.V.   Ondanks vliegvakantie of busreisje en 
andere manieren van vrijetijdsbesteding voelen we ons 
niet meer vrij. Want door alle indrukken van buitenaf 
blijft er een beklemmend gevoel hangen in ons hoofd 
en hart. Als er maar niks mis gaat op vakantie…. En dat 
gevoel heb je ook als familie of kennissen een vakantie 
nemen naar het buitenland. Blij toen we op vakantie 
waren, maar nog blijer als we weer veilig in ons eigen 
gedoetje terug zijn. Vrij, een woord met een dubbele 
betekenis. Vrij ben je pas, als je geen zorgen hebt voor 
de dag van morgen. Als je geen ziektes of andere ern-
stige kwalen heb. Als je de mensen kunt vertrouwen 
en liefde kunt delen. Als je rustig kunt slapen en geen 
geldzorgen meer hebt. Als je de kinderen gezond en 
wel kunt opvoeden. Als er vrede is… Maar ja dat lijkt 
een utopie, een droombeeld dat ieder dag weer uit el-
kaar spat als een zeepbel. Toch moet er wel iets aan 
te doen zijn lijkt mij. Misschien stellen we onze eisen 
wel te hoog en zijn onze verwachtingen te veel op ons 
eigen leventje gericht. Misschien moeten we het leven 
wat meer relativeren en minder naar ons zelf kijken. Als 
we wat meer aandacht aan andere geven dan krijg je 
daar ook weer meer aandacht voor terug. De wereld 
om ons heen kunnen we niet in een paar jaar verande-
ren. Maar voor ons zelf kunnen we een wereld maken, 
die voor je eigen omgeving leefbaar is. Misschien zijn 
er onder de oudere nog wel mensen die de slogan van 
de Bond Zonder Naam kennen. ; Verbeter de wereld, 
begin bij je zelf ;. Die spreuk is nog steeds van toepas-
sing. Bevrijd je van zwartgallige gedachten en probeer 
het mooie in de kleine dagelijkse dingen te doen. Fou-
ten maken doen we allemaal, maar we doen onbewust 
ook een heleboel goede dingen. Geniet wat meer van 
de rust en de kleine dagelijkse geneugte zoals koffie 
drinken, eten, buiten zitten en naar de natuur kijken. 
Een eindje lopen of fietsen. Geef eens een compliment 
aan je partner of man, breng eens een bloemetje voor 
je vrouw of vriendin mee, of geef ze eens een lekkere 
knuffel. Het geluk ligt meestal dichterbij dan je denkt. 
Vrij zijn, is als de wind. Wil je weten of je vrij bent, gooi 
dan geen steen in de lucht, maar leg een veertje op de 
palm van je open hand en kijk naar boven.

De Eachtaister.
COVER:
De Redactie heeft genoten van een welverdiende   
vakantie en heeft mooie herinneringen vastgelegd. 
We gaan er weer vol tegenaan om iedereen te  
informeren over alle ins en outs van onze dorpen.
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Ophalen oud papier blijft!

Al jarenlang wordt er iedere maand door vrijwilligers oud papier opgehaald in Bakhuizen, Mirns en Rijs.  
Belangrijk voor het milieu want zo scheiden we ons afval; daarnaast altijd een hele mooie inkomstenbron voor 
onder andere onze basisschool. De gemeente had andere plannen… maar gelukkig hebben we het tij kunnen 
keren! 

De gemeente was al een tijd bezig met de plannen om de inzameling van het oud papier in de Fryske Marren aan 
te passen. In mei organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst en werden de plannen gepresenteerd; 
samen met de geboden opties voor de huidige inzamelaars. Teleurgesteld keerden we toen huiswaarts, want 
linksom of rechtsom die derde container (een aparte papier-container) op het erf moest er komen. Dit zou het 
einde betekenen van het ophalen van oud papier en daarmee de zeer belangrijke inkomsten voor school.
 
Echter, de teleurstelling sloeg om naar strijdvaardigheid… want dit konden we ons toch niet zo maar laten gebeu-
ren! Ieder jaar halen we met vele vrijwilligers veel geld op dat heel nuttig en goed besteed wordt voor school en 
alle leerlingen. We hebben daarom verschillende acties ondernomen om ons ongenoegen over deze gang van 
zaken kenbaar te maken. Zo hebben we eerst alle gemeenteraadsleden aangeschreven. We hebben gesprek-
ken gevoerd met o.a. CDA, FNP en D66 en we zijn aanwezig geweest bij de raadsbrede commissievergadering 
in juni. 

In deze vergadering kondigde de CDA-fractie al aan dat men een wijzigingsvoorstel zou inbrengen om zodoende 
de reservering van ruim 7 ton voor aanschaf van de nieuwe papiercontainers uit de begroting voor 2017 te halen. 
Dit voorstel is op woensdag 6 juli door de raad overgenomen en dit betekent dat de aanschaf van specifieke 
oud papier containers eerst van de baan is en we dus nog steeds ons eigen oud papier kunnen ophalen 
en de opbrengsten zelf kunnen innen…. 
Het vertrouwde beeld van trekker met kar en vrijwilligers hoeven we in ons dorp dus niet te missen!   

Achteraf gezien was het dus een hele goede keuze om in actie te komen. We voelden ons gehoord en gesteund 
door de verschillende gemeenteraadsleden en zijn door het voeren van goede gesprekken in staat geweest om 
het tij te keren. Zo zien we maar weer ‘nooit geschoten is altijd mis’… 

Aan u het vriendelijke verzoek om dus gewoon goed door te gaan met het scheiden van afval en oud papier even 
apart te zetten in een doosje. 
Weet dat dit iedere maand wordt opgehaald en het geld heel nuttig besteed wordt ☺! En hoe beter we het zelf 
doen; hoe minder de behoefte van de gemeente om aanpassingen te doen. 

Suzanna Bekkema
Voorzitter Oudervereniging De Toekomst

Peter Tjalma
Coördinator oud papier Bakhuizen, Mirns, Rijs
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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 zomermaanden is het ook bij Better Bakhuzen wat rustiger. Iedereen geniet van vakanties en de focus op 
BB activiteiten is dan wat minder.
Maar binnenkort gaat het weer los. Op 7 september komt de projectgroep SEL bij elkaar en gaat in gesprek met 
Wonen Zuidwest Friesland die in Bakhuizen veel woningen bezit.  Op 8 september is er een bijeenkomst van de 
initiatiefgroep zorg coöperatie BMRH.
Op 13 september 2016 organiseert Streekwurk een excursie, waarvan een deel in Bakhuizen zal worden ge-
houden. Wij zullen een presentatie houden over het project Better Bakhuzen en we hebben een gesprek over 
mogelijke ondersteuning door Streekwurk. We kunnen wel wat advies gebruiken voor de realisering van fasen 3 
en 4 van het project. Denk daarbij aan de besluitvorming en de financiering van onze plannen. Zowel procedureel 
als inhoudelijk is dat allemaal nog niet helder.

Direct daarna hebben we een vergadering van het COBB, op 14 september s’ avonds in de Gearte.
Dan zal het bovenstaande zeker een belangrijk agendapunt zijn. De begroting van kosten van de vier projecten 
van BB moeten inzichtelijk worden om verdere stappen te kunnen doen.

Verder zal Dorpsbelang in het najaar nog contacten hebben met  Provincie en Gemeente mede met het oog op 
aandacht voor de realisering van onze projecten.

Voor geïnteresseerde Bakhústers: Wil je ook wat doen en inspraak hebben? Doe dan mee en voeg je bij de tien-
tallen mede-inwoners die zich al inspannen voor een Better Bakhuzen. 
Geef je op bij de secretaris Ruud van der Berg ruud@rvdb.org  of via dorpsbelangbmr@gmail.com 

PS. Er verschijnt regelmatig informatie op de website www.bakhuizen.nl en op de Facebook pagina Bakhuizen 
Mirns Rijs.

BB/Dorpsbelang BMR, augustus 2016
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Ingezonden brief

Beste Redactie,
 
Bij ‘Radio Súdwest, kwam het radio programma met het geestelijk lied in 2013 te vervallen.
De leiding in Sneek bestempelde het als zijnde een programma met “Geestelijke Piratenmuziek”.
Naar mijn mening klopte de benaming  wel ongeveer maar men wilde dat helaas niet langer op de zender.
 
Al enkele jaren draait Romke nu zijn programma’s bij de lokale omroep in de gemeente “De Fryske Marren”.
Voorheen was dat radio ‘Gasterlân’ en nu ‘Radio Spannenburg’.
( Voor de ‘Geestelijke’ muziek van Romke was  daar helaas nog geen ruimte vrij ondanks veel vraag van de RTN 
luisteraars.)
 
Per 1 september gaat er een nieuwe programmering in en wordt er meer ruimte voor het geestelijk lied vrijge-
maakt.
Per zondag 4 september is het nu te beluisteren, onder de naam ”Sneinske Muzyk”;  iedere zondag van 5 tot 7 
uur.
De playlist is bijzonder variabel met Gospel, koren, Joh. de Heer, diverse zanggroepen en vele solozangers.
De ontvangst mogelijkheid van de zender is vrij ruim dus zullen velen weer kunnen genieten van de gevarieerde 
muziek.
 
Radio Spannenburg is te beluisteren in de ether op Fm 96.4 of op Ziggo kabel Fm 104.1.
Via internet te beluisteren op of via de App ‘Tunein” op uw TV of mob. Telefoon.
Kijk voor de volledige programmering op WWW.radiospannenburg.nl
 
Hartelijk dank als u dit bericht onder de aandacht van uw lezers wilt brengen.
Vriendelijke groeten, Romke Kroondijk
Tel. 0514 521624

Op 30 augustus beginnen de yogalessen weer in De 
Begine, het dorpshuis van Hemelum (Buorren 27). 
De lessen worden gegeven door Tille Paanakker. Zij 
maakt gebruik van de Critical Alignment Yoga metho-
de, die in het bijzonder gericht is op het verbeteren 
van de stand van de rug. Rug-, schouder- of nek-
klachten kunnen hierdoor oplossen. Ontwikkeling van 
flexibiliteit en evenwichtige krachtopbouw hebben een 
belangrijke plaats in de les. Elke les wordt afgesloten 
met volledige ontspanning. 

Wil je weten of dit iets voor jou is, meld je dan aan voor 
een gratis proefles.  Instromen tijdens een lopend les-
blok is op elk moment in het cursusjaar mogelijk. 

Er worden twee lessen aangeboden op dinsdagavond 
(van 18:00 - 19:30 uur en van 19:45 - 21:15 uur) en 
één les op vrijdagochtend (van 9:00 - 10:30 uur). Het 
najaarsblok duurt tot kerstmis en bestaat uit 15 les-
weken. 
Aanmelden kan per telefoon of email: 06-55885264 
/ yogamettille@gmail.com. Ga voor meer informatie 
naar www.yogamettille.nl. 
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BEO SPORTFEDERATIE

 

 

In de week van 17 t/m 25 september vindt de Nationale Sportweek plaats. Via de gemeente 
De Fryske Marren doet Sportfedratie BEO hier ook aan mee.  

“Het doel van de Nationale Sportweek is om meer mensen kennis te laten maken met een 
sport die bij hen past en ze vervolgens de weg naar de sportvereniging laat vinden. Sport 
levert een positieve bijdrage aan de maatschappij;  sport draagt bij aan sociale integratie, 
binding in de buurt en het leert deelnemers omgaan met normen en waarden. Tevens is het 
goed voor de gezondheid. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat sport erg leuk is!” 
Gemeente de Fryske Marren. 
 
Op dinsdagmiddag 20 september zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar uitgenodigd om 
van 17.00 tot 18.00 met een volleybaltraining mee te doen. * 
 
Op de woensdagmiddag 21 september zijn alle basisschoolkinderen uitgenodigd om mee te 
doen met onze gymnastieklessen. Opgave niet nodig.   
 

 
*Om mee te kunnen doen met de volleybaltraining op dinsdag 20 september kunt u uw kind 
aanmelden door een mail te sturen naar info@sportfederadiebeo.nl 

Betreft Dag + tijd Leeftijd 

Peuters Woensdags van 13.30 – 14.15 uur Vanaf 3 jaar 

Kleuters Woensdags van 14.15 – 15.00 uur 4 – 5 jaar 

Jeugd Woensdags van 15.00 – 16.00 uur 6 – 8 jaar (gr. 3 + 4) 

Jeugd Woensdags van 16.00 – 17.00 uur 9 – 12 jaar (gr. 5 en >) 
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BEO SPORTFEDERATIE

 

Peutergym in Bakhuizen 

 
Vanaf ± 3 jaar kunnen peuters bij BEO al actief bezig zijn met bewegen.  
Deelname aan de peutergymnastiek is de manier om kennis te maken met verschillende gymnastiekonderdelen 
en - materialen, zoals bijvoorbeeld parachute, ballen, hoepels en ringen. Dit wordt tijdens de lessen op een 
leuke en speelse wijze ingevuld.  
 
De peutergymlessen zijn op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.15. 
De eerste les start na de vakantie weer op 29 augustus. 
 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website www.sportfederatiebeo.nl  
 
Kom gerust eens langs tijdens de les, uw kind mag twee keer kosteloos meedoen om te kijken of het wat voor 
hem of haar is.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Sportfederatie Beo 
 
 
 
 

 
 

24 september Open dag in asielzoekerscentrum Balk Op zaterdag 24 september a.s. organiseren het  
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk Nederland voor de tweede keer de 
landelijke Open azc dag. 

Verspreid over heel Nederland doen 120 asielzoekerscentra mee aan de open dag. 

Zowel voor volwassenen als kinderen zijn er leuke activiteiten. Alle deelnemende asielzoekerscentra zijn 
geopend van 12.00 tot 16.00 uur. Een unieke kans om eens op een azc rond te kijken! 

Ook het asielzoekerscentrum in Balk opent op zaterdag 24 september de deuren. 

Tijdens de open dag zijn bezoekers welkom tussen 12.00 uur en 16.00 uur op het terrein aan de 
Wikelerdyk 9a in Balk. U komt toch ook?



98 Op ‘e Hichte september 2016 Op ‘e Hichte september 2016

TJA… DE BUS GEMIST …..…….  DAT IS BALEN

U stond op tijd langs de weg, maar de bus kwam mooi niet !
Of misschien kon u net nog zwaaien naar de achterlichten van de bus!

Heel vervelend voor u als passagier.
U moest misschien de trein halen of op tijd bij de dokter zijn.

Maar ook voor ons als vrijwilligers van de Buurtbus is het niet leuk.
Zonder passagiers heeft de Buurtbus geen nut.
En van tevreden passagiers worden wij ook blij.

Als Bestuur van de Stichting Buurtbus weten we niet hoe vaak dit voorkomt.
Daarom vragen we u:  als u de bus heeft gemist, stuur een mailtje naar buurtbuszwf@gmail.com
Met als onderwerp Bus gemist! en in uw bericht de datum, het tijdstip en waar u stond.
Wij kunnen dan kijken wat de reden is geweest en hoe vaak dit voorkomt.
En of wij hier iets aan kunnen veranderen!
We doen ons best, alle chauffeurs en het Bestuur van de Stichting, met elkaar.

Met vriendelijke groeten,
Herman Kamerbeek
Voorzitter Buurtbus 103 ZWF

De laatste jaren heeft onze Buurtbus telkens minder passagiers vervoerd.
Waren het er in 2011 nog bijna 15000 per jaar, in 2015 kwam de teller nog niet bij de 10000 passagiers.
Maar we zitten weer in de lift! tot eind mei 2016 reden er 11% meer passagier mee met onze Buurtbus.
Mooi zo, iedereen bedankt, zowel de chauffeurs als de passagiers!
Het huidige Stichting Bestuur, probeert in overleg met vervoerder ARRIVA  en de Provincie Fryslān onze Buurt-
bus bestand te maken voor een lange toekomst!
Ook de RABObank heeft onze Buurtbus uitgekozen als voorbeeld van een toekomst visie voor onze 
leefomgeving.
Op internet is deze visie te vinden op www.dewereldvanovermorgen.nl/leefomgeving/
Ga vaker met de Buurtbus, ook om uw boodschappen te doen Warns en Hemelum hebben al geen winkels meer 
maar Bakhuizen en Stavoren nog 
wel, laten we daar zuinig op zijn !

Met vriendelijke groeten,
Herman Kamerbeek
Voorzitter Buurtbus 103 ZWF
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HEUVELEN WANDELTOCHT TREKT 500 WANDELAARS

Bakhuizen. De 6de Gaasterlandse heuvelen wandeltocht die zaterdag  25 juni werd georganiseerd door de wan-
delafdeling  van de V.V.Bakhuizen heeft een record aantal wandelaars getrokken.
Maar liefst 500 deelnemers waren naar het mooie sportcomplex  in Bakhuizen gekomen. 
Dat waren er al 150 meer dan in juni 2014 . een stijgende lijn en dat stemt de organisatie natuurlijk zeer tevreden. 
De deelnemers kwamen uit het hele land.
Tot Brabant aan toe. De mooie route voerde  langs het IJsselmeer bij Mirns door de bossen ,de mooie wildemerk 
en de Morra.
Er was een niet meer weg te denken gezellige koffiekraam onderweg en rustpunten waar wat kon worden genut-
tigd. 40 vrijwilligers van de voetbalclub Bakhuizen waren deze dag onmisbaar. De volgende wandeltocht die altijd 
de laatste week van juni en eens in de twee jaar word georganiseerd is 30 juni 2018.

APPELS UITDELEN DOOR VERKEERSREGELAARS

JAN BOONSTRA EN ANDRE VISSER AL VROEG OP PAD OM ROUTE TE CONTROLEREN
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HEUVELEN WANDELTOCHT TREKT 500 WANDELAARS

ALTIJD GEZELLIG BIJ DE KOFFIEKRAAM

DRUKTE IN DE KANTINE BIJ INSCHRIJVING
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HEUVELEN WANDELTOCHT TREKT 500 WANDELAARS

CONTROLE BIJ MIRNSTER KLIF

Hierbij willen we alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage (in welke vorm dan ook) 
Mede door deze bedrijven is dit evenement een groot succes geworden.
Wandelcommissie v.v.Bakhuizen

SPONSORS 6de GAASTERLANDSEHEUVELEN WANDELTOCHT 25 JUNI 2016

HOOFDSPONSORS
 GEERTSMA  ASS. BALK
 OSTEOPATHIE DICK BELLINGA KOUDUM
 STEEGENGA MODE BALK
 HOTEL /REST.GALAMADAMMEN KOUDUM
 MAKELAARDIJ LAURENS BEIMERS  LEEUWARDEN     
 STAALBOUW NAGELHOUT BAKHUIZEN
 VERHUURVAKANTIEHUIZEN KOUDUM
 HJH RECLAME BALK
CO SPONSORS
 SPAR FLAPPER   BAKHUIZEN    
 RABOBANK ZUIDWESTFRIESLAND  SNEEK
 HOTEL/REST.JANS RIJS
 DE BOER FIN&FISCAAL BAKHUIZEN
 BEDRIJFSVER.BAKHUIZEN E.O. BAKHUIZEN
 JACHTBOUW FOLMER RIJS
 CAMPING DE WITEBURCH BAKHUIZEN
 JANSMA BURDAARD(kunststof) BURDAARD
 AVK PLASTICS BALK
 HAMSTRA IJZERHANDEL BALK
 PAVILJOEN MIRNSERKLIF MIRNS
 SIMON VAN BUREN BAKHUIZEN
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Wanneer we sommige onderzoeken moeten ge-
loven, staat verhuizen in de stress top 3. Toch 
zijn er genoeg mensen voor wie een verhuizing 
nu en dan juist een opkikker van hun bestaan 
betekent. Zo sprak ik ex-buuf Ina, ooit wonend 
aan ‘t Middenpaed in Bakhuizen en nu aan de 
Breelenswei in Mirns. Zij en haar gezin hadden 
juist een groot verlangen om te verhuizen. Om-
dat ik zelf ook graag mijn biezen pak om te er-
varen hoe het leven elders is, ben ik benieuwd 
naar haar verhaal. 

Ina, hoe ziet jouw woonhistorie eruit? 
Ik kom uit Stavoren en ben in 1992 met Theo in de 
Meester Döllestraat gaan wonen. Hoewel ik blij was 
met ons eerste huis samen, wisten we al snel dat 
we wat anders wilden. 
In 1993 hadden we de mogelijkheid een stukje 
grond te kopen aan het Middenpaed, hier hoefden 
wij niet lang over na te denken.
Een jaar later stond ons nieuwe huis klaar om te 
betrekken. Door de aannemer casco opgeleverd, 
verder afgebouwd door Theo met nu en dan hulp.

Kan je zeggen dat dit je droomhuis was?
Natuurlijk hadden we enorm uitgekeken naar ons 
eigen nieuwe huis, we wilden graag een plekje 
voor onszelf en een heel nieuw huis leek ons ook 
wel wat. Eigenlijk dacht ik niet eens zo over de lig-
ging na. We waren meer bezig met ander zaken. Ik 
droomde wel, maar over de nieuwe keuken en de 
nieuwe badkamer.

Ook was ik druk met mijn werk bij de Friesland bank 
en onze twee kinderen werden geboren.

Ondanks het mooie huis zei ik vaak tegen Theo; 
had ik maar één kant vrij, dan kan ik ver weg zien.. 
ik begon me ingesloten te voelen.

Hoe was dat voor Theo?
Hij miste vooral een plek om ongestoord te kunnen 
rommelen. 
10 jaar geleden zijn wij al begonnen met om ons 
heen te kijken. We hebben ongeveer 15 huizen be-
keken, soms een bod uitgebracht.

Dus die kriebels om weg te gaan bestonden best 
lang?
Ja, ik wilde zó graag uitzicht en privacy. En Theo 
vooral ruimte om te klussen.

Hoe komen jullie in Mirns terecht?
Ik fiets en wandel veel, ik had mijn oog allang op dit 

huis aan de Breelenswei laten vallen. 
Wat een mooi plekje dacht ik vaak. Ik had zelfs al 
eens willen aanbellen om te vragen of er soms ver-
huisplannen waren bij deze mensen.
Op een dag, ik weet precies wanneer, 15 mei 2014, 
kwam mijn dochter Linda thuis en zei dat er een 
bord in de tuin stond! Theo was toevallig thuis die 
dag en zei: bel meteen even..
We konden dezelfde middag langskomen, dat de-
den we natuurlijk. 
Het huisje voelde meteen goed en vooral de plek.

Ik kan me nog herinneren dat de eigenaar het hek 
aan de zijkant van het huis opendeed en ik overwel-
digd werd door het uitzicht.
Er zou die middag nog iemand komen bezichtigen 
en er hadden nog meer mensen gebeld.

Wat spannend!
Nou, eenmaal thuis kreeg ik de kriebels. Dit is het!
Theo zag eerder dat het wel een hoop werk zou 
betekenen.
Ik zei, anders kopen we het en gebruiken we het 
eerst als vakantiehuis, we zien wel. Zo’n huis op die 
plek raken we desnoods wel weer kwijt.
Ook zei ik, we kunnen er zo wel in! Theo vond het te 
klein en wilde eerst aanbouwen, veel werk dus. Hij 

Over een kleine afstand & een groot verschil
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bleef daardoor wat langer twijfelen, maar ik hakte 
de knoop door. Desnoods wilde ik er wel vast alleen 
intrekken, zo verlangde ik naar deze kans.
Wegens mijn gezondheid zat ik inmiddels vaak 
thuis, ik dacht na over onze woonplek en dat werd 
steeds belangrijker voor me. Het verlangen naar 
een andere plek was groter geworden bij me.

Ik snap het helemaal, al is het natuurlijk niet 1-2-
3 geregeld?
Nou, het toeval wil dat ik de eigenaar de volgende 
dag alweer in de supermarkt tegenkwam.
Ik zei meteen dat wij echt serieuze belangstelling 
hadden voor hun huis; we komen morgen weer kij-
ken! De arme man vond het bijna teveel, hij stamel-
de nog dat het echt te klein was voor een gezin met 
2 kinderen.
Weet wat je doet hoor! zei hij nog.
Dat weet ik wel, zei ik.
Wanneer jullie het echt willen, kom maar met een 
bod zei hij.
Theo heeft de volgende dag het bod gedaan en 2 
dagen later was het huis van ons.

Tjeetje! Da’s ook wat!
Ja, je komt thuis en de dagelijkse dingen gaan na-
tuurlijk gewoon door. Tussendoor heb je af en toe 
het besef: we hebben het huis gekocht!
Leuk is ook dat wij nog steeds heel goed contact 
hebben met de vorige eigenaar en zijn vrouw.
1 oktober kregen we de sleutel, we begonnen me-
teen met plannen en verbouwen.

Kunnen jullie dat goed samen?
Wij vinden het beiden leuk, natuurlijk komt onze 
smaak niet altijd overeen. Maar we houden beiden 
van originele details, aparte dingen. Dus we vinden 
elkaar uiteindelijk weer.

Er is veel gebeurd en hard gewerkt. In maart 2015 
zijn we verhuisd.

Dan komt het grote moment, echt gaan wonen 
op je droomplek, hoe voelde dat?
De 1e paar weken voelde het alsof we op vakantie 
waren op een hele mooie camping. Elke dag, tot de 
dag van vandaag, genieten we van het uitzicht. Het 
eerste moment van de dag begint met naar buiten 
kijken, de verte in.
Wat doet dat met je Ina?
Kan ik haast niet omschrijven.. het is zo prachtig.
Soms zeggen mensen, dat gaat toch wennen? 
Maar ik hoorde van mijn buurvrouw, zij woont er al 
40 jaar, dat het nooit went.
De glooiingen, de koeien, nu weer het maïs, dan 
weer mensen die werken op het land…alles wat je 
voorbij ziet komen. Er gebeurt altijd wel wat.

Nu woon je hemelsbreed 1 kilometer verderop 
en de kwaliteit van je leven is zo verbeterd!
Ik heb geen dag spijt van deze beslissing. Tegelijk, 
je weet nooit wat er op je pad komt.
Ik zou ook nog wel eens aan het water willen wo-
nen, lijkt me ook prachtig.

Verhuizen, jij schrikt er niet voor terug dus?
Het is goed om af en toe op een andere plek terecht 
te komen.
Je ontmoet andere mensen. Het is een verrijking 
van je leven.
En mijn fijne buren uit ‘t Middenpaed hoef ik niet te 
missen, je zoekt elkaar gewoon op.

Mirns, hoe is het om in een ander dorp te wo-
nen?
Ik heb niet het idee, nu woon ik opeens in een ander 
dorp.
Je woont op een plek en daar heet het ‘Mirns’.
Onze indruk is heel goed tot nu toe, al veel leuke 
mensen ontmoet. Bijzonder aan Mirns is, geen huis 
is hetzelfde en overal weer een ander mooi uitzicht.
Het heeft ons zoveel goeds gebracht, zoals ik al zei, 
geen seconde spijt en geen heimwee!

Terwijl ik naar het Middenpaed fiets kan ik niet 
anders dan bewondering voelen voor Ina. Ze 
heeft haar hart gevolgd. Samen met haar man en 
kinderen heeft ze een nieuw thuis gevonden en 
met alle liefde verbouwd en verbeterd. Ze heb-
ben het niet bij dromen gelaten en dat inspireert 
mij.
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CIRCUS-Gidsenkamp 2016     

    
Woensdag 4 mei vertrokken we met 21 
meiden naar het zonnige appelscha. Bij 
kampeerboerderij Wouda werden we 
hartelijk ontvangen. Na een bakje koffie 
en een koek kregen de ouders die ons 
hadden gebracht een dikke tût en kon-
den ze terug naar, voor sommigen, een 
leeg huis in Bakhuizen. Dit jaar waren 
er veel zusjes mee op vakantie.
Na onze bedden te hebben opgemaakt 
en even rond te hebben gekeken kon 
het lunchpakket worden opgegeten. 
(alsdat door sommigen onderweg al 
niet was gedaan…)                     
Halverwege de middag werden onze 

groepjes bekend gemaakt en gingen we een speurtocht door het bos 
maken. Er waren telkens briefjes met vragen en antwoorden. Wanneer 
we het goeie antwoord hadden gevonden stond daar een pijl bij welke 
kant we op moesten. En dan maar hopen dat je niet het verkeerde 
antwoord had gekozen… Alette was met haar ,jonge, groepje even ver-
keerd gelopen maar allemaal kwamen we in het centrum samen om 
nog even te kunnen genieten van een lekker ijsje die we mochten uitkiezen. 
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Bij thuiskomst op de boerderij mochten we niet eens even uitrusten…er moest een gedichtje worden gemaakt. 
Want het was 4 mei! En dat hield in dat we s’avonds even zouden stilstaan bij alle oorslogsslachtoffers.  
Na de gedichten stonden er 2 grote pannen met pannekoeken voor ons klaar. Lekker met jam, suiker of stroop..
het kon niet op!! Een toetje erbij en de lange avond kon beginnen.
Om half 8 verzamelden we in de zaal waar Uilkje de herdenking begon met een gedicht:
                                         Vandaag is het 4 mei dodenherdenking
                                         Eén dag per jaar zijn wij stil in Nederland
                                         En in die 2 minuten
                                         Smeden wij een band met ons verleden
                                         Met mensen die er niet meer zijn
                                         Met mensen die wij niet kennen
                                         maar die ons dierbaar zijn
                         Eén dag per jaar
                         Zijn wij stil in Nederland
                         Want door hun moedige daden
                         Kunnen wij in vrijheid alles doen
                         2 minuten stilte is alles wat zij vragen
                         2 minuten stilte voor de mensen van toen 
we konden onze gedichten per groep daarna ook voorlezen om zo even stil te staan bij al het leed in de wereld. 
Hier werd goed gehoor aan gegeven. Het was stil! 2 minuten stil, met de tv aan.

Indrukwekkend met zo’n groep…                  

Hierna gingen we weer verder met de dag. Er werden 2 leuke 
acts opgevoerd per groep. Wat een lol. En wat een fantasie! Jul-
lie weten niet hoeveel talent er in Bakhuizen rondloopt! Ze kre-
gen ongeveer een uur de tijd om zich voor te bereiden en om te 
kleden. Er waren weer veel verkleedkleren uit de koffer getoverd. 
En we hadden ook veel attributen mee. Het werd een circusfeest 
met chips en limonade.
   

  

Slapen was dit jaar niet het grootste probleem. We hadden lieve meiden mee waarvan de oogjes wel dicht wilden 
omdat ze de volgende dag graag weer fit het ‘toneel’op wilden.
De 2e dag was een drukke dag. We begonnen met een lekker ontbijt en zijn toen snel aan de slag gegaan met 
een leuk Moederdag kadootje . Er werd een potje versierd met stippen en die werd gevuld met lekkere snoep-
hartjes. Mooi ingepakt konden die mee naar huis.
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Wie klaar was kon even lekker buiten ravotten want daar is een glijbaan, familieschommel. draaimolen e.d. Het 
was ook super mooi weer!

Na een broodje te hebben gegeten konden de spelen beginnen. Er waren op het veld allemaal spelen uitgezet 
waar ze in groepjes bij langs moesten en punten konden verdienen. Dit werd een dolle boel met de zon op ons 
hoofd!
   

Na de spelen moest er weer een bonte avond in elkaar worden gezet maar eerst BINGO!
‘Uilkjes bingo’ is zeer favoriet onder de meiden en omdat het zulk mooi weer was konden we ook dit lekker buiten 
doen. velen gingen met leukeprijzen naar huis.
 Na de bingo werden de buiken gevuld en goed geoefend voor de bonte avond.

Alle groepen moesten een act verzinnen. We hadden allemaal circusattributen meegenomen om te kunnen ge-
bruiken. Er werd op toegezien door onze grote ‘hulpen’ Alette en Wietske. Super dat ze weer mee wilden om ons 
te steunen met diverse activiteiten.  
S’avonds rond 21.00 uur moest het gebeuren, nou het was een echt circus! Wat een talenten en fantasie. Je 
kreeg er kippevel van
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Na afloop waren er nog prijzen te verdelen…leuke bekers en medailles, wie wil die nu niet?!

Na weer een goed nachtje te hebben geslapen op onze stapelbedden was de laatste dag alweer aangebroken. 
Op naar atractiepark ‘Duinensathe’. Altijd weer een feest!

We hebben er genoten van een mooie zonnige dag en gratis onbeperkt hapjes en drankjes. Nog meer feest!
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Rond 17.00 uur zijn we weer terug gelopen naar de boerderij en stonden de ouders weer met de auto’s klaar om 
ons thuis te brengen. 

Het was weer een supergeslaagd kamp mede mogelijk gemaakt door U.  
De sponsoring met de ‘krasvarkentjes’en ‘heitje voor karweitje’ zijn goed verlopen en we hopen dat 
u ons komend seizoen weer zou willen steunen om zo de Gidsen te behouden. Bedankt namens alle 
meiden van Bakhuizen e.o.

De gidsen Bakhuizen
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Wa’t it fynt mei it hâlde!     

Ik sjoch altyd sa’n soad as ik ûnderweis bin. Dat is 
soms fijn, soms hândich en soms lestich.
Ik sjoch wat foar fûgels der fleane, wat foar blommen 
der bloeie, as de skiep al skeard binne. Ik sjoch de 
reade ljochten fan ‘e wynmûnen yn ’e Iselmar  bop-
pen Gasterlân út knypeagjen, it foarbereiden foar it 
polo-tournooi op Riis en noch folle mear.
(Ik sjoch trouwens noait sa  goed wa’t der yn in auto 
sit dy’t nei my swaait of toetert)
Wat ik ek altyd sjoch is fuortsmiten rommel.
As ik te kuierjen bin doch ik altyd ien ‘goede die’ ik 
pak in pûdsje of blikje op en nim it mei foar tús yn ‘e 
rommelamer. 
As ik op ‘e fyts sit is my dat faak te folle muoite: remje, 
ôfstappe, soms in eintsje werom rinne, fyts op ‘e stan-
der, it lege blikje yn ‘e fytstas dwaan (earst op ‘e kop 
hâlde, sadat der gjin restje cola yn’e fytstas komt)  en 
dan wer op ‘e fyts stappe.
Mar ien kear yn ‘e safolle tiid haw ik in ‘goeie-die-dei’. 
As ik my al in tiidsje ergerje oan alle troep ûnderweis 
nei Balk, as it moai waar is en ik  wat tiid oer haw.  
Begjin juni hie ik sa’n dei.
Hjirby in plaatsje fan wat ik fûn haw op ien ritsje fan 

Balk nei Riis. Allinnich út ‘e rjochter berm fan de paral-
leldyk fan ‘e Sudergowei (Houtdyk, Wyldemerkewei) 
en it  fytspaad neist de Leise Leane.
It wie wat mear as in heal jier lyn dat ik foar it lêst 
myn goeie-die-dei hâlden hie. Dizze bult troep is yn 6 
moanne tiid yn 8 kilometer berm smiten.
It is net allinich fan ‘jeugd’: der siet ek in leech pakje 
bille-poets-doekjes by. 
Ik freegje my dan ôf: werom bewarrest in Mac Do-
nalds iisbekerke (út ‘e Lemmer of út Snits) oan’t de 
Leise Leane om it dêr út ‘e auto te goaien?
Goaie RedBull-drinkers hun blikjes faker fuort as oare 
blikjesdrinkers? Of wurde der fan RedBull sa folle 
mear blikjes ferkocht?
Wat spitich dat de gemeente net in nije ‘blikvanger’ 
delsetten hat, doe’t de âlde spitegernôch fernield is; 
de measte blikjes en chips-pûden leine neist it earste 
stik fan ‘e houtdyk.
As eltsenien, as er der op út is, ien dinkje meinimme 
soe nei in rommelamer, soe it in ein skjinner wêze. 
En as der neat leit goaie je minder maklik der wat del; 
as it dochs al in rotsoai is, makket ien blikje mear of 
minder neat út.
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“Gezellige dag in Bakhuizen”

Op dinsdag 31 mei j.l. vond er in “de Gearte” een ge-
zellig zomeruitje plaats georganiseerd door Thuiszorg 
Zuidwest Friesland en Thuishotel.                         
Er waren zo’n 35 belangstellenden , die onder het ge-
not van een kopje koffie informatie kregen over Thuis-
zorg van wijkverpleegkundige Anna van der Lage-
maat. Daarna werden er tips gegeven en aandacht 
besteed aan hulpmiddelen om veilig thuis te kunnen 
blijven wonen.                                                              
 Een warme maaltijd werd verzorgd door “Van Smaak”. 
Na uitleg te hebben gekregen over deze maaltijdser-
vice konden we via een gratis lopend buffet kennis-
maken met allerlei verschillende lekkernijen.                                              
Het middagprogramma bestond uit de verhalen van 
de “Leugenbanksketches”. 
De Hindelooper vissersvrouwen Joukje en Froukje 
vertelden op smakelijke wijze over de tijd van vroeger 
, die voor vele toeschouwers zeer herkenbaar was.                                                                                                                                   
Na afloop van deze  dag complimenteerden de deel-
nemers ons dat deze zeer geslaagde dag zeker voor 
herhaling vatbaar is. Dus wie weet tot een volgende 
keer!

               
Tot ziens ; 

Thuiszorg Zuidwest Friesland , team Bakhuizen
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FAIR TRADE

Fair Trade: meer dan alleen eerlijke producten kopen. 

Zo nu en dan eerlijke producten kopen bij de wereldwinkel of in de supermarkt zet geen zoden aan de 
dijk, De wereldeconomie steekt nog steeds oneerlijk in elkaar. Dat veranderen gaat verder dan ‘ja’ zeggen 
tegen eerlijke, schone, groene en duurzame producten. Het betekent ook ‘nee’ zeggen tegen alles wat 
daarmee in strijd is.

Het begon ooit met rietsuiker. Europese boeren, die suikerbieten teelden, kregen zo veel subsidie, dat suikerriet 
verbouwende boeren in Afrika en Zuid Amerika daar niet tegenop konden concurreren. Wie solidair wilde zijn met 
de Derde Wereld, kocht geen bietsuiker, maar rietsuiker. Wie zeker wilde zijn dat de prijs die men betaalde voor 
koffie, thee, textiel en kunstnijverheidsproducten echt ten goede kwam aan kleine boeren en handwerkslieden in 
arme landen, kocht in de wereldwinkel. Vanuit de wereldwinkels werd actie gevoerd: tegen kinderarbeid; tegen 
landbouwsubsidies en discriminerende invoerbelemmeringen; tegen het kappen van tropische bossen; tegen 
het verdrijven van kleine boeren door grote plantages; tegen de verdringing van binnenlandse industrie door 
westerse multinationals.

De acties boekten succes. Grote winkelketens gingen inspelen op de vraag naar eerlijke producten: Max Have-
laar koffie, duurzaam hout, schone textiel, biologische landbouwproducten. Er kwamen gecertificeerde keurmer-
ken op de markt. 

Het doel “eerlijke handel” is echter nog lang niet bereikt. Door in winkels, restaurants, bedrijven, scholen en over-
heidsinstellingen alleen eerlijke producten aan te schaffen kan iedereen een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de positie van boeren en handwerkslieden in ontwikkelingslanden.

Lever een bijdrage en spoor je bedrijf, school, winkel, restaurant etc. aan om alleen nog eerlijke producten te 
kopen. Bij voldoende deelname kan de gemeente De Fryske Marren het predicaat “Fairtrade Gemeente” krijgen. 
Zie ook: www.fairtradegemeenten.nl.

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

VluchtelingenWerk in het AZC Balk zoekt vrijwilligers.

Zoekt u misschien een boeiende bezigheid in de buurt? Wellicht weet u dat er een asielzoekers-
centrum aan de Wikelerdyk 9a in Balk is. 
Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het voor de bewoners van een asielzoekers 
centrum moet zijn om in een ver, vreemd land je toevlucht te zoeken. 
Zou u het fijn vinden als er dan vrijwilligers zijn die je helpen om brieven te begrijpen? Die namens 
jou met een advocaat bellen, omdat je dat zelf minder goed kunt? Vrijwilligers tegen wie je je eens 
kunt uiten over wat dit allemaal met je doet, met wie je kunt overleggen welke opties je nog hebt? 
Geen gemakkelijk werk, maar wel heel boeiend en bovendien teamwerk. Als nieuwe vrijwilliger 
krijg je cursussen die een andere wereld voor je openen, en je wordt gesteund door je collega’s, 
waaronder enkele betaalde krachten. Je komt in een team terecht dat heel gevarieerd is, jong en 
oud, mannen en vrouwen, verschillende achtergronden qua herkomst en levensbeschouwing.

Kortom: verrijkend! Lijkt het u interessant? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan van Daalen, teamleider AZC Balk 
Mail: jvandaalen@vluchtelingenwerk.nl 
Tel.: 06 – 51353554
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Fryske jûn yn Warns

12 septimber: Swalk yn De Spylder 20.30 oere

Hâlde jo fan in gesellige Fryske jûn mei muzyk, dan hat Swalk no in moaie ôfwikseljende jûn foar jo yn petto. 
Swalk is in projekt fan Tresoar yn Ljouwert. Swalk bringt de Fryske literatuer en kultuer by de minsken yn 
Fryslân. Mei in rige optredens troch Fryslân, mar ek op Twitter, Facebook en in webside (swalk.nl) wol Swalk 
de leafhawwers fan de Fryske taal en kultuer graach berikke.

Brieven
Swalk is in Frysk multymedia spektakel mei byld, lûd, muzyk en ferhalen. Dit jier is it tema fan Swalk  ‘Brie-
ven’ omdat it Kadoboek ‘Neiskrift’, in brieveboek is. Marga Claus en Aggie van der Meer ha inoar brieven 
skreaun en dy binne opnommen yn it boek. De namme ‘Kadoboek’seit it al: dat krije jo kado by oankeap fan 
in Frysk boek. Fierder is der as spesjale oanbieding it Aksjeboek foar bern, ‘Wapper’ skreaun en yllustrearre 
troch Yke Reeder; te keap foar € 4,95 (nei ein septimber  € 12,50).

Skerp ark
De muzyk tidens Swalk wurdt fersoarge troch de band ‘Wiebe’, besteande út Wiebe Kaspers, Florian den 
Hollander en Daan Slagter. Bekend fan û.o. Omrop Fryslân mei de hit: ‘Der rydt in boer nei Aldegea…’.Wybo 
Smids û.o. bekend fan iepenloftspul Jorwert, hat de lieding fan de Swalkoptredens. Tidens alle optredens 
is der plak ynrûme foar in live optreden 
fan in Fryske skriuwer of keunstner. 
Moandei 12 septimber komt Swalk nei 
Warns yn De Spylder om 20.30 oere 
mei de skriuwer Popke Popma. Hy 
skreau de plysjeroman ‘Skerp ark’dy’t 
yn 1944 spilet en wol dêr graach op 
dizze jûn mear oer fertelle.

Reizgje
Der is boekeferkeap fan Boeken fan 
Fryslân, en fansels binne de boeken 
fan de skriuwer dy’t optreedt ek te keap. 
Op snein 18 septimber jildt it Kadoboek 
as ferfierbewiis tidens de Reisaksje. 
Jo hoege dy deis yn Fryslân yn bus 
of trein net yn te tsjekken, mar kinne 
it Kadoboek sjen litte. Ek it Aksjeboek 
foar bern ’Wapper’, jildt as jildich fer-
fierbewiis. Yn Grinslân jilde de boeken 
yn de Arriva treinen ek as ferfierbewiis. 

Moandei 12 septimber 2016
De Spylder, Warns
20.30 oere
Yntree: € 5,00
www.swalk.nl
https://www.facebook.com/fryskop-
toernee/
Twitter: @fryskoptoernee
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OPEN MONUMENTENDAG 2016

Botergoud - Het thema van de Open Monumentendag 2016  

Balk – De werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed Gaasterlân-Sleat nodigt u van harte uit voor de 
Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2016. 

Botergoud - Balk werd in de 18e eeuw welvarend door de boterhandel. De handelaren, die goed geld 
verdienden met de verkoop van boter, lieten prachtige panden met rijk versierde gevels  bouwen langs de 
oevers van de  Luts. De gevels zijn te herkennen aan de botertonnen verwerkt in de gevelstenen, bijvoor-
beeld bij ‘t Bûterhûs aan de Van Swinderenstraat 8. De boter die verhandeld werd, werd tot het eind van de 
19e eeuw op de boerderij gemaakt. Elke boterverkoper had zijn eigen botermerk dat hij gebruikte wanneer 
hij boter wilde verkopen via de waag. Bij de waag werd de boter gewogen voordat het werd ingescheept. 

In zowel ‘t Bûterhûs in Balk als in Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum staan een aantal interes-
sante panelen over de boterbereiding. In Sondel kunt u bij Streekmuseum Eppinga zien hoe het boeren-
leven er aan het begin van de vorige eeuw uitzag en op de Lorbuorren 3 in Harich kunt u komen kijken en 
luisteren naar een lezing over de restauratie van de monumentale kop-hals-rompboerderij. 

Naast bovengenoemden hebben we nog een aantal monumenteigenaren en musea bereid gevonden om 
de deuren te openen en zo hun pracht en historie te tonen aan het publiek. De opening van de Open Monu-
mentendag is om 10:00 uur in ’t Bûterhûs in Balk. Eenieder is welkom. 

Een folder met route informatie is te verkrijgen bij Bezoekerscen-
trum Mar en Klif te Oudemirdum, het VVV agentschap in Balk, bij 
Museum Stedhûs Sleat te Sloten en bij een aantal monumenten. 
Voor vragen m.b.t. de Open Monumentendag kunt u bellen met 
Bezoekerscentrum Mar en Klif 0514-571777.

Met ingang van 3 september gaat de lokale omroep van De Fryske Marren, Radio Spannenburg, meer 
eigen programma’s uitzenden.

Op dit moment wordt door de vrijwilligers van Radio Spannenburg 39 uren eigen programma’s uitgezonden. 
Vanaf 3 september worden dat in totaal 90 uren. Om dit te bereiken zullen een aantal programma’s van 
en 1 naar 2 uren gaan en ook zullen er een aantal programma’s bij komen. Zoals bijvoorbeeld op zondag 
“Sneinske Musyk” van Romke Kroondijk, welbekend van de programma’s “Pompeblêden”en “Oastewyn”. 
Het programma “Hafabra”  komt terug. Hafabra brengt Harmonie, fanfare en brassband muziek en werd in 
de tijd van Radio Gasterlân goed beluisterd. Ook zullen de programma’s tijdens de nachtelijke uren in het 
weekend worden herhaald zodat van vrijdag 6 uur tot maandag 12 uur continu eigen programma’s worden 
uitgezonden. Door de week is Radio Spannenburg elke dag te beluisteren ‘s morgens van 10 tot 12 uur en 
’s avonds van 18 tot 22 uur.
Voor de resterende uren blijft Radio Spannenburg de programma’s van Omrop Fryslân doorsturen. 

Radio Spannenburg is te ontvangen in de ether op 96.4MHz, op de kabel op 104.1 MHz. en op het internet 
www.radiospannenburg.nl 
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BCC’s Beweeg- en cultuurcoaches stimuleren  
cultuur en beweging bij inwoners De Fryske Marren

Beste inwoners, 

Wij zijn het team beweeg- en cultuurcoaches en stellen ons via deze weg graag aan u voor. Op 1 januari 
2016 is het team beweeg- en cultuurcoaches (BCC) gestart in onze gemeente. Ons team maakt deel uit 
van de gemeentelijke welzijnsorganisatie Miks welzijn en wij zijn in de gehele gemeente actief. Aan ons is 
de schone taak om inwoners te ondersteunen bij hun vragen op het gebied van bewegen, gezondheid en 
cultuur. We gaan hierbij altijd uit van de eigen kracht van de inwoners en zoeken daarom actief naar verbin-
dingen tussen lokale initiatieven en organisaties.  In onze gemeente werken we samen met professionals, 
amateurs en vrijwilligers uit de sectoren sport, cultuur, welzijn, onderwijs, kinderopvang etc. Wij staan voor 
een samenleving waarin alle inwoners wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een ge-
zonde en actieve leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. 

Wij zijn er voor alle inwoners, dus ook voor u! U kunt bij ons terecht met al uw vragen op het gebied van 
sport, bewegen, gezondheid en cultuur in De Fryske Marren. Zoekt u bijvoorbeeld ondersteuning bij het 
organiseren van een sportieve of culturele activiteit? Zoekt u aansluiting bij mensen die zich bezighouden 
met dezelfde hobby? Of hebt u een andere vraag waarbij u onze hulp kunt gebruiken? Dan denken wij graag 
met u mee zodat we samen kunnen werken aan een passende invulling of oplossing. U kunt ons bereiken 
via bcc@miks-welzijn.nl of 0513-414593.

Tot ziens en een hartelijke groet,
Annieck, Doede, Francien, Jan, Jurjen, Lars, Lonneke, Marcel, Melis, Nathalie, Pieter, Richard, Simone, 
Thewis en Tsjalling,

De JOGG- regisseur voert de regie en verbindt de partijen zodat op lokaal niveau gewerkt wordt aan een 
gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. De JOGG-regisseur maakt deel uit van het team Beweeg- 
en Cultuurcoaches.

Het doel van JOGG De Fryske Marren is: het stijgende percentage van kinderen (4-12 jaar) met overge-
wicht terugdringen en het stijgende percentage obesitas niet verder laten toenemen.
Ervaringen in andere JOGG- gemeenten leren dat de kans op succes het grootst is bij een focus op een be-
paalde regio of gebied. In De Fryske Marren hebben we gekozen de focus op gebied Balk te leggen. Gebied 
Balk bestaat uit de volgende dorpen /steden: Balk, Bakhuizen, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nije-
mirdum, Oudemirdum, Oudega, Ruigahuizen, Rijs, Sondel, Sloten en Wijckel. In dit gebied wordt de jeugd 
de komende drie jaar extra gestimuleerd meer water te drinken, gezonder te eten en meer te bewegen. 

Gemeentebreed komt er aandacht voor een gezonde leefstijl. De beweegcoaches zetten in de gehele ge-
meente interventies in om een gezonde leefstijl te stimuleren. Het moet onderdeel worden van het beleid en 
uiteindelijk moet het een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld worden.

De focus
De focus komt te liggen op de groep van 4-12 jaar. “Jong geleerd is oud gedaan.” Vroegtijdig een gezonde 
leefstijl stimuleren, betekent op latere leeftijd een gezondere basis met minder kans op overgewicht.
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Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS 
Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 
er weer duizenden collectanten met een collectebus langs 
de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe we het kunnen genezen.

De collecte is een van de belangrijkste bronnen van in-
komsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen 
geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties 
en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven 
doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te 
genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn 
we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. 
Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 
uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons sterk 
tegen MS!

Maak je sterk tegen MS
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Us âldershûs is net mear

Graach wolle we eltsenien tanksizze foar alles yn dit jier nei it  
hinnegean fan ús ûnferjitlike, soarchsume mem en beppe

Dora Visser – van der Wal

25 jier nei it ferstjerren fan ús leave heit

Jan Visser

Jimme meilibjen holp ús troch in swiere tiid.

Ciska en Eelco
Anita en Wiebrand

Alfred
Jolanda en Frits
En bernsbern

Op zaterdag 2 juli jl. vond de officiële opening plaats van het nieuwe pannaveldje. Op initiatief van RKVV Bakhui-
zen en in samenwerking met Dorpsbelang heeft het afgekeurde trainingsveld zo een nieuwe sportieve invulling 
gekregen. Jens Boltjes was de gelukkige winnaar van de namen-wedstrijd waardoor het veldje nu de door hem 
bedachte naam ‘Bakhuster Koai’ draagt. 
 
In september 2014 werd Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs benaderd door RKVV Bakhuizen met de vraag of 
op hun afgekeurde trainingsveld een zogenaamd pannaveldje gerealiseerd kon worden. Dorpsbelang was me-
teen enthousiast, want een pannaveldje geeft enerzijds de kinderen van Bakhuizen een prachtige plek om lekker 
te bewegen en sportief bezig te zijn. Anderzijds is het ook een mooie upgrade van het sportcomplex en het dorp. 
Een klein werkgroepje bestaande uit René van Dam, Philip Fluitman en Bram Boehlé ging aan de slag en stelde 
een plan op. Uiteindelijk is met behulp van gelden van de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, het 
Rabo Coöperatie Fonds met nog een aanvulling vanuit het dorpsbelang de gehele financiering rond gekomen.
Op 2 juli vond de officiële opening plaats en werd ook de naam van het nieuwe veldje bekend gemaakt. Hiervoor 
was samen met Basisschool De Toekomst een wedstrijd uitgeschreven onder leerlingen uit groep 7/8. 
Jens Boltjes was de gelukkige en onthulde samen met wethouder Frans Veltman de naam van het pannaveldje.
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Kopij

voor de volgende Op  ‘e Hichte  
vóór 1 OKTOBER 2016 

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

 of
Past. Coendershof 1,  
8574 RA Bakhuizen

De volgende editie verschijnt rond  
 14 oktober 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 10 september, 8 oktober en 12 november 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.

Adverteren op de homepage is mogelijk tegen een aanlooptarief van € 50, - voor 1 jaar, te rekenen vanaf 
factuurdatum. De website commissie, die over de inhoud van de website van Bakhuizen, Mirns en Rijs gaat, 
behoud zich het recht voor om ongepaste banners te weigeren.

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

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

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

aandacht 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.

Oplage 460 stuks


