


2 OP ‘E HICHTE

INDEX
De Eachtaister
Heb je het al gehoord?
Geboorte fan in Op ‘e Hichte
Activiteitenagenda
Meisjes voetbal R.K.V.V. Bakhuizen
In memorium Ernst Meursing
De Atacama mummie
STAND-BY Fryslân De Fryske Marren
Lid worden van Dorpsbelang
Dorpshulp BMRH
Huisarts nieuwsbrief
Géén Bakhúster Feest in 2019?
Blauhúster Túnfeest
Gearte nijs
De gemeente komt naar ons toe
Gaasterlands Heuvelen Wandeltocht
Peuteropvang De Peuterhof
Dorpshulp ALV 2018 persbericht
Gerommel yn it Rysterbosk
Kinderkleurboek
Dorpshulp nieuwsbrief
Better Bakhuzen 

2
3

4-5
5
5

6-7
8-10

10-11
11

11-12
12-13
14-15

15
16-17

18
18-19

19
20
20
21
24

26-27

ZOMER
Zon en regen over het land, hemelsblauw en dan weer grijze lucht.
In het veld een haas rechtop, de oren gespitst, hij tuurt in het rond.

Hoog boven de bomen kwetteren de ganzen in formatie op de vlucht.
In de weide staan wat koeien, de meesten zwart wit en een roodbont.
De meidoorn kleurt nog wat na en onder de struik licht een rozig waas.

Als confetti verspreid over het gras, met hier en daar een pinksterbloem.
In de sloot kwaken luidruchtig de kikkers tussen kroos en pompenblad.

Langs de oever bloeien de klaprozen. Je hoort hier en daar bijengezoem.
Twee bontgekleurde vlinders dansen om elkaar heen in de zwoele wind.

Op een zandweg draaft  een ruiter op een gitzwarte Friese volbloed.
De kop gebogen, de manen los, de stap die men alleen bij de volbloed vindt.

Met mijn ogen dicht ruik ik een mengsel van hooi en pas gemaaid gras.
Ik hoor de vogels en de krekels en ben weer even zo gelukkig als een kind.

En als ik mijn ogen weer open doe zie ik hoe mooi de wereld kan zijn.
Heel de aarde om mij heen geurt en kleurt in de gouden zonnestralen.

Het lijkt op en sprookje of een droom die ik in mijn herinnering heb beleefd.
Even diep ademhalen met de ogen dicht om nog meer te genieten

Van alle mooie dingen die ons prachtige Gaasterland  iedere zomer geeft.

De Eachtaister
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GEBOORTE FAN IN
OP ‘E HICHTE
Hoe’t in Op ‘e Hichte by jo yn de bus komt.
(in een volgende editie komt dit verhaal in het Nederlands) 

Foardat dizze krante by jo yn de bus leit 
is der hiel wat wurk fersetten, troch in grut 
oantal frijwilligers! It like my aardich om dat 
ris yn byld te bringen.
Earst is der neat, allinnich een redaksje. 
De redaksje fergadert ûngefear 3 wiken 
foar de deadline en betinkt ûnderwerpen 
dy’t der yn moatte of kinne. Se freegje 
minsken om stikjes, se skriuwe en se dogge 
interviews. Se stjoere alle ferieningen in mail 
dat de deadline der oan sit te kommen.
As jo wat ynstjoere nei ús email adres 
(op.e.hichte@bakhuizen.nl), dan komt it by 
twa fan de redaksje-leden op de email.

Redaksje (op folgoarder fan foto): Lot 
Brandt, Tryntsje Stienstra, Lida Koeman, 
Rien Jansen, Jitske Mous, Dennis Ludema 
en Lisanne Homma.

Dy sammelje alles en op de dei fan de 
lêste copy, sykje se de meast geskikte fan 
de bijlevere foto’s út, ‘lizze’ it op folgoar-
der en dan giet it gehiel nei Dennis ta.
Dennis set it sa by elkoar dat it sa moai 
mooglik passet, mei ek de adfertînsjes der 
by yn. Sa is it op ’t lêst in kreaze krante.
De proeffersje wurdt troch de redaksje 
neisjoen en Dennis ferbettert de lêste 
dingkjes en dan mailt er him nei drukkerij

de Jong yn Balk. Esther Visser nimt út har 
wurk de doaze fol Hichtes út Balk mei en 
bringt se nei Piet Bosma.

Piet telt foar elke besoarger it goeie oan-
tal Hichtes út en bringt se nei harren ta.
De besoargers (op folgoarder fan foto): 
Wink Blomsma, Vroni Postma, Lotte Bartels, 
Gerlof Thibaudier, Ruud van den Berg, 
Tiede Melchers, Klaas de Jong en Joop 
Melchers besoargje de kranten yn harren 
buert.

Bram Boehlé, de penning-
meester fan doarpsbelang 
BMR, hâldt by wa’t lid is 
en wa du rjocht hat op in 
Op ‘e Hichte. Dêrnjonken 
soarget hij der foar dat de 
adferteerders in rekken
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ACTIVITEITENAGENDA
Het is de bedoeling dat er op de website 
van Bakhuizen.nl een activiteiten-
agenda komt te staan. Op de Algeme-
ne Ledenvergadering van Dorpsbelang 
kwam ter sprake dat het nu toch regelma-
tig voorkomt dat er activiteiten worden ge-
pland zonder dat men van elkaar afweet 
wat er zoal wordt georganiseerd in Bakhui-
zen, Mirns en Rijs.
En dat is best spijtig als je in een kleine ge-
meenschap zoals de onze iets organiseert 
en de desbetreffende doelgroep moet 
kiezen waar gaan we naartoe?? Als je 
op de Activiteitenagenda kunt kijken wat 
er zoal te doen is kun je je eigen activiteit 
hierop afstemmen. We denken dan  bv 
aan: De Gearte, BEO, SVB, BMR, KBO, de 
Zonnebloem, de Gidsen, H.Odulphuspa-
rochie, Stichting Bakhuster Feest, IJsclub, 
Buurtvergaderingen en waarschijnlijk zijn er 
wel meer die hier gebruik van kunnen ma-
ken. Dus voortaan even kijken op Bakhui-
zen.nl onder het kopje Activiteitenagenda. 
Dan weet je wat er te doen is in Bakhuizen, 
Mirns en Rijs  en kun je je eigen activiteit 
voor de agenda doorgeven aan:   

op.e.hichte@bakhuizen.nl

krije en hy betellet de drukker. Ruud van 
den Berg, dy’t ek al kranten rûnbringt, 
soarget foar nije adfertînsjes Tanksij al dizze 
minsken krije jo as abonnee foar  € 8,= yn it 
jier 180 bledsiden doarpsnijs en dan binne 
jo ek noch lid fan it doarpsbelang! 

We binne altyd bliid mei copy. We kinne 
ek altyd nije redaksjeleden en besoargers 
brûke.
Kontakt krije jo fia: 

op.e.hichte@bakhuizen.nl

MEISJES VOETBAL
R.K.V.V. BAKHUIZEN
Steeds meer meiden gaan op voetbal om-
dat meer clubs nu vrouwenvoetbal aan-
bieden. Vroeger moesten meisjes die wil-
den voetballen met de jongens meedoen. 
Maar nu vinden steeds meer verenigingen 
het leuk om meisjesteams op te zetten en 
mee te doen in de competitie. Daardoor 
kunnen dus steeds meer meisjes lid wor-
den van de KNVB. Dat is dan de reden 
dat Voetbalvereniging Bakhuizen ook 
meisjes/dames voetbal wil gaan aan-
bieden. Doordat er meer clubs komen, 
wordt de vrouwencompetitie steeds 
groter en ook dat is aantrekkelijk voor 
de meiden..

Aanmelden
Veel vragen komen er de laatste tijd 
binnen of het ook mogelijk is om me-
teen meisjes of damesteam te komen. 
Natuurlijk is dit mogelijk. Er spelen ook al 
wat meisjes bij onze v.v. maar als er meer 
aanmeldingen komen kan er een team 
komen. 

Dit is dan voor het komend seizoen. Aan-
melden kan nu al en heeft ook geen ver-
plichting. Geef je op met vriendinnen en 
maak een ander ook enthousiast.

J.Vogelzang: 06-31368532
A. de Vries:  06-40851736
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IN MEMORIUM
ERNST MEURSING 

Hiermee gedenk ik het overlijden van 
Ernst Meursing. Vooral als mede Bakhúster, 
maar ook als collega en opvolger van zijn 
huisartspraktijk. 

Mijn eerste contact met Ernst was eind 
februari 1998. Het was in Stadskanaal 
en ik nam waar, samen met huisarts Kurt 
Spanier. Op een avond bespraken wij mijn 
toekomstplannen als pas afgestudeerde 
huisarts. De voorkeur ging uit naar een 
apotheekhoudende plattelandspraktijk  
dichtbij onze toenmalige woonplek in West 
Friesland, nabij Hoorn. Kurt noemde gelijk 
de praktijk van Ernst want tijdens Kurt’s huis-
artsopleiding, ruim 10 jaar daarvoor, liep 
hij een zeer plezierige stage in Bakhuizen, 
midden in het mooie Gaasterland. Later 
bleek dit het geval bij veel huisartsen die ik 
ontmoette in het noorden: iedereen kende 
collega Meursing in Bakhuizen. Zo kon dok-
ter van Doorn de praktijk van dokter van 
den Broek in Koudum overnemen, door de 
rol die Ernst daar in speelde. Gedwongen 
moest Ernst zijn praktijk overdragen, want 
hij zou 65 jaar worden. Toen was de leef-
tijd van 65 jaar de absolute bovengrens, je 
moest ècht met pensioen gaan!  Kurt  infor-
meerde naar de plannen van Ernst en zou 
binnen twee weken terugbellen. 
Ondertussen vertelde ik alles aan Margriet. 
We zochten in onze ANWB Atlas van Ne-
derland waar Bakhuizen lag. Van Bakhui-
zen hadden we nooit eerder gehoord en 
eerlijk gezegd wisten we ook niet precies 
waar Gaasterland lag! Bakhuizen bleek 
een kleine 25 kilometer ten noordoosten 
van Enkhuizen te liggen, aan de overkant 
van het IJsselmeer. Een zomerse reis ging 
makkelijk via de pont van Enkhuizen naar 
Stavoren. Wat een openbaring! Ondertus-
sen kregen we van Kurt te horen dat Ernst

op 30 juli 65 jaar werd en hij zocht naar een 
opvolger. Kort daarna belde ik met Ernst 
om een kennismakingsgesprek te plannen, 
zo tegen het einde van maart. We moes-
ten van Ernst en zijn vrouw Hanny beslist 
met het hele gezin komen: hoe zou je an-
ders weten wat je van de praktijk en Bak-
huizen vindt? Dat bleek een kenmerk van 
Ernst te zijn, erg gericht op het gezin, de fa-
milie en de woonplek. Ernst deed de prak-
tijk niet in zijn eentje, want al rap bleek dat 
Hanny een duidelijk en niet te vervangen 
rol speelde in de praktijk. Dat paste ook 
goed bij ons en onze toekomst plannen 
voor de praktijk. Onze levensopvattingen 
lagen dicht bij elkaar waarbij een link met 
een ver buitenland ons beide gezinnen 
kenmerkten. Hanny via haar Indonesische 
jeugdverhalen en ik met mijn jeugdjaren 
in Canada en de VS. Zo werden Ernst en 
Hanny voor onze kinderen ook een Opa en 
Oma. Mijn ouders woonden te ver weg om 
met de fiets op te zoeken en het zwembad 
in de tuin was ook erg aantrekkelijk!

Ernst voerde zijn praktijk in een “noodge-
bouw” in de achtertuin. Tijdelijke gebou-
wen zijn vaak het meest blijvende, want 
van overname van hun praktijk en huis kon 
geen sprake zijn! Na overdracht werd de 
praktijkruimte verbouwd tot logeergele-
genheid voor Ernst en Hanny’s familie en 
vrienden. en vrienden. Met uitzicht op de 
enige openluchtzwembad van Bakhui-
zen! Ook dit getuigde van honkvastheid 
met flair. Ernst vertelde ons met een lach 
dat zij het zwembad destijds hadden uit-
gegraven met de hand! De schittering in 
zijn ogen. hierbij verraadde zijn ware aard: 
Ernst had humor en hield wel van een grap
je of woordspeling. We kregen deze grap
pen aan de lopende band te horen, iede-
re situatie kon zomaar eentje uitlokken! 
Van binnen was de praktijk één grote 
ruimte waar met dunne tussenwanden de 
wachtkamer, apotheek en spreekkamer 
van elkaar gescheiden waren. Uitermate

(30 juli 1933 – 8 mei 2018)
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handig, want als Ernst zich afvroeg of een 
middel in de apotheek beschikbaar was, 
hoefde hij alleen zijn stem te verheffen 
waarop kristalhelder het antwoord van 
Hanny volgde. Privacy was niet een heel 
erg gewichtige zaak in de praktijkvoering, 
ontdekten we. Aan de gevel hing een bel 
en een lamp en iedere keer dat de tele-
foon ging merkte iedereen in de straat dat 
een patiënt zich meldde! De klaargezette 
medicijnen werden op een plank gezet 
naast de praktijkdeur. Zo konden alle pati-
enten hun medicatie ophalen op het mo-
ment dat het hen goed uitkwam. Niemand 
bleek zich te storen aan het feit dat de rest 
van het dorp precies wist wat je slikte!
In 1998 was Ernst bijna 34 jaar lang dé huis-
arts van Bakhuizen. Hij nam in 1964 de prak-
tijk van dokter Detmar over die in de 3 jaar 
daarvoor de eerste huisarts van Bakhuizen 
was. Dit op uitnodiging van de staalfabriek 
van Mous, die hij later wist te redden voor 
het dorp. Het inwonertal van Bakhuizen 
breidde toen fors uit met de aanleg van 
het Plantsoen, de Meester Döllestrjitte en 
de A. Rampionstrjitte. Later werden hui-
zen gebouwd aan de Bakwei, Hollewei, 
Gaastwei, Ageommeleane en de Heer 
Jacobstraat. De praktijk was eerst te klein 
om een volledige inkomen te verdienen. 
Reden voor Ernst om les te geven aan ver-
pleegkundigen in opleiding en zoveel mo-
gelijk medische werkzaamheden buiten 
de praktijk aan te pakken. Ernst was daar-
om gewend om rond te trekken door de 
noordelijke provincies op zoek naar werk 
en reed graag, en snel, in zijn auto. Ook de 
politiek droeg hij een warm (VVD) hart toe. 
Hij bemoeide zich met vele maatschappe-
lijke vragen, oa het schoon en bevaarbaar
maken van de Bakhústerfeart en het be 
-houd van de trein naar Stavoren. Jaren-
lang was hij voorzitter van dorpsbelang 
BMR. Ernst kende ook het hele noorden op 
zijn duimpje. Hij was geboren en getogen 
in Drenthe, had gestudeerd in Groningen 
en was voor de grootste deel van zijn vol

wassen leven een trotse Fries! Ernst werd
gekenmerkt door zijn brede belangstelling 
en intelligentie, zijn energie en vooral zijn 
zorgzaamheid naar anderen toe ondanks 
het afnemen van zijn eigen gezondheid 
de laatste jaren.

In Ernst Meursing hebben zijn vrouw Han-
ny, zijn kinderen en kleinkinderen maar ook 
Bakhuizen en Friesland een markant en 
sympathiek persoon verloren. We zijn erg 
dankbaar dat wij hem hebben leren ken-
nen en zijn prachtige praktijk hebben mo-
gen overnemen.

Hill Dijkstra
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DE ATACAMA MUMMIE
De dag nadat we de vorige Op ‘e Hichte 
naar de drukker hadden verstuurd, kreeg 
ik het volgende mailtje: “Vandaag zag ik 
in de Volkskrant en op BBC News dat er 
van een griezelige kleine mummie nu is 
vastgesteld dat het om een menselijk foe-
tusje gaat. Verschillende wetenschappers 
dachten namelijk dat het een buitenaards 
wezen of iets anders onverklaarbaars was. 
Nu is het zo dat ik in 2015 al tot die con-
clusie was gekomen toen ik de mummie 
eigenhandig mocht onderzoeken als een 
van weinige mensen ter wereld. Dit onder-
zoek had ik nooit officieel naar buiten ge-
bracht omdat de eigenaar van de mum-
mie die conclusie wat jammer vond. 
Maar misschien is dit toch wel een heel 
mooi verhaal voor in de buurtkrant. Dat 
iemand uit Bakhuizen in 2015 al iets on-
derzocht en concludeerde wat nu in 2018 
ineens via andere weg het wereldwijde 
nieuws bereikt.”

De familie Hiensch woonde eerst in de pro-
vincie Utrecht, maar twee jaar geleden 
gingen ze op zoek naar een woonplek met 
meer ruimte in en om het huis. Henk kende 
de omgeving omdat zijn ouders een cha-
let hebben op Elfbergen. En zo vonden ze 
dit huis in Bakhuizen.
Henk is onderwijzer en vervangt overal 
en nergens. Natascha werkt momenteel 
bij de Galamadammen, maar zou graag 
werk vinden als kinderleidster, waarvoor 
ze opgeleid is. Ze vertellen me te genie-
ten van hun huis en de omgeving. Dit klinkt 
allemaal logisch en begrijpelijk, maar hoe 
komt een invalkracht uit het onderwijs bij 
een mummie in Spanje? Het blijkt dat Henk 
en zijn tweelingbroer Thomas beiden erg 
geïnteresseerd zijn in archeologie. En dan 
vooral archeologie waar een mysterie aan 
vast zit. Zo zag ik, in Henk zijn kantoor, kran-
tenknipsels van hun onderzoek onder wa-
ter naar sporen van de oude stad die bij 
Stavoren zou hebben gelegen. Dus toen 
in 2012 onderzoekers van de Amerikaan-
se Stanford University in het wereldnieuws 
kwamen met bewijs dat een mysterieus 
klein mummietje buitenaards was, wilde hij 
daar  meer van weten; dat was nou precies 
iets wat hij leuk vindt. “De eigenaar van de 
mummie wilde niet bekend gemaakt wor-
den, maar met een beetje moeite kon ik 
er wel achter komen dat het Ramón Na-
via-Osorio uit Spanje was.” De man, een 
Spanjaard, had het mummietje gekocht 
van degene die het opgegraven had. Dat 
was in de Atacama-woestijn in Chili. Het 
mummietje is maar 12 cm lang en zag er 
wel menselijk uit, maar toch ook weer niet. 

En vond die man het dan goed dat er zo 
maar iemand uit Nederland bij zijn mum-
mie kwam kijken? “Hij wilde graag weten 
wat het precies was. Het liefst wilde hij na-
tuurlijk wel dat het iets buitenaards was, 
dan had hij iets heel bijzonders.” Dus Henk 
kocht een retourtje Barce lona. Hij maakte 
natuurlijk meteen van de gelegen-

Natuurlijk was dit wat voor in de Op ‘e 
Hichte! Ik was nieuwsgierig naar dit verhaal 
en naar Henk Hiensch, die dit mailtje had 
gestuurd.  Zo stond ik vorige week op de 
stoep bij Henk en Natascha Hiensch aan 
de Teeuwes de Boerstraat. Zoontje Sven 
was wel wat verlegen, maar toch hielp hij 
z’n grote zus Bella later met het zingen van 
haar favoriete liedje van Kinderen voor Kin-
deren voor mij.
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heid gebruikt om er een vakantie aan vast 
te knopen. Maar hoofddoel was het be-
zoek aan het ‘onderzoeksinstituut’, waar 
het mummietje was. 

“Het was eigenlijk maar een kantoortje. De 
eigenaar, zijn vrouw, een vertaler, een jour-
nalist, een andere onderzoeker en een arts 
waren allemaal aanwezig en het mum-
mietje werd uit zijn kistje gehaald. Ik mocht 
het onderzoeken en er foto’s van maken. 
Toen ik een aantal dingen noemde die in 
het Amerikaanse onderzoek beweerd wer-
den, bleek dat de eigenaar daar niet eens 
van wist!” Zo beweerden die onderzoekers 
bijvoorbeeld dat het mummietje volwas-
sen tanden had, dat je aan de voetzolen 
kon zien dat het gelopen had en dat de 
stevigheid van de botten aangaf dat het
wezentje 6 à 8 jaar oud was geweest. Ze 
zeiden zelfs dat het gat in het achter

hoofd van het mummietje waarschijnlijk de 
doodsoorzaak was. Terwijl Henk vond dat
je goed kon zien dat het gat na de dood 
was gemaakt en zowel Henk als de eige-
naar wisten dat de universiteit van Gra-
nada een paar jaar eerder dat gat er in 
had gemaakt om de binnenkant te kun-
nen onderzoeken. Henk dacht niet dat 
het een buitenaards wezen zou zijn, maar 
wilde wel graag met eigen ogen zien wat 
er nu zo bijzonder aan was: Het kon hele-
maal nep zijn – maar hij kon daar duidelijk 
zien dat het niet van kunststof was. Het kon 
een niet-volgroeide foetus (een ongebo-
ren, nog niet volgroeid baby’tje) zijn – wat 
het meest waarschijnlijk was, vond Henk 
bij voorbaat. Hij heeft het secuur bekeken 
met alle beweringen van vorige onderzoe 
kers in zijn achterhoofd. Dat het DNA maar 
voor 91% net als menselijk DNA was, zou 
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volgens Henk goed kunnen komen door 
een leesfoutje tijdens de DNA-test. Met 
een andere testmethode, op een anders 
soort DNA, was namelijk aangetoond dat 
de moeder van dit wezentje Chileens was 
geweest. Zo verviel de mogelijkheid dat 
het een buitenaards wezen was geweest. 
Met de aanname dat het haast wel een 
foetus moest zijn, ging Henk naar professor 
dr. Oostra, een hoogleraar embryologie 
van het AMC. Voor Ooster, aan wie Henk 
de foto’s later liet zien was het zo klaar als 
een klontje: dat het een foetus was van 4 
à 5 maanden. De huid onder de voetzo-
len was gewoon verdroogd, tijdens dat het 
vruchtje een mummie werd. Door dat dro-
gen waren de botten ook compacter en 
dus steviger geworden en niet meer zo teer 
als van een ongeboren kind. Alle “onmo-
gelijke” eigenschappen konden gewoon 
verklaard worden. Een mummie van een 
onvolgroeid baby’tje dus. Jammer voor 
meneer Navia-Osorio, en die had dan ook
liever dat dat niet in het nieuws kwam, dus 
hield Henk zich stil. Dat afgelopen winter 
onderzoekers van Stanford University (ja, 
dezelfde!) de vloer aanveegden met de
conclusies van hun eigen onderzoek uit 
2012 deed ons verzuchten: “Rare jongens, 
die Amerikanen. ”Maar mede dankzij hen 
hadden wij een prettig gesprek en de Op 
‘e Hichte een mooi verhaal. Henk vond na-
melijk dat als de Amerikanen het op BBC 
News brachten het ook wel in de Op ‘e 
Hichte mocht.     

                                                                                    

Wat ik mooi vind aan dit verhaal is dat 
blijkt dat je met enthousiasme, oprechte 
interesse (en vast ook wel doorzettingsver-
mogen) toegang kunt krijgen tot mysteri-
euze geheime schatten en ook tot weten-
schappers.

Tryntsje Stienstra

STAND-BY FRYSLÂN
DE FRYSKE MARREN
Even vrijaf  voor de mantelzorger

Veel mensen zorgen voor hun zieke of ge-
handicapte partner,ouder,kind,vriend of 
buur. Die vaste verzorger wordt ook wel de 
mantelzorger genoemd.
De zorg die u als mantelzorger geeft kan 
steeds meer tijd en energie gaan vragen.
Sporten,een middagje winkelen, deelne-
men aan een cursus of op bezoek gaan 
zijn voorbeelden van activiteiten die er 
dan vaak bij inschieten. Wie voor een an-
der zorgt moet echter de zorg voor zichzel
niet vergeten! Regelmatige ontspanning is 
voor mantelzorgers prettig maar ook no-
dig. STAND-BY kan u in de thuissituatie ver-
vangen zodat u er even tussenuit kunt. 

Goed gezelschap voor de verzorgde

Kinderen, volwassenen of ouderen die in 
de thuissituatie worden verzorgd kunnen 
vaak niet alleen thuis zijn. Dit kan het geval 
zijn wanneer iemand:

• bedlegerig, langdurig ziek of 
 dementerend is;
• een verstandelijke of lichamelijke   
 handicap heeft;
• een gedragsstoornis heeft zoals   
 ADHD of PDD-Nos
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STAND-BY FRYSLÂN
DE FRYSKE MARREN

STAND-BY kan dan gezelschap bieden.

Vervanging

Een vrijwilliger vervangt de mantelzorger 
op afgesproken tijden: zo nu en dan of re-
gelmatig. De vrijwilliger houdt de verzorg-
de gezelschap en kan een activiteit doen 
die aansluit bij diens interesses en moge-
lijkheden, zoals een spelletje, voorlezen of 
een wandeling. Verpleegkundige en huis-
houdelijke taken vallen hier niet onder.

STAND-BY kan niet zonder vrijwilligers

Voor al deze vragen kunt u bellen naar 
Miks Welzijn Joure op telefoonnummer
0513-414593.  Zij brengen u graag in 
contact met STAND-BY De Fryske Marren.

DORPSHULP BMRH 
Duofiets Dorpshulp BMRH
(Bakhuizen, Mirns, Rijs, Hemelum)

Beste lezers,
Al sinds begin april wordt onze nieuwe 
Duofiets door een aantal leden gebruikt. 
Op deze fiets kunnen mensen die zelf niet 
meer kunnen of durven fietsen samen 
met iemand anders een ritje maken. Dat 
kan samen met een vrijwilliger, maar ook 
samen als echtpaar.  Enige voorwaar-
de is dat u als gebruiker lid moet zijn van 
Dorpshulp BMRH en dat u zich van te voren 
heeft aangemeld. 

Lidmaatschap van Dorpshulp BMRH kost 
voor 2018  € 5,= per jaar. Het fietsen is dit 
jaar nog gratis maar vanaf 2019 wordt een 
bijdrage gevraagd van € 2,= per twee uur. 
De fiets is beschikbaar op maandag t/m 
zaterdag op 3 momenten per dag: van 10 
tot 12 uur van half 2 tot half 4 van half 4 
tot half 6.  Het aantal vrijwilligers dat zich 
aangemeld heeft ligt rond de tien. Gaas-
terland biedt vele mogelijkheden voor een 
prachtige tocht!

Lijkt het u leuk of gezellig om dit te gaan 
doen, meldt u dan aan via telefoonnum-
mer: 0651444556 of via email: dorpshulpb-
mrh@gmail.com. Ook kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met de coördinatoren:
Dhr. Bertus Mous, telefoon: 0514 58 1706 
voor Bakhuizen, Mirns en Rijs Dhr. Jan Vroe-
ge, telefoon: 0514 85 1999 voor Hemelum  

LID WORDEN VAN 
DORPSBELANG
Heeft u buren die nog niet lid zijn?
Laat ze dan onderstaande bon uitknippen en inleveren bij één van de 
bestuurdleden van BMR.
Als u uw e-mailadres invult krijgt u per mail de bevesting van uw 
aanmelding en het lidnummer.

Ja, ik word lid van de Vereniging Dorpsbelangen BMR.
Machtiging tot automatisch overschrijving

Hierbij machtig ik de Vereniging Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns, Rijs de contri-
butie van momenteel € 8,- (zegge acht euro) eenmaal per jaar van mijn bank- of 
girorekening af te schrijven.
Elk jaar wordt in de periode april/mei de contributie automatisch geïncasseerd.
De machtiging geldt tot wederopzegging.

Naam:   .................................................................................................

Adres:   .................................................................................................

Postcode en Woonplaats: .................................................................................................

Bank of Giro IBAN nummer: .................................................................................................

E-mailadres:   .................................................................................................

Vast/mobiel telefoon nr:  .................................................................................................

Handtekening:  .................................................................................................

Het adres:
Dorpsbelangen BMR, Langebaan 9, 8574 RC Bakhuizen. Opsturen per e-mail: dorpsbelangbmr@
gmail.com.

Wij stellen het op prijs dat in geval van verhuizing of overlijden deze informatie ook bij ons be-
kend wordt gemaakt. 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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Officiële opening van het duofiets seizoen

Een verslag van de eerste fietstocht van 
het seizoen. Door Sietze de Boer, vrijwillige 
‘meetrapper’.

Op een mooie middag in april ben ik door 
Bertus (onze voorman/werkverdeler) geïn-
formeerd over de werking en de diverse 
ins-and-outs van de duofiets. Ik was hele-
maal klaar om de eerste rit te gaan starten.

Precies op tijd was ik bij de fietsliefhebber 
om samen de eerste officiële fietstrip te 
maken. Mevrouw stond al met de jas aan 
en had ook al een ideetje over de route 
die we zouden kunnen gaan maken.

Via de Skuniadijk zijn we Bakhuizen uit ge-
fietst. Via het Bakhúster Heech gingen we 
het fietspad in tussen de boerderijen door 
naar de Griene Leane. Daar naar bene-
den naar Rijs. Via het fietspad naar de 
Oude Balksterweg bij de campings langs 
naar Oudemirdum. Door Oudemirdum 
heen op naar het Huningspaed. Even wat 
extra hulp van de motor om gemakkelijk bij 
de hoogte op te klimmen. Dat ging alle-
maal uitstekend.

Onderweg hebben we hier en daar even 
een kleine pauze ingelast om te genieten 
van al het mooie wat de natuur al geeft. 
Langzaam aan bij de Zeedijk langs (met 
de wind in de rug) weer huiswaarts ge-
keerd. Ik heb genoten, maar mevrouw 
nog meer. Zij zou al haar kennissen advi-
seren om zich ook op te geven want het is 
werkelijk prachtig. We hadden ook mooier 
weer dan er voorspeld was.

Met een dankbaar gevoel kwam ook ik 
weer thuis en ben na een bakje koffie nog 
maar even met eigen vrouw een rondje 
Mirns gelopen.

HUISARTS NIEUWSBRIEF
Een rubriek geschreven door de Huisartsen 
Bakhuizen om nieuwe of belangrijke medi-
sche onderwerpen te belichten

Er zijn veel medische onderwerpen die 
besproken worden in diverse kranten, tijd-
schriften, radio en op TV. Soms is het lastig te 
weten wat het betekent voor u of uw fami-
lie. Er zijn ook veel (alternatieve) zorgaan-
bieders 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 bijpra-
ten over nieuwe of belangrijke medische 
onderwerpen. Heeft u een vraag of onder-
werp waar u graag wat meer van wilt we-
ten? Schrijft het dan op en breng of stuur 
het naar ons praktijk (info@huisartsbakhui-
zen.nl).  Uw vraag of onderwerp kan dan 
hier worden besproken.

Het onderwerp van dit nummer is vitamine 
B12 en de plaats hiervan in onze stofwis-
seling en voeding. Er wordt veel gespro-
ken en geschreven over een gebrek aan 
vitamine B12 (verder = B12) als verklaring 
van diverse symptomen van onder ande-
re het zenuwstelsel, de emoties en diverse 
organen. Symptomen die vaak worden 
genoemd zijn moeheid en een gebrek 
aan concentratie soms in combinatie 
met tintelingen en zenuwuitval.  Ook een 
gebrekkig geheugen en veranderingen 
in onze emoties (depressie bijvoorbeeld) 
zouden ook aan een B12 gebrek worden 
geweten. Verder worden diverse licha-
melijke klachten in verband gebracht met 
een gebrek aan B12, zoals spierpijn, ge-
wrichtspijn, misselijkheid en benauwdheid.
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Onduidelijk is het verband tussen het B12 
gehalte in het bloed en het optreden van 
symptomen. Een “normale” B12 gehalte 
sluit klachten van een tekort niet uit. En een 
laag B12 gehalte hoeft niet klachten te ge-
ven. Dit komt omdat er een grote voorraad 
B12 opgeslagen zit in de lever. Voldoende 
B12 om 1 -2 jaar vooruit te kunnen zonder 
B12 te moeten eten!  Een verband met 
symptomen van een ernstig gebrek aan 
B12 is aangetoond met een bepaalde 
storing in de aanmaak van rode bloedcel-
len. Dit heet een macrocytaire anaemie. 
Ook uitval van sommige zenuwbanen (de 
achterstrengen en piramidaal banen) en 
vooral het uitvallen van sommige zenuwen 
is direct een gevolg van een B12 gebrek. 
Dan kan een storing ontstaan van de her-
senwerking, in medisch jargon heet dit een 
“organische psychosyndroom”. Al deze 
symptomen houden een directe verband 
met een ernstig B12 tekort in ons lichaam.

De normaalwaarden van de meeste labs 
werken hierbij verwarrend. Meestal wordt 
in Nederland het B12 gehalte als te laag 
gezien als het minder dan 150 picomol/L 
is. Bij oudere mensen ontstaan dan symp-
tomen van een tekort, zoals een bloedar-
moede of erger. Maar voor gezonde vol-
wassenen is een onderwaarde van 300 
picomol/L een betere ondergrens voor 
B12 in de lever. Omdat de normaalwaarde 
van B12 niet goed weergeeft wat de ech-
te voorraad is, wordt soms aangeraden 
het methylmalonzuur te bepalen. Deze be-
paling is echter duur en kost meer dan een 
jaar lang B12 als tablet of injectie gebrui-
ken. Daarom wordt er meestal praktisch 
gehandeld, dus als de symptomen passen 
een B12 tekort, wordt “proef behandeling” 
met B12 gegeven voor 3 maanden. Als de 
symtomen verbeteren, dan speelt een B12 
gebrek kennelijk een rol.  Als u denkt een 
B12 tekort te hebben, kunt u dit het beste 
met de huisarts bespreken op het spreek-
uur.  

Vitamine B12 wordt dus opgeslagen in de 
lever en wordt gebruikt in onze cellen als 
een hulpstof om DNA (cel deling) aan te 
maken maar helpt ook bij de bouw van 
zenuwen (myeline vorming) en bij het aan-
maken van de co-enzymen nodig voor de 
citroenzuur cyclus (energie huishouding). 
Vitamine B12 wordt alleen gemaakt door 
dieren (bacterieën) en daarom zijn dierlijke 
voedingsstoffen een belangrijk onderdeel 
van het dieet. Vegetariers en veganisten 
hoeven niet een B12 tekort te krijgen. Een 
B12 tekort kan voorkomen worden door 
producten te eten met veel B12. Een ve-
getariër kan een tekort voorkomen door 
tenminste 2 bekers zuivel per dag te ge-
bruiken aangevuld met eieren of vis. Ve-
ganisten kunnen B12 tabletten slikken om 
een tekort te voorkomen. De belangrijkste 
dierlijke bronnen van B12 op een rij zijn zui-
vel (producten), vlees (producten), vis en 
eieren. 

Meer informatie over vitamine B12 is terug 
te vinden op de webstek van voedings-
centrum.nl of op thuisarts.nl met het zoek-
woord “B12”. 
We wensen u een gezonde en zonnige zo-
mer toe!

Rein en Nieske Glashouwer

Bij dezen willen wij, Rein en Nieske Glashou-
wer, de E.H.B.O-vereniging Bakhuizen be-
danken voor de prachtige huldiging op 21 
april 2018 van ons 40- en 50-jarig jubileum.
het was in één woord geweldig. Ook willen 
we iedereen bedanken voor alle attenties, 
kaarten etc. voor ons jubileum en ziekte.
Allemaal verrassingen. 

Heel hartelijk dank.
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GÉÉN BAKHÚSTER 
FEEST IN 2019 ?
Even een terugblik …

Op 31 juli 1986 (inderdaad, 32 jaar gele-
den) werd de Stichting Bakhúster Feest 
(SBF) in het leven geroepen en werden 
de statuten vastgelegd bij notaris de Gel-
der te Koudum. Het doel: organiseren van 
dorpsactiviteiten.

In de statuten staat dat het bestuur er voor 
dient te zorgen dat alle georganiseerde 
straten en buurten uit de dorpen Bakhui-
zen, Mirns en Rijs vertegenwoordigd zijn. In 
de akte staan de namen van de eerste 11 
bestuursleden: 9 uit Bakhuizen, 1 uit Mirns 
en 1 uit Rijs.

Later heeft Rijs besloten niet langer deel te 
nemen in SBF en niet meer mee te doen 
met het Bakhúster Feest. In Bakhuizen kwa-
men twee nieuwe buurtverenigingen en 
dat betekent dat we op dit moment 12 be-
stuursleden zouden moeten hebben.

Elke buurt zorgt voor een vertegenwoordi-
ger in het bestuur. Elk bestuurslid zit 4 jaar 
in het bestuur van SBF. Dat betekent dat je 
twee keer een Bakhúster Feest mee orga-
niseert. Na ieder feest gaan 6 mensen uit 
het bestuur en komen er 6 nieuwe mensen 
in.

Het bestuur van SBF vergadert één keer 
per maand. In het zogenaamde stille jaar 
misschien een keer minder, maar ook dan 
worden er meerdere activiteiten georgani-
seerd die moeten worden voorbereid. (Ko-
ningsvolleybal, een activiteit voor de jeugd 
in juni/juli en de Bonte Avond in oktober). 
In de maanden voor het Bakhúster Feest 
vergaderen we als voltallig bestuur nog 
steeds één keer per maand, maar komen 

de commissies die de verschillende onder-
delen van het feest organiseren vaker bij 
elkaar.

Ieder jaar in januari is de jaarvergadering, 
waarvoor alle buurtbesturen en jongeren-
groepen worden uitgenodigd.              

Bakhúster Feest 2017 …

Het Bakhúster Feest 2017 werd georgani-
seerd door 11 bestuursleden. Helaas kon 
de Teeuwes de Boerstraat geen bestuurs-
lid leveren, en dat betekende dan ook dat 
ze niet meededen met de activiteiten van 
dat feest.

Op zondagmiddag tijdens de prijsuitreiking 
werden alle bestuursleden bedankt voor 
hun inzet. Tijdens het feest hoor je van ie-
dereen hoe goed het allemaal was geor-
ganiseerd en hoe mooi het feest was. We 
hebben toen al laten weten dat  7 buurten 
op zoek moesten naar een nieuw bestuurs-
lid.

Tijdens de jaarvergadering in januari bleek 
dat 4 buurten géén nieuw bestuurslid kon-
den vinden. (Bakwei/Túnkershof, Johannes 
Nagelhoutlaan, Sint Odulphusstraat en 
Teeuwes de Boerstraat).

Op de vergadering werden onze zorgen 
gedeeld. Als 4 van de 12 buurten geen 
vertegenwoordiger hebben dan doet 1/3 
deel van het dorp niet mee met het feest. 
Kun je dan nog spreken van een dorps-
feest? De buurten werden naar huis ge-
stuurd met de dringende oproep om toch 
nog een bestuurslid te vinden. Na de eer-
ste bestuursvergadering in maart haakte 
het nieuwe bestuurslid van het Havenkwar-
tier af; zij zag het toch niet zitten. Gelukkig 
zorgden de Sint Odulphusstraat en Bakwei/
Túnkershof wel voor een bestuurslid.
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Het is inmiddels juni en er zijn bij onze 
vergadering nog steeds 3 stoelen leeg; 
we missen een kwart van onze bezetting 
en hebben besloten om géén Bakhúster 
Feest 2019 te gaan organiseren als deze 
stoelen leeg blijven.

Was dit dan het laatste Bakhúster Feest?

Iedere twee jaar wordt er een geweldig 
Bakhúster Feest gevierd. Met het hele dorp 
en Mirns zijn we in touw om de straten te 
versieren, een wagen te bouwen. We bou-
wen samen de sporthal om tot een feest-
zaal. We eten samen bij het Bakhúster 
Buffet, strijden tegen elkaar bij de theo-
rieronde en de zeskamp. We vieren SAMEN 
feest! Waarin een ‘klein’ dorp GROOT kan 
zijn!

Als we dit willen blijven doen zullen we er 
SAMEN de schouders onder moeten zet-
ten. Dat betekent dat u/jij ook een keer 
aan de beurt bent om namens je buurt zit-
ting te nemen in het bestuur van SBF voor 
een periode van 4 jaar.

• Eén keer per maand vergaderen,  
 niet langer dan 1 - 1,5 uur. 
 Welke avond? Dat bepalen we sa 
 men!
• Tijdens het feest organiseer je met  
 een groepje een aantal activitei  
 ten.
• Je ziet de meesten van ons bij alle  
 activiteiten van het feest; 
 niet omdat het moet, maar omdat  
 we het zo leuk vinden!
• Ieder oud-bestuurslid kijkt met veel  
 plezier terug op zijn/haar bestuur  
 speriode.

Dus woon je in het Havenkwartier, de Jo-
hannes Nagelhoutlaan of de Teeuwes de 
Boerstraat?      Meld je bij je buurt, zodat het 
bestuur van SBF weer op sterkte is en we 
snel kunnen beginnen met het organiseren 
van het Bakhúster Feest 2019!!

(We hebben de afgelopen maanden ove-
rigens niet stil gezeten. We waren druk met 
het organiseren van het Koningsvolleybal 
(wat helaas niet doorging vanwege te wei-
nig deelname). In juli organiseren we nog 
een activiteit voor de jeugd, en op zater-
dag 13 oktober is de Bonte Avond (zet vast 
indje agenda)).

BLAUHÚSTER TÚNFEEST
56e editie Blauhúster Túnfeest
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GEARTE NIJS
De Gearte vooruit

Donderdag 19 april jl. vond de jaarlijk-
se algemene vergadering van de Gear-
te plaats; een vergadering waarin we als 
bestuur konden vertellen dat we zo lang-
zamerhand steeds meer vooruit kunnen 
kijken en bezig zijn met het realiseren van 
mooie plannen voor ons dorpshuis. Met uit-
eindelijk het doel dat we toewerken naar 
een toekomstbestendig dorpshuis voor ie-
dereen.  

Vorig jaar is tijdens de jaarvergadering 
door het bestuur de toekomstvisie 2017-
2021 al gepresenteerd en toegelicht. Het 
bestuur kon tijdens de vergadering op 19 
april jl. uitgebreid toelichten waar de hui-
dige focus en aandacht ligt om invulling te 
geven aan deze visie.  

Speerpunten binnen toekomstvisie

Het bestuur heeft binnen de toekomstvisie 
de volgende speerpunten gekozen:

1. Sluitende exploitatie
2. Goed beheer 
3. Maximaal gebruik
4. Goede staat
5. Duurzaamheid 

Plannen maximaal gebruik en goede staat

Uiteraard vinden we het als bestuur belang-
rijk dat ons dorpshuis in goede staat ver-
keert en een uitnodigend karakter heeft. 
Naast dat het gebouw moet voldoen aan 
alle (brand-)veiligheidseisen, zullen ook de 
(vaste) materialen en het inventaris in goe-
de staat moeten zijn. Als bestuur houden 
we dit nauwlettend in de gaten en waar 
nodig passen we zaken aan of voeren on-
derhoud uit. 

Plannen verbouwing foyer

Ook werken we al langer aan de plannen 
voor de herinrichting van de foyer en klei-
ne zaal. Deze twee ruimtes worden veel 
gebruikt en we vinden het belangrijk dat 
we als Gearte een fijne en sfeervolle ont-
moetingsplek zijn én blijven voor jong en 
oud. De huidige indeling en inrichting is al 
heel wat jaartjes oud en heeft zijn dienst 
meer dan bewezen. Het is tijd voor iets 
nieuws dat passend is bij de huidige tijd en 
voldoet aan de wensen van de gebruikers. 
Tijdens de algemene ledenvergadering 
zijn de eerste sfeerimpressies en plannen 
gepresenteerd.

Inmiddels zijn we zo ver dat we de volgen-
de stap kunnen maken. Binnenkort starten 
we met de uitvoering van de gemaakte 
plannen. Dit is ook wel de beste tijd van 
het jaar om dit te doen, want de zomer is 
voor de Gearte immers de stille periode. 
We zullen ons uiterste best doen om alles 
op tijd klaar te krijgen zodat we in de loop 
van het nieuwe seizoen volop gebruik kun-
nen maken van de verbouwde ruimtes. 
We hebben er enorm veel zin in om alle 
gebruikers en bezoekers te ontvangen in 
een vernieuwde foyer en kleine zaal! 

Nieuw logo

De verbouwing van de foyer en kleine zaal 
is ook een mooi moment om een nieuw 
logo te introduceren wat passend is bij wat 
we als Gearte willen uitstralen de komende 
jaren.

Duurzaamheid en toekomstbestendigheid 

Verduurzaming Gearte

Het bestuur vindt het ook erg belangrijk dat 
het gebruik van de Gearte voor de hoofd-
gebruikers betaalbaar blijft. 
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Om dit te bewerkstelligen focust het be-
stuur zich op dit moment op reductie van 
het energieverbruik. Er wordt samen met 
dorpsbelang en gemeente hard gewerkt 
aan plannen om dit mogelijk te maken. 
Het plaatsen van zonnepanelen op de 
sporthal is een concreet plan dat wordt on-
derzocht. Dorpsbelang ondersteunt hierin 
en de gemeente is waarschijnlijk bereid 
hiervoor een specifieke duurzaamheidsle-
ning te verstrekken. Ook kijken we naar de 
mogelijkheden voor een nieuwe geluidsin-
stallatie met een draadloze microfoon. En 
de blokhut is inmiddels voorzien van mooie 
nieuwe gordijnen. Deze zijn geheel vrijwillig 
gemaakt door de Modevakschool. Super 
bedankt hiervoor! 

Proef servicepunt gemeente in Gearte

Gemeente De Fryske Marren is op verschil-
lende manieren actief om de dienstver-
lening eigentijds maar ook persoonlijk te 
houden. Natuurlijk via de balie in Joure en 
servicepunten in Balk en Lemmer, telefo-
nie en mail, maar sinds kort ook via soci-
ale media en WhatsApp. Daarnaast wordt 
de online dienstverlening via de website 
verder uitgebreid. Met Dorpsbelang is af-
gesproken dat er in juni gestart wordt met 
een proef bij ons in de Gearte om de per-
soonlijke dienstverlening dichterbij op lo-
catie te regelen. De gemeente komt naar 
ons toe!

Dit betekent dat u eens per drie weken 
vanaf 14 juni op een donderdagochtend 
(zie planning in agenda) in de Gearte te-
recht kunt voor zaken waarvoor u normaal 
gesproken naar een servicepunt of het 
gemeentehuis gaat. Er zitten twee mede-
werkers van onze gemeente klaar om aan-
vragen voor reisdocumenten (paspoort en 
ID kaart) en rijbewijzen af te handelen en 
verder vragen te beantwoorden die over 
de gemeente gaan. Kunnen zij uw vraag 
op dat moment niet beantwoorden, dan 
geven zij die door aan de juiste collega

en zorgen dat er contact met u wordt op-
genomen.  Ook goed om te weten: heeft u 
uw reisdocument of rijbewijs aangevraagd 
in Bakhuizen, dan zorgt de gemeente er-
voor dat deze bij u aan huis wordt bezorgd. 
Na de proef bekijkt de gemeente hoe-
veel inwoners van deze vorm van dienst-
verlening gebruik hebben gemaakt en 
welke vragen er zijn binnengekomen. De 
gemeente wil graag dat haar dienstverle-
ning, ook in de toekomst, zoveel mogelijk 
aansluit bij de wensen van de inwoners. De 
resultaten van de proef gaan daarin een 
belangrijke rol spelen.
 
Agenda

14 juni, 5 juli en 26 juli, 6 en 27 september, 
18 oktober, 8 en 29 november, 20 decem-
ber 2018
Servicepunt gemeente Fryske Marren 
Tijd: 09.00 - 11.00 uur 

18 juli 2018 
Musical RKPC De Toekomst

28 juli 2018 
Tuinfeest Bakhuizen 2018

15 september 2018 
Grandioze bingo
Aanvang: 20.00 uur

18 september 2018 
KBO
Aanvang: 14.00 uur

Bestuur 
Voorzitter vacant, Jan Boonstra, Harmen 
Bijlsma, René Glashouwer, Klaas Muize-
laar, Robert Terpstra, Margriet & André van 
der Weij, Liesbeth Wijnia. 

Beheerder: 
Sietske Terpstra (0613060479)
email: beheerder@degearte.nl)
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DE GEMEENTE KOMT 
NAAR ONS TOE
Een proef met een mobiele gemeenteba-
lie in de Gearte.

We hebben allemaal al gemerkt dat sinds 
we in gemeente De Fryske Marren zitten 
het ingewikkeld is geworden  met de ope-
ningstijden van het gemeenteloket en dat  
Joure heel ver weg is.
Het is goed dat de gemeente zich dat zelf 
ook realiseert. Want hoewel je veel dingen 
bij de gemeente best handig kan rege-
len via telefoon, mail  of app, soms moet 
je er toch in levende lijve heen. Daarom 
bedacht de gemeente het oprichten van 
een mobiel gemeenteloket en vroeg aan 
het  Dorpsbelang BMR wat die er van von-
den als ze dat uit zouden proberen in De 
Gearte. Dat leek BMR een erg goed idee. 
Zodoende zijn wij in Bakhuizen, Mirns en Rijs 
het proefproject van dat idee.

De proef loopt van 14 juni 2018 tot 1 januari 
2019. Eens per 3 weken zitten dan twee me-
dewerkers  van 9  tot 11 uur in De Gearte. Bij 
deze medewerkers kunnen wij terecht met 
al onze vragen aan de gemeente. Als ze 
het antwoord zelf niet weten, spelen ze de 
vraag door naar de juiste persoon en die 
belt ons dan terug. Wat we ook bij deze 
medewerkers kunnen doen is paspoorten, 
ID-kaarten en rijbewijzen aanvragen. En 
wat dan zo handig is: paspoorten, ID-kaar-
ten en rijbewijzen die in de Gearte aange-
vraagd worden, worden thuis bezorgd!

Op:

• 14 juni
• 5 juli
• 26 juli
• 6 september
• 27 september
• 18 oktober

• 8 november
• 29 november
• 20 december

zitten deze medewerkers van 09.00 uur tot 
11.00 uur voor ons klaar in “De Gearte” Sint 
Odulphusstraat 69, in Bakhuizen
 
We krijgen binnenkort allemaal, huis aan 
huis,  een brief waarin het nog uitgebreider 
wordt uitgelegd.

Deze mogelijkheid zo dicht in de buurt 
is voor iedereen fijn, maar  voor mensen  
zonder vervoer is het natuurlijk helemaal 
een uitkomst. Als veel mensen naar deze 
gemeente-spreekuren komen weet de ge-
meente dat dit een goed idee is en gaan 
ze er mee door.
Daarom hierbij de oproep om er met zijn 
allen goed gebruik van te gaan maken!

GAASTERLANDSE 
HEUVELEN WANDELTOCHT
7de Gaasterlandse Heuvelen Wandeltocht 
op zaterdag 30 juni 2018

Bakhuizen.   Op zaterdag 30 juni wordt de 
7de  Gaasterlandse heuvelen wandeltocht 
georganiseerd .Deze tocht gaat door een 
uniek stukje Friesland. In dit stukje zuidwest-
hoek van Friesland liggen meren, vaarten 
en sloten. Gezellige dorpjes, afgewisseld 
door de typische weidse vergezichten en 
de prachtige bossen van Gaasterland.
In weinig lijkt Gaasterland op de rest van 
Friesland. De keileem uit Noorwegen, Zwe-
den en Finland werd in stuwwallen voor het 
ijs uit gedrukt(voorlaatste ijstijd) zo ontston-
den steile riffen zoals Mirnserklif en Oude-
mirdumerklif.  De zandige hoogten werden 
gaasten genoemd. Ook bij Bakhuizen is dit 
glooiende landschap te zien.
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Het gebied   leent zich dan ook uitstekend 
voor een wandeltocht.  De tocht die eens 
in de 2 jaar wordt georganiseerd verheugd 
zich in een groeiende belangstelling. Ge-
zelligheid is troef bij dit evenement. In 2016 
is gekozen voor de 15 en 30 km route en 
dat is door de 600 wandelaars op prijs ge-
steld. De start voor de 30 km is vanaf  8.30.
uur tot  9.30.uur. Voor de 15 km kan er ge-
start worden tussen 9.00 uur en 10.30 uur.

Langs de routes is er volop gelegenheid 
voor een versnapering. Leuke plekken om 
uit te rusten en te genieten van de mooie 
omgeving. Op verschillende posten zijn 
EHBO ers aanwezig en toiletten staan op 
de route. En  de traditionele kraam voor 
koffie/thee etc… ontbreekt deze dag niet.
Voor een ieder die de tocht volbrengt is er 
een leuke herinnering in de vorm van een 
medaille. De routes starten bij de kantine 
van het sportcomplex van de S.V. Bakhui-
zen. Tevens is er weer de gratis verloting 
onder de deelnemers. 

Opgave vooraf kan t/m 20 juni . (heeft wel 
voorkeur)Opgave aan de start is ook mo-
gelijk. Zie voor meer informatie en opgave 
op: www.wandeleningaasterland.nl

Wandel mee!
Opbrengst naar jeugdafdeling: 
RKVV Bakhuizen.

PEUTEROPVANG
DE PEUTERHOF
Elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend  biedt stichting Peuter-
speelzalen Gaasterlân-Sleat van 8.30 tot 
11.30 uur peuteropvang aan in een vas-
te eigen ruimte in de Gearte,  aan de  St. 
Odulphusstraat 69 in Bakhuizen. Dit is voor 
de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
De peuteropvang vervult een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van jonge kinderen; 
hier ontmoeten ze leeftijdsgenootjes. Sa-
men  leren ze zich onder begeleiding van 
pedagogisch medewerkers te ontplooien. 
Zo ontwikkelen ze vooral hun motorische, 
sociaal- emotionele, zintuiglijke, creatieve 
en cognitieve vaardigheden. 
 
Sinds augustus 2016 is de peuterspeel-
zaal veranderd in “peuteropvang”. 
Voor de peuters is er niks veranderd, 
de manier van werken door de peda-
gogisch medewerkers blijft hetzelfde. 
Voor de ouders/verzorgers is de manier 
van betalen en aanmelden veranderd 
(alleen digitaal, niet meer mondeling). 
Zie hiervoor onze website www.peuter-
speelzalengaasterlansleat.nl, hier vindt 
u alle informatie en ook het digitale 
aanmeldformulier. Wist u dat u uw peu-
ter al vanaf 1 jaar kunt aanmelden? 
Heeft u nog vragen, waarvan u de in-
formatie niet heeft kunnen op de web-
site, dan kunt  u contact opnemen met 
Jitske Mulder (06-50894096).
Maar natuurlijk bent u ook altijd wel-
kom om een keer een kijkje te nemen 
of een informatieboekje op te halen bij 
peuteropvang  De Peuterhof! 
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GEROMMEL YN IT RYSTERBOSK

DORPSHULP ALV 2018
PERSBERICHT
De eerste Algemene Leden Vergadering 
heeft op 21 maart 2018 plaatsgevonden. 
Het was natuurlijk een feestje, want de le-
den hebben daarmee de benoeming van 
het bestuur, de statuten en de begroting 
voor 2018 goedgekeurd. Dat betekent dat 
door de leden het mandaat is gegeven 
om aan de slag te gaan. De vaststelling 
van de contributie voor 2019 werd door-
geschoven naar de ALV van maart 2019.

Dorpshulp BMRH is opgezet door initiatief-
nemers uit Bakhuizen, Mirns Rijs en Heme-
lum. Doelstelling is: het aanbieden van fa-
ciliteiten, diensten en informatie, zodat de 
leden zo lang mogelijk in hun omgeving 
kunnen blijven wonen, en op die manier 
de zelfredzaamheid te bevorderen, de 
zelfstandigheid van jong en oud te verho-
gen en eenzaamheid te verlichten.

De speerpunten van het beleid werden 
uiteraard ook besproken:

 Informatie en coördinatie punt voor  
 alle vragen 
 Bij elkaar brengen van hulpvraag  
 en hulpaanbod
 Belangenbehartiging (b.v. vraag   
 naar zorgwoningen in BRMH)
 Mogelijk maken van praktische   
 hulp- en welzijnsdiensten

Hoogtepunt was het feestelijk binnenrijden 
van de aangeschafte Duofiets, die daar-
mee in bijzijn van een aantal sponsoren 
officieel in gebruik werd genomen. Op pa-
gina 23 kunt u zien wie een bijdrage heb-
ben geleverd. Uitgebreide informatie over 
Dorpshulp BMRH vindt u op de site: 

www.dorpshulpbmrh.blogspot.nl
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KINDERKLEURBOEK

Wat in moaie bleate holle
It liket in aai
It sit lekker!
Noflik paddestoel

Lytse paddestoelskriemt net mear
De holle wer lekker waarm!
Mmmm, ein,
Bisto in mûts?
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DORPSHULP
NIEUWSBRIEF
Onlangs was er weer een bijeenkomst van 
het Supportteam van Dorpshulp BMRH. Tijd 
dus voor een update.

In verband met de invoering van de priva-
cy wetgeving de AVG per 25 mei lag onze 
privacy verklaring op tafel. Wij hebben een 
concept klaar , maar er  moet nog een 
laatste controle plaatsvinden aan de hand 
van een checklist van Doarpswurk. Daarna 
wordt het rondgestuurd en op de site ge-
publiceerd. Kern van de zaak is dat we ons 
allemaal aan de wet zullen houden.

Perfect View (ons registratie systeem) is ge-
installeerd en wordt o.a. gebruikt voor het 
verzenden van deze nieuwsbrief.

Verder is er nog onderzoek gaande op het 
gebied van  Zorgwoningen en een Duo-
boot.

Met de gemeente DFM wordt overlegd 
over samenwerking op het gebied van 
Leefbaarheid. Kernpunt voor ons is een 
goed inzicht in alle instellingen op het 
gebied van Zorg en Welzijn. Miks is reeds 
doende met het in kaart brengen van de 
relevante instellingen. Samenwerking in de 
regio is ook van belang voor Dorpsbelang. 

Ter herinnering ons hulp aanbod:

 Ondersteuning van mantelzor  
 gers, bezoekjes, wandelingetje,   
 e.d.
 Fietsen met de duofiets 
 Kleine klusjes in en rondom huis

 Werken met Computer, tablet en  
 smartphone
 Administratie, financiën
 Vervoer, al dan niet met eigen auto 
 Hulp bij het inschakelen van zorg  
 verleners of andere diensten

Vacature: 

Graag komen wij in contact met iemand 
die wil optreden als coördinator voor het 
onderdeel “Kleine klusjes in en rondom 
huis”. Van de betrokkene wordt gevraagd 
om binnenkomende hulpvragen te be-
handelen en de uitvoering door vrijwilligers 
te coördineren.

Wil je hulp vragen of aanbieden, je aan-
melden als lid of heb je andere vragen? 
Email naar: dorpshulpbmrh@gmail.com of 
bel 06-514 445 56.

Wil je meer info? Kijk op de website: 
https://dorpshulpbmrh.blogspot.nl/
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Better Bakhuzen
Positieve eerste bijeenkomst over dorpshuis 
en school

Tijdens de allereerste grote Better Bak-
huzen-bijeenkomst werd het idee inge-
bracht om de bijna afgeschreven school 
en dorpshuis samen te voegen. Dit zou 
een nieuw gebouw moeten worden op 
de plek waar nu de Gearte staat. We mer-
ken dat dit idee veel mensen in het dorp 
aanspreekt. Op 15 mei jl. vond de eerste 
bijeenkomst plaats om hierover serieus van 
gedachten te wisselen. 

Tijdens deze bijeenkomst zaten mensen 
van de Gearte, de medezeggensschaps-
raad van school, Better Bakhuzen, de kerk, 
architectenburo Zijlstra  en van Doarpswurk 
aan tafel. Doarpswurk is een provinciale 
organisatie die dorpen met dit soort grote 
projecten bijstaat met raad en daad. He-
laas was de beleidsmedewerker van ge-
meente DFM verhinderd vanwege ziekte. 
Verder miste jammer genoeg de verant-
woordelijke van de Bisschop Möller Stich-
ting (overkoepelende organisatie van RK 
basisscholen in Friesland); hij wilde in deze 
fase nog niet aanhaken.  
Het werd een positieve bijeenkomst en alle 
aanwezigen kwamen met ideeën en zien 
vele voordelen van het plan. Door beide 
instellingen te combineren in één gebouw 
op de plek van de Gearte vergroten we 
de levendigheid van het centrum van ons 
dorp. De school komt zo naast de bestaan-
de sporthal en wellicht kunnen we het ter-
rein achter het Mariahof zelfs als speelplek 
inrichten. Maar er werd ook een uitdaging 
gezien; zo’n groots project van de grond 
krijgen vergt veel overleg, zowel bij het 
maken van de plannen als bij de uitvoe-
ring en uiteindelijk de exploitatie. En dit zal 
natuurlijk zijn tijd nodig hebben. We durven 

echter wel ‘groots te dromen’ en met veel 
enthousiasme en energie komen we een 
heel eind; daar zijn we van overtuigd. 
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland 
in juni. Voor dat overleg is het belangrijk 
dat we in kaart brengen wat we op dit 
moment precies hebben en weten. Dat 
gaat vaak over getallen, zoals bijvoor-
beeld hoeveel de Gearte waard is, wat de 
energielasten van De Toekomst zijn, hoe-
veel leerlingen men over 10 jaar verwacht 
op school, wordt er misschien ergens over 
een fusie van buurtbasisscholen gedacht 
et cetera. Pas als we goed weten waar we 
van uit kunnen gaan, kunnen we realisti-
sche plannen maken. 

Byprate-oer-Better-Bakhuzen dorpsbijeen-
komst gepland

Het Coördinatieteam Better Bakhuzen 
heeft weer een datum gepland om alle 
dorpsgenoten van Bakhuizen, Mirns en Rijs 
bij te praten over alle projecten van Better 
Bakhuzen. Deze bijeenkomst vindt plaats 
op 24 september aanstaande in de Ge-
arte. Inloop vanaf 19.45 uur // Start bijeen-
komst om 20.00 uur. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda als u ook wilt byprate 
oer Better Bakhuzen!

Twee ontwerpenschetsen nieuwe plein 
klaar

De projectgroep Centrum heeft inmiddels 
twee ontwerpen gezien voor het nieuwe 
plein. Op 29 mei was er een bijeenkomst 
met de aanwonenden en direct betrokke-
nen om beide plannen te bespreken.

Tryntsje Stienstra en Ruud van den Berg 
zijn vanuit Bakhuizen de kartrekkers van 
dit mooie project. Ceciel Oud van de ge-
meente is als stedenbouwkundige betrok-
ken en heeft inmiddels twee ontwerpen
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Better BakhuzenBetter Bakhuzen
gemaakt. Deze ontwerpen zijn besproken 
met de aanwonenden. Er ontstond een 
levendige discussie waarbij één van bei-
de ontwerpen veruit favoriet was. Maar 
daar lieten de deelnemers het niet bij: er 
werden gewaagde nieuwe ideeën ge-
opperd om het Plantsoen nieuwe stijl ver-
keers-luwer te maken. Dat zou volgens hen 
een zeer groot pluspunt zijn van een nieuw 
Plantsoen-plein. Omdat zij dagelijks het ge-
vaar zien van de auto’s die naar beneden 
racen, gecombineerd met kleine kindjes 
die in of uit het speeltuintje rennen.  Deze 
waardevolle inbreng nemen Ruud en Tryn-
tsje weer mee terug naar de gemeente , 
zodat die ze in de ontwerpen kan verwer-
ken. Dit is nu precies de bedoeling van de 
Better Bakhuzen-aanpak: dat door eenie-
ders inbreng het meest mooie, uitnodigen-
de en functionele plein wordt gerealiseerd 
wat mogelijk is. De nieuwe plein-ideeën 
worden ook besproken op de volgende 
Byprate-oer-Better-Bakhuzen-bijeenkomst, 
die gepland staat op 24 september aan-
staande. Dus bent u geïnteresseerd, no-
teer deze datum dan alvast in uw agenda. 
Uiteindelijk zal in 2019 over worden gegaan 
tot de uitvoering. 

Projectgroep BEI maakt zich hard voor de 
verduurzaming van ons dorp

BEI is de afkorting van BMR (Bakhuizen, 
Mirns, Rijs) Energie Initiatief. Deze project-
groep zet zich in voor de verduurzaming 
van ons dorp. De focus ligt op twee con-
crete projecten, namelijk het realiseren 
van een zonneweide, waarover u in de 
vorige dorpskrant bent geïnformeerd en 
het plaatsen van zonnepanelen op de 
sporthal van de Gearte. Bij dit laatste pro-
ject is natuurlijk het bestuur van de Gear-
te intensief betrokken. Daarnaast worden 
particulieren aangemoedigd tot en gehol-
pen bij het treffen van energiebesparende 
maatregelen en aanschaf van zonnepa-
nelen.

ERG houdt aandacht voor aanpak Wyt-
lânspaed 

Zoals u weet zet de projectgroep ERG zich 
onder andere in voor de aanpak van het 
Wytlânspaed, want dit mooie pad is echt 
aan een opknapbeurt toe. Inmiddels heeft 
gemeente een idee geopperd en wach-
ten we op concreet voorstel.

Eerder bespraken de leden van de pro-
jectgroep ERG de wensen en ideeën voor 
de aanpak van het Wytlânspaed met de 
betrokkenen van de gemeente. Uit dit 
gesprek bleek dat het inwilligen van deze 
wensen kostentechnisch lastig blijkt. De 
gemeente is vervolgens op zoek gegaan 
naar een passend alternatief en dit wordt 
nu eerst verder uitgezocht en teruggekop-
peld aan de betrokken Bakhústers.

Sander de Rouwe 8 juny op besite by be-
driuwen yn Bakhuzen

Doe’t de mannen fan Doarpsbelang en 
Tryntsje Stienstra yn jannewaris in petear 
hiene mei Sander de Rouwe yn Ljouwert 
waard ek ôfpraat dat hy yn juny nei Bak-
huzen komme soe foar in útwreide petear 
mei bedriuwen út Bakhuzen, Murns en Riis; 
dit sil heve op freed 8 juny.

Sander de Rouwe is deputearre en hat 
finânsjes, ekonomyske saken, ûnderwiis, 
kennis en innovaasje yn syn portefeuille. 
Dêrnjonken falt Bakhuzen yn ‘syn’ regio. 
Bedriuwichheid yn ús doarpen hat natu-
erlik ús oandacht binnen Better Bakhuzen. 
De Rouwe hat hjir ek spesjale oandacht 
foar en fynt it tige wichtig dat bedriuwen 
harren goed ûntwikkelje kinne yn Fryslân. 
De ûndernimmersferiening pakt dit tage-
arre mei Doarpsbelang op sadat  bedri-
uwen mei him prate kinne oer de bedriu-
wichheid ýn Bakhuzen, Murns en Riis.




