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Het jaar 2016 is weer om en de wereld draait intussen 
gestaag door op de snelheid van het dag en nachtritme. 
De maand januari is al voorbij en we kijken vooruit, onze 
gedachten en handelen zijn op de toekomst gericht. We 
maken ons zorgen over de toestand in de wereld en ho-
pen op een betere toekomst. 
Toch wil ik nog even in gedachte terug naar het  
verleden. Want terugkijkend op het afgelopen jaar, waar 
veel verkeerd ging, was het toch nog niet zo’n slecht jaar, 
ondanks de grote verdeeldheid op de wereld, zoals het 
Oekraïne referendum, de Brexit in Engeland, de chaos in 
Turkije, en de oorlog in Aleppo. 

Ook zijn er weer verschillende grootheden  en popidolen 
gestorven. Zoals Fidel Castro,  Mohammed Ali, en onze 
beste voetballer Johan Cruijff. Leonard Cohen, David  
Bowie en George Michael. Stilstaan bij het verlies van 
onze dierbare geeft een gevoel van berusting, zeker 
in eigen kring. We zijn ons dan weer bewust van ons  
fragiele bestaan, en beseffen we dat het leven niet eeu-
wig is. Vooral de ouderen onder ons zijn zich meer bewust 
hoe kostbaar een mensenleven is. Omdat zij het verlies 
van een dierbare meer ondervonden hebben en weten 
dat de tijd van leven te kostbaar is om er slordig mee om 
te gaan. Haat en afgunst maken ons blind voor de proble-
men van andere. Het zijn egoïstische eigenschappen die 
mensen aanzetten tot moord en uiteindelijk oorlog. 

Gelukkig is er in ieder mens een innerlijk gevoel die weet 
dat hij niet buiten zijn medemens kan. Serious Request 
was daar vorig jaar een goed voorbeeld van. Het doel van 
Serious  Request is om geld op te halen voor een stille 
ramp die zich ergens afspeelt in wereld. In 2016 was het 
voor mensen die in oorlog of rampgebieden zitten waar 
geen of weinig medische hulp meer is. Waardoor er dui-
zenden mensen ziek zijn en sterven door longziekte. De 
slogan was dus; laat ze niet stikken! Eigenlijk liep het niet 
zo goed met de opbrengst van dit glazen huis in Breda. 
Totdat een zes jarig jongetje Tijn zich aanmeldde, en ie-
dereen uitdaagde om 1 euro te storten. Hij lijd aan de 
ziekte DIPG een hersenstamziekte. Deze kankersoort is 
nog steeds niet te genezen. Tijn lakte nagels en vroeg 
daar een euro voor als donatie voor zijn ziekte. Binnen 
een dag was de nagellak uitverkocht en was hij de held 
van de hele actie. Dit kleine mensje, die het einde van 
dit jaar waarschijnlijk niet overleeft, haalde meer dan 2.5 
miljoen euro op en was een voorbeeld van onbaatzuch-
tigheid en genegenheid in deze harde wereld. 

Tijn laat de mensen niet stikken en heeft lak aan alle 
vooroordelen en bezwaren die anderen opperen.

De   Eachtaiser.
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Project 1000 ogen

Met trots mogen wij zeggen dat we vanaf december 2016 van start zijn gegaan in Bakhuizen met het 1000 ogen  
project en dat zich inmiddels al meer dan 100 bewoners zich hebben aangemeld bij de WhatsApp groep.
Dit is natuurlijk fantastisch, maar er kunnen altijd nog meer aanmeldingen bij.

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk  
veiliger te maken. WhatsApp is een applicatie voor een smartphone, waarmee u met uw mobiel meerdere  
personen tegelijk kunt berichten. Dit is een van de redenen waarom WhatsApp in plaats van SMS wordt  
gebruikt voor het 1000 ogen project.

Omdat het project 1000 ogen de sociale controle in de wijk doet verbeteren, juichen politie en gemeentes het  
gebruik van WhatsApp-groepen toe. Het doel van het project 1000 ogen is om het toezicht in een wijk te verbeteren en  
verdachte situaties vaker te melden bij de politie.

Wat is het project 1000 ogen?

Het project 1000 ogen houdt in dat buurtbewoners via een WhatsApp-groep elkaar attent maken op veiligheidszaken 
die spelen in de buurt. Op deze manier houden de buurtbewoners samen een oogje in het zeil en kunnen verdachte 
situaties sneller doorgegeven worden aan de politie. 

Via de WhatsApp-groep zouden de volgende verdachte situaties vermeld kunnen worden:

•          Onbekende persoon met capuchon over zijn of haar hoofd loopt zoekend door de straat, dit kan worden ervaren
 als een mogelijke inbreker.
•         Verdachte situatie waarvan u het gevoel heeft dat er drugs gedeald wordt op de hoek van de straat of in een
 steegje.
•         Auto met vreemd kenteken staat al een paar dagen in de straat.
 
De belangrijkste taak van u als bewoner is het signaleren van verdachte situaties bij u in de buurt, deze verdachte 
situaties via WhatsApp met uw buurtbewoners delen en hierdoor voorkomen dat er strafbare feiten worden gepleegd. 
Strafbare feiten die kunnen worden tegengegaan door middel van de WhatsApp-groepen zijn onder andere:
 
•         Inbraak (Woningen en auto’s)
•         Overlast in de wijk
•         Vandalisme
•         Overvallen
•         Drugs gerelateerde incidenten
  
De politie leest niet mee in de WhatsApp groep. Daarom is het van belang om altijd zelf de politie in kennis te stellen. 
Bij verdachte situaties belt u 112.
 
Mocht u zich ook aan willen melden bij de 
WhatsApp groep, stuur dan een mail naar 
bmr1000ogen@gmail.com
 
Groeten
Grytsje van der Veen
Beheerster WhatsApp BMR 1000 ogen.

Âld en nij
Wie in feest foar ús allegearre.
Wa sille we dêr foar betankje?
Ús sels!

Ik wie der net,
mar ha gjin wanklank heard
it wie foar eltsenien in feestje

Gjin kankerferwekjende 
autobânnereek,

gjin fjoerwurk troch brievebussen,
of dat saaie ZN ZN ZN ZN ZN
ZN ZNZN ZN ZN ZN ZN 
 op’e ruten fan ‘e streek.

Sterker noch,dit jier
gjin organisearre fertier
mar toch koe de brânwacht 
sels oan it bier!

In moai begjin, 
miskyn de oare deis wat min
It kin
wêze dat ik mis bin
mar: elts hie it toch nei ‘t sin?

Of wiene we sa bliid
en sa relaxt yn dy tiid
foaral troch de reuk 
fan in kelder fol Nederwiet? 
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Toneelvereniging Sint Martinus

Toneelvereniging Sint Martinus verzorgt een prachtige avond met het stuk 
‘Gjin bern ha wolle, mar wol krije.

Eartiids, by ús tús, wie it krekt sa mei it teniel: freed to jûns foar de bern, de sneons foar de folwoeksenen en in wike 
letter noch in kear. Ferlotting yn it skoft
Foar my is it dus fêste prik, in soarte fan jeugdsentimint: ein jannewaris sjen wat de tenielspilers dit jier foar ús betocht 

hawwe. 
No, dit jier haw ik my ôfgryslik fermakke. It ferhaal 
wie natuerlik net sa ferskriklik yngewikkeld, mar de 
wize wêrop de spilers harren rollen spilen wie, stik 
foar stik, geweldich. 
It begjint mei Afke, de gemeentesiketaresse, dy’t ek 
de hiele foarstelling as in betrouwber anker de boel 
oan alle kanten pebearret de goeie kant op te stjoeren; 
plysje Van der Meer dy’t alle kearen mei syn brommer 
en Willempie-helm op foar it rút fan it gemeentehûs 
lâns stowt; de boargemasters mem dy’t it hiele stik 
lang de ‘schone schijn’ophâldt, de gemeentewurker 
mei in komyske útstraling, ek al docht er eins neat; 
de swalker, dy’t opdûkt dêr’t je him net ferwachtsje; it 
boargemasters-pear, dy’t troch de ferwikkelingen sa 
moai nei elkoar ta groeie; frou Wapstra, yn wa’t alle 
roddel en bekrompenheid bij elkoar kommen liket; en 
dan de lytse poppe, dy’t krekt de goeie toan en de 
goeie timing hie (dankewol ljocht en lûd-mannen!)
It spilet op it gemeentehûs fan Bakhuzen. Dat betsjut 

dat der ek allegearre bekenden fan ús sa no en dan lânskomme of beneamd wurde. Soms op ûnferwachte wize.
Kompliminten foar de hiele oanklaaing en ek foar de regy
De wille dy’t se der grif mei hawn ha spat der ôf!

Dus: komt dat zien: zeer onverwachte kanten van een aantal van uw dorpsgenoten op 11 februari 2017.

De ynstekster, Styntje de Groot-van der Meulen
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Bestuur van Buurtbus 103

Dat is knap vervelend! We rekenen er allemaal op dat 
de bus precies op tijd rijd.
Toch is dat niet altijd zo en dat vind ik ook heel jammer.
Maar ik wil u ook graag wat uitleggen, onze chauffeurs 
zijn stuk voor stuk enthousiaste vrijwilligers, mensen 
van vlees en bloed die gemiddeld drie uur per week met 
plezier hun rit rijden.
Het traject van Flinkeboskje naar Stavoren is berekend 
op een aantal stops waarbij passagiers in en uit stap-
pen. Maar als er op een bepaalde rit weinig passagiers 
in of uit stappen dan is de bus zomaar 5 minuten eer-
der in Warns. De chauffeurs weten dat ook en gaan dan 
wat langzamer rijden, nieuwe chauffeurs wordt duidelijk 
gemaakt dat ze hier rekening mee moeten houden. En 
toch gaat het soms mis, helaas.
Ik zou u willen vragen kunt u misschien iets eerder aan 
de weg of bij de halte staan ca. 5 minuten voortijd. 

In de zomertijd hebben we ook nog te maken met de 
brug in Warns. 
Onze secretaris Jan Dijkstra onderhoud goede contac-
ten met het brugpersoneel in Stavoren. 

Wij nodigen iedereen die de Buurtbus 103 een warm hart 
toedraagt om zich aan te melden bij de  “Vrienden van de 
Buurtbus”

Ik hoor u denken “ waar is dat goed voor”?

De Buurtbus is een burgerinitiatief en kan alleen blijven 
bestaan op basis van  voldoende ondersteuning vanuit de 
plaatselijke bevolking. 
Wist u dat er meer dan 10.000 mensen per jaar met onze 
Buurtbus 103 reizen?

De chauffeurs en het Bestuur van de Stichting zijn alle-
maal vrijwilligers, totaal circa 40 mensen zonder hen rijdt 
de Buurtbus nooit meer.

Wat vragen wij van u : 
Een vrijwillige bijdrage van ten minste €10,00 graag met 
toestemming tot automatische afschrijving.
Jaarlijks doorlopend zolang u dat wil.

Wat krijgt u daarvoor:
1. Jaarlijks een uitnodiging voor de Jaarvergade-
ring, u kunt desgewenst hier uw zegje doen.
2. U krijgt van ons 2 gratis buskaartjes voor de 
Buurtbus en bij een eventueel hogere bijdrage voor elke  
 € 5,00 een extra bus kaartje.
3. Mocht € 10,00 te bezwaarlijk voor u zijn, maar wilt 
u wel uw sympathie willen tonen doneer dan wat u past.  
 U krijgt dan vanaf € 5,00 één buskaartje.
De kaartjes worden na ongeveer een maand bij u thuis 
bezorgd.

Maatschappelijke veranderingen, veiligheid en zekerheid, 
dwingen ons om professioneler te werken, daar is niks mis 
mee . 
Zo hebben we in 2016 een overeenkomst gesloten met 
een boekhoudkantoor die onze penningmeester via inter-
net ondersteund met de boekhouding.
Aan het eind van het jaar kunnen we zodoende snel over 
een duidelijk financieel verslag beschikken.
Ook verschijnt er begin 2017 een heel nieuw Handboek 
voor de chauffeurs.
Heel mooi, maar er gaat wel enkele honderden Euro’s van 
ons budget af.
Dat budget is de subsidie die wij als onkosten vergoeding 
van de Provincie ontvangen.

Wat zijn onze onkosten.
De grootste post is de reiskostenvergoeding voor de 
chauffeurs die niet langs de route wonen.

En verder: 
Om onze vrijwilligers te waarderen organiseren we één 
keer per jaar een gezellige Feestavond met een presentje.

Ten leste, het bestuur maakt ook onkosten, denk aan pa-
pier, printkosten, telefoon, website, etc.

Hoe nu verder?
Op onze website www.buutbuszwf.nl vind u binnenkort on-
der de knop  “vrienden” 
een aanmeldingsformulier .

Vragen, opmerkingen of klachten, mail ze naar 
buurtbuszwf@gmail.com

Zij houden zoveel mogelijk rekening met de Buurtbus. 
Maar echt voorrang geven aan de Buurtbus kan niet en 
mag ook niet vanuit het bevoegd gezag.
En mocht het toch een keer voorkomen dat de bus al 
weg is, laat het ons dan weten, dat is geen klikken, maar 
voor ons nuttige informatie (dag-tijd en halteplaats)  We 
kunnen dan aan de chauffeur navragen wat de oorzaak 
was.

U kunt een mailtje sturen naar buurtbuszwf@gmail.com
Kijk ook eens op de website buurtbuszwf.nl  

Met vriendelijke groeten,
Herman Kamerbeek
Voorzitter Buurtbus 103 ZWF
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Eens in de maand gezellig samen eten in De Gearte...

Vind u het leuk om één keer in de maand – samen met 
anderen - lekker te eten? Dat kan in MFC de Gearte. 
Caritas verzorgt in samenwerking met De Gearte elke 
eerste dinsdag van de maand een heerlijke maaltijd. De 
kosten voor deze maaltijd in goed gezelschap bedragen 
slechts € 7,50 (consumpties zijn niet inbegrepen). Ieder-
een kan zich opgeven bij Caritas door te bellen met Han-
neke Nieuwenhuis (telnr. 0514 581220). U kunt zich bij 
haar opgeven als vaste bezoeker of gewoon eerst eens 
één keer proberen en daarna besluiten of u hier wat va-
ker gebruik van wil maken.  

Eens in de zoveel tijd lees ik het weer in Op ‘e Hichte 
– inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs die worden uit-
genodigd om aan te schuiven bij de door Caritas in sa-
menwerking met MFC de Gearte verzorgde maandelijkse 
maaltijd. Enthousiast over het idee en nieuwsgierig als ik 
ben, gingen we op pad.

“De maandelijkse maaltijd is bedoeld voor iedereen in 
Bakhuizen en omgeving ongeacht geloof of achtergrond, 
vertelt Jitske Mous van Caritas en iedere maand kunnen 
we rekenen op een gezellige groep mensen die het leuk 
vinden om samen met elkaar te eten. Naast het delen van 
een heerlijke maaltijd wordt dit initiatief ook gezien als 
een leuke manier om andere dorpsbewoners te ontmoe-
ten en eens even bij te praten met elkaar.”

De maaltijden worden verzorgd door Sietske Terpstra, de 
beheerder van MFC de Gearte – en deze keer stond er 
hachee, met piepers en rode kool op het menu. Tja, daar 
kon ik natuurlijk geen nee op zeggen. Immers hoe kan 
je een stukje schrijven over een maaltijd zonder te we-
ten hoe het smaakt. En het smaakte – kan ik u vertellen. 
Heerlijke stukjes mals rundvlees, veel uien, een lekkere 
romige saus, zachte gekookte aardappels en rode kool 
met kruidnagel erin. Daarbij had Sietske ook nog een lek-
kere jus gemaakt en als toetje was er vruchtenyoghurt 
met slagroom. Het was heerlijk ouderwets genieten van 
deze oer-Hollandse winterkost.

Ook Sietske is enthousiast over de maandelijkse maal-
tijd. “Het is altijd een gezellig samenzijn en ik vind het 
altijd weer leuk om wat lekkers te maken voor de mensen 
die zich aanmelden.” Zo vertelde Sietske dat twee men-
sen zich afgelopen november voor 2 maaltijden hadden 
afgemeld maar wel met het verzoek om juist die 2 keer 
geen hachee of snert te maken – want dat vinden zij veel 
te lekker om te moeten missen.

Kortom – het maandelijks samen eten in De Gearte is 
een gezellig samenzijn, waarin het delen van een over-
heerlijke maaltijd centraal staat maar waar ook ruimte is 
voor een gezellig praatje, een luisterend oor of een goed 
gesprek. Wilt u ook eens aanschuiven bij de maandelijk-
se maaltijd? De eerstvolgende maaltijd wordt bereid op 
7 februari 2017 – aanvang 12.00 uur. Noteert u alvast de 
datum in uw agenda en weet – iedereen is welkom.

En dan is er nog het geheim van die lekkere snert... die 
wordt namelijk niet door Sietske zelf gemaakt maar op 
speciaal verzoek door haar moeder – op de echt ouder-
wetse manier – zoals het hoort. Smaakt naar meer, zou 
ik zeggen...

De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds 
in november was ook dit jaar een groot succes! In de 
gemeente De Fryske Marren is een mooi bedrag van  
€ 3890,50 opgehaald.
 
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor 
het Nationaal MS Fonds. De opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatie-
ve onderzoeken om MS te genezen.
 
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun 
bijdrage en alle collectanten en collecte-coördinatoren 
voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en 
wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.

Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en do-
neer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te 
maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms 

STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.
 
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is 
volkomen afhankelijk van donaties en giften.
 
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost 
maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collec-
tant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op 
(010) 591 98 39.
 
Samen staan we nog sterker tegen MS!
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Nieuwjaarsborrel Mirns

Zoals bij veel bedrijven, gemeenten en verenigingen wordt er begin januari een nieuwjaarsborrel georganiseerd. Zo 
ook bij ons in Mirns, dus toog op vrijdag 6 januari het halve dorp richting Mirnser Klif, alwaar de Glühwein klaarstond 
om ons op te warmen, want het was die avond bar koud.

Wat is eigenlijk de definitie van een Nieuwjaarsborrel/receptie?

• men wenst elkaar een Gelukkig Nieuwjaar
• er wordt vaak een toespraak gehouden
• men kijkt terug op het oude jaar en kijkt naar gebeurtenissen in het Nieuwe jaar
• er wordt gegeten en gedronken

Zo ook bij onze buurtvereniging in Mirns. Martha heette 
ons van hartelijk welkom en hield een toespraak, wenste 
iedereen een heel goed nieuw jaar en heette nieuwe inwo-
ners welkom, en ze keek alvast vooruit op wat er komen 
gaat in het nieuwe jaar. Er wordt heerlijk gegeten en ge-
dronken.

De opkomst was groot; ongeveer 55 Mirnsers jong en oud, 
waaronder dit keer ook veel kinderen, en ja, kleine kinde-
ren worden groot en gaan gezellig met Heit en Mem mee.

De kinderen vermaakten zich goed met spelletjes, daar had de organisatie prima voor gezorgd.

De volwassenen hadden elkaar heel veel te vertellen, want het was een oorverdovend lawaai. Je spreekt buren die 
je anders misschien niet zo vaak ziet en daar leent zo’n avond onder genot van een hapje en drankje zich uitstekend 
voor.

En er zijn buurtgenoten die je stof tot nadenken meegeven.

Een buurtgenoot kwam met het volgende:
Er is geen mens gelijk en dat heeft consequenties, 
daardoor, geen relatie, geen gezin, geen familie is er 
gelijk. En dat van al die miljoenen mensen op aarde. 
Dan realiseer je ineens hoe bijzonder elk mens is.

Een mooie gedachte om het Nieuwe Jaar mee in te gaan.

Bakhuizen: Het Zuid West Hoek Damteam heeft de eerste overwinning te pakken. 
In de “Gearte” kwam “Eensgezindheid” uit Woudsend op bezoek bij de zuidwesthoek dammers. 
Na 2 uur spelen was er nog geen zicht op wie aan het langste eind ging trekken, maar daarna ging het lopen voor 
de thuisclub. 
Het eerste punt bracht Ids Bruinsma op het scorebord tegen Siep Berkepas. 
Daarna pakte Pieter Folmer twee punten tegen Siep Altena, na een goed eindspel. 
De 2de overwinning kwam er al gauw achteraan. Johan van der Goot maakte aan alle  illusies van Onno Reekers 
om nog een punt te pakken, een einde. De stand was toen 5-3 in het voordeel van de thuisploeg. In het vervolg 
zouden de Woudsenders er niet meer aan te pas komen. Jacob Folkertsma liet in een  winnende stand zijn  
tegenstander Max Faber nog remise halen, maar Jan Peters maakte het tegenstander Nico v/d Werf zo moeilijk dat 
ook hij moest capituleren en waren de 2 punten ook voor de thuisclub. Sjouke Reekers zat als laatste nog achter  
het bord tegen de kampioen van Woudsend Geale Stoker en maakte er een mooie remise van wat de eindstand  
op 9-3 bracht voor het ZWH Damteam. De gedetailleerde uitslag: 1. J.v/d Goot – O. Reekers 2-0, 2. J. Peters – 
N.v/d Werf 2-0, 3. I. Bruinsma – S. Berkepas 1-1,  4. S. Reekers – G. Stoker 1-1, 5. J. Folkertsma –M. Faber 1-1,   
6. P. Folmer – S. Altena 2-0. Er moet nog gespeeld worden tegen Bolsward en Heerenveen en dan zit de Bonds-
competitie er al weer op!.
Wie graag iets meer van het damspel wil weten is altijd welkom op Donderdagavond in het MFC De Gearte in  
Bakhuizen.
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Hoofdprijs voor Eigen Wies

Op maandag 16 januari werd bekendgemaakt wie zich het beste restaurant van Noord Nederland mag noemen. De 
initiatiefnemers  Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en de weekbladen van NDC mediagroep zoomen met 
LEKKER NOORD in op gastvrijheid,creatieve ondernemersgeest, sfeer en uiteraard lekker eten.

Een kleine 70 restaurants schreven zich in om mee te dingen naar de titel “beste eetgelegenheid van Noord Nederland”.

Gasten konden stemmen via een stemformulier of via social media en uiteindelijk bleven er 6 genomineerden over, 
waarvan Eigen Wies van eigenaren Wies en Ramon uit Rijs. De laatste genomineerden werden beoordeeld door een 
vakjury en werden bezocht door een mystery guest.

Op maandag 16 januari gingen Wies en Ramon naar restaurant Wannee 
in Leeuwarden, alwaar ter plekke nog een bedrijfspresentatie werd ge-
geven. Eigen Wies kreeg de hoogste juryscore en werd daarbij winnaar 
van de Verkiezing Beste Restaurant van Noord Nederland. 

Een geweldige prestatie en de kroon op hun werk, het is vooral zo bij-
zonder omdat ze nog maar 1 jaar hun restaurant uitbaten.
Alle reden dus om eens bij Eigen Wies langs te gaan. En zo zat ik die 
vrijdag erop bij Wies onder genot van een kopje thee bij de haard gezel-
lig te praten over dit succes.

Wies is het altijd al een wens geweest om een restaurant te beginnen? 
Ja, zegt ze volmondig, het was altijd mijn grote wens geweest een eigen zaak te hebben, zodat je alles op je eigen 
manier kunt doen en een eigen sfeer kunt creëren. In het verleden zijn er wel momenten geweest dat een eigen zaak in 
het verschiet lag, maar steeds ging het niet door om allerlei verschillende redenen. 

Wat deed je hiervoor? 
Hiervoor heb ik altijd als gastvrouw in restaurants gewerkt en leidde ik studenten op voor het vak in de bediening dit was 
o.a. bij Hotel Jans 1986-1997 en de 4 Heemskinderen 1997-2001.

Heb ook nog bij een schildersbedrijf gewerkt op kantoor als administratief medewerkster 2001-2003, maar dat was niet 
zo mijn ding, kon niet echt zelf beslissingen nemen, voelde mij hier niet zo op mijn plek. Ik miste het contact met men-
sen. Doordat ik ging eten bij Stasjons Kofjehus in Molkwar, kreeg ik het aanbod om daar te gaan werken. 2003-2014.

In 2014 stapte ik als docent het Bogeman in Sneek binnen, daar gaf 
ik les in Gastheerschap aan leerlingen v.d. opleiding horeca V.B.M.O. 
Daarvoor moest ik een PDA opleiding volgen en nog voordat ik mijn 
diploma behaalde, stond de buurman op de stoep om te vertellen dat 
hij stopte met de 4 –Heemskinderen en of ik nog belangstelling had om 
het over te nemen. Ik was net een andere weg ingeslagen, maar mijn  
horeca-hart begon sneller te kloppen! Zou het dan nu toch lukken?

Had je meteen voor ogen wat voor type restaurant je wil-
de? 
Ja, ik wilde een goede sfeer, gemoedelijk, huiselijk, er moet wel wat op je 
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bord liggen, kleurrijk eerlijk eten van goede kwaliteit. Uit eten moet een beleving zijn, verrast worden.

Maken jullie ook gebruik van streekproducten? 
Jazeker, kaas en kalfsvlees van de Nijlander uit Workum, vlees van het Gaasterlandse kruidvarken en vis uit het IJssel-
meer via de leveranciers.

Bepalen jij en Ramon samen de menukaart?  
Nee, dat laat ik over aan Ramon en Brendo de koks, zij bepalen de gerechten en dit wisselt 4x per jaar, deze beweegt 
mee met de seizoenen.

Wat versta je onder gastvrijheid?
 Ik vind het belangrijk dat de gast zich op zijn gemak voelt, je moet zelf flexibel zijn in wat de gast wil. Ik wil dat ze een 
leuke avond hebben en tevreden naar huis gaan. Eigenlijk is elke avond een klein project, de gast moet in de watten 
gelegd worden. Dat blijft de gast bij en is natuurlijk goede reclame.

Waar moet een goed restaurant volgens jou aan voldoen?
Eigenlijk moet alles gewoon kloppen, je kunt wel goed eten hebben, 
maar als je slecht personeel hebt werkt het niet en andersom natuurlijk 
ook niet. Dus ja, een warm onthaal, sfeer, vriendelijk gastvrij personeel 
een mooi opgemaakt bord, want het oog wil ook wat en natuurlijk heerlijk 
eten, dat zijn zo een beetje wel de juiste ingrediënten.
Hier scoorden we ook goed op ambiance/sfeer 9 , smaak 8,5

Waar komen jullie gasten vandaan? 
Er is een groot verschil tussen winter en zomer. In de winter meestal 
gasten uit de buurt van Sneek, Bolsward, Joure, Lemmer en natuurlijk 
Gaasterland zelf. Het is mooi als je ook in de omgeving woont zegt Wies, de gunfactor is groot en een groot netwerk 
hebben is ook belangrijk. In de zomer zijn er natuurlijk heel veel toeristen die komen, je hebt in de nabijheid wel 9 cam-
pings, dus dat zit wel goed.

Jullie hebben in 1 jaar tijd iets heel bijzonders neergezet, is dit wat je ervan verwacht had?
Ik ben supertrots op wat er staat, er is heel veel werk verzet. Niet te vergeten we hebben eerst ook het restaurant hele-
maal moeten opknappen, dat deden we met veel lieve familie en vrienden, en een fantastisch klusbedrijf JK Bouw. We 
zijn heel veel ergernissen en erfenissen tegen gekomen die we moesten opknappen. Je moet bouwen aan een goed 
team. Je moet ook contacten onderhouden met leveranciers, echt er komt heel veel bij kijken. Je moet sterk in je schoe-
nen staan en strijdbaar zijn. Maar het is ons gelukt en deze prijs is de kroon op ons werk, het is mooi dat je waardering 
krijgt en je realiseert dat goed bezig bent.

Wat deed je besluiten mee te doen? 
Onze naam op de kaart te zetten en dat is goed gelukt. We hebben indertijd bewust voor een andere naam gekozen, 
we wilden graag een ander imago. En ja, een naam opbouwen kost tijd. Nu met deze prijs staat ons restaurant in alle 
bladen van Noord Nederland, betere naamsbekendheid kun je niet wensen. De prijs geeft ook hogere verwachtingen, 
dus ook extra druk.

Welke toekomstplannen hebben jullie?
Het achterterras willen we graag opknappen met een grote vuurplaats in het midden, waarop verschillende gerechten 
kunnen worden bereid. We staan open voor feestelijke gebeurtenissen, onlangs hebben we een leuke bruiloft en kraam-
feest mogen verzorgen.

Wies besluit nog met de woorden: ieder mens krijgt kansen in zijn leven, maar je moet ze wel pakken. Je moet de stap 
soms gewoon durven zetten en wat anders proberen.

Het logo van Eigen Wies zijn twee roodborstjes een grotere( Wies) en een kleinere ( Ramon), zij vormen twee hartjes. 
Een roodborstje symboliseert o.a. – recht uit je hart – angsten overwinnen, en dat moet je zeker hebben als je deze 
uitdaging aangaat.

De droom die Wies had, is een mooie droom gebleken.

Lida



1110 Op‘e Hichte februari 2017 Op ‘e Hichte februari 2017

Deze biljartvereniging voor ouderen van 65 plussers 
heeft zo langzamerhand wel een heel bijzonder lid in 
hun midden . Wat wil het geval: Een lid 25 jaar bij de 
club is wel uniek te noemen, ook al omdat je op oudere 
leeftijd bij deze club aan de biljartsport bent begonnen. 
Het is dan ook nog maar een keer voorgekomen in het 
bijna 40 jarig bestaan dat er iemand 25 of meerdere 
jaren bij de club is geweest.
Afgelopen december hebben we met het kersttoernooi 
de 93 jarige Tjeerd de Vreeze gehuldigd met dit jubile-
um van 25 jaar lidmaatschap bij “Heechhiem”.
In 1991 is Tjeerd samen met zijn broer Martinus bij de 
club gekomen en zijn een paar fanatieke spelers ge-
worden, en Tjeerd is nog steeds fit genoeg om zijn knie 
op het biljart te leggen bij moeilijk bespeelbare ballen, 
en wanneer het niet allemaal lukt ook nog de nodig“ 
ongebruikelijke” woorden worden uitgesproken! Tot 
vermaak van vele spelers!, 

De uitslagen van het kerst biljarten was als volgt: 
De verliezers ronde werd op het kleine biljart uitge-
speeld en daar werd de winnaar: Bertus Mous, met als 
goede 2de Jan Hylkema.
De winnaars ronde op het grootste biljart gespeeld 
werd gewonnen door: Sjouke Reekers na een span-
nende strijd met Sjoerd Agricola.  Alle spelers speelden 
met hun eigen moyenne.
Na de prijs uitreiking van voorzitter Herman Melchers 
werd er nog  even gezellig nagezeten met een hapje 
en drankje.
Het was zoals vele andere jaren weer een leuke Kerst-
middag!!

Moai Wurk
voor hekwerk op maat, poorten, 

schoorsteenkappen en ander ijzerwerk 
kunt U altijd terecht bij: 
v/d Werf ’s “Moai Wurk”

Middenpaed 1 te Bakhuizen
vanderwerffrans@gmail.com

Tel: 06-50290103
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Trefpunt Bakhuizen...

Trefpunt is een ontmoeting- en informatiecentrum in de 
parochiezaal achter de St. Odulphuskerk in Bakhuizen. 
Trefpunt is elke woensdagochtend open van 10.00 tot 
11.30 uur en de koffie staat voor u klaar. De aanwezi-
ge vrijwilligers geven aandacht en gezelligheid, bieden 
een luisterend oor, willen helpen bij het vinden van een 
antwoord op uw vragen en geven graag advies. Er zijn 
folders over zorg en welzijn en ook de St. Odulphuskerk 
is open om u de gelegenheid te geven om in alle rust te 
kunnen bidden of een kaarsje aan te steken. U bent van 
harte welkom.

Trefpunt is een initiatief van Jitske Mous en Rita Jacobs 
– die dit hebben opgezet als afrondend afstudeerpro-
ject van de 2-jarige studie Diaconale Leerweg die zij sa-
men hebben afgerond in 2012. Na toestemming van het  
bisdom konden zij officieel starten met Trefpunt waar 
zij inmiddels een vaste groep bezoekers hebben opge-
bouwd van zo’n 15 personen. Jitske en Rita doen dit  
natuurlijk niet alleen maar worden ondersteund door een 
enthousiaste groep vrijwilligers en met elkaar doen zij 
elke keer weer hun best om er voor iedereen een gezelli-
ge en informatieve ochtend van te maken.

“Wij hebben een open houding, vertelt Jitske Mous en de 
deur van Trefpunt staat open voor zowel parochianen als 
medebewoners uit Bakhuizen, Mirns en Rijs. Ook spe-
len wij als Trefpunt (onderdeel van Caritas Bakhuizen) in 
op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals recent 
de fusie van de 7 Caritas parochies op 1 januari 2017 te  
weten: Bakhuizen, Balk, Woudsend, Joure, Sint Nico-
laasga, Sloten en Lemmer. Door deze fusie kan Caritas 
zich nog breder gaan inzetten voor onze samenleving en 
meer mensen bereiken.”

Een nieuw jaar betekent een nieuw begin – zo ook 
voor één van de twee initiatiefnemers van Trefpunt,  
Rita Jacobs. Na jarenlang zich met hart en ziel te heb-
ben ingezet voor Caritas Bakhuizen en met name  
Trefpunt, stopt Rita met haar vrijwilligerswerk omdat zij en 
haar man gaan verhuizen – terug naar haar roots – naar 
het ook zo mooie Brabantse land. Woorden die ons aan 
haar doen denken – zijn: kundig, sympathiek en vrien-
delijk – een lieve collega met een groot hart. We willen 
Rita en haar man, Frans, ook via deze weg heel hartelijk 
bedanken voor het vele werk wat ze hebben verzet – hier 
bij ons in Bakhuizen - en wensen hen heel veel succes 
voor de toekomst.
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Leven met een dankbaar hart...

Op het moment dat ik dit 
stukje schrijf, hebben we 
net een paar ijskoude win-
ternachten achter de rug. 
Het is winter en alhoewel 
de zomer mijn favoriete 
seizoen is, ben ik toch blij 
dat ik in een vier seizoenen 
land woon. En als het dan 
echt winter is in Nederland 
dan mag het voor mij ook 

echt winteren. Lekker die vrieskou op een mooie zonni-
ge dag – heerlijk een wandeling maken door het prachtig 
bevroren landschap, een paar bevroren rozen -  verstilde 
schoonheid aan een tak, vogels die de luwte opzoeken, de 
koeien dicht bij elkaar staand – zoekend naar beschutting 
en prachtige vergezichten over het stille IJsselmeer.

Lente, zomer, herfst en winter in Nederland – het  
landschap om me heen dat zo veranderd, verwondert 
me telkens weer. Het symboliseert het leven in optimale 
vorm. Het ontluiken van de natuur in de lente. Het val-
len van de bladeren in de herfst. De geboorte van de  
lammeren in april en het vertrek van de vogels in het 
najaar. Zomers een heerlijke salade op een terras en  
‘s winters een goedgevulde stamppot met worst. Ik geniet 
er volop van en voel me dankbaar voor al deze kleine ge-
luksmomentjes.

En toch...

Soms zijn we een beetje gemakkelijk in het tonen van 
onze waardering voor al het goede wat er is in ons leven. 
We zien het vaak niet meer – het voelt als vanzelfsprekend 
– we werken er hard genoeg voor en toch... is het vaak 
niet genoeg.
Ook ik moet mezelf zo nu en dan even met mijn neus op 
de feiten drukken en me realiseren dat er veel is om dank-
baar voor te zijn. 
Het is vaak de vanzelfsprekendheid die ons blind maakt 
voor de kleine dingen en geluksmomentjes die ons goed 
doen – ons energie geven en ons vrolijk en blij maken.  

Een dankbaar hart is als een magneet voor kleine  
wonderen in ons leven. Als we onze gedachten meer 
zouden richten op dankbaarheid – trekken we meer 
aan om dankbaar voor te zijn. Onze focus is dan meer  
gericht op alles wat goed en positief is in ons leven en 
zelfs met de minder goede ervaringen kunnen we dan an-
ders omgaan – het leert ons namelijk veel over onszelf en 
het leven wat wij leiden.

Leven met een dankbaar hart leert ons ‘zien’ wat er goed is in 
ons leven en hoe vaker we dit ervaren hoe beter we de kleine  
geluksmomentjes kunnen onderscheiden. Probeer het 
eens – neem zo nu en dan eens even de tijd om stil te 
staan bij jezelf en het leven wat je leidt. Zie wat het leven 
je brengt en hoeveel er is om dankbaar voor te zijn. En ge-
loof me – er is ontzettend veel om dankbaar voor te zijn...

Agnes P.

50 + gym Bakhuizen bestaat  25 jaar
In februari 1992 is deze groep gestart nadat een cur-
sus -beter bewegen- zo goed was bevallen dat de da-
mes van de katholieke plattelandsvrouwen wel aan de 
echte gym wilden.
Bij de sportvereniging BEO ( Bakhuizen en omgeving) 
werd de wens voor een uurtje gym per week neerge-
legd.
Dit werd door het bestuur positief ontvangen en bin-
nen korte tijd kregen ze op donderdagmorgen een uur 
aangeboden, van kwart over negen tot kwart over tien. 
Dit tijdstip is na 25 jaar nog hetzelfde.
 
Gym juf werd mw. H. van der Meer voor ons beter be-
kend als Habeltsje.

Er werd gestart met 8 deelnemers en groeide uit tot 15. 
De samenstelling wisselde door verhuizing, afzegging 
of overlijden. Het huidige aantal leden is 10. Waarvan 
er 3 al deelnemen vanaf het prille begin.
Is het gymen op zich veranderd in deze 25 jaar?
Opwarmen, specifieke oefeningen met een spel als af-
sluiting zijn  gebleven.

Toestellen als bok, brug,ringen, touwen en trampoline 
worden niet meer gebruikt. Het wandrek, banken en de 
matten zijn nog wel favoriet. 
Maar wat maakt nou dat dit al 25 jaar doorgaat? Wat is 
het succes van dit groepje?
Na lang zoeken toch wel de juf.
• ze is een vakvrouw in de lichamelijke oefening.
• ze ziet ieder afwijkend loopje of beweging.
• belangstellend : hoe is het met je rug, je knie en 

noem maar op. 
• adviserend: je kunt….
• variatie in oefeningen en spel.
• uitleg waar deze oefening toe dient.
En natuurlijk zijn we dankbare leerlingen, die meestal 
keurig doen wat er gevraagd wordt.
Maar ook een compliment voor de groep. Deze is hecht 
en trouw.
De website van sportfederatie Beo meldt bij de afdeling 
gym dat het doel is om met plezier lekker in beweging te 
zijn en te blijven.
En dat doen we na 25 jaar nog steeds graag.
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Huisarts nieuwsbrief

Er zijn veel medische onderwerpen die besproken wor-
den in diverse kranten, tijdschriften en op TV. Soms is 
het lastig te weten wat het betekent voor u of uw familie. 
Er zijn ook veel (alternatieve) zorgaanbieders die u graag 
willen helpen, meestal tegen betaling. Wat kunt u vertrou-
wen en wat niet? Daarin willen we u een handje helpen. 
In deze rubriek willen we u bijpraten over nieuwe of be-
langrijke medische onderwerpen. Heeft u een vraag of 
onderwerp waar u graag wat meer van wilt weten? Schrijf 
het dan op en breng of stuur het naar ons praktijk (info@
huisartsbakhuizen.nl).  Uw vraag of onderwerp kan dan 
hier worden besproken. 

Een onderwerp die de laatste tijd veel aandacht krijgt in 
de krant en zelfs een verkiezingsthema is geworden, is 
de zorg voor ouderen. Deze groep wordt steeds groter 
want we leven allemaal langer.  Deze zorg is ook ingewik-
kelder geworden omdat we ook langer in ons eigen huis 
blijven wonen in plaats van naar een verzorgingshuis te 
gaan. Dit onderwerp willen we hier uitgebreider met u be-
spreken.

Wat is ouderenzorg?
Ouderenzorg omvat zowel de gezondheid als het welbe-
vinden van alle ouderen om ons heen. Als uw gezondheid 
faalt dan kunt u de dingen niet meer doen die u voorheen 
wel kon. En als u niet lekker in uw vel zit, zal alles veel 
moeizamer of niet meer gaan. We spreken tegenwoordig 
van ouderen als mensen 75 jaar geworden zijn of men-
sen die “kwetsbaar” zijn door een ziekte of gebrek.

Vaak hebben ouderen het niet door dat er iets mankeert 
omdat ze accepteren dat ze ouder worden. “Het hoort 

erbij” is wat dan vaak gezegd wordt. Maar horen alle ge-
breken wel bij ouderdom? En als u uw gebreken aan wilt 
pakken, bij wie kunt u terecht? De meesten beginnen bij 
familie of vrienden, maar het komt ook wel voor dat fami-
lie en vrienden een probleem als eerste zien en opmer-
ken.  Bij wie moeten zij dan hun zorgen kwijt?

Het afgelopen jaar zijn we in de praktijk bezig met na-
scholing rondom ouderen. Janny Klijnstra (onze praktijk 
ondersteuner) en dokter Osinga hebben nascholingen 
gevolgd om beter in te kunnen spelen op de specifieke 
problemen die ouderen en hun naasten tegenkomen. 
Een belangrijk begin is het in kaart brengen van de pro-
blemen volgens een bepaald plan. 

Van zowel ouderen die problemen tegen komen als ook 
ouderen die er gewoon om vragen, doen we een “analy-
se” en stellen we een “zorgplan” op, samen met de pati-
ent en naasten. Dit zorgplan beslaat alle gebieden waar 
problemen ervaren kunnen worden. Vanuit dit zorgplan 
kunnen adviezen worden gegeven maar ook kan con-
crete hulp georganiseerd worden. Hulp kan zijn van bij-
voorbeeld de naasten of van professionele hulpverleners 
(huisarts, wijkverpleegkundige, therapeut en specialist). 
Het kan ook hulp zijn van de gemeente en/of de zorgver-
zekeraar, als extra voorzieningen nodig zijn.

Denkt u dat u of een naaste problemen heeft door 
ouderdom, schroom niet en bespreek het met ons!

van de huisartsenpraktijk Bakhuizen, 
H.J. Dijkstra en J. Osinga

Wat soe der gebeure yn it lân neist de Rysterdyk? Earst leinen der wat rydplaten, doe kamen der in pear bouwketen
Nei in pear tillefoantsjes hie ik Marco Adema fan Liander oan ‘e lijn.
Hij lei út dat de trochgeande gaslieding no fan flak foar de bocht yn ‘e Rijsterdyk rjocht troch giet nei De Maren: ûnder 
de camping troch, ûnder de chalets en caravans dy’t dêr steane.
Dat moast oars! In nije lieding. Lâns de Rijsterdyk. Ûnderoan de bocht, by de gefaarlike T-krusing, rjochtsôf lâns it 
dykje De Wite Burch en dan oanslute op de lieding dy’t neist De Maren. Se boarje de nije buis ûnder de grûn troch. 
Hy tinkt dat it ûngefear trije wiken duorje sil. By it omskeakeljen fan de iene nei de oare buis hâlde wy gewoan druk 
op ús gas!.
We merke der dus eins neat fan. Mar we sjogge it wol ….en we witte no ek wêrom.
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Dorpsbelang BMR

Algemene Ledenvergadering BMR
Datum: 27 maart 2017  

Tijd: 19.30 Plaats: De Gearte     

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen vorige vergadering d.d. 7 maart 2016.
3. Samenstelling bestuur:
  Vacature secretaris is vervuld.
  Penningmeester termijn loopt af.
  Penningmeester stelt zich herkiesbaar.
4. Financieel verslag 2016.
 a. Verslag van de kascommissie (Ina Gerrits en Hans Eiselin).
 b. Benoeming nieuwe kascommissie.
5. Activiteiten 2016: zie gepubliceerd jaaroverzicht.
6. Voortgang Better Bakhuzen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

--------------------------------  Pauze  ------------------------------

Presentaties
 1. Presentatie onderzoek van de RUG/Kenniscentrum Noorderruimte als onderdeel van Better  
  Bakhuzen door Bram Boehlé.

 2. Presentatie bewoners initiatieven (financiële bijdrage voor inwoners die met initiatieven komen voor 
  de Mienskip/Sociaal Domein).

Het bestuur:
Wink Blomsma, voorzitter  tel 06-54986718
Ruud v.d. Berg, secretaris  tel 06-11756058
Bram Boehlé,  penningmeester tel 0514-850230
Anne van der Zee (Rijs)  tel 06-40413830
Akke Brandenburg (Mirns)  tel 0514-581951

Aanwezig bestuur: Wink Blomsma, Bram Boehlé, Akke Brandenburg en Anne van der Zee.
Andere aanwezigen:  Dokter Dijkstra, Dorpen coördinator Klaas Knobbe, Wethouder Frans Veltman en vertegen-
woordigers van de politiek. Er zijn 39 personen aanwezig.
Afmeldingen:  Philip Fluitman

1.  Opening
Wink Blomsma opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de aanwezige raadsleden, de mede-
werkers van de gemeente en onze huisarts dokter Dijkstra. Akke Brandenburg heeft een opmerking over punt 4 van 
de agenda: hier staat het financiële verslag van 2014, dit moet 2015 zijn. De agenda wordt verder akkoord bevonden.

2. Notulen vergadering d.d. 30 maart 2015
Er zijn geen op of aanmerkingen.
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3. Samenstelling bestuur
Er is nog steeds een vacature voor een secretaris en vertegenwoordiger bedrijven BMR.

4. Financieel verslag 2015
Bram Boehlé geeft toelichting op de cijfers. De kascommissie bestond dit jaar uit Karin van Wijk en Hans Eiselin.  Ze 
hebben de boeken bekeken en akkoord bevonden. Het bestuur krijgt hierbij decharge. Volgend jaar bestaat de kas-
commissie uit Hans Eiselin (2e keer) en Ina Gerrits (1e keer).

5. Activiteiten 2015
 a. Van het geschiedenisboek “Om it Heech hinne” is de eerste druk verkocht. Van de tweede druk zijn nog  
  exemplaren beschikbaar.  
 b. Het energie initiatief BEI loopt goed. Er zijn verschillende bijeenkomsten en op dit moment zijn er 11  
  personen die zich voor zonnepanelen op eigen dak hebben ingeschreven. Ook wordt er onderzoek gedaan  
  naar een zonneweide en zonnepanelen op bedrijfsdaken.
 c. Communicatie blijft erg belangrijk in onze dorpen. Ook de facebook pagina wordt druk bezocht. De gemeen 
  te heeft een website waar u informatie over onze gemeente kunt vinden. Er staat ook een nieuwsbrief op  
  deze site waarop u zich kunt abonneren. 
 d. In het jaaroverzicht staat 110 jaar Odulphuskerk maar dit moet zijn 100 jaar.  Het is een mooi jaar geweest  
  met allerlei bijeenkomsten .
 e. Het Pannaveldje wat achter de Nagelhoutlaan is gerealiseerd wordt op zaterdag 19 maart a.s. om 10.00  
  uur geopend. Hierbij  zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn, waaronder  
  wethouder Frans Veltman, die de openingshandeling zal verrichten.
 f. Over het plaatsen van papiercontainers is nog geen besluit genomen. Er zal nog worden gesproken met de  
  vereniging die het papier nu zelf ophalen. Het bestuur meldt geen voorstander van papiercontainers te zijn. 

6. Better Bakhuizen 
Even een terugblik op de bijeenkomst 24 februari jl. Er waren meer dan 100 personen aanwezig. Na de inleiding kon 
men stilstaan bij verschillende items voor de verbetering van Bakhuizen. Er  konden stickers worden geplakt met ver-
beter/aandachtspunten. Er zijn er tussen de 400 en 500 geplakt. Met stemkastjes kon men aangeven waar de meeste 
prioriteit lag. Op nr. 1 staat de sociale leefbaarheid van ons dorp en op nr. 2 een betere uitstraling geven aan het 
centrum. Er hebben zich veel mensen opgegeven om op enigerlei wijze te helpen bij het realiseren van één van de 
projecten. Er was vanuit de media en tv Fryslân veel aandacht voor deze avond. Op 17 maart komt de projectgroep 
weer bij elkaar om de op- en aanmer-kingen te evalueren. 

7. Leden
Op dit moment heeft Dorpsbelang BMR 419 leden.

8. Rondvraag
Eerst krijgt dokter Dijkstra het woord om uitleg te geven over de dokterswacht. De WAGRO (waarnemersgroep) 
heeft gezorgd dat er voorlopig een huisartsenpost komt in Koudum. Deze situatie is ontstaan omdat  er ’s avonds en 
in het weekend minder beroep op de dienstdoende arts wordt gedaan. Ook al omdat verloskunde niet meer tot hun 
taken behoort. De ambulances zijn beter uitgerust en er hoeft  vaak geen arts bijgehaald te worden. Door de week 
van 18.00 uur t/m 23.30 uur en in het weekend zit er een arts in Koudum met een auto. Deze dienstdoende arts kan 
indien nodig bij u thuis komen. Er is afgesproken hier ruimhartig mee om te gaan maar blijf er zelf druk op zetten dat 
er iemand moet komen als jezelf niet in staat bent naar Koudum te gaan. Via telefoonnummer  0900 1127 112  worden 
de diensten centraal geregeld.  

Wim Gerrrits: er wordt in september gekeken naar aanleiding van het aantal aanvragen/meldingen of het in Koudum 
blijft of toch wordt verplaatst naar Sneek.  Hoe wordt dit  berekend? 
Dokter Dijkstra:  afgelopen jaren is de vraag ongeveer 20 x per weekend. Maar in de zomermaanden is dit het dub-
bele aantal.  
Anne van der Zee: er moet blijvend aandacht aan worden besteed via de media: de Balkstercourant, de Sneeker,  
de website en in Op é Hichte. 
Klaas Knobbe (onze dorpen coördinator) van de gemeente meldt dat er naar aanleiding van de vraag over het ver-
plaatsen van de speelattributen van de Havenstraat naar het Plantsoen  is gekeken maar dat dit niet haalbaar is. De 
speelwerktuigen zijn te groot. Wel is er een mogelijkheid om te ruilen met de attributen in Balk waar zo’n zelfde situatie 
zich voor doet. De gemeente is hier mee bezig. Wel moet hier nog geld voor worden vrijgemaakt. 
 Er zijn 4 dorpscoördinaten, de verenigingen vragen zich af bij wie ze moeten zijn als ze ergens mee zitten.  Zij kunnen 
rechtstreeks contact opnemen met de dorpen coördinator.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 7 maart 2016
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 7 maart 2016

Koos v.d. Meer: wanneer wordt er gebouwd op de Rijsterdijk en wat gaat het worden? In het verleden is er  toe-
gezegd dat er huurwoningen zouden worden gebouwd.  Blijkbaar is dit plan van tafel en komen er nu 2 vrijstaande 
woningen of 1 vrijstaand en 2 onder één kap. Kan de gemeente niet ingrijpen? 
Frans Veltman:  Er wel een woonvisie is maar de gemeente heeft weinig invloed op het beleid van de woningcorpo-
ratie.
Wink Blomsma: als Bakhuizen een beter imago krijgt komen er misschien ook meer inwoners. Op dit moment ver-
koopt de woningstichting de huurhuizen die vrij komen of gaan ze naar statushouders. BMR heeft hierin totaal geen 
zeggenschap.  Wonen ZWF anticipeert op dit moment op een mogelijke krimp van het aantal bewoners.

Koos v.d. Meer: door het nieuwe beleid van de gemeente overals gras aan te leggen komt er met het maaien gras 
op de weg en fietspaden. Vooral met nat weer, kan hier aandacht aan besteed worden?  Wanneer beginnen ze met 
de rondweg om Hemelum?  Berichten duiden op een start in het voorjaar. Advies: volg de gemeente site van ZWF 
voor meer informatie.
Hans Eiselin: Jan Huisman was niet op de avond van Beter Bakhuizen. Heeft zich ook niet afgemeld.
Herman Melchers: er is wateroverlast achter de Simmen, volgens hem zijn de putten niet aangesloten. Het bruggetje 
langs de Skuniadyk kan glad zijn. Misschien gaas erover? 
Mink Heitjema: op de Skuniadyk wordt veel te hard gereden. Kan er geen rotonde komen? 
Bram Boehlé:  dit soort klachten moet men melden bij de gemeente. 
Klaas Knobbe: complimenten voor het verloop van de jaarwisseling  en voor alles wat het BMR doet. 

De voorzitter bedankt de gemeente voor hun hulp en inzet, noemt nog even 16 maart  ( de zorgcoöperatie) en 19 
maart ( opening speelveldje).   Hierna is het pauze.

Na de pauze  genieten we van een optreden van cabaretier Jacob Spoelstra. 

Inleiding
 
Het was een jaar waar de meeste energie ging zitten in de activiteiten over/
met/om Better Bakhuzen. Nu is dat geen project waarin je het ene jaar start 
en het volgende jaar het resultaat oplevert. Kortom wij zijn gestart in het najaar 
van 2015 en wij zijn nog even bezig. Het levert in ieder geval veel contacten 
met de gemeente en provincie.
Navolgend een overzicht van de onderwerpen en projecten.

De website van Bakhuizen, Mirns en Rijs
De website biedt steeds meer informatie over BMR.

Better Bakhuzen
In maart is er een Coördinatieteam Better Bakhuzen opgericht die er op toe 
ziet dat alle projecten de benodigde ondersteuning krijgen en mee helpt om de verschillende subsidies te verkrijgen. 
In mei was er een evaluatieavond waar veel Bakhusters ideeën hebben aangedragen voor de verschillende projecten.
Tevens worden door nieuwsbrieven alle Better Bakhuzen-wetenswaardigheden gedeeld met het dorp.

Het rapport Better Bakhuzen is op 10 november door de voorzitter van het COBB overhandigt aan de vertegenwoor-
digers van gemeente, provincie en de woningcorporatie.

Op 1 mei 2017 is iedereen weer welkom in de Gearte om bij te praten over de voortgang van 
ons initiatief Better Bakhuzen.

BMR Energie Initiatief
Met behulp van de informatie uit het BMR Energie initiatief hebben weer een aantal inwoners een inzicht gekregen in 
het aanbod van zonnepanelenleveranciers en zijn zij in staat gesteld op een zorgvuldige wijze een keuze te maken.
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Glasvezel
Binnen de Fryske Marren is er een initiatief ontstaan genaamd DFMopGlas. Deze groep heeft als doelstelling om 
geïnteresseerden op snel internet (glasvezel) aan te sluiten. Dit is een onderwerp waar veel haken en ogen aan vast-
zitten. Dorpsbelang volgt de ontwikkelingen.

Zorg coöperatie
Er is veel werk gestoken in de voorbereiding voor het opzetten van een Zorg coöperatie. In de komende periode zal 
er een onderzoek worden gehouden naar de haalbaarheid van een Zorg coöperatie middels een enquête onder de 
inwoners van Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs

Speelveldje het Plantsoen
In samenwerking met de gemeente, buurtvereniging 3in1 en Dorpsbelang zijn de voorbereidende werkzaamheden 
gemaakt en een subsidieaanvraag ingediend voor de verplaatsing van het speelveldje naar het Plantsoen. De ver-
plaatsing staat gepland voor voorjaar 2017.

Pannaveldje
Achter de Nagelhoutlaan bij de parkeerplaats voor de sportvelden is een speelveldje gerealiseerd, waar onze jeugd 
kan voetballen, basketballen en wat maar meer. Er wordt al veel gebruik van gemaakt. De officiële inhuldiging vond 
plaats in juli en werd opgeluisterd met een roofvogelshow.

Omgevingsvisie
De gemeente heeft met geïnteresseerden gesproken over het herinrichten van de omgevingsvisie n.a.v. gewijzigde 
wetgeving. In 2017 volgen de vervolgsessies.

Projectencarrousel
Op 30 november werden alle Dorpsbelangen van de Fryske Marren in Joure in de gelegenheid gesteld om te laten 
zien met welke projecten zij dit jaar bezig zijn geweest. DorpsbelangBMR toonde er een film over de activiteiten rond 
het Pannaveldje en de aandacht die geschonken is aan het gedenkteken in Mirns. Tevens toonden wij het boek Om 
it Heech hinne en hadden wij een overzichtsfoto van de projectactiviteiten van Better Bakhuzen.

Milieustraat in Balk
Op verzoek van de gemeente hebben wij met andere plaatselijke belangen gesproken over het nut van een milieus-
traat in Balk. De gesprekken hebben er toe geleid dat in 2018 op een nieuwe locatie een milieustraat beschikbaar is 
voor Balk en omgeving.

Dokterswacht in Koudum
De dokterswacht in Koudum is helaas opgeheven. Dorpsbelang Koudum stelt alles in het werk om deze voorziening 
te herstellen. Wij volgen de ontwikkelingen.
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Herinneringen uit het leven van Tjalling Dölle 
geboren te Bakhuizen op 3 maart  1887

Mijn vader, Hessel Dölle, was de zoon van een Duits  
ambachtsgezel, die al trekkend van de ene plaats naar de 
andere in onze herberg aankwam. Mijn grootvader bleef 
daar hangen, begon een schoenmakerij, trouwde met de 
dochter van de herbergier Bouma en zal later ook de her-
berg beheerd hebben. Uit dat huwelijk zijn 2 kinderen ge-
boren. 

Toen mijn vader 12 jaar was stierf zijn vader (mijn groot-
vader dus) aan een besmettelijke ziekte, die daar toen 
heerste. De wijd en zijd bekende schoen en laarzenmaker 
was dood en er was nog geen opvolger. Grootmoeder nam 
na enige tijd een knecht schoenmaker en trouwde daar 
later mee. Ik kan mij die nog herinneren en het gezellige 
schoenmakers kamertje met rekken vol mooie leesten en 
de pittige reuk van leer en pikdraad.

Vader trouwde omstreeks 1870 met Antje Kloosterman, de 
dochter van de timmerman molenmaker Fonger Klooster-
mans uit Hemelum. 

Toen ik 2 jaar was stierf mijn moeder. Ik kan mij haar niet 
meer herinneren, maar wat ik over haar gehoord heb is, 
dat zij een liefdevolle moeder was en tevens veel voor de 

armen deed. Vader was een goeie man voor zijn huisge-
zin. Mijn zusters Cornelia en Boukje 16 en 14 jaar konden 

met hulp van een werkvrouw het huishouden doen.

Mijn geboortehuis in Bakhuizen was een oude herberg, 
een mooi oud huis onder twee rode pannendaken. Zon-
dagmorgens kwamen de boeren met hun gezinnen in de 
‘glazenwagen’ bij ons uitspannen om naar de kerk te gaan. 
Na de hoogmis kwamen de boerinnen dan bij ons in de 
“mooie” kamer koffie drinken. De gelagkamer zat vol met 
boeren die met de wagen of te voet waren gekomen; kof-
fie drinken en daarna een borreltje. De parochie van ‘St 
Odulphus’ was uitgestrekt en bestreek de dorpen Bakhui-
zen, Hemelum, Koudum, Oudega, Oudemirdum, Mirns, 
Laaxum, Warns en het stadje Staveren. Hoewel Bakhui-
zen voor 90% katholiek was woonden er in de andere dor-
pen maar weinig katholieken.

Toen ik een jaar of 4.5 was begon ik mijn omgeving zoal 
te verkennen. Onze huiskamer achter de gelagkamer was 
met zijn twee grote vensters naar het oosten gericht. ‘s 
morgens zag ik de zon opkomen boven de heuvelrug, 
waar trouwens de roggevelden bloeiden met de prachti-
ge blauwe korenbloemen. Achter de woonkamer was een 
soort van veranda, een ‘pergola’, aangebracht, waarop 
een druivenwingerd rustte waaraan zomers heerlijk witte 
druiven kwamen. Later heb ik wel eens gedacht, dat moet 
vast nog iets van onze Duitse grootvader zijn geweest, 
want dat was iets ongewoons in Bakhuizen. Dan kwam de 
bloementuin met vier kersenbomen waar nooit geen ker-
sen aan kwamen. Langs de kant van de zij en achtermuur 
groeiden altijd goudsbloemen, welke mijn vader denk ik 
elk voorjaar zaaide. Achter de tuin stond de paardenstal 
en weer wat verder de hooiberg. Op het grasland achter 
het huis graasden zomers drie à vier schapen; ‘s winters 
gingen die naar een stuk land wat vader aan een boer-
tje verhuurde. Bij heel slecht weer en sneeuw werden ze 
weer naar huis gehaald. Achter het land was een moes-
tuin, waar we zomers en zelfs ‘s winters onze meeste 
groenten vandaan haalden. Kippen kakelden in hun hok 
of op het land.

Alkmaar 3 maart 1970
Vandaag vieren wij mijn verjaardag en ben ik 83 jaar geworden. Dit album ontving ik van mijn kinderen, met het ver-
zoek mijn herinneringen hier in op te schrijven.  Daar heb ik al lang over nagedacht, maar ik kon er steeds niet toe 
komen, omdat in mijn lange leven zoveel moois en lelijks is gebeurd, dat ik niet meer weet naar welke kant de weeg-
schaal zal overslaan. Maar vooruit dan maar. Laten wij zeggen dat hij in evenwicht blijft.
 

 

1Hessel Dölle (zittend) 

 

Cafe Dölle aan de St Odulphusstraat  

Tjalling Dölle met zijn kinderen 



1918 Op‘e Hichte februari 2017 Op ‘e Hichte februari 2017

Zoals ik al gezegd heb, ons huis was heel groot. In het 
linker achter gedeelte waren voor mijn tijd koestallen ge-
weest, geheel links was een kamertje dat noemden we het 
stâlkeamerke (kamertje). Dat wijst nog op de boerderij. Er 
was ook een bedstee waar Berend en Tjalling (uw schrij-
ver) sliepen. In het midden van de `stâl` stond een gro-
te houten pomp, die vroeger gediend had om het vee te 
drenken. Tegen de achterwand was een grote houten kast 
getimmerd, waar de drankvaten lagen op zware rekken. 

Na al deze herinneringen ben ik weer wat ouder gewor-
den en moet ik naar school. Mijn zuster Boukje bracht mij 
heen, zij had heimelijk een heerlijk sukadekoek (10 cent) 
mee genomen en die aan de meester gegeven en die 
kreeg ik mee na de eerste morgen.

De eerste zomer van mijn schooltijd werd onze school 
verbouwd van twee tot vier lokalen, denk ik,  wij gingen 
tijdelijk naar Hemelum, in de zondagschool, onze school 
was openbaar, dus zaten er ook kinderen van hervormde 
ouders op.

‘s Morgen gingen wij onder geleide van de 2 meesters en 
een onderwijzeres naar Hemelum 15 tot 20 minuten lo-
pen. Een keer was ik met een vriendje in een hoge boom 
geklommen en zagen wij de hele troep onder ons voorbij 
trekken. Als de bomen er nog staan zou ik hem nog aan 
kunnen wijzen. Of ik veel vorderingen maakte weet ik niet, 
maar wel dat ik heel gauw kon lezen en zingen en dat 
laatste deden wij veel. Onze onderwijzers waren goeie be-
kwame mensen, meest altijd protestant wij leefden nog in 
een tijd van achterstand voor de katholieken, toch moet ik 
zeggen dat ik altijd de grootste achting had voor die on-
derwijzers.

Als het tijd werd voor de catechismus in Hemelum dan 
werden die kinderen gewaarschuwd en als het voor de 
katholieke kinderen tijd werd, dan werden die gewaar-
schuwd. De bevolking leefde in vrede met elkaar, gastvrij 
en behulpzaam voor elkaar.

De gelagkamer, de ingang met een portaaltje met glazen 
deur. In de andere hoek de tapkast, mooi geschilderd, 
daarvoor een toonbankje. 
Vrij vooraan de grote kolen potkachel met grote ronde 
voet, waar je ‘s winters zoo lekker je benen op kon zetten 
om ze te verwarmen. De grote ronde stamtafel met de De-
venter stoelen, zoals vader ze noemde.
Achteraan het biljart waarboven een lichtkoker, waardoor 
het licht vanaf van het dak op het biljart viel. Aan de wand 
een kooi met tortelduif, een groot portret van Leo de XIIIe. 
Reclameplaten van drankhandelaren en aankondigingen 
van verkopingen en boelhuis. Een grote dienstregeling 
van de spoorwegen. Op de stamtafel een grote tabakspot, 
voor de gasten, gratis tabak. De verlichting was met 2 gro-
te Belgische petroleumlampen. 

Overdag was er niet veel te doen in de herberg, enkele 
neringdoenden of ambachtslieden kwamen hun 12 uurtje 
halen. Kees Mous, de grote zware smid, had altijd de ge-

woonte een paar stuks  gereedschap of een stuk kachel-
pijp mee te brengen, dan liep het niet zo in de gaten, want 
nieuwsgierige kijkers had je ook.

‘s Avonds kwamen er wat meer en dan was ik er ook wel 
eens bij en heb ik wel eens een paar centen verdiend met 
een liedje te zingen. Ik was erg bleu en dan ging ik altijd 
achter de grote kachel, dat gaf bescherming. Ik herinner 
mij nog: ‘lief vaderland vaarwel’ en van de wrede jager die 
een haasje geschoten had. 

Vanuit de gelagkamer kwam je door een mooie glazen 
deur, rood en blauwe glaasjes in de huiskamer. Een gro-
te linnenkast en mahonie houten “secretaire” met glazen 
stolpen met heiligen beelden en een mooi kruis aan de 
wand, twee bedsteden en niet te vergeten een mooie Frie-
se klok. Tussen de vensters een grote schoorsteen met 
kolomkachel, daarachter in de schoorsteen nis een hou-
ten turfbak waarin de harde Friese turf en eiken talhout. 
Je moest hem voortdurend in de gaten houden, anders 
was hij uit. Met een tang haalden ze de gloeiende turfjes, 
kooltjes er uit om in de stoven te doen voor de vrouwen. Er 
werd ook wel met Cooks gestookt, maar antraciet of iets 
dergelijks heb ik in mijn jeugd nooit zien gebruiken.

Toen ik een jaar of negen of tien was, beleefde ik het geluk 
te kunnen lezen. En dat deed ik achter de kachel in die 
oude gezellige kamer. Het eerste wat ik las was het ”Kerk-
klokje” een katholiek kerkblaadje uit Roermond, wat zowat 
huis aan huis bij de katholieke bevolking gelezen werd. Er 
stond altijd een feuilleton in en dat las ik. Het blaadje was 
op blauw papier gedrukt.

Later vertel ik meer over 
mijn leeshonger, maar eerst 
moet ik nog een naar mijn 
ogen belangrijk persoon 
beschrijven. Dat was de ge-
pensioneerde oude huzaar 
Sake de Jong. Hij had pen-
sioen per week en dat ging 
hij om de 3 maanden halen 
uit Balk en dan ging het van 

de ene herberg na de andere, soms was hij in een vrolijke 
stemming en dan begon hij te zingen van Napoleon, die 
tijd had hij natuurlijk niet mee gemaakt, maar hij leefde 
toen nog sterk in het volk Sake zong met zijn oude stem:

Oorlogs toneel wat zijt gij vreselijk wreed.
Van huis en haard beroofd tot naamloos leed.
Door het gebulder van het kanon,
vallen de dapperen voor Napoleon (bis)

Zijn vrolijkheid was een beetje aan de trieste kant maar dat 
kwam een beetje door de borreltjes Na het driemaandelijks 
feest had Sake weer zijn gewone handel in messen, scha-
ren, haarkammen, brillen, portemonnees, schoensmeer, 
stopnaalden en vooral dingen voor de vrouwen, want daar 
moest hij het meest van hebben. Ik zat er bij toen Vader 
een bril van hem kocht voor 35 cent. Hij heeft hem jaren 
gedragen.
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Oproep

Het verhaal op de vorige pagina is een deel uit een groot opstel dat is geschreven door Tjalling Dölle. Tjalling is de 
zoon van de vroegere caféhouder Hessel Dölle. In dit opstel heeft hij zijn herinnering aan het Bakhuizen van zijn 
jeugd vastgelegd. 

Dit opstel kreeg het Histoarysk Wurkferbân Bakhuzen, Murns en Riis (HWBMR), na het verschijnen van het boek 
‘Om It Heech hinne’, toegestuurd door de kleinzoon van Tjalling. Hij vroeg om  het in een archief te bewaren en 
eventueel te publiceren. Dit laatste doen we graag. Het opstel bevat zoveel details over onderwerpen en mensen 
waarvan wij tegenwoordig bijna niets meer weten, dat het niet in een donker depot mag blijven liggen. 

Tijdens de voorbereiding van het boek en ook in de periode erna is er nog veel materiaal binnengekomen in de 
vorm van foto’s en herinneringen op schrift. Op de Facebook-pagina ‘Om it Heech hinne’, die zo keurig door Herman 
Melchers wordt bijgehouden, zijn al vele nieuw binnengekomen foto’s gepubliceerd.

De meeste leden van het HWBMR hebben na afronden van het boek besloten door te willen gaan met het onder-
zoeken en vastleggen van de geschiedenis van de drie dorpen. De website http://www.omitheechhinne.nl/  was 
opgezet om reclame voor het boek te maken. Op dit moment wordt de website  verbouwd en geschikt gemaakt om 
foto’s, films, krantenknipsel, verhalen, en ander geschiedenismateriaal te publiceren. Voor het verzamelen, geschikt 
maken en online zetten, hebben we uw hulp nodig. 

Onze vragen zijn dan ook:
• Wie wil meehelpen om de geschiedenis van deze streek te onderzoeken en te publiceren?  
• Wie heeft nog foto’s, films, kaarten, tekeningen of verhalen van vroeger liggen?
• Wie wil zijn of haar herinneringen met anderen  delen of kent mensen die dat willen? 
 Als het nodig is komt er iemand langs om een interview af te nemen.

Spreekt dit u aan? Laat het ons weten via www.omitheechninne.nl/contact 
Bellen kan ook met Henk de Kroon, telefoon 06-27064569 of Piet Postma, telefoon 06-46768694. 

Ingrediënten:
• 300 gr sperzieboontjes 
• 1 bakje gerookte spekblokjes
• 1 bakje Kastanje champignon
• 1 bos uitje
• 2 teentjes Knoflook
• Kookroom
• Runderfond

• Rode  wijn
• Z/P
• olijfolie
• 2 varkenshaasjes
• 400 gr zoete aardappels
• Kookroom
• roomboter

Bereidingswijze (4 personen)

Snij de uiteinden van de sperzieboontjes af en breek 
ze in tweeën, zet pan met ruim water op. Op het  
moment dat het water kookt voeg de boontjes toe. 
Laat deze ongeveer 4 minuten blancheren. Wilt u de  
boontjes meer gaarheid geven, kook de boontjes  
enige tijd langer. Spoel de boontjes na het blancheren 
met koud water af, om doorgaren te voorkomen.
Snij de bosui en champignons in kleine blokjes.
Bak de spekjes in olijfolie in de wokpan voeg de bosui, 
knoflook, champignons en sperzieboontjes toe. Blus dit 
af met rode wijn, kookroom en runderfond. Zorg dat het 
vocht in kookt zodat er een sausje ontstaat.
Bak het varkenshaasje in de olijfolie totdat deze net 

niet gaar is in de kern. Het vlees is zo zacht en mals dat 
te ver doorgaren het haasje zal uitdrogen.
Gebruik Z/P naar smaak, pas op de gerookte spekjes 
geven al zout af.
Schil de aardappels en snij deze in blokjes en kook 
deze gaar in ruim water.
Pureer de gekookte aardappel met kookroom, room- 
boter, z/p en nootmuskaat.
Serveer de aardappelpuree met behulp van een ijs  
lepel op het bord. Krijg je mooie ronde bolletjes.

Heeft u nog vragen, mail of belt u mij.
Matthijs de Korver
matthijs@aligotecatering.nl
06-83161102
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Fysio- en  manuele therapie Gea Veltman

Al een flink aantal jaren ben ik, Gea Veltman, werkzaam in Bakhuizen.
In 2001 kwam ik in loondienst bij Peter Bontrop die destijds de praktijk in Bakhuizen 
aan huis had. Sinds 2009 is Gea Veltman gevestigd als fysio- en manueel therapeut in 
Bakhuizen aan de Gaestwei 31.
Tevens hebben we een behandel- en oefenruimte in het Talma Hiem in Balk. Sinds het 
nieuwe MFC in Oudemirdum er is huren we ook daar een ruimte om goed bereikbaar 
voor alle mensen in de regio te zijn.

Sinds juli 2016 wordt de specialisatie Kinderfysiotherapie aangeboden in de  
praktijk.

Renate Hoekema is bij ons de kinderfysiotherapeut . In april 2010 kwam zij werken in 
de praktijk. Na ruime praktijkervaring te hebben opgedaan als algemeen fysiothera-
peut, besloot  Renate zich te gaan specialiseren in kinderfysiotherapie. In 2016 sloot zij 
haar 4- jarige masteropleiding kinderfysiotherapie met succes af. “Ik heb bewust voor 

deze specialisatie gekozen omdat ik het heerlijk vind om met kinderen te werken”,vertelt ze.  
“Ze zijn vrolijk en ondernemend en altijd tot iets te stimuleren. De uitdaging is om in hun belevingswereld te kruipen. 
Daarin heb ik een behandeldoel voor ogen om aan de hulpvraag te voldoen, maar de kinderen die hier komen moe-
ten het gevoel hebben dat ze hier gewoon lekker aan het spelen zijn. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen buiten 
kunnen spelen en meespelen op het schoolplein”.

Met haar visie wil Renate kinderen in een veilige omgeving motorische vaardigheden en strategieën aanleren. “Be-
langrijk is dat de kinderen plezier krijgen in het bewegen. De ervaring is dat ze zich daardoor met meer zelfvertrouwen 
in hun sociale omgeving kunnen ontwikkelen.”

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommi-
ge kinderen duurt dit wat langer of wijkt het af van wat gebruikelijk is.  De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de 
motorische ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan 
de kinderfysiotherapeut kan vaststellen of de ontwikkleing van het kind vertraagd of afwijkend verloopt. 

De hulp van een kinderfysiotherapeut wordt ingeroepen als zich bijvoorbeeld problemen voordoen in de motorische 
ontwikkeling. 
Hierbij kunt u denken aan:  een huilbaby, een baby met een voorkeurshouding, tenenlopers of bijv. “onhandige”  
kinderen die vaak struikelen.  Ook orthopedische en/of aangeboren afwijking, problemen met de fijne motoriek zoals 
schrijven, knippen, rijgen of knopen vastmaken kan ze behandelen. 
Soms zie je een opvallende motoriek of een afwijkend looppatroon, ook dit kan een reden zijn om eens een afspraak 
te maken met de kinderfysiotherapeut.
Signalen worden vaak opgevangen door ouders/verzorgers, huisarts, consultatiebureau maar ook leerkrachten. 
“Een ‘niet-pluis-gevoel’ kan reden genoeg zijn om een deskundige te raadplegen”, laat Renate weten. “Als kinderen 
wat ouder worden kunnen problemen in het bewegend functioneren een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld 
van het kind. Daarom is het van groot belang om vroegtijdig te beginnen met de juiste zorg, zodat een kind zich  
optimaal kan ontwikkelen.”  Voor blessures bij sporten kunnen kinderen ook terecht bij Renate. 

Kinderen vragen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. 
“We hebben bij deze doelgroep immers te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikke-
ling. Bij onze behandeling speelt dit een centrale rol.” 

Sinds kort participeert Renate bij JOGG als expertise adviseur. Jongeren Op Gezond Gewicht wordt vanuit de  
gemeente en MIKS welzijn georganiseerd.
Kinderfysiotherapie wordt uit de basis zorgverzekering vergoed. 

Voor meer informatie kunt u kijken op; www.fysiotherapiegveltman.nl,  of bellen met:  06-57999621 of 0514-604797.
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Bestuur: 
Voorzitter = vacant, René Glashouwer, Klaas Muizelaar, Julia Reekers, Robert Terpstra,  
Margriet & André van der Weij, Liesbeth Wijnia.
Beheerder: 
Sietske Terpstra (telefoonnummer: 06 – 13060479 / email: beheerder@degearte.nl)

Gearte ni js
Lekker druk  
We kunnen terugkijken op een gezellige en drukke tijd in de Gearte. Er werden door vele gebruikers activiteiten geor-
ganiseerd wat maakte dat vele dorpsgenoten afreisden naar de Gearte. Denk bijvoorbeeld aan de voetbaltoernooien 
voor de jeugd, Krystpop Oars, kerstconcerten en de Krystkuier met een afsluitend stampottenbuffet en nog veel meer. 
Ook voor de komende tijd staan er veel leuke activiteiten gepland dus we hopen u allen ook dan weer te kunnen 
begroeten in ons dorpshuis. 
 
In volle glorie!  
In de kerstvakantie is met behulp van vele vrijwilligers de verlichting in de 
sporthal vervangen door nieuwe energiezuinige led-verlichting. Natuurlijk is 
het een flinke klus, maar door de vele handen maakten we licht werk! 
De nieuwe verlichting werkt automatisch op sensoren en is dimbaar. Vanaf 
nu hoeven de gebruikers dus niet meer zelf de verlichting aan of uit te scha-
kelen; dat gaat automatisch! 
De nieuwe verlichting is aangebracht om twee redenen. Enerzijds omdat 
we toe willen werken naar een duurzame exploitatie; anderzijds voldeed de 
oude verlichting qua lichtopbrengst niet meer aan de huidige wettelijke ei-
sen.
De nieuwe verlichting brandt op dit moment op volle kracht; dit moet na-
melijk nog worden afgesteld. Hoewel we de nieuwe verlichting nog wat kunnen dimmen, zal deze uiteraard wel 
wat ‘feller’ zal zijn dan de oude. Als u opmerkingen of vragen heeft over de verlichting, mailt u die dan even naar  
info@degearte.nl.    

Raam gesneuveld! 
Wie o wie? Wij zoeken een fanatieke (hoogstwaarschijnlijk) jeugdige voetballer die nog iets meer moet trainen op zijn 
of haar balbeheersing. Op woensdagmiddag 4 januari jl. is er namelijk een ruit gesneuveld aan de zijde van de blok-
hut/peuter-speelzaal. Gezien de beschadiging wordt vermoed dat dit door een bal of iets dergelijks is gebeurd. Deze 
zelfde oproep hebben we ook via Facebook gepost, maar helaas heeft de voetballer zich nog niet gemeld. Wie o wie, 
weet meer of heeft iets gezien? Of… nog mooier… wil degene die hiervoor verantwoordelijk is zich even melden? 
Dan lossen we het in goed overleg even met elkaar op. 

NL doet
Op 10 en 11 maart aanstaande organiseert het Oranjefonds weer NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Neder-
land. Ook de Gearte doet hier weer graag aan mee en heeft inmiddels een aanvraag ingediend. Op dit moment is nog 
niet bekend of we een financiële bijdrage krijgen toegekend, maar houd uw agenda alvast vrij als u ook graag even 
de handen uit de mouwen wilt steken voor ons dorpshuis. Niet alleen heel nuttig, maar ook reuze gezellig! 

Assistent beheerder 
Omdat het niet goed lukt om vrijwilligers te vinden voor achter de bar, krijgen we de barbezetting niet rond voor alle 
openingstijden van de Gearte. Dit heeft tot gevolg dat onze beheerder zelf vaak achter de bar moet staan. Hierdoor 
komen de overige beheerders taken in het gedrang, wat niet wenselijk is. Daarom is besloten om op zoek te gaan 
naar een assistent beheerder welke onze huidige beheerder kan assisteren bij de werkzaamheden in de Gearte. 
Meer informatie over deze vacature vindt u op de volgende pagina.
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4 en 11 februari 2017 
Toneeluitvoering St. Martinus
Aanvang: 20.15 uur

7 februari en 7 maart 2017 
Samen eten - Caritas
Aanvang: 12.00 uur

11 en 18 februari 2017 
SWH pupillen voetbaltoernooi
Tijd: van 9.00 – 17.00 uur

4 maart 2017
Bingo
Aanvang: 20.00 uur

15 maart 2017 
Verkiezingen
Tijd: van 7.30 - 21.00 uur

18 maart 2017  
Voorjaarsconcert Euphonia (in sporthal)

25 maart 2017 
Kaboutervolleybal BEO
Tijd: van 10.00 – 11.00 uur

27 maart 2017 
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang BMR
Aanvang: 19.30 uur
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Better Bakhuzen
Start inwonerspeiling zorgcoöperatie
De overheid bezuinigt fors op de zorg en tegelijkertijd worden we met z’n allen steeds 
ouder; de zorgvraag neemt toe. Ouderen, willen of moeten zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Maar hoe moet dat wanneer je afhankelijk bent van zorg? 
Een zorgcoöperatie kan een oplossing bieden. Onder de projectgroep Sociaal Eco-
nomische Leefbaarheid (SEL) is een werkgroep actief die dit initiatief samen met  
dorpsbelang Hemelum verder onderzoekt en uitwerkt. 

Het begint natuurlijk bij het peilen van de daadwerkelijke behoefte en bereidheid elkaar te helpen. Hiervoor zal in 
samenwerking met Miks-Welzijn onderzoek worden gedaan. Dit vindt plaats in de maanden april tot en met juni. Alle 
Bakhústers, Murnsers en Rysters worden gevraagd of zij bereid zijn zich in te zetten voor een zorgbehoevende. Als 
het antwoord daarop positief is dan wordt men uitgenodigd voor een huiskamergesprek bij iemand in de buurt of in de 
Gearte om verder te praten. Meer informatie over deze behoeftepeiling treft u verderop aan in deze dorpskrant. 

Een duofiets, leuk!
De projectgroep Sociaal Economische Leefbaarheid (SEL) ziet een mooie kans om nog meer mensen al fiet-
send te laten genieten van onze prachtige omgeving. Interesse? Wij horen het graag!
Houdt u van fietsen, maar lukt het eigenlijk niet meer goed? Dan 
is een duofiets dé manier om toch een mooie rit door onze mooie 
omgeving te kunnen maken. Als projectgroep willen wij ons best 
doen om dit voor Bakhuizen te regelen. Echter, eerst peilen we 
graag de interesse. 
Dus… als u graag op een duofiets samen met een vrijwilliger 
erop uit wilt trekken? Of… als u vrijwilliger wilt zijn om als 
begeleiding mee te fietsen? Meld u dan bij Bertus Mous, Heer 
Jacobstraat 31! Dit kan door middel van een briefje door de brie-
venbus met uw naam, adres en telefoonnummer. Of via de mail 
naar b.mous@home.nl. Bij voldoende aanmeldingen van geïnte-
resseerden en vrijwilligers, zullen wij een aanvraag indienen bij de gemeente voor de financiering. Enn.. wellicht kan 
er dan deze zomer al gefietst worden op een mooie duofiets!  

Projectgroep Centrum in gesprek met gemeente
De projectgroep Centrum heeft de ideeën van dorpsgenoten omgezet naar een mooi conceptplan voor de Sint  
Odulphusstraat. Onlangs is dit concept besproken met vertegenwoordigers van de gemeente. 
Tijdens de bijeenkomst in februari 2016 hadden veel dorpsgenoten de allereerste plannen aangevuld met ex-
tra ideeën. De projectgroep Centrum heeft al deze ideeën gebruikt voor de uitwerking van een plan voor de Sint  
Odulphusstraat zodat ons dorp een fraaier centrum krijgt. Onlangs is dit conceptplan met een stedenbouwkundige van 
de gemeente besproken en is met hem een rondje door de straat gelopen om één en ander met eigen ogen te bekij-
ken. Ook is er overleg geweest met de dorpencoördinator. Zo wil de projectgroep gebruik maken van de deskundigheid 
bij de gemeente in het verder ontwikkelen van haar plannen en uiteraard voorkomen dat ze veel tijd in ideeën steekt 
die later bij de gemeente kansloos zouden zijn. Pas als er door de hele projectgroep nog een keer zorgvuldig naar 
gekeken is, verandert het van een concept in een concreter plan. 

Vertegenwoordiging van SEL op pad naar Rijksuniversiteit Groningen
Onlangs brachten Ynte Kuipers en Bram Boehlé een bezoek aan de Rijksuniversiteit Groningen om kennis te maken 
met Jasper Herweijer, een afstudeerder die voor projectgroep Sociaal Economische Leefbaarheid (SEL) een onder-
zoek zal uitvoeren om de woningbehoefte in beeld te brengen.
Op pagina 26 vindt u nadere informatie.

Eerste aanvragen voor subsidies binnenkort de deur uit
Alles begint bij het maken van plannen… uiteraard. Maar als we plannen willen uitvoeren, dan is er geld nodig. Bin-
nen een paar weken gaan vanuit een paar projectgroepen van Better Bakhuzen de eerste aanvragen voor subsidies 
de deur uit om uiteindelijk (delen van) de uiteindelijke plannen te kunnen realiseren. De leden van de projectgroepen 
zullen hun uiterste best doen om op deze wijze budget te creëren en eerste stappen te kunnen zetten voor een nog 
better Bakhuzen. We hopen op een positieve beoordeling door de betreffende subsidieverstrekkers!  



2524 Op ‘e Hichte oktober 2016 Op ‘e Hichte okober 2016

Better Bakhuzen
Even bijpraten over Better Bakhuzen op 1 mei a.s.
Maandag 1 mei aanstaande organiseert de Coördinatiegroep Better Bakhuzen een avond voor alle dorpsgeno-
ten om even bij te praten over de projecten. De avond vindt plaats in De Gearte. 
Het wordt een avond waarop de projectteams de huidige stand van de projecten zullen toelichten en we hierover kun-
nen bijpraten. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om de huidige plannen en suggesties voor een nog better Bak-
huzen te verrrijken met ideeën en suggesties. Noteer deze dag alvast in uw agenda en kom meedenken en –praten!

Onderzoek bij verenigingen loopt nog
De projectgroep SEL (Sociaal Economische Leefbaarheid) heeft een tijdje geleden een onderzoek bij vereni-
gingen uitgezet om een goed beeld te krijgen van zaken waar verenigingen op dit moment tegen aanlopen en 
met welke uitdagingen zij te maken hebben. Ook is er inmiddels een gezamenlijk overleg geweest met een 
aantal verschillende sportverenigingen. 
Verenigingen zijn zeer belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp.  Echter, wijzelf, de maatschappij en de wereld om 
ons heen verandert en dat heeft een groot effect op alle verenigingen die actief zijn. Om verenigingen te kunnen be-
houden zullen we moeten inspelen op de vele veranderingen. Hoe, dat hangt natuurlijk sterk af van de verenigingen 
en hun besturen zelf. 
Het onderzoek onder de verenigingen en  de gesprekken moeten meer duidelijk maken waar een ieder specifiek tegen 
aanloopt en wat de ideeën zijn om vervolgens deze input te gebruiken bij verdere planvorming. De projectgroep helpt 
graag door middel van een goede inventarisatie, voeren van gesprekken en opstellen van plannen van aanpak waar 
nodig. 

VERENIGINGEN DIE DE VRAGENLIJST NOG NIET HEBBEN INGEVULD EN INGELEVERD, WORDEN 
VRIENDELIJK VERZOCHT DIT ALSNOG TE DOEN ZODAT ER EEN GOED TOTAALBEELD GEVORMD KAN  
WORDEN. Opening?  Personeelsfeest?  Jubileum?  Teamdag?  Bedrijfsevenement?

Feestje van de zaak!
Mijn naam is Matthijs de Korver, oprichter en eigenaar van Aligoté Catering. Het is mijn passie om 
van uw feest een onvergetelijk evenement te maken. Door mijn ruime ervaring zowel op culinair 
gebied als met het organiseren van evenementen bied ik u een volledig pakket zodat u er geen 
omkijken meer naar heeft. Ook voor u dus een feestje!

Wat wilt u eten?
Een luxe 4-gangen diner? Italiaans? Tapas? Een uitgebreide barbecue? 
Mediteraan? Palingroken? Oesterkoning? Sushi? U kunt alle kanten met mij op. 

Waar wilt u eten?
Op de zaak? Een lokatie buiten? Op een boot? Misschien heeft u al een 
ruimte op het oog? Zo niet, dan kan ik wellicht een oplossing bieden. 
Wat dacht u van ‘De Pollepleats’ in Westhem, ‘Boerderij Kleurrijk’ in 
Oudemirdum, ‘Yachtclub’ Heeg of ‘De Wyde Blick’ in Warns?

Hoe wilt u het?
Aligoté Catering staat voor flexibiliteit, creativiteit en 
maatwerk. Maak uw wensen kenbaar!

Graag kom ik bij u langs om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken. 
Ik neem een gratis flesje Aligoté voor u mee. Binnenkort neem ik contact met u 
op. 
Tot ziens,  Matthijs de Korver

www.aligotecatering.nl

Aligoté 
Catering

matthijs@aligotecatering.nl
06 - 83 16 11 02

Gewoon genieten dus!
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Onderzoek wonen in Bakhuizen, Mirns en Rijs

Of we het leuk vinden of niet maar Bakhuizen e.o. verandert. Vooral de samenstelling van de inwoners. Ouderen 
blijven langer in hun woning wonen en worden ouder. Jongeren vertrekken om te gaan studeren of vanwege werk en 
blijven weg. Het aantal woningen in BMR wordt niet groter, de woningbouw vereniging breekt zelfs huizen af. Zij gaan 
er van uit dat onze dorpen (BMR) krimpen. 

Better Bakhuzen heeft daar een andere mening over. Waarom? Bakhuizen e.o. heeft op dit moment bewoners veel 
te bieden en is dus een aantrekkelijke woonplaats.
Veel (sport) verenigingen, een basisschool, een medisch centrum, een multicultureel centrum, een haven, sportac-
commodaties, rust, ruimte, bos, meren, strand aan het IJsselmeer, een supermarkt en een relatief redelijke werkge-
legenheid. Deze voorzieningen bieden kansen maar staan ook onder druk.
Om voorzieningen en leefbaarheid op peil te houden moet Bakhuizen vitaal blijven. Vitaal betekent dat het voor jonge-
ren nog aantrekkelijker wordt in Bakhuizen e.o. te wonen, een gezin te stichten en of na de studie weer terug te keren.
Maar dan moeten er wel betaalbare huizen zijn die aan de vraag voldoen. 

Om duidelijk te krijgen of er vraag is naar starterswoningen en zo ja waaraan die dan moeten voldoen gaat de project-
groep SEL (Sociaal Economische Leefbaarheid) van Better Bakhuzen een onderzoek doen. Dat doen wij in samen-
werking met de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en het kenniscentrum Noorder ruimte van de Hanze Hogeschool 
ook uit Groningen. De student, Jasper Herweijer,  van de RUG voert dit onderzoek als afstudeeropdracht uit.

Dit onderzoek moet bruikbare informatie opleveren om het gesprek met de gemeente en Wonen Zuidwest Friesland 
aan te kunnen gaan, zodat wij ook deze instanties tot een positievere zienswijze kunnen motiveren. Over hoe het 
onderzoek wordt aangepakt volgen verdere berichten.

Wij rekenen er op, dat de door Jasper Herweijer te benaderen personen en instanties hun volledige medewerking 
hieraan zullen verlenen.

Beste dorpsbewoners,

Ik ben Jasper Herweijer, geboren in de mooie Hanzestad Kampen en nu op kamers 
in Groningen. Ik heb een heel aantal interesses waaronder mens & samenleving, 
techniek, sport en ondernemen. Hierdoor ben ik altijd wel met iets in de weer en hoef 
ik me nooit te vervelen. Op dit moment ben ik  vierdejaarsstudent sociologie en bezig 
met de master politiek, maatschappij en beleid. Bij deze master hoort ook een stage 
en afstudeeropdracht. Aangezien ik nu al een aantal jaren in Groningen woon en ook 
voor eerder werk wel eens de provincie in moet, heb ik met eigen ogen kunnen zien 
wat krimp met leefgebieden doet. Dit zette mij aan het denken en ik wilde met mijn 
stage graag onderzoek doen naar een dorp of regio dat te maken had met, of antici-
peert op krimp. 

Via een omweg ben ik daarom bij jullie dorp uitgekomen. Het lijkt mij zeer leuk en leer-
zaam zowel voor mij alsook voor de dorpsbewoners in Bakhuizen e.o. om een onderzoek te doen naar de jongeren, 
waarom sommige jongeren wel willen blijven, terwijl andere jongeren juist gaan verhuizen. De jongeren zullen met 
het huidige overheidsbeleid steeds belangrijker worden voor het dorp aangezien zij een heel aantal taken op zich 
kunnen krijgen die vroeger vanuit de gemeente werden geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mantelzorg. Het is 
daarom relevant dat het dorp de jongeren aan zich weet te binden en dat kan alleen gebeuren als we weten wat er 
speelt onder die jongeren. Vandaar mijn onderzoek. 

Tot slot hoop ik dat ik een aantal leuke stage weken tegemoet ga. Graag zou ik tijdens deze weken een band opbou-
wen met de (jonge) dorpsbewoners. Dus, zie je een jongen van 22 jaar in het dorp rondlopen of fietsen, die je niet 
kent, grote kans dat ik het ben.  Spreek me gerust aan en hopelijk tot ziens in Bakhuizen.

ATTENTIE

ATTENTIE

ATTENTIE

ATTENTIE
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Vooraankondiging

IN DE PERIODE MAART – MEI 2017 START IN BAKHUIZEN, MIRNS, RIJS en HEMELUM EEN

HUIS AAN HUIS GESPREK.

Wat gaat er gebeuren? In samenwerking met Miks-Welzijn gaan wij alle Bakhústers, Murnsers, Rysters en Hemelum-
mers vragen of zij bereid zijn zich in te zetten voor een zorgbehoevende in hun omgeving. Als het antwoord daarop 
positief is nodigen wij die persoon uit voor een huiskamergesprek bij iemand in de buurt of in de Gearte. 

In het huiskamer gesprek geven wij verdere uitleg hoe wij die naasten-hulp willen organiseren. Eigen ideeën zijn in 
dat gesprek uiteraard ook heel erg welkom.

Waarom doen wij dit? Daarvoor zijn verschillende redenen namelijk:

- Om bestaande mantelzorgers te ontlasten
- Omdat jong of oud soms hulp nodig hebben
- Omdat ouderen, zelf gekozen of gedwongen, langer thuis blijven wonen
- Omdat er in onze dorpen steeds meer ouderen wonen
- Omdat er zorg is waarvoor geen betaalbare invulling bestaat
- Omdat professionele zorgverleners vaak ver weg zijn
- Om jong en oud te helpen, in het oerwoud van zorgregels, hun weg te vinden 
- Om bestaande initiatieven en hulp te versterken (niet voor de voeten lopen dus)

Wie zijn wij? 
Vanaf maart 2015 is een werkgroep actief van betrokken BMR’ers die deze ontwikkelingen het hoofd wil bieden. De 
vorm waarin wij dat willen doen is waarschijnlijk een Zorgcoöperatie. We hebben de naam (DORPSHULP) en logo al 
bedacht. Maar wij willen weten of de bewoners van BMR het inrichten van zo’n organisatie ook een goed idee vinden. 
Vandaar deze gesprekken.

Wie komen er aan de deur.
Miks-Welzijn voert dit onderzoek voor ons uit. Miks heeft hiervoor een 5 tal studenten geselecteerd die de van deur 
tot deur gesprekken gaan voeren. Zij zijn voorzien van een legitimatie. De periode waarin de gesprekken kunnen 
plaatsvinden is van april 2017 tot juni 2017. De deur gesprekken worden ook nog een keer per brief aangekondigd.

Wij hopen op uw medewerking maar stelt u ons bezoekje niet op prijs dan respecteren wij dat natuurlijk. U kunt dat 
melden via Miks welzijn 0513-414593 of gbroersma@miks-welzijn.nl

Namens de werkgroep 
Bram Boehlé (bboehle@ziggo.nl)

14 Februari
Valentine Day
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Heenreis Suriname

Anne Molenaar. Diensttijd 1966.

dinsdag begin februari 1966.

We worden per dienstbus naar ons volgende kamp gebracht (Prinses Beatrix, Zanderij) ca. 60 km. Zuidelijk onder 
Paramaribo.

De laatste paar kilometers moeten we te voet door het 
mulle, witte, verblindende zand van waar de Savanne be-
gint. Vliegveld Zanderij is 3 kilometer verder in de middle 
of nowhere.

Het is nu de kleine regentijd, dus door de (explosie 
van) muskieten zijn minstens de helft van de blanke velletjes gaan ontsteken…. door de jeuk, waaraan gekrabd 
wordt. Vooral armen en benen hebben het dan zwaar te verduren. 
Ik heb weer geluk, vooral omdat ik mijn tenue zelf een beetje kan aanpassen.
Ook andere huidziektes hebben veel succes met dit verse bloed.
Ook al hebben we allemaal 14 dagen lichte dienst om te acclimatiseren.
Een toespraak van de kapitein-dokter en marechaussee kwam pittig binnen. Ja, en wat doe je daarmee !!!
’s Avonds naar de KLM-bar op vliegveld Zanderij gelopen met Hindoestaanse Surinamers, die ook voor een jaar had-
den getekend. Over van alles en nog wat gekletst, even uit de militaire sfeer. Het was er gezellig.
Een paar dagen later gingen we naar Cola Kreek. Ja dus, het water had de kleur van cola.

Hierover loopt ook het enige spoorbaantje 
van Suriname. En dan die brug, waarop stond 
‘Verboden te duiken en springen van de brug’. 
Niet gezien of genegeerd door sld. Alderhof uit 
Groningen; nek gebroken. Zijn maatjes hebben 
een soort draagbaar gemaakt en hem zo voor-
zichtig naar Zanderij gesjouwd, volle respect ! 
Hier vandaan werd hij met de ambulance-jeep 
naar het ziekenhuis in Parbo gebracht. Een 
dag later met het vliegtuig terug, hij was geheel 
verlamd. 
Mijn bijdrage in het geheel was dat ik zijn plun-
jezak en persoonlijke spulletjes moest inpak-
ken. Je bent er pas …. en dan “levenslang”.
Zaterdag met z’n vieren de bush in, met het 
kapmes. Dat voelt goed. Binen 10 minuten 

hadden we een ravage  van een soort bamboebomen, Ø ca. 20 cm. en 10 mtr. lang binnen no time plat. Een grote 
bende, heerlijk.
We kwamen ook een bosneger tegen, nazaat van de gevluchte slaven van de Hollandse ‘suikerbazen’. Deze man 
vertelde ons dat er een poema in de buurt was. We vonden dit wel spannend, maar waren in het geheel niet bang.
Wat je in het begin ook opvalt, de kleine steekbeestjes van overdag en ’s nachts vermengd met een constante kaka-
fonie van geluidjes.
Maandag een jungletraining waarbij je leert te overleven zonder eigen voedsel of water. Is jammer genoeg ook be-
perkt, want je hebt niet altijd de juiste planten bij de hand die genoeg water bevatten.
’s Middags een veldloop, die ik won. Of is dit opscheppen ?  
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Prikbord

TE KOOP
Plasma TV Panasonic type TA-37 PA30 (40”)
100% in orde. Werkend te bekijken.
Tegen elk redelijk bod.
Ophalen in Bakhuizen
06-53263093

Wilt u ook een prikkertje plaatsen???
Neem even contact op met
op.e.hichte@bakhuizen.nl
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Contributie BMR Sudoku

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 !!!

Wij stellen het op prijs dat in geval van verhuizing of overlijden deze informatie ook bij ons bekend wordt ge-
maakt. Dit om misverstanden te voorkomen bij het bezorgen van Op ‘e Hichte en om ervoor te zorgen dat ons 
adressenbestand zo actueel mogelijk blijft en wij alle leden op de juiste manier kunnen bereiken.

In de maand april / mei zal het abonnement voor de  
Op ‘e Hichte en tevens contributie lidmaatschap van 
Dorpsbelang BMR voor 2017 automatisch worden  
geïncasseerd. 
Het bedrag wat wordt afgeschreven is  € 7,- .

Het incassant ID van BMR is NL87ZZZ400012150000.

Mocht uw rekeningnummer in de loop van het jaar  
gewijzigd zijn, dit graag even doorgeven aan :

Bram Boehlé, email: bboehle@ziggo.nl

Met vriendelijke groet, 
De penningmeester
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Kopij

voor de volgende Op  ‘e Hichte  
26 maart vóór 2017

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

 of
Past. Coendershof 1,  
8574 RA Bakhuizen

De volgende editie verschijnt rond 7 april 2017 
 

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

Het oud papier wordt altijd de tweede zaterdag van de maand 
door vrijwilligers opgehaald voor de School in Bakhuizen en voor 
de kerk in Hemelum. 

In de maand augustus wordt er geen oud papier opgehaald maar 
kan men het zelf naar de container welke op het parkeerterrein 
van de voetbalclub staat brengen.
Hieronder staan de data voor 2017.

14 januari , 11 februari , 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni,  
8 juli, 12 augustus (zelf naar container brengen), 9 september,  
14 oktober, 11 november,  9 december

Het papier graag goed bundelen of verpakken in een doos.

Redactie Op ‘e Hichte

Lot Brandt 
Rien Jansen 

Lida Koeman
Tryntsje Stienstra

Samenstelling en eindredactie:
Hennie Blomsma

Printwerk:
Drukkerij De Jong, Balk

Distributie:
 Piet Bosma

Bezorging:
Lotte Bartels

Wink Blomsma
Ruud van de Berg

Klaas de Jong
Joop Melchers

Tiede Melchers
Vroni Postma

Gerlof Thibaudier

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 be-
zoekers 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 onge-
paste banners te weigeren.

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

Wil je wat kwijt of heb je juist iets  
nodig? 
Maak dan gebruik van de voor-
delige prikbord-advertenties in de   
Op ‘e Hichte! 
Zowel zakelijk als particulier.
Formaat  enkel prikkertje = ¹/16 A4.

Zodra wij jouw betaling binnen  
hebben, wordt je advertentie ge-
plaatst.
(let wel even op de uiterste kopij 
datum per krant).

Prijs:
enkel prikkertje:
1 x plaatsing  € 5,--
6 x plaatsing  € 25,-

dubbel prikkertje:
1 x plaatsing  € 10,-
6 x plaatsing  € 50,-

6x per jaar verschijnt de 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 440 stuks


