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In de oertijd, toen de mens zich meer en meer bewust 
werd van zijn bestaan, was een van de vaste waarden 
die hij kon waarnemen de onmetelijke schoonheid van 
de nacht. Hij zag het uitspansel als een bovennatuur-
lijk verschijnsel waar de goden woonden. Het harde 
en woeste bestaan, naar voedsel en beschutting voor 
lijfsbehoud zoeken,  was zijn dagelijks bezigheid om 
te overleven. En als de duisternis kwam en hij op zijn 
rug mijmerend naar de sterrenhemel keek, ontdekte hij 
dat er figuren te maken waren van al die flonkerende 
puntjes. Ik stel me voor dat hij er dan half slaperig en 
met zijn ogen half open een beer of een boogschutter 
in gezien heeft. Later, in de Griekse mythologie zijn de 
verhalen ontstaan over de Oppergod Zeus. Die bij zijn 
geliefde Hera, die lag te slapen, een pas geboren baby 
heeft gelegd. Toen Hera wakker schrok van de zuigende 
baby aan haar borst, smeet ze het kind weg. De melk 
sproeide in een nevel van haar af. En zo ontstond de 
Melkweg. De duisternis heeft in de geschiedenis van de 
mens veel meer betekend dan alleen maar nachtrust en 
slapen. Het heeft de mens tot nadenken gezet. Weer la-
ter in de tijd is het een officiële wetenschap. En wordt de 
geboorte van Jezus voorspeld door drie wijze mannen. 
De drie koningen die een staartster volgden en een kind 
vonden in een stal.   
Wij , nuchtere - moderne websitekijkers  geloven niet 
meer in sprookjes en glimlachend zoeken wij het op in 
onze smart-phone. Wat er in die oude boeken staat over 
hel en verdoemenis met straffen zijn allemaal bakerpraa
tjes, die allang achter ons liggen. Het geloof in de web-
site is groter dan in de bijbel of de koran. Door alle tech-
nieken en wetenschappen kunnen we vooruit kijken. Het 
is niet meer afhankelijk van profeten of orakels wat er 
in de toekomst gebeurd. Maar met al onze vooruitgang 
gaat het behoud van de natuur in ijltempo  achteruit. De 
nuchtere berekeningen vertellen ons hoe de wereld er 
over een eeuw uit ziet als we er niets aan doen. We zijn 
ons bewust van het grote risico als de poolkappen zijn 
verdwenen.  En we beseffen dat er geen plaatselijke op-
lossingen zijn. Door onze techniek is de wereld kleiner 
geworden en is het een globaal probleem. Het redden 
van onze wereld gaat ons allen aan. Dat heeft niets te 
maken met status, rijkdom of geloof. Zelfs de Friese trots 
moet er aan geloven, de melkkoe. Hij produceert te veel 
fosfaten en hij maakt te veel melk. Dus de veestapel 
wordt kleiner en zullen wij buiten op het weiland min-
der grazende zwartbonte koeien zien. Jammer voor ons, 
maar vooral jammer voor de boeren die weer in moe-
ten leveren. ik kan mij indenken dat er een veehouder 
is die wakker ligt van al die problemen, ‘s-nachts naar 
buiten loopt om mijmerend naar de sterrenhemel kijken. 
En zijn probleem is dan net zo groot als die oermens. 
Hij probeert ook met hard werken zijn bestaan te red-
den. Het frappante is wel dat hij met helder weer ook de 
Melkweg zou kunnen zien zoals die oermens. Maar door 
de lucht en lichtvervuiling van tegenwoordig moeilijker 
waarneembaar. Dan kan het ook zijn dat hij helemaal 
geen Melkweg meer ziet. En dat hij zuchtend mompelt , 
Mijn God, de Melkweg is ook al weg.

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat de 
agenda van de Gearte minder gevuld is. Natuurlijk 
opent de Gearte haar deuren tijdens het Bakhúster 
Feest, maar verder zijn vele gebruikers inmiddels met 
zomerreces gegaan. 

22 t/m 25 juni 2017
Bakhúster Feest
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Bakhúster Feest 2017
Woord van de voorzitter

 

Beste inwoners van Bakhuizen, Mirns en Rijs,
 
Het is weer bijna tijd voor het Bakhúster Feest van 2017. Voor jullie ligt het programma van 21 juni 
tot en met 25 juni en daar hoort ook een thema bij.  Omdat we regelmatig hoorden dat mensen wel 
eens vrij wilden zijn in het kiezen van een onderwerp voor straatversiering en optocht werd dat: 

     “Bedenk het zelf ..!”
Dat viel velen toch niet mee,  ook ons niet,  maar we hebben, denken wij, weer een prachtig 
programma met vertrouwde, maar ook een paar nieuwe onderdelen.  
 
We bouwen de sporthal net als in 2015 weer om tot een feestzaal en dan kunnen we los. 
De opening is natuurlijk met en door de kinderen. De peuters en kleuters gaan het Gearteplein 
kleuren en voor de basisschoolkinderen is er een stratenloop. 
 
Aansluitend is er op woensdagavond de uitgestelde Bonte Tiroler Avond met medewerking van de 
Snippefangers.  De buurt die winnaar van het Bakhúster Feest 2017 wil worden zal ook deze avond  
zijn uiterste best moeten doen. 
 
Donderdag is de dag voor een gezellige bingo of klaverjassen met mooie prijzen. Ook het Bakhúster 
Buffet staat weer op het programma. Verzeker je van een plek met je familie, buurt of vrienden  
want met een volle maag is daarna de theorieronde goed te doen.  Na afloop  kunnen jullie nog 
gezellig een drankje doen in de Domper of het Syltsje. 
 
Vrijdag staat in het teken van de kinderspelen en de zeskamp. Wij zien jullie dan ook graag op het 
sportveld. ’s Avonds is het natuurlijk weer tijd voor onze geweldige optocht met maar liefst 14 
wagens, dus dit belooft weer een spektakel te worden. 
 
Voor een ieder die hier geen genoeg van kan krijgen en of er niet bij kon zijn wordt de optocht 
zaterdagmorgen opnieuw verreden, nadat de prijzen bekend gemaakt zijn. 
Daarna is het tijd voor matinee in de Domper en het Syltsje en we sluiten de dag af met een 
geweldige playbackshow en muziek van disco Silver. 
 
Zondagmiddag is het tijd om de winnende loten te laten trekken door dhr. v.d. Berg, de punten te 
tellen en de winnaar van het Bakhúster Feest 2017 bekend te maken. Dit alles onder het genot van 
een hapje en een drankje met muziek van Alie & Tommy. 
 
De organisatie staat en we hebben het weer met veel plezier gedaan,  
maar zonder jullie medewerking wordt het geen feest.  
Dus wij hopen jullie alle dagen tegen te komen bij de activiteiten  
zodat het ook echt een feestje wordt.   
We gaan er vanuit dat we na afloop weer terug kunnen zien 
op een geweldig feest.   
 
We rekenen op jullie komst, wij zijn er klaar voor! 
 
Antsje de Jager - Ruiter  
Voorzitter  Stichting Bakhúster Feest  
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Stichting 
Bakhúster Feest

 

Het bestuur van Stichting Bakhúster Feest bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

buurtvereniging bestuurslid SBF adres telefoon 

Bakwei - Túnkershof Nicole van der Land Bakwei 41 06-81129408 

Drie in één  Tineke de Ridder Plantsoen 7 0514-581262 

’t Havenkwartier Cor Witteveen Havenstraat 8 0514-581794 

Heechhiem Marijke Deden Heer Jacobstraat 16 0514-581486 

Holle Hichte Andries Bosma Hollewei 4 06-52094341 

Johannes Nagelhoutlaan Minke Molenaar J. Nagelhoutlaan 41 0514-581624 

Mirns Antsje de Jager Wieldyk 6 0514-581936 

Oan ‘e Feart Bertus Postma Beurtskipper 12 0514-581373 

Rijsterdijk Marten de Vreeze Rijsterdijk 23 0514-581925 

Sint Odulphusstraat Geeske Homma St. Odulphusstraat 15 0514-850755 

Teeuwes de Boerstraat geen bestuurslid   

de Toekomst Johan van der Werf de Mesk 7 0514-582110 

 
 
 
 
 
 

foto SBF gemaakt door Hennie Blomsma 

foto: Blomsma Fotografie



54 Op ‘e Hichte juni 2017 Op ‘e Hichte juni 2017

Bakhúster Feest 2017 -
opening

Woensdag 21 juni  
Activiteit:  Opening “Bakhúster Feest” 2017 
Aanvang:   17:30 uur 
Locatie:   MFC “de Gearte” 
Opgave:  17.30 uur bij de Gearte 
 
We hebben om 17.45 uur de officiële opening  van het Bakhúster Feest 2017 
 
De peuters en kleuters die willen mogen met stoepkrijt het Gearteplein kleuren.                                  
   De  kinderen van de bassischool doen  in 3 groepen een stratenloop .                                                    
   Met het startschot voor de  eerste groep gaat ons dorpsfeest van start. 
 
   Wij vragen alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool naar het 
   Gearte plein te komen samen met jullie ouders , broers, zussen, pake’s  
   en beppe’s. 

 

Bonte Tiroler 
Avond

 
Woensdag 21 juni  
Activiteit:  Bonte Tiroler Avond 
Aanvang:   20.00 uur 
Locatie:   Feestzaal “de Gearte” 
   vrij entree 

 
Woensdagavond is er een Bonte Tiroler Avond. Een feestelijke avond waar we natuurlijk alle 
inwoners van Bakhuizen en omstreken verwachten. De muziek zal worden verzorgd door Blaasorkest 
‘de Snippefangers’ en de buurten zullen tegen elkaar strijden om de eerste punten van de competitie  

 

‘Wie wordt winnaar van het Bakhúster Feest 2017?’
 

    Het is een feestavond in Tiroler sfeer.  
    De Snippefangers zorgen voor Duitse schlagers, Hollandse hits,  
    meedeiners en polonaise.  
    De Gearte zorgt voor lange tafels, bierpullen, wijn én fris (we moeten 
    immers nog meer dagen feesten!)  
    Stichting Bakhúster Feest zorgt voor leuke spellen in ‘Oktoberfest’-
    sfeer. Wij hebben de lederhosen al klaar hangen! 
    Komen jullie ook in lederhosen, dirndl, met skibril, oorwarmers, 
    of anderszins??!! Niet verplicht, wel leuk!  
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SBF koffiebingo en 
klaverjassen

 

Donderdag 22  juni  
Activiteit:  Koffiebingo en klaverjassen 
Aanvang:   9.30 uur 
Locatie:   MFC “de Gearte”  
Deelname:  € 7,50 
 

Ook dit jaar op de donderdagochtend Koffiebingo en Klaverjassen. 
Voor slechts € 7,50 p.p. speelt u 5 rondes bingo of 3 bomen klaverjas, 
inclusief een kop koffie of thee met wat lekkers. 

 
Natuurlijk maakt u weer kans op fraaie prijzen. 

 
 
Voor het klaverjassen moet u zich voor 14 juni opgeven bij: Tineke de Ridder, tel. 581262 
 
 
 
 

SBF Chinees Buffet
 

Donderdag  22 juni  
Activiteit:  Chinees Buffet 
Deuren open:  17:30 uur 
Aanvang:  18:00 uur 
Locatie:  Feestzaal “de Gearte” 
Entree:   € 10,00 volwassenen / € 5,00 kinderen t/m 12 jaar  
   (alleen voorverkoop!!!) 

 
Dit jaar verzorgt Chinees-Indisch restaurant ‘Golden River’ uit Balk het buffet. 
Lekker samen Chinees eten! 
 
Toegangskaartjes uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar  
van 7 t/m 17 juni bij Spar Flapper. 
 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Neem allemaal je eigen bord en bestek  
(of stokjes) mee! 
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SBF Bakhúster Feest 2017 -
theorieronde

 

Donderdag 22 juni  

Activiteit:  Theorieronde 
Aanvang:  20.00 uur  
Locatie:  Feestzaal “de Gearte” 
 
Ook dit jaar zullen de teams van de verschillende buurten  
weer tegen elkaar strijden in de theorieronde.  
Het thema voor de vragen hebben we zelf bedacht en houden we nog even geheim. 
 
Van elke buurt doen 3 deelnemers mee. Alle anderen komen natuurlijk ook naar de Gearte om hun 
buurtgenoten aan te moedigen. 
 
 

SBF kinderochtend
 

Vrijdag 23 juni   

Activiteit:  Kinderochtend 
Aanvang:  9.00 uur 
Locatie:  Sportvelden 
 
Vrijdagmorgen verwachten we alle kinderen van de basisschool om 9 uur op het sportveld voor de … 
 

KINDEROCHTEND
Een ochtend die bol staat van strijd en plezier. Kom de kinderen aanmoedigen op het sportveld! 

Woon je wel in Bakhuizen, Mirns of Rijs, maar zit je niet in Bakhuizen op de basisschool, dan mag je 
natuurlijk ook meedoen! Geef je op bij Antsje de Jager, tel. 581936  
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SBF zeskamp
 

Vrijdag 23 juni   
Activiteit:  Zeskamp 
Aanwezig:   12.45 uur 
Start:    13:00 uur 
Locatie:  Sportvelden  
 
Deze middag is er weer een spectaculaire meerkamp waarin de mannen en vrouwen van de buurten 
zich op sportief vlak zullen meten.  
 
Doe mee en/of kom uw buurt aanmoedigen bij dit traditiegetrouw sportieve en spectaculaire 
onderdeel van het Bakhúster Feest! 
 
 
 

SBF Bakhúster Feest 2017 -
punten

 
Elke straat/buurtvereniging  kan punten scoren  
op elk van de onderstaande onderdelen: 

• Straatversiering 
• Praalwagen (telt dubbel) 
• Bonte Tiroler Avond 
• Theorieronde 
• Zeskamp  
• Playbackshow 

 
De scores van alle onderdelen worden per buurt opgeteld  
en de buurt met de hoogste score is de winnaar van het  

Bakhúster Feest 2017 

De naam van de winnende buurtvereniging komt op het bord in de foyer van “de Gearte” 

Voor de buurtverenigingen die met meerdere teams meedoen aan de zeskamp wordt voor de 
einduitslag het gemiddelde van de teams genomen. 
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SBF Bakhúster Feest 2017 -
optocht vrijdag

 

Vrijdag 23 juni    

Activiteit:  Optocht 
Opstellen:  19.00 uur (de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!) 
Start:    20.00 uur 
Locatie:  Industrieterrein “de Burde” 
 
Ook dit jaar is er weer een grootse optocht. Deze zal verreden worden op vrijdagavond en herhaling 
op zaterdagochtend. De optocht staat helemaal in het teken van het thema van dit jaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca. 14 buurtverenigingen en andere groepen hebben zich aangemeld om aan de optocht mee te doen. 
 
Op vrijdagavond hebben we muzikale begeleiding van onze eigen muziekvereniging “Euphonia” met 
hun majorettes. 
 
Ook dit jaar is er weer een publieksprijs. Naast de beoordeling door een vakkundige jury kunt u uw 
favoriet van de optocht kenbaar maken. We hopen als commissie dat de optocht veel publiek op de 
been zal brengen en dat u mag genieten van een geweldig schouwspel. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om de route tijdens de optocht zoveel mogelijk autovrij e.d. te houden. 
 
      De route van de optocht is als volgt:  
 

 (Start Burde) – Joh. Nagelhoutlaan – Meester 
 Döllestraat – A. Rampionstraat – Havenstraat –  
 T. de Boerstraat – St. Odulphusstraat – Meester 
 Döllestraat – A. Rampionstraat –  Havenstraat –  
 T. de Boerstraat – St. Odulphusstraat –  
 Joh. Nagelhoutlaan – Burde (Finish) 
  

  Veel kijkplezier!
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SBF Bakhúster Feest 2017 -
optocht zaterdag

 

Zaterdag 24 juni   

Activiteit:  Optocht 
Opstellen:  9.30 uur (de wagens die meer tijd nodig hebben, kom eerder!) 
Start:    10.00 uur 
Locatie:  Industrieterrein “de Burde” 
 
Op zaterdagmorgen is de herhaling van de optocht. 
 
Ook zal muziekvereniging “Euphonia” met majorettes de optocht 
weer muzikaal begeleiden. 
 
Tijdens de herhaling van de optocht kunt u zien welke prijs de 
wagens van de deskundige jury hebben gekregen.  
Ook de publieksprijs en horecaprijs worden bekend gemaakt. 
 
Ook deze ochtend willen wij u vragen om de route van de optocht  
zoveel mogelijk autovrij e.d. te houden.  
 
Nogmaals veel kijkplezier! 
 
 

SBF Bakhúster Feest 2017 -
matinee

 
 

Na de optocht kunt u terecht in Café Domper en ’t Syltsje voor het 

MATINE E 
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SBF Bakhúster Feest 2017 -
playbackshow

 

Zaterdag 24 juni  

Activiteit:  Playbackshow 
Aanvang:  20.00 uur 
Entree:   € 4,00 (ook voor deelnemers)  
Locatie:  Feestzaal “de Gearte” 
 
Zaterdagavond zullen alle buurtverenigingen zich weer van hun beste kant laten zien tijdens de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De muziek wordt deze avond verzorgd door 
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SBF Bakhúster Feest 2017 -
afsluiting

 

Zondag 25 juni   

Activiteit:  Afsluiting 
Tijd:   15.00 - 18.00 uur 
Locatie:  Feestzaal “de Gearte” 
 
 
Op zondagmiddag sluiten we het Bakhúster Feest 2017 weer af. 
De winnende loten zullen worden getrokken en de prijzen  
worden uitgereikt. 
En daarna zullen we bekend maken welke buurt de winnaar is  
van deze editie van het Bakhúster Feest. 
 
 Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen  
 we nog even gezellig napraten over het feest. 
 Ondertussen kunnen we genieten van de muziek van 
 Alie en Tommy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBF   -   Verloting   - SBF
Natuurlijk is er dit jaar ook weer een verloting. Naast de bijdragen van onze sponsoren is de loterij 
een belangrijke bron van inkomsten voor SBF om het Bakhúster Feest ook financieel voor elkaar te 
krijgen. Wij hopen dan ook dat jullie allemaal loten kopen bij het bestuur van jullie eigen buurt.       
We hebben 2500 loten die worden verkocht in Bakhuizen, Mirns en Rijs. 

De loten kosten € 1,- per stuk en de winnaars worden bekend gemaakt                                                    
op zondagmiddag 25 juni om 15.00 uur in de Gearte. 

1e Prijs - € 200,00 2e Prijs - € 150,00  3e Prijs - € 100,00 

Verder zijn er nog 7 kleinere prijzen van € 20,00 te winnen. 
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SBF Feest 2017 - sponsoren 

 

SBF wil alle sponsoren bedanken voor hun financiële  
bijdrage. Hierdoor kunnen we ook van het  
Bakhúster Feest 2017 een succesvol feest maken. 
 

Aannemersbedrijf J.B. Konst 
Afwerkingsbedrijf M. Cosa 
Aligoté Catering  
Andela Scheepstechniek 
Auto-Balk.nl 
Autobedrijf Konst 
Autorijschool Thea Thibaudier 
Auto Schilstra 
Bekkema Installatietechniek 
Bianca’s Bakkerswinkel 
Bloembinderij Rienetta 
Blomsma Fotografie 
Bouwbedrijf van der Zee 
Bouwservice Jan Molenaar 
Café Domper 
Café 't Syltsje 
Camping Rijsterbos 
De Boer financieel en fiscaal 
De Boer Schoenen Koudum-Balk 
de Maren Constructieadviesbureau 
Dierenpension Immermoed 
Dijkstra Paint & Refit Service 
Dox Imagemakers  
Eigen Wies 
Eijgen Financiële Dienstverlening 
Fa. F. v.d. Werf en Zn. 
Fa. W. Kuipers & zn. 
Face & Bodycare Unique 
Folmer Jachtbouw 
Gaasterlandexpress 
Garage Mous 
Glashouwer Bedrijfs- en Promotie- 

 kleding I Veiligheidsmiddelen 
HB Administratie, Finance&Control 
Henk Homma Verzekeringen 
Hennie’s Friture Rijs 
Hotel Gaasterland 

Hotel Restaurant Jans 
Hottubverhuurwijnia.nl 
Hout Deco 
Hoveniersbedrijf Ludema 
Huisartspraktijk Bakhuizen 
Hylkema Bouw 
Ido Kuipers Techniek  
J&M Techniek Vloerverwarming 
Jellesma Bouw 
Jettie’s Schoonheidssalon 
Kapsalon Lianne 
Kapsalon Studio Joke 
Karyon Computers 
Klaas Visser Aluminiumbouw 
Klussenbedrijf & Handels-
 onderneming R.A. v.d. Pal 
Loonbedrijf M. de Vries 
Lutsexpress 
M. Witteveen Stel- en Timmerwerk 
Marcel Postma Bouw 
M.F.C. De Gearte 
Moai Wurk - Frans v.d. Werf 
Nauticshop Lemmer - Bakhuizen 
Op Paed Verhuur 
P. v.d. Wal Installatietechniek 
Paviljoen ’t Mirnserklif 
R. Buma Dienstverlening 
Rijsterbosch  
 Pannenkoeken Restaurant 
Rinze’s Kaasbus 
Robert Terpstra 
Schilders Mous & Verbeek 
Schilstra Mechanisatie  & 
Constructie bv 
Slagerij G. de Groot 
Snackbar Flinkeboskje 
Spar Bakhuizen 

 
 
 
 
 
 
Staalbouw Nagelhout 
Straal & Coatingsbedrijf 
 Bakhuizen B.V. 
Sybrandy's Speelpark 
Taxi Bosman 
Technisch Bedrijf Theo Kuipers 
Timmer- en afhangbedrijf 
 Hiemstra 
Transportbedrijf Lautenbag 
VOF Th. de Boer Tuinartikelen 
Vakgarage Schilstra 
Van Hes Klussenbedrijf 
Vishandel P. Baarssen Urk 
Vlaggenmasten acc. 
Vrebo 
Zijlstra Architecten 
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Aangepaste 
tijden/assortiment 
Jack’s Snacks  
 

 
Openingstijden snackbar met Bakhuisterfeest: 
 
Woensdag 21 juni:  17.00 – 21.00 uur (in de kroeg zijn er snacks te verkrijgen tot 

23.00 uur) 
Donderdag 22 juni: 17.00 – 21.00 uur (in de kroeg tot 23.00 uur) 
Vrijdag 23 juni:  12.00 – 14.00 uur  
    17.00 – 21.00 uur (in de kroeg tot 23.00 uur) 
Zaterdag 24 juni:  11.00 – 23.00 uur 
Zondag 25 juni: 17.00 – 20.00 uur (LET OP!: daarna geen snacks meer te 

verkrijgen) 
 
Ook hebben wij wegens drukte een beperkt assortiment: 
 
Patat       
Frikandel      
Kipnuggets      
Mexicano       
Gehaktbal      
Broodje hamburger speciaal   
Broodje shoarma     
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Programma Bakhuisterfeest 2017:

Woensdag 21 juni: Rockband Rauzer
Aanvang 21.00 uur

Donderdag 22 juni: Troubadour Sipke de Boer
Aanvang: 21.00

Vrijdag 23 juni: Folker-Hans Tolsma
Aanvang: 21.30 uur

Zaterdag 24 juni: Na de optocht:
Troubadour

+/- 14.00 uur:
Evenement ism SBF op het parkeerterrein 
tegen over het café

‘s avonds:
DJ’s SYBE EN TIKTAK 
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belevenis diensttijd Anne Molenaar 1966

ook toen door mij beschreven, 51 jaar terug.

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij de ouders van 
Frankl, een Surinamer uit Nederland. 
Hij had ons uitgelegd waar zijn ouders woonden, een bui-
tengebied aan de rand van Paramaribo.
Na enig zoeken kwamen we bij een soort zomerhuisje, on-
geveer de kippenhokken die in de Witte Burg ’s zomers te 
huur waren.
We werden bijzonder gastvrij ontvangen. Er stonden al  
direct twee djoggo’s op tafel, literflessen bier. 
Johan Lenters, m’n maatje dronk voor goed fatsoen mee, 
maar ik zag dat het hem niet smaakte.
Een schaal met Maizena koekjes + 6 bananen completeert 
het geheel. Er waren 4 kinderen, verschillende vaders !!
Deze kinderen hadden kort geleden een monopoly spel 
gekregen, maar kenden de spelregels nog niet. Lenters 

was direct bereid om hen dit te leren wat het direct gezellig 
en huiselijk maakte.
Voor de zondag waren we ook bij de familie uitgenodigd 
om te gaan vissen; dit dan in de modderige poelen waar je 
van alles kon tegenkomen.
We waren met 6 man en 3 kinderen, doch onze (Afrikaan-
se) Surinamers durfden toch niet echt in de buurt van de 

Hindoestaanse Surinamers te komen.
Ik liep verder alleen plus mijn fototoestel naar deze plaats. 
Waarvoor zou ik bang zijn ?! Vissen betekende hier ge-
woon in een blubberpool kruipen om de voor ons heel 
vreemde vissoorten te vangen en de mogelijke water-
boa’s, kaaimannen en klein giftig ongedierte maar niet te-
genkomen. 

Ik probeerde hier iets meer over te weten te komen, maar 
we verstonden elkaar niet. Een klein jongetje van ± 10 jaar 
fungeerde als tolk, wat prima ging.
Na het vissen gingen we met Johnny (12) mee naar een 
grote cacaoplantage. Hij zei steeds weer: “Ik zal je wijzen.”
De cacaovrucht hangt aan bomen en als je ze opensnijdt 
zijn de pitten in het midden zoetig.
Dit zelfde geldt ook voor de koffievrucht.

Hij liet mij ook een soort rode bloem/plant zien, die een 
soort vogelbek had en bij het heen en weer bewegen een 
kwakend geluid maakte; erg grappig.

Uren later bij de ‘vissers’ terug hadden ze geen vis, maar 
een nog jong kaaimannetje gevangen. Voor de veiligheid 
heb ik hem een draadje om de bek gewonden en zijn ach-
terpoten op de rug. Kon dus niet zo makkelijk weglopen. 
Een dag later met formaline ingespoten, heeft hij nooit 
meer gelopen en is als souvenir mee naar Bakhuizen ge-
komen.

Om 5 uur moesten we weer naar het kamp terug in een 
overvolle smerige bus, die piepte, rammelde en kreunde. 
Ik mocht van de chauffeur voor het hekje op de wielkuip 
zitten naast hem. Maar ja, wat wil je eigenlijk nog meer en 
dat voor een Surinaams dubbeltje.

Het ‘vrije’ weekend was weer afgelopen.

Gidsenkamp 2017
Woensdag  24 mei vertrokken wij weer met de ‘Gaaster-
landexpress’ naar Appelscha.  Naar kampeerboerderij 
Wouda. 
Met 24 meiden en super mooi weer in het vooruitzicht. Bij 
aankomst wilde iedereen zo snel mogelijk zijn slaapplekje 
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Gidsenkamp 2017

veroveren. Bedden werden opgemaakt  koffer onder het 
bed geschoven en wegwezen…de speeltuin in. Het lunch-
pakket was door een aantal al in de bus genuttigd maar 
sommigen hadden door de spanning geen honger en een-
maal daar werd het ‘vergeten’. 
We hadden bij de Spar mooie limonadekannen gespaard 
en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Na ons uitge-
leefd te hebben werd het thema van dit jaar bekend ge-
maakt: HEEL DE GIDSEN BAKT…  en werden er schorten 
gekleurd voor eigen gebruik tijdens dit kamp en een kleine 
schort geknutseld van papier. Dit kon aan het einde van 
het kamp, mooi ingepakt, mee naar huis. 

Daarna gingen de wandelschoenen aan en na een wan-
deling door het bos hielden we pauze met een ijsje in het 
dorp. We werden in de gaten gehouden door ‘verdwaalde 
ouders’ die op een terras zaten. Haha …en geen een die 
ze zag zitten.
Bij terugkomst op de boerderij  stonden de pannenkoeken 
al klaar om verorberd te worden. 10 pakken mix is dan ook 
geen probleem. 

S’avonds werd iedereen verzocht zijn badjas aan te doen 
en werd er een wellness-night gehouden.

Onder het genot van een gezonde snack en komkommer/
munt water kon iedereen  zich laten masseren( gezichts-
massage of chinese massage- kwam een beetje harder 
aan…ook op het lachsysteem), nagels lakken, haarbehan-
deling(waterkrulsets maakten er mooie pijpenkrullen kap-
sels van) en voeten badderen  met bubbels. Het was een 
groot succes. 
Onze eerste slaapnacht zat er aan te komen en dit is voor 
de nieuwelingen altijd een spannend ding. Knuffels komen 
uit de tas en iedereen heeft zijn eigen gewoontes. Maar 
het ging goed en s’morgens was iedereen weer lekker 
vroeg uitgeslapen. Na een goed ontbijt werden er taarten 
gebakken. Allemaal  verschillenden. Die konden s’mid-
dags tijdens de picknick worden geproefd. Van alles een 
stukje..heerlijk was het.
Na een lunch van broodjes met hamburger gingen de wan-
delaars weer op weg. Nu naar het blote voetenpad. Wat 
een stekels in het bos van eikels, denneappels en vooral  
veel  moerasplassen. Het was bloedheet dus ook veel ne-
ven daar. Maar daar werden we allemaal tegen ingespo-
ten. En het heeft geholpen.   
Bij thuiskomst de picknick met taart  en toen konden de 
bikini’s aan en het zwembadje in . Ook de glijbaan was 

omgetoverd tot een waterglijbaan…super. Daarna konden 
we aan het chineesbuffet. 
Na het eten konden we oefenen voor ‘GIDSEN GOT TA-
LENT’. En dat was er!  Er was een professionele jury 
aanwezig met zelfs ene Patricia (vrouw van een filmpro-
ducent) uit amerika.  Het was een kakmadam waar de mei-
den veel lol om hadden. Het geheel werd gepresenteerd 
door Geer enGoor. Ook al hylarisch.ook waren er super 
optredens, die soms ook wel een beetje eng waren. Het 
werd een latertje deze avond maar toen iedereen het bed 
voelde gingen de ogen snel dicht. Er werden nog schattige 
slaapfoto’s gemaakt van de meiden. (traditie)
Vrijdag was alweer de laatste dag. Wederom op naar pret-
park Duinesathe in Appelscha. Maar dit jaar met een nieuw 
jasje. Verkeerspark assen is er bij ingetrokken en dit was 
een groot succes. Iedereen kreeg een eigen rijbewijspas-
je met foto. Mooi voor de herinnering. Ook deze dag was 
het bloedheet en werd er van de waterattracties ook gretig 
gebruik gemaakt. Bijna iedereen liep in de bikini. Ook de 
achtbaan was een groot succes! Volgend jaar weer…  
Bij thuiskomst op de boerderij,aan het eind van de middag, 
stonden de ouders ons op te wachten om Bakhuizen weer 

op te zoeken.  
Het was weer een geweldig geslaagd kamp. En we willen 
dan ook iedereen die het mogelijk heeft gemaakt hartelijk 
bedanken. Het heeft ons als leiding goed gedaan te zien 
dat kinderen door zo’n kamp totaal uit hun ‘comfortzone’ 
komen.  Wij vinden het nog altijd heel belangrijk dat dit 
in Bakhuizen mogelijk wordt gemaakt. Ook door U!!! want 
zonder uw financiële hulp tijdens het ‘varkentjes krassen’ 
en ‘heitje voor karweitje’ zou de gidsen niet kunnen.

Nogmaals bedankt !!!   Namens de leiding van de gid-
sen
Marjet cosa,  tineke de ridder, uilkje boltjes, jannie lyck-
lema, ria vd kooi, annie mous, alette zwart en onze extra 
kamphulpen: romy vd kooi, gerbrich jellesma en miriam 
ploegstra

Volgend seizoen zal het ‘varkentje krassen’ als donateurs 
aktie worden uitbesteed aan de ‘blokhut’ jongens (zelfde 
leeftijdsgroep als de gidsen) om ook hun de kans te geven 
te kunnen blijven bestaan zonder gemeentelijke subsidies. 
Steunt u ook hen???
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Blauhuster Túnfeest

Ook dit jaar is het weer tijd voor het Blauhuster Túnfeest en dit-
maal voor de 55e keer! Het feest wordt traditioneel in het weekend 
het dichtst bij de langste dag van het jaar gehouden en dat valt dit 
jaar op zaterdag  17 en zondag 18 juni!

Deze editie staat het Túnfeest weer garant voor een weekend vol 
spektakel!

Op zaterdag 17 Juni zal de ABBA tribute band ‘ABBA Fever XL’ 
te aanschouwen zijn in de pastorietuin van de St. Vituskerk. Met 
gebruik van prachtige handgemaakte kostuums, een witte vleugel 
en een swingende 9-koppige liveband, zorgt Abba Fever voor een 
ware revival van het ABBA-concert.

Op zondag 18 juni zal de Drentse band Mooi Wark met zijn voorprogramma de Wethouders op de bühne staan. Mooi 
Wark is bezig met zijn nieuwe tour ‘Niet Veur Mietjes’ ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Hiervoor zijn ze een 
samenwerking aangegaan met ‘de Wethouders’ wat garant staat voor feest! Mooi Wark heeft reeds een groot deel van 
Nederland veroverd en landelijke bekendheid verworven met nummers als: Idioot, Bokkie of een Geittie, Achter De Tent 
en natuurlijk In De Blote Kont. Oftewel een spetterende avond vol Rock ‘n Roll!

Voor de liefhebbers is er op zaterdagmiddag weer steevast het oldtimertreffen in Blauwhuis. Ook dit jaar zal er weer een 
breed scala aan oude voertuigen en machines voor u uitgestald staan.

Tot dan!
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Bruinsma wint alle prijzen

Bakhuizen:  Bij het Zuid West Hoek Damteam werd de heer Ids Bruinsma uit Elahuizen  weer eens kampioen. In 15 
wedstrijden behaalde hij 21 punten zonder ook maar 1 wedstrijd te verliezen. 6 overwinningen en 9 keer remise  waren 
genoeg voor het kampioenschap van het seizoen 2016-2017. 
Z’n concurrent voor de titel Jan  Peters uit Bolsward liet in de slotfase nogal eens een puntje liggen, maar desondanks 
kon hij toch de 2de prijs veilig stellen met 18 punten uit 15 wedstrijden. Goede 3de werd Pieter Folmer uit Hemelum 
met 15 uit 15 en viel dus in de prijzen. De kampioen van verleden jaar Johannes van der Goot uit Nijemirdum  kwam er 
deze keer niet aan te pas en moest genoegen nemen met de 6de plaats en 11punten. Zo zie je maar weer hoe klein de 
verschillen in kracht zijn bij deze club. 
De 4de plaats was net als verleden jaar voor Sjouke Reekers uit Bakhuizen met een score van 13 punten. 
En 5de  op de ranglijst werd Jacob Folkertsma uit Oudemirdum met 12 punten. Het ZWHD team presteerde in de Friese 
Dam Bondcompetitie na een matig begin toch naar tevredenheid op een 3de plaats eindigend in de 1ste klas. In deze 
Bondscompetitie behaalde Ids ook de eerste prijs met de aantekening dat  hij hier ook ongeslagen bleef. De onderlinge 
Bekerwedstrijden werd ook door  Bruinsma gewonnen door hier alle wedstrijden te winnen. 
We denken hier van een  reusachtige kampioen in een geweldige vorm verkerend dit seizoen! De slotavond is altijd 
een leuke afsluiting van het seizoen met een sneltoernooi door de leden. Meestal is ook hier de kampioen een van de 
beste van de avond, maar deze keer was er een grote verrassing doordat Sjouke Reekers ongeslagen bleef in dit snelle 
toernooi op de honderd velden! Met een hapje en een drankje werd het  einde van het seizoen gevierd en werden de 
leuke prijzen uitgereikt door de voorzitter. 
Hier nog even de eindstand van de Bondswedstrijden in de eerste klas. 

1.SDC Sneek,   2. Urk aan zet Urk,  3.ZWHD Bakhuizen,   4. Steenwijk,  
5. DHHS  Sumar, 6. Eensgezindheid Woudsend,   7. BW combinatie  Bolsward,  8. D.C.H.  Heerenveen . 

Het nieuwe seizoen begint altijd op de eerste donderdagavond  in september in “De Gearte”te Bakhuizen.
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Welkom bij Oppaed.nl 
Hét adres voor verhuur van:

* Solex
* Sloep / motorboot
  Giethoornse punters
* Scooter
* 2CV 

Ook verzorgen wij:
* Bedrijfs-uitjes
* Familie-uitjes
* Arrangementen
* Etc.

www.oppaed.nl
Mientwei 4B, 8572 WB Rijs
06-40413830 / 0514-581753
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Gerommel yn it Rysterbosk

Wat in moaie mûts!
Wat in swiere mûts!
Skrik!
Ûle skrikt wekker

Paddestoel is no gjin stoel mear..
..der kin gjinien op sitte!
Kâlde holle.
Skrieme.

2
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Clafoutis

Clafoutis is een heerlijk Frans gebak met kersen. Hierbij overgiet men kersen met een beslag van onder meer eieren en 
bloem. Je kunt in plaats van kersen ook andere soorten fruit gebruiken voor een clafoutis. Voorbeelden zijn met appels, 
pruimen of bananen. Deze vruchtsoorten worden dan wel versnipperd, zodat ze ongeveer even groot zijn als kersen. Je 
kunt een clafoutis eten als dessert na een maaltijd. Clafoutis eet je in principe lauwwarm. Er wordt daarnaast een beetje 
poedersuiker over het gebak gestrooid. 

Ingrediënten:
500 ml melk 6 eieren
150 gr bloem Boter om in te vetten
150 gr suiker 3 gr bakpoeder
2 zakjes vanillesuiker Poedersuiker
Dichte taartvorm 

Verwarm de oven voor op 190 graden
Meng melk, bloem (eerst even door een zeef halen), suiker, vanillesuiker en bakpoeder door elkaar. Roer de eieren er 
een voor een door en klop tot een luchtig beslag.
Vet de taartvorm in. Bedek de bodem van de vorm met de helft van het beslag.
Zet dit 5 minuten in de oven.
Haal de taartvorm uit de oven en verdeel de uitgelekte kersen over de beslagbodem.
Vul de vorm verder met het beslag en bak de clafoutis in 40 tot 45 minuten gaar in 
de oven.
Dek eventueel af met aluminiumfolie wanneer de bovenkant te bruin wordt.
Haal de clafoutis als hij gaar is uit de vorm en bestrooi hem met poedersuiker.

Recept heerlijke zomerse Clafoutis

In de aanloop naar het Bakhuster Feest van 2017, even een terugblik in het verleden. 

Als u nog in het bezit bent van foto’s van vroegere feesten, vooral van de optochten en versieringen in de dorpen, laat 
ze dan inscannen door Jan de Boer of Herman Melchers zodat ze bewaard kunnen blijven voor geschiedenis van de 
dorpen om It Heech hinne.

Histoarysk Wurkferbân Bakhuzen, Murns & Riis
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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
Ook de grote zaal volop in het licht!
Op 5 en 6 mei jl. is er door vrijwilligers hard gewerkt om ook de grote zaal van nieuwe led verlichting te voorzien; ook 
deze zaal kan vanaf nu dus flink in volle glorie worden gezet. Gebruikers zoals de korpsleden en het shantykoor kunnen 
nu weer optimaal hun noten lezen en mooie muziek maken. De verlichting is dimbaar dus kan eventueel op verzoek van 
de gebruikers nog beter worden afgesteld. 

       

                       
   

Pinautomaat aanwezig 
Sinds kort heeft de Gearte ook een pinautomaat en kan er dus naast contant, ook op die manier betaald worden. Hier-
mee hoopt het bestuur alle gasten en gebruikers nog beter van dienst te kunnen zijn.   
Algemene vergadering 18 april jl.
Dinsdag 18 april jl. vond de jaarlijkse algemene vergadering van de Gearte plaats. Het bestuur kon op deze vergade-
ring toelichten dat ons dorpshuis een positief jaar achter de rug heeft en er wederom vele activiteiten plaats vonden in 
de Gearte. De Gearte was op zowel vreugdevolle als verdrietige momenten de plek om samen te komen; als bestuur 
waarderen wij het enorm dat we deze invulling, samen met vele vrijwilligers, kunnen geven en doen ons uiterste best 
om er voor iedere gelegenheid te zijn. 
Financieel is alles op orde en dit betekent dat er voor het komende seizoen geen huurverhogingen doorgevoerd hoeven 
te worden wat natuurlijk heel positief is voor alle gebruikers!
Het vinden van vrijwilligers blijkt wel steeds weer een uitdaging en zo ook in het afgelopen jaar. Daarom is, zoals eer-
der vermeld in deze krant, besloten om een assistent beheerder aan te nemen en zij is inmiddels volop aan het werk. 
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden is ook best lastig. De grootste uitdaging is nu het vinden van een nieuwe 
penningmeester in verband met het aftreden van Julia Reekers komend jaar. Uiteraard zal het bestuur zich optimaal 
inzetten voor het vinden van een goede vervanger, echter mocht dit niet lukken dan zullen we genoodzaakt zijn om de 
boekhouding uit te besteden aan een derde.       

Toekomstvisie Gearte
Tijdens de algemene vergadering is door het bestuur ook de toekomstvisie 2017-2021 gepresenteerd en toegelicht. 
Hoewel het bestuur uiteraard betrokken is bij het traject Better Bakhuzen waarin ons dorpshuis een belangrijk onder-
deel is, vinden we het belangrijk om zelf als bestuur ook een toekomstvisie te hebben. We weten namelijk nog niet hoe 
de plannen binnen Better Bakhuzen precies ingevuld kunnen worden. Bovendien praten we hier meer over de langere 
termijn. Het afgelopen jaar is de toekomstvisie uitgewerkt en tijdens de vergadering is hierop goedkeuring gegeven. 

Doelstelling binnen toekomstvisie
De Gearte valt onder de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Bakhuizen. Deze stichting streeft de instanthouding en 
exploitatie van haar gebouw in Bakhuizen na, ten behoeve van activiteiten of dienstverlening op maatschappelijk-, so-
ciaal-, cultureel-, en recreatief terrein ten dienste van alle groeperingen in Bakhuizen en omstreken. De stichting heeft 
geen winstoogmerk.
Speerpunten binnen toekomstvisie
Om invulling te geven aan de geformuleerde doelstelling is een aantal speerpunten gekozen, namelijk:
1. Sluitende exploitatie
2. Goed beheer 
3. Maximaal gebruik
4. Goede staat
5. Duurzaamheid 
De werkzaamheden van het bestuur zullen gericht zijn op de invulling en uitvoering van deze speerpunten. Wilt u meer 
weten over deze visie of wilt u eens meedenken over de speerpunten? Neemt u dan gerust contact op met één van de 
bestuursleden.  
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Muggenplaag in Mirns Nieuw in Hemelum 
Schrijverscafé/ Skriuwerskafee

Hemelum15 mei, een mooie zwoele voorjaarsavond stappen wij 
op de fiets om naar een verjaardag te gaan in Mirns.

Kijk zeg ik tegen mijn vriend, daar komt rook boven de 
bomen uit, wij kijken nog eens goed, maar dat is bij elke 
boom het geval. Grote zwermen muggen blijken het te 
zijn, het lijkt nog het meest op een grote zwerm spreeu-
wen en het is eigenlijk best mooi om te zien.
Inmiddels horen we ze ook duidelijk zoemen en houden 
onze mond dicht, we hebben geen zin in een maaltijd 
vlieg.

Aangekomen op de verjaardag horen we dat het IJssel-
meervliegen zijn, nooit van gehoord.

Dansmuggen  is de officiële naam en dat ze nu zo mas-
saal de kop op steken komt door het plotselinge warme 
weer.
Ze komen nu allemaal tegelijk uit en daarom is het veel 
extremer dan in voorgaande jaren.

In de winterperiode zitten de larven van de dansmuggen 
verstopt in de bodem van het IJsselmeer. In het voorjaar 
drijven ze naar de oppervlakte en ontpoppen ze zich bij 
de juiste temperatuur.

Vervolgens hebben ze een paar dagen de tijd om zich 
voort te planten. De mannetjes proberen de aandacht 
van de vrouwtjes te trekken door op en neer te gaan 
vliegen; het dansen waar de muggen hun naam aan te 
danken hebben.
Ze doen dit bij voorkeur boven iets wat uitsteekt boven 
de omgeving zodat ze opvallen, vandaar dat we ze 
massaal boven de bomen zagen dansen.
Deze dansmuggen zijn 1 week in Mirns gebleven en 
hebben inmiddels de eitjes in het IJsselmeer gelegd en 
deze komen dan volgend voorjaar pas  weer uit.

Dit fenomeen van dansmuggen was het ergste in Stavo-
ren, het NOS journaal besteedde hier zelfs aandacht 
aan.

De muggenoverlast is weer achter de rug en nu kunnen 
we volop genieten van het prachtige voorjaarsweer.
Wat is het overal mooi, bermen vol met fluitenkruid , 
zuring en koolzaad, bloeiende bomen en overal ruikt het 
heerlijk naar vers gemaaid gras.
Het is een rijkdom om in deze prachtige omgeving te 
mogen wonen en 1 weekje overlast van dansmuggen 
nemen we graag voor lief.
Lida

Nieuw in Hemelum
Schrijverscafé/ Skriuwerskafee Hemelum

Even voorstellen: wij zijn Finn en Gerry, twee in-
woners van Hemelum die begin 2016 samen ‘het 
Schrijverscollectief’ in Hemelum hebben opge-
richt. Wij delen een gezamenlijke passie voor het 
schrijven (gedichten – korte verhaaltjes). We schrij-
ven om te schrijven - voor ons plezier. Recent is bij 
ons het idee ontstaan een zogenoemd Schrijvers-
café/ Skriuwerskafee op te richten. Uitgaand van 
het idee: “hoe meer zielen hoe meer vreugd”. Het 
schrijverscafé als ontmoetingsplaats – een plek 
van samen zijn. Geen hoog draverij, geen moeten, 
geen competitie. Toegang gratis en voor alle leef-
tijden. Ook voor de inwoners van Bakhuizen toe-
gankelijk!

Het is de bedoeling om in september 2017 van start 
te gaan. Het schrijverscafé biedt geen cursus aan. 
Wel zal het schrijverscollectief zorg dragen voor 
structuur en inhoud geven aan de bijeenkomsten. 
Het plan is om gedurende de herfst- en winter-
maanden twee keer per maand bijeen te komen. 
Bij voldoende belangstelling zullen de bijeenkom-
sten plaatsvinden in De Begine (dorpshuis van He-
melum).

Mocht het idee van dit Schrijverscafé in oprichting 
u/jou aanspreken of heb je/ heeft u vragen laat 
het ons weten. We zijn bereikbaar via de E-mail, 
de telefoon 06-24292556, even langskomen of ge-
woon een briefje in de brievenbus.

Namens het Schrijverscollectief Hemelum
Finn Möricke, Hegewei 41 Hemelum, finnmoeric-
ke@icloud.com
Gerry de Boer-Verbeek, Buorren 13 Hemelum wi-
zardsixteen@gmail.com
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Duofiets voor 
Bakhuizen, Mirns, Rijs 

en Hemelum

DORPSHULP

Belangrijke bijeenkomst in verband met de 
oprichting van 
DORPSHULP

Wanneer: op dinsdag 4 juli 2017 om 19.30 

Waar: In het Dorpshuis in de Gearte in Bakhuizen.

Voor wie: Iedereen uit Bakhuizen, Mirns, Rijs en Heme-
lum die dit initiatief ondersteund of nieuwsgierig is naar 
wat Dorpshulp is. Ook voor iedereen die een huiska-
mergesprek heeft gemist.

De afgelopen periode is door Miks-Welzijn in samen-
werking met het Dorpshulp team een huisdeur ge-
sprek en daarna een huiskamer gesprek gevoerd. Op 
de bijeenkomst van 4 juli willen wij de resultaten van 
deze gesprekken aan iedereen presenteren. Daaraan 
vooraf geven wij uitleg over wat de bedoeling is van 
Dorpshulp.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook een beeld worden 
geschetst over hoe het Dorpshulp team zich het ver-
volg voorstelt. 
Daarbij zal ook inbreng van u als deelnemer worden 
gevraagd. 
In de bijeenkomst zal een belangrijke vraag worden ge-
steld namelijk:

Gaan we over tot het oprichten van Dorpshulp ja 
of nee?
Daarover zal hoofdelijk worden gestemd.

Er zullen nog vele vragen zijn over dit initiatief waarop 
niet altijd al een antwoord is. Op internet zijn wel veel 
voorbeelden van dit soort initiatieven te vinden bijvoor-
beeld: 
https://www.youtube.com/watch?v=hEvC7VoBsN8 en 
https://vimeo.com/98129090 
Maar de manier waarop wij Dorpshulp binnen onze dor-
pen gaan invullen zal afhangen van uw inbreng.

Zet 4 juli 19.30 uur alvast in agenda !  
Wij rekenen op uw komst.
Namens het team Dorpshulp. 
Bram Boehlé en Gerry Broersma (Miks-Welzijn)

Zoals bekend zijn we doende met de oprichting van een 
zorgcoöperatie onder de naam Dorpshulp. 

Eén van de eerste activiteiten vooruitlopend op de oprich-
ting van Dorpshulp  was de introductie van een Duofiets. 

Via Bertus Mous hebben we tijdelijk over een duofiets van 
Talma Hiem kunnen beschikken. 
En daar werd enthousiast gebruik van gemaakt! Op de bij-
eenkomst van 1 mei in De Gearte heeft iedereen de fiets 
kunnen zien. 
Maar deze fiets was te leen en daar is nu een einde aan 
gekomen  
Dorpsbelang onderzoekt nu de mogelijkheid om een duo-
fiets in eigendom te verkrijgen. Uiteindelijk zou die dan be-
heerd worden door de coöperatie Dorpshulp.

We houden jullie op de hoogte!
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Het afgelopen jaar was er veel reuring rondom het oud papier. Hierover heeft u meerdere malen iets kunnen lezen in 
deze krant. Inmiddels heeft de gemeente een besluit genomen over de inzameling en daarnaast is er goed overleg 
geweest tussen de belanghebbende partijen over de huidige samenwerking en de voortzetting hiervan. Inmiddels zijn 
er besluiten genomen.      

Vorig jaar bleek dat de gemeente De Fryske Marren van plan was om ieder huishouden te voorzien van een eigen 
oud papier container en hiermee het inzamelen door vrijwilligers stop te zetten. Dit zou uiteraard betekenen dat ook de 
opbrengsten vanuit het oud papier zouden wegvallen. Na een intensief traject met de gemeente hebben we dit samen 
met meerdere inzamelaars kunnen voorkomen. Inmiddels heeft de gemeente dit schriftelijk aan ons bevestigd en zijn er 
door de gemeente ook prijsafspraken met Omrin vastgelegd voor de komende vier jaar. 

In Bakhuizen, Mirns en Rijs wordt al vele jaren oud papier opgehaald ten gunste van de RKPC basisschool De Toekomst 
en de Nicolaaskerk in Hemelum. De opbrengsten van het oud papier worden onderling verdeeld; 2/3 deel is voor school 
en 1/3 deel voor de kerk in Hemelum. 

Het gehele traject met de Gemeente was voor de Oudervereniging van school ook een reden om weer om de tafel te 
gaan met de kerkenraad over de huidige samenwerking en verdeling van de werkzaamheden versus de opbrengsten. 
In goed overleg is besproken dat de huidige verdeling van de opbrengsten voor de komende vier jaar gehandhaafd blijft, 
echter dat de werkzaamheden wat anders verdeeld worden zodat deze verdeling meer overeen komt met de verdeling 
van de opbrengsten. Dit betekent onder andere dat het onderhoud aan het materiaal voortaan door vrijwilligers van de 
kerk wordt opgepakt. 

Als Oudervereniging kijken we terug op een traject waarin we steeds in goed overleg met zowel de kerkenraad van 
Hemelum als de ouders van school gesproken hebben over de huidige en de gewenste situatie. Op naar nog heel veel 
jaren inzamelen van oud papier voor het goede doel en een mooie samenwerking tussen Bakhuizen, Mirns, Rijs en 
Hemelum!

Aan u allen het vriendelijke verzoek om gewoon goed 
afval te blijven scheiden en het oud papier eens per 
maand gebundeld langs de weg te zetten. Naast dat u 
goed doet voor het milieu… steunt u school en de kerk 
in Hemelum! In deze dorpskrant zullen we ook iedere 
keer de opbrengsten met u delen, zodat u precies weet 
waarvoor u het doet. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Oudervereniging RKPC De Toekomst, 

Suzanna Bekkema
Voorzitter

Oud papier, de uitkomst…
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FACEBOOK vernieuwdoproep voor nieuwe redactieleden

As redaksjelid bin je altyd Op ‘e Hichte!
Wy sykje nije redaksjeleden. Om te helpen mei it betinken, 
skriuwen of útsykjen fan stikjes.
Ien kear yn ‘e twa moannen in redaksjegearkomst mei kof-
je en wat lekkers, in taak nei keuze en sa binne jo sels 
natuerlik it bêst Op ‘e Hichte!

Kom jij ons team versterken? Om samen stukjes te beden-
ken, te schrijven of samen te stellen? Zes keer per jaar 
een redactievergadering met koffie en iets er bij, een taak 
naar keuze en natuurlijk blijf je zo altijd het best ‘Op ‘e 
Hichte’ van alles!

Oan/aanmelde(n): op.e.hichte@bakhuizen.nl of freegje  
de redaksjeleden om ynformaasje

De pagina van FACEBOOK  Bakhuizen, Mirns en Rijs is 
vernieuwd
Het is een pagina geworden die je kunt liken.

Het voordeel is; we kunnen evenementen aanmaken en 
de nieuwe pagina is veiliger.
De website van www. bakhuizen.nl krijgt ook een  
make-over en daar zal de nieuwe FACEBOOK pagina 
ook te zien zijn, zelfs voor mensen die zelf niet op Face-
book zitten.

DUS..... like de pagina:
https://www.facebook.com/paginaBMR/

en blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van onze 
dorpen.
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Huisarts Nieuwsbrief

Een rubriek geschreven door de 
Huisartsen Bakhuizen om nieuwe 
of belangrijke medische onderwer-
pen te belichten

Er zijn veel medische onderwerpen 
die besproken worden in diverse 
kranten, tijdschriften, radio en op 
TV. Soms is het lastig te weten 
wat het betekent voor u of uw fa-
milie. Er zijn ook veel (alternatieve) 
zorgaanbieders die u graag willen 

helpen, meestal tegen betaling. Wat kunt u vertrouwen en 
wat niet? Daarin willen we u een handje helpen. In deze 
rubriek willen we u bijpraten over nieuwe of belangrijke 
medische onderwerpen. Heeft u een vraag of onderwerp 
waar u graag wat meer van wilt weten? 
Schrijft het dan op en breng of stuur het naar ons praktijk 
(info@huisartsbakhuizen.nl).  Uw vraag of onderwerp kan 
dan hier worden besproken.

De onderwerpen van dit nummer zijn Teken en de ziekte 
van Lyme. In Súd Fryslân komen veel teken voor in (voch-
tig) gras en op lage planten, in het bos en in weilanden. 
Ze voeden zich door bloed te drinken van verschillende 
dieren. Denk daarbij aan wilde en huisdieren zoals mui-
zen, vogels, honden, katten, schapen en geiten maar ook 
dieren in het bos zoals herten en dassen. Mensen vinden 
ze ook lekker, als ze maar op de huid kunnen komen! De 
soort teek die in Europa het meeste voorkomt en dus ook 
in onze omgeving, is de schapen teek (Ixodes ricinus). Die 
is actief als het niet al te koud of te warm is, tussen maart 
en oktober dus. Iedereen heeft eens een tekenbeet gehad, 
meestal wordt het ontdekt door de teek te zien, te voelen 
of door jeuk. Vaak weten mensen niet hoe de teek er geko-
men is of hoe lang de teek er zit. Daarom is het belangrijk 
uzelf en de kinderen van tevoren te beschermen door de 
broekspijpen in de sokken te stoppen en insect werende 
middelen te gebruiken (met DEET, 20-30%).

Een tekenbeet zelf maakt niet ziek. Dat kan gebeuren door 
een bacterie die de teken soms overdragen. In Noord Eu-
ropa is de meest voorkomende teek de Borrelia Afzelii. 
Na een besmetting worden de meeste mensen niet ziek! 
Maar áls ze ziek worden, noemen wij dat de ziekte van 
Lyme, naar de plaats in de VS waar het voor het eerst 
beschreven is. Niet iedere teek is besmet met de Borrelia 
bacterie maar bij ons zijn de meesten (>90%) dat wel. Dus 
de Borrelia bacterie wordt soms overgedragen bij een te-
kenbeet en een klein aantal van die besmettingen eindigt 
in de ziekte van Lyme.

Als een teek binnen 24 uur uit de huid verwijderd wordt 
dan vindt geen besmetting plaats (= 0% kans op Lyme!). 
Daarom is het belangrijk om te weten (ongeveer) wanneer 
een teek in de huid is gaan zitten. Vóór een tochtje door de 
natuur en weer direct daarna moet de hele huid gevoeld 
en bekeken worden om zeker te weten of een tekenbeet 
plaats vondt. 
Als een teek wordt gevonden, dan moet het verwijderd 

worden, het liefst in zijn geheel met een speciale teken-
pincet. Een achtergebleven tekenkopje valt binnen enkele 
dagen vanzelf wel uit. Het gaat erom de teek binnen 24 uur 
na de beet uit te schakelen.

Anders wordt het als de teek langer dan 24 uur (> 1 dag) 
in de huid heeft gezeten, dan moet u voorzichtiger te 
werk gaan. Met de speciale tekenpincet het kopje zacht-
jes beet houden en met een draaiende beweging, laten 
de kaken vanzelf los. Er is dan wel een kleine kans dat 
de Borrelia bacterie is overgedragen (< 3%) en daarom 
vragen wij u een langer bestaande tekenbeet bij ons te 
melden. 

Als de teek langer dan 24 uur maar korter dan 72 uur 
(= 3 dagen) heeft gezeten, dan krijgt u meteen eenmalig 
een antibioticum mee. Als de teek langer dan 72 uur 
heeft gezeten, dan de teek verwijderen en afwachten of 
de komende dagen tot weken er verschijnselen ontstaan: 
een rode kring in de huid, gewrichtspijnen, half verlamde 
gezicht of dubbelzien. De antibiotica kuur die dan wordt 
gegeven werkt nog steeds uitstekend, alleen duurt de kuur 
langer en heeft daardoor meer kans op bijwerkingen.

Meer informatie over tekenbeten in Nederland kunt u vin-
den op www.tekenradar.nl en op www.thuisarts.nl met als 
zoek woord “tekenbeet”.  Prettige wandeling in onze bos-
sen en velden!

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

Nieuws van Voedselbank Bakhuizen   
            
De Voedselbank Zuidwest Friesland heeft sinds een aan-
tal jaren een lokaal inzamelpunt in het MFC “de Gearte” in 
Bakhuizen, er zijn hier al veel levensmiddelen geschonken 
door de inwoners van Bakhuizen en omstreken, daarvoor 
hartelijk dank.
De vraag naar voedselpakketten blijft hoog, de Voedsel-
bank wil de hulp blijven bieden die nodig is.
Wilt U lang houdbare levensmiddel die geschikt zijn voor in 
een voedselpakket aanbieden? Deze kunt U inleveren bij 
het inzamelpunt in “de Gearte” hier staan dozen opgesteld 
waarin de levensmiddelen worden verzameld.
Het inzamelpunt is bereikbaar tijdens de openingsuren 
van “de Gearte”
Ook tijdens de vakantie periode gaan de uitgiftes van de 
voedselpakketten door.
Het  inzamelpunt in het MFC de Gearte blijft dan ook open, 
maar let op, de openingen tijden kunnen  in de vakantie 
periode  afwijkend zijn. 
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Nijs fan de wrâldwinkel

Moai, net?

Wa hie dat tocht doe’t de wrâldwinkel 2 jier lyn har 25ajierrich jubileum fierde, mar it is echt wier, de winkel giet ticht. 
Doe’t de bouplannen fan de Poiesz bekend waarden, hat it bestjoer fan de winkel alles ris goed op in rychje setten 
en is ta de konklúzje kommen dat it sa net langer kin. De oanrin en dus ek de omset is de ôfrûne pear jier nochal wat 
achterút gongen en ek it finen fan genôch frijwilligers wurdt hyltiten lestiger. 
Alle meiwurkers fan de winkel giet it tige oan it hert en dat sil foar ús fêste 
klanten net oars wêze. Mei-elkoar seagen en sjogge wy it belang fan earlike 
hannel yn en sette we ús dêr folop foar yn. No’t de winkel op 1 septimber 
har doarren slút, hoecht dêr fansels net in ein oan te kommen. In protte 
produkten, benammen de “voedingsmiddelen”, binne nammentlik ek al yn 
oare winkels yn Balk te krijen. Us supermerken binne dêr in goed foarbyld 
fan. De gemeente is ek dwaande mei it ferkrijen fan it “Fairtrade Gemeente” 
sertifikaat en dus sil fairtrade net ferdwine út ús omjouwing. Fan 26 maaie 
ôf is der opromming yn de winkel en binne alle produkten, mei útsûndering 
fan itenswaren, foar 50% fan de priis te keap. Dit giet gelokkich net fan de 
ynkomsten fan de makkers fan dy produkten ôf, want sy hawwe harren 
earlike lean al krigen.

Soms kom ik wat tsjin dêr’t ik fan tink: Dit moasten mear minske wite!
Ferline jier seagen wy yn Namibië yn in séhûnekolonie tusken tûsenden fan séhûnen 2 lytskes mei in nylontouw strak 
om harren nekke. Je witte dan: no past it noch, mar se groeie……
Hjirûnder in ferhaaltsje oer in prachtich ynisjatyf om in grut probleem oan te pakken.

10 % fan it ôffal yn sé binne ‘spooknetten’. Dat binne netten dy’t ergens  achter heakjen bleauwn binne of fuortsmiten 
binne.. 
As spooknet geane se troch mei harren wurk: fisk fange. Dy fisken geane dea. Dat lûkt fiska en aasaiters oan: oare fis-
ken, krabben, séhounen, dolfijnen, skilpadden, walfisken. 
  

Dy wurde ek fongen 
troch it spooknet en 
geane ek dea. De 
netten binne fan 
nylon. In supersterk 
materiaal dat net 
fergiet. No ja, oer 
600 jier miskyn.
De organisaasje ‘Net-Works’ is oprjochte om dêr wat oan te dwaan. 
Se binne begoun yn in earme streek yn de Filippijnen. Der komt hieltyd minder fisk, dus de minsken fertsjinje soms neat. 
Rûnom harren doarpen lizze oeral stikken nylon trie en netten. Op it strân, yn sé, om ‘e doar. Mei dêryn alles wat der yn 
hingjen bliuwt: séwier, deade fisken, plastic en oare troep.
 
Net-works betellet jild foar âld nylon.
Sa kinne de minsken dêr no dus jild fertsjinje troch stikken net 
út sé te fiskjen of fan it strân te jutten. Sa wurdt it om harren 
hinne ek skjinner en de fisken geane net mear foar neat dea.
It ynternasjonale bedriuw ‘Interface’ makket fan it ynsammele 
nylon tapijttegels
Net-Works wurket ek al yn India en Kameroen.
Is dat NET moai?
Dat se mar oer de hiele wrâld wurkje meie!

Tryntsje Stienstra
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Better Bakhuzen
Veel Bakhústers praten bij over Better Bakhuzen
Maandag 1 mei jl. organiseerde het Coördinatieteam Better Bakhuzen wederom een bijeenkomst 
voor alle dorpsgenoten om iedereen bij te praten, maar juist ook om met elkaar in gesprek te 
gaan over alle projecten.  Website, Facebook, posters en flyers werden ingezet om iedereen uit 
te nodigen. De opkomst was geweldig: ruim 100 geïnteresseerde Bakhústers kwamen naar de 
Gearte en dachten mee over een nog better Bakhuzen.
Vorig jaar werd het programma Better Bakhuzen voor het gehele dorp afgetrapt. Het doel, de uitdaging 
en de vier onderliggende projecten werden gepresenteerd. En alle aanvullende ideeën van die avond 
werden afgelopen jaar meegenomen in de vier opgerichte projectgroepen. Er werd uit de projectgroe-
pen een Coördinatieteam Better Bakhuzen (COBB) opgericht dat maandelijks bijeen komt. 
Na ruim een jaar vond het COBB het hoog tijd om wederom een bijeenkomst te organiseren en bij te 
praten over dit mooie traject voor ons dorp. En blijkbaar vonden vele dorpsgenoten het ook belangrijk, 
want er waren ruim 100 mensen aanwezig.  Aan Tryntsje Stienstra, voorzitter van het COBB, daarom 
de eer om de avond te openen, in vogelvlucht de projecten toe te lichten en de avond verder te bege-
leiden. 
Tryntsje over de avond: “Ik wie sá benijd hoefolle minsken der komme soene! Wy, de projectteam-le-
den, meitsje al mear as in jier de meast prachtige plannen mei elkoar. We komme muoilikheden tsjin, 
oerwinne dy, hawwe soms ta-fallers en leare hoe’t oaren yn Nederlân ek mei allegearre goede plannen 
dwaande binne. Dus foar ús libbet it wol. Mar libbet it wol by de minsken? No, de opkomst wie grut, de 
minsken wiene ynteresearre en der wiene útgebreide gesprekken by de ferskillende ûnderdielen fan 
de projekten. Eins wiene alle reaksjes posityf. En de projectgroep Entrees, Routes en Groen, dêr’t de 
gang wat út wie, hat gelokkich twa nije minsken der by. Ús doel wie: ynformaasje jaan en dêr kommen-
taar op krije, it plan libbend hâlde yn it doarp en minsken entûsjasmearje. Hielendal slagge! No kinne 
we mei noch mear nocht, wille en oertsjûging fjirder!”
Na het plenaire gedeelte in de zaal konden alle aanwezigen zelf langs gaan bij de verschillende pro-
jecten en initiatieven om zich te laten informeren en suggesties en ideeën toe te voegen. Deze op-
zet maakte dat het een gemoedelijke, open en constructieve bijeenkomst werd. Dat vond ook Klaas 
Knobbe, dorpencoördinator van de gemeente Fryske Marren. Klaas is als dorpencoördinator een be-
langrijke schakel tussen ons dorp en de gemeente. Ook is hij iedere maand een vaste waarde in de 
vergadering van het Coördinatieteam Better Bakhuzen. 
Klaas Knobbe vertelt: “Als Bakhuizen kunnen jullie heel trots zijn op Better Bakhuzen! Het is een traject 
dat echt vanuit de gemeenschap komt en ook door de gemeenschap wordt getrokken en gedragen; wij 
als gemeente pakken veel meer een faciliterende rol en denken mee en zo hoort het ook. Bakhuizen is 
met Better Bakhuzen voor zowel gemeente als provincie een voorbeeld en daar mogen de Bakhústers 
zeker trots op zijn! We volgen Bakhuizen op de voet en jullie zijn een veel genoemd voorbeeld voor 
andere dorpen in onze gemeente.”
Rein Molenaar was ook één van de vele aanwezigen. “Ik wie hiel benijd wat de plannen binne foar 
Bakhuzen en woe dus graach efkes nei de Gearte. Ik fûn benammen de plannen foar de wenningen 
foar âlderen nijsgjirrich om te sjen en te hjearren.”
Als Coördinatieteam Better Bakhuzen kijken we terug op een zeer geslaagde avond en gaan met veel 
energie verder met alle projecten en plannen. Natuurlijk realiseren wij ons dat er ook plannen bij zitten 
die de lange adem vergen en heel ambitieus zijn. Maar als we met zijn allen de schouders eronder 
zetten, dan moet ook dat zeker lukken!   

Door met oprichting van ‘DORPSHULP’?
Dinsdag 4 juli zullen we met elkaar deze vraag beantwoorden tijdens een bijeenkomst in de Ge-
arte. Na een belangrijke periode waarin veel gesprekken zijn gevoerd en inzicht is gekregen in 
behoeften, wensen en bijdragen wordt het tijd om met elkaar te 
bepalen hoe we verder gaan. Wees erbij en beslis mee! 
De overheid bezuinigt fors op de zorg en tegelijkertijd worden we 
met z’n allen steeds ouder; de zorgvraag neemt toe. Ouderen, wil-
len of moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Maar hoe 
moet dat wanneer je afhankelijk bent van zorg? Een coöperatie zo-
als ‘DORPSHULP’ kan een oplossing bieden.
De afgelopen periode is er een behoeftepeiling gedaan naar een 
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Better Bakhuzen
mogelijke oprichting van een coöperatie ‘DORPSHULP’ in Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum. Er 
zijn vele dorpsbewoners deur aan deur gesproken; daarnaast zijn er meerdere huiskamergesprekken 
georganiseerd om verder in gesprek te gaan. 
Tijdens de bijeenkomst op 4 juli aanstaande zullen de resultaten van deze gesprekken gepre-
senteerd worden. Daarvoor wordt er ook nog even uitleg gegeven over de exacte bedoeling van 
‘DORPSHULP’, zodat ook mensen die in het eerdere traject niet gesproken en wel geïnteresseerd zijn 
de juiste informatie krijgen. 
Er zal tevens een beeld worden geschetst over het vervolg, waarbij inbreng van de aanwezigen zal 
worden gevraagd om uiteindelijk een belangrijke vraag met elkaar te beantwoorden… ‘Gaan we over 
tot het oprichten van ‘DORPSHULP’ ja of nee? Daarover zal worden gestemd! 
Er zullen vervolgens uiteraard nog vele vragen zijn over dit initiatief waarop niet altijd een antwoord is. 
Op internet zijn wel veel voorbeelden van dit soort initiatieven te vinden, maar de manier waarop wij dit 
binnen onze dorpen invullen zal afhangen van uw behoeften, wensen, ideeën en inbreng. 

Onderwerp: Door met oprichting coöperatie ‘DORPSHULP’ ja of nee?
Wanneer:  Dinsdag 4 juli a.s. 
Aanvang:  19.30 uur
Waar:   Gearte in Bakhuizen.
Voor wie:  Iedereen uit Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum die dit initiatief ondersteund 
  of nieuwsgierig is naar wat ‘DORPSHULP’ is.

FNP riedsfraksje op besite yn Bakhuzen
Naast dat het Coördinatieteam Better Bakhuzen (COBB) u regelmatig op de hoogte houdt via deze 
dorpskrant gaat er op hetzelfde moment een digitale nieuwsbrief naar veel meer mensen buiten Bak-
huizen. U moet hierbij denken aan mensen die werkzaam zijn bij de provincie, gemeente, woningbouw-
vereniging en makelaars die woningen in Bakhuizen te koop hebben staan e.d. 
Ook wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden, zodat men weet waar we in Bakhuizen binnen 
Better Bakhuzen mee bezig zijn. Zij ontvingen dus ook een uitnodiging voor de dorpsbijeenkomst op 1 
mei. CDA was aanwezig met één raadslid, wat we enorm waarderen. De FNP riedsfraksje kon helaas 
niet aanwezig zijn, maar zij hebben een aparte afspraak ingepland met het COBB om zich te laten 
informeren en in gesprek te gaan. Dit is gepland op 2 juni aanstaande. 

Bakhuizen twee keer in kadernota gemeente
Gemeente De Fryske Marren sluit het jaar 2016 af met een positief saldo. Het college presenteert deze 
week de jaarrekening 2016 en de kadernota 2017 en stelt hierin een aantal investeringen voor aan de 
gemeenteraad. Kwaliteit van de omgeving, de zorgtaak en klantgerichtheid staan bij deze keuzes voor-
op. Zo is er ruimte om te investeren in wegen, groen, samenleving, voorzieningen en duurzaamheid. 
De kadernota 2017 is een eerste richting voor de uiteindelijke begroting van 2018 en dus de uitgaven 
van de gemeente. Daarom extra mooi om de naam van ons mooie dorp twee keer terug te lezen in dit 
document! Bakhuizen wordt zowel genoemd bij de investeringen ‘openbare ruimten’ met het plein bij 
de kerk als bij ‘openbaar groen’. 
Dit betekent zeker nog niet dat er ook een financiering voor deze plannen los komt, maar het is een 
eerste stap. De kadernota wordt nog voor de zomer op verschillende momenten besproken. De begro-
ting 2018 wordt door de raad behandeld in het najaar. Belangrijke momenten voor Bakhuizen dus! Het 
zou natuurlijk heel mooi zijn als onze projecten vanuit de gemeente ook een financiële steun in de rug 
krijgen, zodat we stappen richting uitvoering kunnen maken. 
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Prikbord

NU IN PRIJS VERLAAGT !!!!

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

Wil je iets kwijt of heb je juist iets nodig? 
Maak dan gebruik van de voordelige 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 adver-
tentie geplaatst. 
(let wel even op de uiterste kopij datum per krant).

Prijs:
enkel prikkertje:  dubbel prikkertje:
1 x plaatsing  €  3,- 1 x plaatsing €  6,-
6 x plaatsing  €  15,- 6 x plaatsing €  30,-

WIST U DAT.....?
De Fryske Marren heeft een app ontwikkeld. Je vindt 
daar van alles: Nieuws over ophaalroute van takken bij-
voorbeeld, Gemeentelijke belastingen of informatie over 
het Sociaal Wijkteam.
Maar dat niet alleen, je kunt heel eenvoudig met de men-
sen van de gemeente communiceren. Bijvoorbeeld als 
je ergens iets ziet wat niet goed is zoals kapotte tegels 
of een probleem met de groenvoorziening. Ook staan er 
links naar berichten op de social media, zoals Twitter en 
Facebook.

Een mooi toepassing is “het meldpunt”. Als je de app 
op je tablet of smartphone hebt staan, kun je direct een 
fotootje meesturen met de tekst, bij je klacht, vraag of 
opmerking.

Dus.... Downloaden die app en maak er gebruik van!

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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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.
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Kopij

voor de volgende Op  ‘e Hichte  
graag vóór 28 AUGUSTUS 2017

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

 of
Past. Coendershof 1,  
8574 RA Bakhuizen

De volgende editie verschijnt rond  
9 september 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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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. Je 
kunt het zelf naar de container  brengen, die op het parkeerterrein 
van de voetbalclub staat.
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

En de opbrengsten van het oud 
papier waren de afgelopen maanden:

Februari -> 6,200 ton - € 529,18
Maart -> 6,500 ton - €  631,54

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  € 3,--
6 x plaatsing  € 15,-

dubbel prikkertje:
1 x plaatsing  € 6,-
6 x plaatsing  € 30,-

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


