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Bakkeveen

V oor u ligt de eerste 
uitgave van Bakkeveen
Actief. Bakkeveen staat

bol van de natuur: het is omringd
door veel natuurgebieden waarin
iedereen zich kan ontspannen en
genieten. Déze krant staat bol van
activiteiten die er in en rond 
Bakkeveen in het zomerhalfjaar
van 2013 worden georganiseerd. U
kunt deze activiteiten meebeleven. 

Vele bedrijven geven in deze krant
de mogelijkheden van verpozing
aan. Bakkeveen heeft recreatiefs
veel te bieden, u bent er welkom
om de zomer en vakanties op 
een gezonde en ontspannen wijze
door te brengen. 

Voor het actuele recreatieve en
actieve nieuws verwijzen we u
naar www.bakkeveen.nl 
Daar kunt u ook reageren wat u
van deze krant vindt, zodat we u
wellicht volgend jaar nog beter

van dienst kunnen zijn.

Bescherm en ontdek
“Wandelen langs de 

eeuwenoude beuken 

van de Slotplaats” 05

Survivalrun
14 september, survivalrun

in Bakkeveen, 

meld je ook aan!          07

TIP Bakkeveen
Wij zijn u graag van dienst

met leuke ideeën 

voor een dagje uit. 09

Avond4daagse
“De 4-daagse is uitgegroeid 

tot een groot 

wandelevenement”      11

DoDo Festival
“Ik hou wel van 

een beetje rock 

and roll”                      15

D it jaar is gekozen voor rou-
tes richting het Groningse
Westerkwartier: Siegerswou-

de, De Wilp, Marum en zelfs nog ver-
der. Ook in die omgeving zijn nog
oude paden te bewandelen in het
mooie coulissen landschap. Ook zal
de tocht over privé terreinen gaan,

die normaal gesproken niet toeganke-
lijk zijn. Onderweg zijn er voldoende
rust- en horecamogelijkheden op de
stempelposten. 
Naast wandelaars zijn ook meansen
met een rolstoel, scootmobiel of rol-
lator van harte welkom. Hiervoor zijn
speciale routes uitgezet van 2,5 tot
7,5 km.

Meer dan wandelen alleen! 
Ook voor mensen die niet meewan-
delen is er van alles te beleven.
Bezoek de gezellige markt of doe mee
aan één van de vele activiteiten op
het gebied van natuur, tuinieren en
sportief bewegen. Er zijn verschil-
lende demonstraties en clinics. Ook
voor kinderen is er van alles te doen.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld broodjes
bakken, knutselen en nestkastjes
timmeren. Dit alles vindt plaats op de
terreinen rond het zwembad en sport-
velden in Bakkeveen. In totaal
worden er 75 stands van vele deelne-
mers verwacht.

BEWAAR SPECIAL

3 Provinciën wandeltocht

Lees verder op pagina 9

Voorwoord

Doe op zaterdag 11 mei mee aan de 5e editie van de 3

Provinciënwandeltocht. Tijdens deze tocht kunt u genieten

van nieuwe routes door prachtige natuurgebieden nabij het

3 provinciënpunt  van Friesland, Groningen en Drenthe. 
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Vraag 
naar

WIMPIE
saus

bij uw 
cafetaria!

MET  5000M2  DOOLHO ELTUIN

De Bosmanege ligt aan het einde van een bospad, midden in de 

prachtige bossen van landgoed OudBakkeeveen.

U kunt bij ons terecht voor, KNHS wedstrijden, 
pensionstalling, paardrijlessen of vrijrijden in onzee 
binnen of buitenbakken. Elke eerste zondag van de maand
hebben wij een oefenparcours staan en in dde vakanties
organiseren wij ponykampdagen. Verder hebben wij een
winkel met ruitersportartikelen, naaast onze gezellige 
kantine waar u onder genot van een hapje en drankje 
kunt kijken naar de paardrij-activiteiten.

Slotleane 1 - 9243 SK Bakkeveen - tel: 0516 - 541105 - www.bosmanege.nl

Tjalling Wagenaarstraat 2  | 9203 SR Drachten  |  Tel: 0613 368 591/0512 842 887

Ik ben geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur.
Zaterdag van 09:00 tot 12:00 uur       

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

SCHOONHEIDSSALON / NAGELSTUDIO ALL THAT'S BEAUTY
DRACHTEN, FRIESLAND

www.allthatsbeauty.com
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I n dit gebied komen ook de karakteris-
tieke zandverstuivingen voor. Een
drietal natuurorganisaties beheert de

gebieden rondom Bakkeveen: It Fryske
Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbe-
heer. Vanuit een schaapskooi van 't Fryske
Gea begraast een kudde schapen het
gebied om overwoekering van de heidege-
bieden met planten en bomen te voorko-
men. 

Het is niet zo verwonderlijk dat in een
omgeving met veel natuur zich recreatie
heeft ontwikkeld. Voor de 2e wereldoorlog
is er al een soort van VVV opgericht. In
die tijd beperkten de activiteiten zich tot
het discussieren over het plaatsen van
bankjes voor wandelaars en fietsers en
over het onderbrengen van gasten bij par-
ticulieren. Na de oorlog ontwikkelde het
toerisme zich sterker en met de bouw van
vakantiecentrum 't Hout in de jaren '50
van de vorige eeuw werd het aantal recre-
atieve mogelijkheden sterk vergroot. 
Momenteel is er een 8-tal campings in
Bakkeveen: van kleinschalig tot 500 plaat-
sen. Deze campings bieden naast moge-
lijkheden voor kampeerders ook chalets
voor de meer comfort zoekende recrean-

ten. Diverse groepsaccommodaties zijn
beschikbaar voor (jeugd)-groepen, terwijl
in conferentie centrum Nieuw Allardsoog
ook mogelijkheden voor groepsverblijf
zijn. Bij particulieren in Bakkeveen zijn,
bijna net zoals het 80 jaar geleden begon,
appartementen in diverse comfortklassen
beschikbaar. Recent is De Stripe tot Hotel
verbouwd.

Sinds 1968 heeft Bakkeveen een verwarmd
openluchtzwembad. Via SAM's pannen-
koekerij heb je toegang tot een heus dool-
hofpark en authentieke speeltuin. Naast
het zwembad Dundelle is een 18 holes
midgetgolf terrein. Nabij dit complex staat
de uitkijktoren, waar je over de bossen en
het dorp bakkeveen uit kunt kijken. 

O p eigen gelegenheid kun je
uren zwerven in verschillende
natuurlandschappen. Aan de

oostzijde van Bakkeveen tot en met buurt-
schap Allardsoog wandel je in terreinen
zoals die enkele 100'en jaren geleden nog

overal in het oosten van Friesland  voor
kwamen. Ten westen van Bakkeveen, in
Wijnjewoude, ligt de Duurswouderheide:
het grootste heideveld van Friesland. Rich-
ting Bakkeveen is er het Oude Bos met
hierin o.a. de Freulevijver en het landgoed
“De slotplaats” van Natuurmonumenten.

Deze laatste bossen zijn in de 19e eeuw
grotendeels door de adel aangeplant, maar
recent sterk vernatuurlijkt. 

Ook voor fietsers zijn er legio mogelijkhe-
den. Fietspaden en zandpaden door de
bossen worden afgewisseld door coulisse-
landschappen en weilanden.

Voor fietsers heeft TIP wandelroutes èn
fietsroutes door de omgeving in voorraad.
Ook kun je gebruikmaken van enkele rou-
tes van de knooppuntenroutes. Bij een
aantal horeca gelegenheden is er de moge-
lijkheid de accu van de elektrische fiets op
te laden. 
De horeca vind je in het centrum van Bak-
keveen, bij het zwembad en op meerdere
plaatsen rond Bakkeveen. Je kunt ze niet
missen…

Bakkeveen, 
historie

D e rust en gemoedelijkheid die
Bakkeveen heden ten dage

uitstraalt, is in een ver verleden totaal
anders geweest. Bakkeveen ligt aan
een zandrug tussen, oorspronkelijk,
veen- en moerasgebieden. Op deze
zandrug, iets ten oosten van het hui-
dige dorp lag een kleine nederzetting.
Deze vormde de enige verbinding tus-
sen het Friese achterland en Drenthe.
In het jaar 1231 zijn in dit gebied
enkele veldslagen uitgevochten. Daar-
na is de nederzetting verlaten. Aan de
westzijde van Bakkeveen heeft nog
een dependance van een klooster
gestaan. Enkele straatnamen en
namen van kampeerterreinen refere-
ren hier nog aan.

Het huidige Bakkeveen is rond 1660
ontstaan tijdens de veenontginning.
De behoefte aan brandstoffen in de
steden zoals Amsterdam was zo groot,
dat het veen in onze omgeving werd
ontgonnen en via het water per schip
werd afgevoerd. Hiertoe is vanaf
Drachten de vaart gegraven en rond
1660 was het handwerk zo ver gevor-
derd dat het hedendaagse Bakkeveen
werd bereikt. Om alle veen af te
kunnen voeren werden vele aftakkin-
gen op de hoofdvaart gemaakt: de
wijken. Nadat het veen was ontgon-
nen zijn de gronden  langzaam maar
zeker in cultuur gebracht. Dit zijn met
name de gebieden die wat lager
gelegen zijn. De wijken dienden voor
de afvoer van het overtollige water.
De hoger gelegen gebieden zijn voor
een groot deel onaangeroerd gebleven
of in latere jaren door de adellijke
families met bos aangeplant. 

Bakkeveen grenst in het noorden aan
het beekdal van het Koningsdiep. Het
riviertje ontstaan ten oosten van
Bakkeveen en voert het water van de
hogere gronden af naar het lager
gelegen midden van Friesland. Er zijn
plannen ontwikkeld om het deels
gekanaliseerde Koningdiep (“Ald
Djip” ) weer zijn meer meanderende
vorm terug te geven. Het Koningsdiep
kruis de vaart van Bakkeveen onder-
langs; dit langs de straat tussen Bakke-
veen en Siegerswoude. 

Bakkeveen in vogelvlucht

Wandelen & fietsen

Harmsdobbe 1960.

Het bekendste natuurgebied

zijn de Bakkeveense Duinen.

Het is het heide- en bosgebied

aan de oostzijde dat

onaangeroerd is gebleven

door de veenontginning. 

Er zijn veel georganiseerde wandeltochten in Bakkeveen:

avond-4-daagse, 3 Provincien Wandeltocht, Kerstwandeling,

Hannekemaaierstocht. 



Wordt ondersteund door

GREMCO

HOLLEBOOM BELASTINGADVIES IS EEN FISCAAL EN FINANCIËLE ADVIES-

ORGANISATIE VOOR ZOWEL ONDERNEMERS ALS PARTICULIEREN. 

WIJ ZORGEN VOOR EEN DESKUNDIG FISCAAL ADVIES, AL UW FISCALE

AANGIFTEN, DE SAMENSTELLING VAN UW JAARREKENING EN ALLES WAT

DAAR VERDER BIJ KOMT KIJKEN.

Lange Singel 3 - 9243 KJ Bakkeveen  - T: 0516 - 542303 - F: 0516 - 542393 -

E:info@holleboomadvies.nl

WWW.HOLLEBOOMADVIES.NL

De Wylde Roas
Janny Zandberg
Weverswâl 4 0516 - 54 11 28
9243 JL Bakkeveen 06 - 23 20 85 25

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur

Zaterdag: 8.30 - 16.00 uur

Maandag: gesloten

In onze winkel in het Friese Brinkdorp
Bakkeveen kunt u terecht voor:

- Bloemen en (vaste) planten 
- Gelegenheidswerk 
- Bruidswerk
- Rouwwerk 
- Decoraties (binnen en buiten)
- Sieraden 
- Workshops 
- Keramiek 
- Glaswerk 
- Cadeaus

Plaza 
"De Kolk"
0516-541905
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D e Natuerferiening Bakkefean
is een vereniging voor
natuurstudie en natuurbe-

scherming in Bakkeveen en omgeving.
Het is een vereniging die u nog meer
laat genieten van natuur en landschap.
Door middel van excursies en lezingen
leert u steeds meer planten en dieren
kennen. Onze vereniging heeft een aan-
tal ervaren natuurgidsen, die graag hun
kennis met u willen delen. Goede
bescherming is noodzakelijk om de
natuur ook voor de toekomst te behou-
den. De Natuerferiening wil daaraan
bijdragen.

Bescherm! 
De Natuerferiening Bakkefean is een
kleine maar actieve vereniging die
bescherming van natuur en landschap
in en rond Bakkeveen als haar belang-
rijkste taak beschouwt. Daartoe onder-
houden wij contact met

natuurorganisaties, overheid, particu-
liere boseigenaren en anderen. Zo
praten wij mee over bestemmingsplan-
nen, het bomenbeleid en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De vereniging
helpt ook bij het beheren van vogelre-
servaten, het uitvoeren van inventarisa-
ties van planten en dieren en het
onderhouden van nestkasten.

Ontdek!
Bakkeveen kenmerkt zich door een
grote verscheidenheid van landschaps-
typen. U kunt er heerlijk fietsen en
wandelen. Samen met de vereniging
kunt u er nog meer van genieten door
deel te nemen aan een ontspannen
excursie. Onder leiding van een deskun-
dige gids leert u de alarmroep van de

Boomklever, het gelach van de Groene
Specht en de lokroep van de Bosuil
kennen. U ontdekt reeën en een
eekhoorn tussen de bomen en komt te
weten hoe de Porseleinzwam er uitziet.
De vereniging organiseert ook cursus-
sen, zoals over libellen en paddenstoe-
len.

Word lid!
Door lid te worden van de vereni-
ging helpt u mee de natuur van
Bakkeveen mooi te houden! Het
lidmaatschap kost slechts 5 euro per
jaar. U kunt zich aanmelden bij
Tiny Groustra, Lange Singel 33,
9243KJ Bakkeveen of mailen naar
natuerbakkefean@live.nl. 

Openluchtspel

Halbe's lot

Het openluchtspel dat wij gaan
opvoeren in Bakkeveen op 7-9-
15-16 juni 2013 gaat over Halbe,
een bosarbeider uit Bakkeveen.
Alle namen in het spel zijn wel
van rasechte personen uit het
verleden van Bakkeveen. Maar
alle gebeurtenissen in het spel
zijn volledig verzonnen en berus-
ten op fictie. 

Het stuk speelt zich af tussen de
bewoners van een weg langs de
vaart in Bakkeveen. De bewoners
leiden een genoeglijk bestaan en
houden zich met allerlei activitei-
ten bezig. Regelmatig komen ze
samen in het café om hun lief en
leed te bespreken. Eén van de
bewoners aan de vaart is Halbe.
Halbe is bosarbeider in Bakkeveen
en onderhoudt met bijl en zaag
de bossen van het landgoed “de
Slotplaats” van de familie Van der
Goes. Op een dag komen de
bewoners er achter dat in hun
straat de hoofdprijs van de Lotto
is gevallen. Deze informatie
hebben ze gekregen van Fie de
winkelvrouw die de loten heeft
verkocht. Hilbrand en Ytze, de
regel- en ritselaars van de buurt,
gaan aangemoedigd door de café-
bezoekers op zoek naar de
winnaar. Ze weten zeker dat zodra
iemand in hun straat een grote
prijs wint, er een feestje wordt
gegeven.

Door het wegstrepen van de
namen van hun buurtgenoten
komen ze terecht bij Halbe. Ze
hebben Halbe al een aantal dagen
niet gezien dus hij zou wel eens
de winnaar kunnen zijn. Bij zijn
huis aangekomen blijkt dat Halbe
de winnaar is maar dat de emotie
van het winnen van een dergelijk
groot bedrag hem te veel is
geworden.

Hilbrand en Ytze smeden een
plan om de prijs te verdelen
onder alle buurtgenoten. Dit is
het begin van een reeks verwikke-
lingen waarbij ze niets uit de weg
gaan om de prijs in de wacht te
slepen. 

Hoe dit allemaal afloopt zullen
wij u heel graag laten zien bij het
openluchtspel in juni. 
Het stuk wordt opgevoerd op de
zonneweide bij:  

“Dúndelle“ 
Mjûmsterwei 16 
Bakkeveen.

Toanielselskip 
Nij Bigjin

Bescherm & Ontdek de natuur
van Bakkeveen
Wandelen langs de eeuwen-

oude beuken van de

Slotplaats en het Oude Bosch,

fietsen over de heide van

Duurswoude, picknicken in de

zandduinen van Bakkeveen,

uitwaaien in  't Mandeveld

tussen de heideschapen.

Genieten van de natuur

rondom Bakkeveen!

Www.bakkeveen.nl is de
site waarop alle nieuws over
Bakkeveen wordt gepubliceerd.
Ook staan alle te organiseren
activiteiten in de agenda. De
site wordt in principe dagelijks
bijgewerkt door een aantal vrij-
willigers. Kom eens langs en
krijg een indruk van het
aanbod.

Een belangrijk onderdeel is de informatie voorziening aan recreanten. Hier kun
je alle mogelijkheden vinden die het dorp biedt. De site is eind 2012 geheel
gemoderniseerd, zodat de benodigde informatie nog gemakkelijker te vinden is.
Er is een promotie filmpje en een Google kaart waar alle bedrijven op staan
vermeld. De komen maanden zal aan de hand van QR-codes een test worden
uitgevoerd om bezoekers van Bakkeveen nog beter van informatie te kunnen
voorzien. Op een aantal kenmerkende plaatsen in het dorp zullen QR-codes
worden geplaatst. Met behulp van de mobiele telefoon kan dit plaatje worden
gefotografeerd en vervolgens leidt deze foto je naar een webpagina met informa-
tie over de betreffende locatie of bedrijf.
Afhankelijk van de ervaringen zal dit experiment een 
vervolg krijgen.

Team www.bakkeveen.nl 

Website en QR-codes



Mandewijk 6, 9243 JX Bakkeveen (op de grens van Groningen, Drenthe en Friesland)
Tel: 0516-541509 - E-mail: jhDeh@cs.com - www.huifkar-friesland.nl

• ponykampen • paardrijden in de 
natuur • huifkartochten • kanovaren

• minicamping kinderfeestjes  
• familiefeestjes • lessen paardrijden

De Huifkar is gelegen in Bakkeveen op de grens van Groningen,
Drenthe en Friesland.

In de omgeving zijn diverse natuurgebieden, 
waaronder natuurgebied het Mandeveld.

DE HUIFKAR BIEDT:
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M et medewerking van de
natuurorganisaties is er een
prachtige route uitgezet”,

aldus Johan Scholte, mede organisator
van de survivalrun. “De start is bij de
duinen/zwembad en gaat door de bos-
sen naar het landgoed van de Slot-
plaats. Daar moeten alle deelnemers
boogschieten. 
De route is helemaal onverhard en ook
ons trainingsterrein is in de route opge-
nomen”.  
“De vaart wordt ook tweemaal gepas-
seerd, maar niet over de brug !!” vult
Greetje Scholte lachend aan.

Beiden zijn erg blij met de medewerking
van recreatiecentrum Dúndelle. “Alle
deelnemers krijgen een shirt van de
organisatie die ze daar op kunnen halen
en als slotstuk bouwen we daar een
spectaculaire eindhindernis !!”

Samen met vijf enthousiastelingen zijn
ze al in 2012 gestart met de voorberei-
dingen. “een dergelijk evenement orga-
niseren kost veel tijd en geld, we zijn
daarom ook blij met alle sponsors die
het evenement ondersteunen”.

Deze 1e editie zijn er twee afstanden die
zowel individueel als in teamverband
gelopen kunnen worden.

De 5 km heeft 20 hindernissen en is
geschikt voor jeugd vanaf 8jr en volwas-
senen. Bedoeld voor iedereen die geen
of weinig ervaring heeft met survival,
maar dit graag een keer wil beleven.
Ook erg geschikt voor teams om de
strijd aan te gaan.

De 7 km heeft 28 hindernissen en is
geschikt voor jeugd vanaf 13jr en
volwassenen. Voor iedereen met een
goede conditie, die op zoek is naar een
serieuze uitdaging.

Ter voorbereiding op de survivalrun kun
je tegen gereduceerd tarief een aantal
trainingen volgen. Zie kortingbon op
deze pagina Durven jullie de uitdaging
aan?

Voor meer informatie: 
www.survivalrunbakkeveen.nl

De survivalrun is een veelzijdige vorm
van buitensport, waarbij hardlopen
gecombineerd wordt met het overwin-
nen van hindernissen. Deze hindernis-
sen zijn opgebouwd uit touwen, balken
en netten. Ook zijn er natuurlijke
hindernissen zoals sloten en vaarten.

125 jaar PB

Vereniging “Plaatselijk Belang
Bakkeveen” is in 1888 opgericht en
bestaat dit jaar dus 125 jaar. Deze
mijlpaal wordt met allerlei festivitei-
ten omgeven. De aftrap is op 23
maart geweest en het einde zal op
zaterdag 21 september met een grote
reünie plaatsvinden. 

Oud-inwoners van Bakkeveen
kunnen zich nog steeds via
www.bakkeveen.nl aanmelden, maar
doe het wel snel. Het programma
van de reünie-dag bestaat uit een
gehele dag activiteiten. Er wordt 's
ochtends begonnen met de traditio-
nele Ochtendgymnastiek, daarna
Dorpsontbijt, Modeshow, Dunsjon-
gers, Filmpje Bakkeveen, Playback-
show en natuurlijk de reünie zelf.

Vanaf 25 april start een beeldende
kunst expositie, deze duurt tot 31
mei. Het thema is “Bakkeveen door
de ogen van ….”. De expositie zal op
verschillende locaties worden
vertoond.

Voor de overige activiteiten verwij-
zen we u naar de activiteiten agenda
elders in deze krant. Ook kunnen
nog activiteiten worden toegevoegd,
welke momenteel (eind maart) nog
niet helemaal zeker zijn. Kijk hiertoe
ook op www.bakkeveen.nl 

Ballonvaren

Sinds 1999 wordt er jaarlijks vanuit
Bakkeveen een ballonvaart georgani-
seerd. Doel is door een zo groot
mogelijke groep deelnemers te verza-
melen om een betaalbare ballon-
vaart te kunnen maken. De organi-
satie doet dit geheel belangeloos.
Nevendoel is natuurlijk op een zoda-
nige plaats te starten dat over Bakke-
veen gevaren kan worden.
Uitvoerend ballonvaarder is de
laatste jaren Dijkstra ballonvaarten
uit Nietap.

Je kunt je nog steeds
aanmelden. Er kunnen in
principe 21 personen mee,
tenzij zich er beduidend
meer personen aanmelden, dan zijn
er meer luchtballonnen te regelen.
Meer info: www.bakkeveen.nl/ballon
Aanmelden: info@bakkeveen.nl

Survivalrun Bakkeveen 2013
Zaterdag 14 september 2013 organiseert Survival Bakkeveen

een survivalrun in de bossen van Bakkeveen.

KORTINGS BON 

SURVIVAL
Bakkeveen

4xsurvivaltraining 
+ startbewijs RUN op 13
september voor € 20,-

“

Op  30 april 's ochtends voor alle kinderen van Bakkeveen: 

09.00 - 10.00 uur  opbouwen van de vrijmarkt
10.00 - 10.15 uur  vlag ontvouwen met de klanken van het Wilhelmus.
10.15 - 11.45 uur  kindervrijmarkt 

met verkoop-ruilen-kleding-speelgoed-spelletjes. o.a:

• PONY RIJDEN
• LUCHTKUSSEN
• SNOEPJES HEKS
• SCHMINKEN
• STOEP KRIJTEN
• VIER OP EEN RIJ
• DART OP HET GRAS
• AIR HOCKEY
• GRATIS IJS

11.45 - 12.00 uur ballonnen-op-laat-festijn

In de middag en avond zal er ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van Plaatselijk
Belang een puzzelrit worden georganiseerd.

Georganiseerd door Werkgroep Koninginnefeest.

Koninginnedag festiviteiten
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Doe mee en steun het goede doel:
Jeugdsportfonds
Uw inschrijfgeld van € 5,- gaat dit jaar
naar het Jeugdsportfonds. Het Jeugd-
sportfonds zet zich in om kinderen, die
niet kunnen sporten door het ontbre-
ken van financiële middelen van hun
ouders, toch een sportkans te bieden. 

Gezellig met kinderen, vrienden,
familie of collega's
Deelnemen aan de 3 Provincienwandel-
tocht is niet alleen gezond, maar zeker
ook gezellig. Heeft u er al eens aan
gedacht om deel te nemen met uw
vriendengroep, sportclub, familie of
bedrijfsteam? Een mooie gelegenheid
om elkaar beter te leren kennen, om bij
te praten of om samen te genieten van
de prachtige omgeving. 

Starttijden
Wandel- en Nordic Walking tochten
08.00 - 09.00 uur: 40 km
09.00 - 11.00 uur: 20 en 25 km
10.00 - 13.00 uur: 15 km
10.00 - 14.00 uur: 5 en 10 km
Rollator-, rolstoel-, scootmobieltochten
10.00 - 14.00 uur: 2,5 km, 5 km 

en 7,5 km

Startlocatie
Dúndelle, Mjumsterwei 16,
9243 SK Bakkeveen

Aanmelden 
Aanmelden kan heel eenvoudig via 
www.3provincienwandeltocht.nl. 
Uiteraard kunt u zich op zaterdag 11
mei 2013 ook inschrijven bij de start.

Vlooienmarkten

De vlooienmarkten in Bakkeveen
zijn niet meer weg te denken in het
marktaanbod in Noord-Nederland.
Het is de grootste openluchtmarkt in
de noordelijke provincies  met de
laatste jaren meer dan 350 standhou-
ders en duizenden bezoekers per
markt. De markt staat bekend om
haar gezelligheid en omvang. De
markt groeit nog steeds. 2011 was in
alle opzichten een recordjaar: met
standhouders en bezoekers. 2012
deed daar, ondanks het vaak wat
minder goede weer, nauwelijks voor
onder. Benieuwd wat 2013 ons gaat
brengen.

De markt is compact wat betreft loop-
afstanden; de standhouders staan op
vele afzonderlijke terreintjes en langs
laantjes opgesteld. Het publiek schui-
felt er tussendoor en maakt haar
keuzes. Het aanbod van 2e hands
goederen is heel breed: gereedschap,
speelgoed, (kinder)-kleding, curiosa,
antiek, decoratiemateriaal, meubilair,
etc. Kortom alles wat niet meer nodig
is of van de zolder komt wordt aange-
boden en vindt vaak een nieuwe eige-
naar.
De standhouders komen uit de Noor-
delijke helft van Nederland, soms ook

van over de grens uit Duitsland en
Belgie. De markt wordt aan de rand
van de bebouwde kom gehouden
tegen een natuur- en recreatiegebied
aan. Dit draagt bij tot de gezellige en
ontspannen sfeer. 's Ochtends vroeg
komen de eerste standhouders en
bezoekers tegelijkertijd met het
wakker worden van de vogels. Door
de vele bomen is er vaak een scha-
duwplekje te vinden op de warme,
zonnige dagen.

Op zaterdagochtend 6 april 2013 is
het 25e seizoen gestart. De data van
2013 is op de zaterdagochtenden: 6
april, 4 mei, 18 mei, 1 juni, 22 juni, 6
juli, 20 juli, 3 augustus, 17 augustus, 7
september, 5 oktober, 2 november.
Steeds tot 13 uur.

De opbrengst is bestemd
voor lokale organisaties
zoals de sportverenigingen.
Meer informatie: 
www.bakkeveen.nl/markt

Vrijwilligers van vlooienmarkt Bakkeveen

3 Provinciënwandeltocht - Zaterdag 11 mei  2013 - Bakkeveen

Een unieke buitenbeleving
voor iedereen!
Doe op zaterdag 11 mei mee

aan de 5e editie van de 

3 Provinciënwandeltocht.

Tijdens deze tocht kunt u

genieten van nieuwe routes

door prachtige natuur-

gebieden nabij het 3 provin-

ciënpunt  van Friesland,

Groningen en Drenthe. 

D e vrijwilligers van Toeristisch
Informatie Punt Bakkeveen
zijn u graag van dienst met

leuke ideeën voor een dagje uit, u wij-
zen op leuke plekjes in en rond Bakke-
veen, de verkoop van souvenirs en het
beantwoorden van verdere vragen. Dat
alles om van uw dagje uit of vakantie
een succes te maken.

Het kantoor is gehuisvest in het “Koets-
huis” behorende bij de “Slotplaats” aan
de straat Siegerswoude-Bakkeveen

Heeft u vragen, opmerkingen of een
compliment? Stuurt u dan een mail
naar tip@bakkeveen.nl.

Het kantoor is geopend:
Maandag tot en met vrijdag: 
10.00 - 12.00 uur 

(in de zomer tot 12:30 uur) 
14.00 - 16.00 uur 
(in de zomer vanaf 13:30 uur)
in de winterperiode 13.00 - 15.00 uur
(onder voorbehoud)
Zondagmiddag 13.30 tot 15.30 uur
Zaterdag's gesloten

Souvenirs
Een typisch Fries souvenirtje voor het
thuisfront? Een leuke herinnering aan

uw vakantie? Een kaartje voor de
familie? U vindt het allemaal in het
kantoor van de Stichting. Naast leuke
souvenirs kunt u er terecht voor fiets- en
wandelroutes, boekjes over de historie
van Bakkeveen en omgeving enzovoort.

Vrijwilligers
TIP Bakkeveen wordt gerund door
enthousiaste vrijwilligers. Zij maken het
mogelijk dat het kantoor iedere werkdag
en zondagmiddag geopend is.

Van vele bedrijven en ondernemingen
in de omgeving heeft TIP alle folders
overzichtelijk uitgestald.

Tot ziens bij TIP (naast de Slotplaats, bij
de ingang van het Sterrebos), aan de
straat Bakkeveen - Siegerswoude.

TIP: Toeristisch Informatiepunt Bakkeveen



Weverswâl 3B - 9243 JL  Bakkeveen - Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek - Tel.: 0516 -  49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 - 8433 MB  Haulerwijk - Tel.: 0516 - 42 12 81

Merkebuorren 16 - 9241 GG  Wijnjewoude - Tel. 0516 - 48 12 74

Openlucht markt; meer dan 300 stands 

per markt (bij redelijk weer)

Wanneer: · Elke 1e zaterdag van de maanden 
april t/m november

·  Extra zaterdag midden in de maanden 
mei t/m augustus: 18 mei, 22 juni, 
20 juli en 17 aug 2013

Tijd: ·  van 7 tot 13 uur, dus ’s ochtends

www.bakkeveen.nl/markt 

Publiek GRATIS toegang

Ballon Team
Joure

Nieuwburen 70
8442 CV Heerenveen
T 0513-633210
M 06-27742887

Westermarwei 42
8501 TC Joure
T 0513-414059
M 06-23228605

www. ballonteamjoure.nl

Ballonvaren doet u met Ballon Team Joure. Ballon
Team Joure is een familiebedrijf met een duidelijk
gezicht. Onze ballonvaarten zijn veilig, vertrouwd,
verzorgd, voordelig en verrassend in Friesland,
Groningen en Drenthe voor de hele familie!
Wij laten u in alle rust, op een ontspannen en 
professionele manier ervaren dat ballonvaren een
fantastische belevenis is.

Ballon Team Joure staat garant voor een geslaagde
ballonvaart. Door onze ervaring (bijna 3000 
vaaruren in totaal) zorgen we dat uw ballonvaart 
veilig verloopt.



GRONINGEN

DRENTHE

Waskemeer

Allardsoog

D
rachten

Ureterp

Wijn
jewoude

FRIESLAND

Bakkeveen
HaulerwijkBakkeveen Een ongewoon stukje Friesland  11

D e avond-4-daagse is voor de
eerste keer gehouden in 1956;
in 2013 wordt het dan jaar-

gang 58 !
Wat betekent avond-4-daagse eigenlijk?
Vier avonden wandelen over een
afstand van 5, 10 of 15 km door de
prachtige omgeving van Bakkeveen. We
blijven echter niet alleen in Bakkeveen:
in de beginjaren werden ook Waske-
meer en Wijnjewoude aangedaan; de
laatste jaren steken de routes vaak het
Ald Djip over en komen de wandelaars
ook in Siegerswoude. Nieuw is de 15 km
afstand. Je komt net iets verder weg en
verkent hierdoor nieuwe gebieden.
Ideaal voor de iets getrainde wandelaar
of als je je op grotere wandeltochten
wilt voorbereiden.

Je kunt meedoen als groep of individu-
eel. Elke avond stempel je voor de start
af in het centrum van Bakkeveen op het
terras van 1 van de 2 horecabedrijven. 

Daarna ga je naar het startvak. Volwas-
senen die individueel of in groepsver-
band lopen, kunnen precies om 18 uur
starten. Dan ondervinden ze geen
hinder van de grote groepen scholieren.

Later starten (tot ca 18:45 uur) kan
natuurlijk ook.

Aanmelden/inschrijven kan vanaf 17:30
tot 18:30 uur bij de organisatie op 1 van
de terrassen in het centrum. Van
tevoren aanmelden is alleen nodig als je
groep 10 personen of meer is: dan
emailen naar vva@bakkeveen.nl. 
Je kunt ook 1 avond meelopen. Meestal
lopen de “1-dag” wandelaars mee op de
zaterdag. Dan is er de feestelijke intocht
met 4 muziekkorpsen. Op de zaterdag
zijn er vaak rond de 1700 wandelaars;
op de andere dagen rond de 1300.

Elk jaar zijn er nieuwe routes: naast de
bos-, duin- en  heidegebieden komen de
wandelaars ook over weilanden en 

andere particuliere eigendommen. De
routes bestaan meestal uit een deel
natuurgebied en een deel landbouw.
Deze routes kunnen alleen tijdens de
avond-4-daagse worden gelopen, omdat
delen over particulier terrein gaan en
daar eenmalig toestemming voor is
verkregen. Let op: honden zijn niet
toegestaan !

De kosten van deelname is € 4,- per
persoon. Hiervoor krijg je een fraaie
medaille als herinnering, 4 consumpties
voor onderweg en een routebeschrij-
ving. Als klap op de vuurpijl worden
tijdens de intocht op zaterdagavond de
wandelaars door 4 muziekkorpsen inge-
haald. De eerste wandelaars komen
zaterdagavond rond 20 uur Bakkeveen
binnen. De route van de muziekkorpsen
is zodanig dat publiek aan de route
tussen zwembad en centrum de korpsen
elk 4x langs ziet komen !

We zien je graag op woensdag 5 juni
2013 aan de start verschijnen !

Meer info: www.bakkeveen.nl/wandel

Een uniek concept in het mooie

bosrijke toeristische plaatsje

Bakkeveen. Wat maakt u en

vooral uw kinderen blij? … Het

unieke concept van SAM's

Pannenkoekerij!

De pannenkoekerij biedt zitplaats
voor ca 100 gasten binnen en buiten op
het 'doolhof' terras ca 200 gasten.

Vrij entree doolhofspeeltuin
De gasten van SAM's Pannenkoekerij
hebben vrij toegang tot de doolhof-
speeltuin. Voor groepen, kinderfeestjes
en schoolreisjes hebben we speciale
Arrangementen samengesteld. Losse
entreekaartjes zijn niet verkrijgbaar.

Wat staat er op de menukaart?
De pannenkoekkok serveert ongeveer
25(!) soorten pannenkoeken in een
wisselend assortiment.
Daarnaast ook nog eens voor de niet

pannenkoek liefhebbers soepen, pasta's,
fantasierijke tosti's en diverse voor- en
nagerechten.

SAM's Pannenkoekerij: gelegen vlak
naast “de duinen”.
www.samspannenkoekerij.nl

Wannotocht 

De Wannotocht is een gecombi-
neerde wandel- / kanotocht in mini
en maxi uitvoering. De maxiwanno
start vanaf camping De Wâldsang. U
vaart met een kano over het
Koningsdiep langs bossen en lande-
rijen. Na 7 km varen verlaat u het
water, laat de kano liggen en gaat te
voet verder. U wandelt aan de hand
van een door ons uitgezette route,
van eveneens 7 km, door landgoed
De Slotplaats terug naar de camping.
Deze tocht duurt ongeveer 3 uur. 
Speciaal voor onze jonge gasten
bestaat de miniwanno. Deze tocht
duurt in zijn totaliteit 1,5 uur. De
tochten kunnen alleen plaatsvinden
in groepsverband en zijn elke dag
van de week uitvoerbaar. U verdeelt
de groep in tweeën, één
groep start met kanovaren
en één groep begint met
wandelen. Op de helft
wordt er gewisseld. 
Recreatiecentrum De Waldsang,
Foarwurkerwei 2, Bakkeveen.    
Voor meer info: www.waldsang.nl

Vogelasiel en Zoog-
dierenopvang

Vogelasiel en Zoogdierenopvang
'De Fûgelhelling' is in de zomer-
maanden geopend voor publiek van
maandag t/m vrijdag tussen 13 en
16 u., in de wintermaanden op
woensdagmiddag tussen 13 en 16 u.
Entree € 2 p.p., donateurs vrij.
De Fûgelhelling verzorgt interessante
rondleidingen
in en rond de
gebouwen,
langs de
opvangkooien
en over het 2
ha grote
terrein met
aantrekkelijke
begroeiing, vijverpartijen, kijkhutten
en oeverzwaluwenwand.
In het bezoekerscentrum kan men
terecht voor interactieve spelletjes,
films en tal van doe activiteiten, met
speurtochten en braakballen
pluizen. Tevens is het de plek om
van een consumptie te genieten en
iets te kopen in het winkeltje. 
Vogels kan men volgen dmv
webcams.

Zeer geschikt voor jong en oud. De
Fûgelhelling is ook zeer geschikt om
een kinderfeestje te organiseren. 
Op 15 juni houdt de Fûgelhelling
een Open Dag van 10 tot 16 u.

Voor verdere informatie:
www.defugelhelling.nl
info@defugelhelling.nl
Adres: deFeart 1 Ureterp

Avond-4-daagse Bakkeveen 

SAM’s pannenkoekerij 

De avond-4-daagse van Bakkeveen is uitgegroeid tot een groot

wandelevenement voor jong en oud. Vooral steeds meer

volwassenen lopen mee. 's Avonds even een lekker ommetje in

de omgeving over terreinen waar je normaal gesproken niet

komt. Gezond en genieten tegelijkertijd! 5 t/m 8 juni 2013.

KORTINGS BON 



Excursieschema 2013 Bakkeveen e.o.
Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten/It Fryske Gea
DATUM TIJD GEBIED ORGANISATIE STARTPUNT THEMA

APRIL
Ma 1 april 10.00-12.00 Slotplaats NM Tip Slotplaats Brammetje 't lammetje/Paasspeurtocht
Zo 14 april 10.00-16.00 Slotplaats NM Tip Slotplaats WBD: Leer overleven
Zo 21 april 12.00-16.00 Mandefjild IFG Schaapskooi IFG Open dag: Lammetjesdag

NM: Kim Brammetje 't lammetje

MEI
*18 mei 08.00-10.00 Mandefjild IFG Schaapskooi IFG De geelgors zingt
*24 mei 20.00-21.30 Ketliker Skar IFG Reeen en damherten zoeken
*31 mei 19.00-21.00 Schaopedobbe IFG Bloeiende Arnica en de jagende Grauwe Klauwwier

JUNI
*15 juni 09.00-11.30 Lendevallei IFG Vaartocht met de Praam
*30 juni 09.00-10.30 Meulereed IFG Wandeling langs de nieuw aangelegde natuur met 

bezoek aan de eerste vistrap van It Fryske Gea

JULI
*16 juli 19.00 uur Mentourtocht SBB Mandewyk 6, Met boswachter en huifkar over de heide

Duurswoudeheide Bakkeveen
*11 juli 13.00-15.00 Mandefjild IFG Schaapskooi IFG Vlinders en libellen

3 juli 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)
10 juli 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)
17 juli 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)
24 juli 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)
31 juli 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)

AUGUSTUS
* 6 augustus 19.00 uur Mentourtocht SBB Mandewyk 6, Met boswachter en huifkar over de heide

Duurswoudeheide Bakkeveen
*28 augustus 19.00 uur Reeënavondexcursie SBB p-plaats Slotplaats Met fiets
*18 augustus 13.00-15.00 Diakonievene IFG Nieuwe natuur

7 augustus 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)
14 augustus 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)
21 augustus 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)
28 augustus 13.30-15.30 Slotplaats NM Tip Slotplaats Wat je van dieren leren kunt (speurtocht)

OKTOBER
6 oktober 10.00-16.00 Slotplaats NM P Plaats Wilde Buitendag: Leer toveren

*19 oktober 20.00-22.00 Slotplaats NM P Plaats De Nachtwachter
*23 oktober 16.00 uur Reeënexcursie SBB p-plaats Slotplaats Met fiets
*25 oktober 20.00-22.00 Slotplaats NM P Plaats De Nachtwachter
26 oktober 19.00-21.00 Slotplaats NM P Plaats Lichtjestocht (NvdN)

* = opgave, aanmelden noodzakelijk

It Fryske Gea
Aanmelden via:
www.itfryskegea.nl of 0512-381448
Kosten: jeugdexcursies leden zijn gratis,
niet leden: betalen 4 euro
Wandelexcursies voor leden: gratis
niet leden: 4 euro en kinderen t/m 12 jaar 2 euro

Natuurmonumenten:
Aanmelden via:
k.pierik@natuurmonumenten.nl of 0615261661
Kosten: Wat je van dieren leren kan:
2,50 euro per kind
Wilde Buitendagen: kinderen leden 6 euro/ 
kinderen niet-leden 9 euro (ouders 50%)
Nachtwachter en lichtjestocht:
leden 4,50 euro/ niet-leden 7,50 euro

Staatsbosbeheer:
Aanmelden via: 
r.vriesema@staatsbosbeheer.nl 
of 0651046388
Kosten: Mentourtocht: 10 euro/ 
Reeënexcursie: 5 euro
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Markten
In Bakkeveen zijn bijna het

gehele jaar door markten.

Deze markten worden door

vrijwilligers georganiseerd.

Er zijn jaarlijks 12 vlooienmarkten.
Deze zijn in de maanden april tot
begin november op de 1e zaterdag
van de maand en op de zaterdagoch-
tend midden in de maanden mei tot
en met augustus. Steeds tot 13 uur.
Tijdens de 3 Provincienwandeltocht
wordt er een grote voorjaarsbraderie
en ZoBuitenfestival georganiseerd.
Het evenement  is op de terreinen
rond zwembad Dundelle. Aanvang
12 uur en einde ca 17 uur. 

De zomerbraderien zijn langs de
vaart op de vrijdag vlak voor de
bouwvak en de 2e vrijdag van de
noordelijke bouwvak. Van 13:30 tot
21:00 uur.

De dodomarkt is tegelijkertijd met
het Dodofestival. Op de laatste
vrijdag van de noordelijke bouwvak.
En tot slot de kerstmarkt: deze is in
het centrum en ca 2 weken voor de
kerst. Op zaterdagmiddag en -avond.

do 25-04-2013 Expositie beeldende kunst in Bakkeveen (t/m 31 mei op diverse lokaties). 

Thema: “Bakkeveen door de ogen van …..”

za 27-04-2013 Opening zwembad

ma 29-04-2013 Excursie Natuerferiening: Wijnjeterperschar

di 30-04-2013 Koninginnedagfestiviteiten ('s ochtend vrijmarkt en middag/avond puzzelrit)

za 04-05-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur

ma 06-05-2013 Excursie Natuerferiening: Fochteloërveen

za 11-05-2013 3 Provincien Wandeltocht. Afstanden 5-40 km. Start en finish Dundelle aan de Mjumsterwei.

za 11-05-2013 ZoBuitenFestival tijdens de 3 Provincien Wandeltocht.

za 18-05-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur (extra markt in Pinksterweekend)

wo 22-05-2013 Hannekemaaierstocht (4 dagen, tot en met 25 mei).

vr 24-05-2013 MuziekPodium Bakkeveen: Whitehorse

za 25-05-2013 Intocht Hannekemaaiers 16 uur, centrum

za 01-06-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur

wo 05-06-2013 Avond-4-daagse: eerste avond. 5, 10 en 15 km

do 06-06-2013 Avond-4-daagse: tweede avond. 5, 10 en 15 km

vr 07-06-2013 Openluchtspel bij Dundelle

vr 07-06-2013 Avond-4-daagse: derde avond. 5, 10 en 15 km

za 08-06-2013 Avond-4-daagse: slotavond avond. 5, 10 en 15 km. Intocht met muziekkorpsen vanaf 20.00 uur.

zo 09-06-2013 Openluchtspel bij Dundelle

vr 14-06-2013 Openluchtspel bij Dundelle

za 15-06-2013 Openluchtspel bij Dundelle

zo 19-05-2013 Open Atelier Route Opsterland (Zo. 19 en Ma. 20 mei en Za. 25 en Zo. 26 mei)

za 22-06-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur (extra markt)

vr 28-06-2013 Stratenvolleybal bij Dundelle. 19:30 - 22:00 uur

za 29-06-2013 Beddenrace in De Singels

zo 30-06-2013 Ballonvaren (gezamenlijk over Bakkeveen)

za 06-07-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur

za 06-07-2013 Hooisurfen

ma 08-07-2013 KNVB-Voetbaldagen: 9-13 jaar

ma 08-07-2013 Zwem-4-daagse van 8 t/m 11 juli

ma 15-07-2013 KNVB-Voetbaldagen: 12 - 15 jaar

vr 19-07-2013 Braderie in het centrum van 13:30 tot 20:30 uur

za 20-07-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur (extra markt)

vr 02-08-2013 Braderie in het centrum van 13:30 tot 20:30 uur. 

za 03-08-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur

vr 09-08-2013 Dodo Festival

za 17-08-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur (extra markt)

za 17-08-2013 Beachvolleybal Plazaplein.

za 24-08-2013 Fietstocht voor jong en oud

za 07-09-2013 Vlooienmarkt van 7 tot 13 uur

za 14-09-2013 Survivalrun

vr 20-09-2013 Bridge, schaak en spelletjes avond

za 21-09-2013 125 jaar Plaatselijk Belang: Dorpsreunie en afsluiting feestjaar met 

Playbackshow en muziek. Parkeerterrein sportvelden.

Activiteiten overzicht tot 21-09
Tot op dit moment (eind maart) zijn de volgende activiteiten bekend. Vanzelfsprekend zullen

de komende maanden nog wat kleinschalige activiteiten in de kalender verschijnen.

Daarnaast zijn er nog de reguliere zomeractiviteiten in het centrum van o.a. eetcafé De Brink.

De exacte invulling hiervan is nog niet bekend. 

Voor meer en actuele informatie over de activiteiten: kijk op www.bakkeveen.nl 



Mjumsterwei 16 
9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493
www.dundelle.nl

MIDGETGOLF DÚNDELLE OPENLUCHTZWEMBAD: PARTYCENTRUM

18 holes wedstrijdbaan 25 meter bad Verjaardagsfeest, familiedag, reünies,

Met verschillende hindernissen Ondiep gedeelte Vergadering

Uitdagend spel voor jong en oud Springkuil Wij verzorgen koffietafels, Lunches,

Omringd met bankjes met 2 springplanken en BBQ, warm en koud buffet.

Kleine speeltuin onderwater vensters In combinatie met allerlei activiteiten

Gezellig terras voor drankje of hapje apart gelegen kleuterbassin Geschikt voor een dagje uit voor jong en oud

www.dundelle.nl

Recreatiecentrum Dúndelle

• Tuinplanten
• Decoratie voor huis en tuin
• Kamerplanten
• Vijvers en vissen

• Tuinhout en bestrating
• Kassen en terrasoverkappingen
• Bloemen en arrangementen
• Tuinaanleg en onderhoud

GroenRijk,het adres voor :

Openingstijden: Ma t/m vr. 09.00 tot 18.00 uur
Do koopavond tot 21.00 uur  -  Za 09.00 tot 17.00 uur
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V erwarmd openlucht
Zwembad: 
In de begin jaren 60 werd er

al over geschreven: “Bakkeveen, recre-
atieoord met één wens: ZWEMBAD”.
Op 11 mei 1968 wat het zover, de ope-
ning van zwembad Dundelle te Bakke-
veen. Van 1968 t/m 1983 viel het
zwembad direct onder supervisie van de
gemeente en daarna tot 1988 was het
beheer in handen van Sportfondsen
Nederland.
Van 1989 t/m 1995 valt het zwembad
onder Stichting Dundelle. In 1996
verandert alles in een commerciële
exploitatie. 
Halverwege de jaren 80 werd de verwar-
mingsinstallatie al voorzien van alterna-
tieve zonnecollectoren, die toen al de
helft van de benodigde energie konden
leveren voor het opwarmen van het
zwemwater. Nog steeds wordt het water
voor een groot gedeelte verwarmd door
onlangs nieuw aangelegde zonnecollec-
toren om gas, dus kosten, te besparen.

Het verwarmde openluchtzwembad is
door de jaren heen achter de schermen
steeds aangepast aan de huidige
normen. Maar het uiterlijk is gelijk
gebleven, het 25-meter bad, de hoogge-
legen springkuil met springplanken, de
unieke onderwater vensters en het apart
gelegen kleuterbassin. En de grote speel-
weide, waarop een groot aantal speel-
toestellen is geplaatst. 
De zwem-4-daagse is van 8 t/m 11 juli.

MFC - Partycentrum Dundelle
In 1996 wordt er een MFC (dorpshuis) -
Partycentrum gebouwd bij de ingang
van het zwembad.
Het gebouw word zo ingericht dat de
kassa en kiosk voor het zwembad een
plaatsje kregen, maar ook voor de
peuterspeelzaal en sociaal-cultureel werk
is er ruimte.
Er is een zaal voor allerlei activiteiten,
zowel voor dorpshuis activiteiten, zoals;
ouderen soos, vrouwen van nu, het
dorpskoor en het toneel, enz., maar ook
als Partycentrum voor feesten en
partijen. Daarbij kan een warm/koud
buffet, BBQ of een lunch verzorgd
worden.

Maar bij Dundelle kunt u ook terecht
voor activiteiten in het bos, we bieden
verschillende mogelijkheden: o.a. kloot-
schieten, fotospeurtocht, kompastocht,
levend ganzenbord. Voor bijv. familie-
dagen wordt hier veel gebruik van
gemaakt: eerst ontvangst met koffie en
iets lekkers, dan met z'n allen een leuke
activiteit, afsluitend met een drankje en
een etentje. Tevens is Dundelle een
prima uitvalsbasis voor wandeltochten
zoals de 3 Provinciën wandeltocht en de
Kerstwandeling. In september gaat er
voor de eerste keer een Survivalrun
georganiseerd worden met Dundelle als
start- en finish locatie.

Dundelle heeft een gezellig terras, met
lounge banken opgevrolijkt met heerlijk
zachte kussens en plaids, die uitnodigen
voor een adempauze met een kop koffie
of een verfrissend drankje of ijsje. De
kaart biedt heerlijke broodjes, diverse
plate's of een bittergarnituur.  
Tijdens een fietstocht door de prachtige
omgeving is Dundelle ook een prima
uitval basis als oplaadpunt voor u en uw
fiets. 

Midgetgolf:
Tot het jaar 2000 was er een gravel
midgetgolfbaan, met de komst van het
doolhofpark ging deze verloren. Er bleef
echter veel vraag van de toeristen en
bewoners van Bakkeveen en omgeving
naar een midgetgolfbaan, dus werd er
gekeken of dit op het voorterrein van
Dundelle gerealiseerd kon worden. Zo
kon er in 2007 een prachtige 18 holes
wedstijdbaan met verschillende hinder-
nissen aangelegd worden door Andries
en Engel, de huidige exploitanten van
Dundelle. De baan is aangelegd in een
parkachtige tuin omringd door bankjes
om even uit te rusten en voor de jeugd
is er een kleine speeltuin aanwezig met
een zandbak. Na passen en meten bleek
er in het middengedeelte nog een
mooie plek over te zijn om een jeu de
boules baan aan te leggen.

Voor meer informatie
www.dundelle.nl

Dundelle voor elk wat wils

Dodofestival
Het Bakkeveense Dodofestival

zal dit jaar alweer voor de

vijfde maal plaatsvinden. 

Wat in 2009 ontstond als een
project, ontstaan uit een samenwer-
king tussen Eetcafé de Brink , Plaza
de Kolk en een stel overenthousiaste
jongelui, is inmiddels uitgegroeid tot
een begrip binnen en buiten de
dorpsgrenzen. Het festival wordt
georganiseerd ter ere van de goed-
heiligman Dodo, die in de twaalfde
en dertiende eeuw in Bakkeveen
woonzaam was. Ondanks het feit dat
Dodo te boek stond als kluizenaar,
vervulde hij de harten van de Bakke-
veense bevolking met vreugde en
genas hij de zieken.

De eerste vier jaar werd het festival
georganiseerd op de Brink, in het
hartje van Bakkeveen. Door een
spoedige groei in bezoekersaantallen
is er dit jaar voor gekozen om het
festival op een van de parkeerterrei-
nen aan de Bakkeveense bosrand te
organiseren. Ook trachten we op
deze manier om een stap dichterbij
de natuurlijke omgeving van Dodo
te komen, die zich het liefst in een
bosrijke omgeving begaf.

Op deze dag zullen mensen van alle
leeftijden terecht kunnen op het
festivalterrein en een onvergetelijke
dag hebben. In de middag is er een
speeltuin voor de kinderen en
kunnen de ouders zichzelf vermaken
door de muziek op het podium. In
de avond zal een spetterend feest
losbarsten, waarbij het podium
wordt betreden door enkele artiesten
die bij iedere bezoeker gegarandeerd
de heupjes los kunnen krijgen, dit
zijn o.a.: Vangrail, Stageline, Henky
P. en de 3 Kwartiers!

Vrijdag 9 augustus van 14 uur
tot 01:30 uur
Blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes omtrent Dodo
Festival 2013 via
www.dodofestival.nl, 
of volg ons via facebook 
(www.facebook.com/dodofestival)

KORTINGS BON 

Bij gebruik van minimaal 2
drankjes op het terras p.p. krijgt u

€ 1,- korting op onze activiteiten:
Klootschieten - Jeu de boules -
fotospeurtocht - kompastocht - 
midgetgolf - zwemmen

KORTINGS BON 

25% korting op entree 
voor het zwembad p.p.
(max 4 pers, niet samen met andere kortingen)

KORTINGS BON 

25% korting op één spel 
Midgetgolf p.p.
(max 4 pers, niet samen met andere kortingen)

Aan de rand van de bossen

ligt Dúndelle, waar jong en

oud zich prima een hele dag

kan vermaken.



GROOTCAFÉ DE SWETSER EN BINNNEN ETEN|DRINKEN ZIJN DE JUISTE LOCATIES VOOR:

eten, drinken en dansen
BRUILOFTEN | (BEDRIJFS)FEESTEN |  VERJAARDAGSFEESTEN |  VERGADERINGEN |  EN MEER....

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN OF VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN!

Noordkade 54  |  9203 CE Drachten

Telefoon: 0512-525282

E-Mail: info@binnendrachten.nl 

www.binnendrachten.nl

Noordkade 53  |  9203 CE Drachten

Telefoon: 0512-518818

E-Mail:drachten@deswetser.nl

www.deswetser.nl
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■ Mandefjild
Een publiekstrekker van de eerste orde,
is het 261 hectare grote Mandefjild.
Wandelaars vinden er alles wat ze
verlangen op een mooie zondagmiddag.
Bos, heide en zandverstuivingen. Bezoe-
kers die geïnteresseerd zijn in cultuur-
historische elementen in het Friese
landschap, kunnen hier te kust en te
keur. De Bakkefeansterdunen, de
Harmsdobbe, Ald Bakkefean, de Heide
fan Allardseach en de Landweer maken
deel uit van dit natuurgebied. Het
beheer van het Mandefjild is in handen
van It Fryske Gea.

■ Schaapskooi:
Op de grens van Fryslân en Drenthe ligt
een prachtig natuurgebied met bos,
heide en zandverstuivingen.Drentse
heideschapen Op de Heide fan Allardse-
ach graast een kudde Drentse heide-
schapen. De kudde helpt It Fryske Gea
bij het natuurbeheer van de heide. De
dieren zorgen ervoor dat de heide niet
verdwijnt door gras en jonge bomen
tussen de heide op te eten. 

■ Diversiteit 
Het Mandefjild is een publiekstrekker
van de eerste orde. Jaarlijks komen
duizenden bezoekers naar dit gebied
voor een wandeling. Wandelaars vinden
er alles wat ze verlangen van bos en
heide tot zandverstuivingen. Ook bezoe-
kers die geïnteresseerd zijn in cultuur-
historische elementen in het Friese
landschap, kunnen hier terecht voor
een heerlijke wandeling.
Een prachtige uitkijktoren nabij de
duinen van Bakkeveen. Vanaf hier kijkt
u ver over het prachtige natuurgebied.
De Belvedere is 23 meter hoog en is
geopend op 22 juli 2005.

■ Poepekrûs:  
In de berm van de Duerswâldmer Wei,
de weg tussen Bakkeveen en Wijnje-
woude ligt even voorbij de Beakendyk
een mysterieus kruis verscholen. Het
herdenkingsmonument van gele steen-
tjes, in de volksmond 'Poepekrus'

geheten is geplaatst op de plek waar
volgens de overlevering in vroeger
tijden de jeugdige Hannekemaaier Niels
uit Nedersaksen werd beroofd en
vermoord.

■ De Slotplaats: 
De Slotplaats is een bekend startpunt
voor vele wandelingen. Het is gebouwd
in de 18e eeuw als landgoedwoning
achter het voormalige slot 'Het Blauhûs'
en was eigendom van de grietman
Aylva van Burmania. De hal van het

huis en de tegenover gelegen zichtlaan
zijn exact georiënteerd op de Martinito-
ren in Groningen (25 kilometer
verderop). Het slot 'Het Blauhûs' is in
1838 afgebroken, De Slotplaats is blijven
staan en fungeert heden ten dage als
Theehuys van Natuurmonumenten.

■ Burmaniazuil:
Aan de achterkant van de Slotplaats
loopt een zichtlijn naar de drie eeuwen
oude Burmaniazuil. In Bakkeveen staat
de zuil bekend als de 'Poppestien', de
steen waar de kinderen vandaan
komen. Wanneer de loden haan kraait,
kantelt de steen en haalt de vader zijn
nieuwgeboren zoon of dochter er onder
vandaan.

■ Zonnewijzer:
De zonnewijzer, gedateerd 1750,
bevindt zich in de verdiepte voortuin
van het voormalige landhuis 'De Slot-
plaats'. Het is gedeeltelijk een zoge-
naamde polaire zonnewijzer. De
zonnewijzer is naar alle waarschijnlijk-
heid vervaardigd door of naar aanwij-
zingen van J.H. Knoop, die rond 1750
de Jhr. Edzard van Burmania, zoon des

huizes, onderwees in de wiskunde en
navigatie. De tijdwijzer werd in 1787
beschadigd door geweervuur. De tegen-
woordige witte beschildering verhult
deze beschadigingen.  

■ Sterrenschans:
De Sterrenschans ligt vlakbij het geasfal-
teerde fietspad tussen de Duerswâldmer-
wei en de Beakendyk op bijna een
kilometer van de Slotplaats verwijderd.
Plaatselijke historicus Jaap de Zee en
Klaas Sikkema hebben midden jaren 90
de Schans ontdekt en bij de verantwoor-
delijke overheden en instellingen al
pogingen ondernomen om herstel te
bewerkstelligen. De zeshoekige sterren-
schans is waarschijnlijk een zoge-
naamde 'oefenschans' die dateert uit de
18e of 19e eeuw. 

■ Grondwatermeter:
Op een grondwatermeter is af te lezen
op welke diepte het grondwater onder
het maaiveld staat. Er zijn tientallen
grondwatermeters in Nederland
geplaatst voor educatie.

■ Freulevijver:
De Freulevijver ligt in het Oude Bos
tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. Dit
bos is omstreeks 1880 aangelegd door
de toenmalige eigenaren van het
terrein, de adellijke familie Lycklama à
Nijeholt. Het bos werd gebruikt als
productiebos en als privépark voor de
familie.

■ Allardsoog:
(Allardseach) is een buurtschap gelegen
nabij het drie-provinciën-punt van de
Nederlandse provincies Friesland,
Groningen en Drenthe.In een tuin van
een huis aan de Allardoogsterweg staat
een grenspaal die het exacte punt
markeert waar deze drie provincies aan
elkaar grenzen. Allardsoog is bekend
van de eerste Volkshogeschool van
Nederland.

Een mooie en interessante

wandeling onder leiding

van een ervaren gids in en

rond het historische dorp

Bakkeveen. Wat ga je zoals

ervaren:

• de geschiedenis rondom de Slot-
plaats en zijn adellijke families

• een kijkje bij het oudste huis van
Bakkeveen

• verhalen rond de vaart en het
Koningsdiep

• wetenswaardigheden over de
vorming van het landschap

Wandel mee en ontdek de
sporen uit het verleden! 
Datum: Gedurende de zomervakantie
elke zondagmiddag van
15.00 tot 16.30 uur
Plaats: De Brink
Duur van de wandeling: 1.5 uur
Kosten: € 5,00 per persoon, 
kinderen gratis

Ook een leuke activiteit voor groepen,
datum en tijd in overleg. Groepsprij-
zen op aanvraag
Mieke Willebrands 
Tel. 0516-541393,
mieke_wesdorp@hotmail.com

Een wandeling door ruimte 
en tijd…
Laat je meevoeren door het prachtige
natuurhistorisch gebied rondom het
Allardsoog. Een plek waar plaatselijke
en internationale geschiedenis elkaar
raken. Een mooie wandeling onder

leiding van plaatsge-
noot en historica
Mieke Willebrands.  
In  chronologische
volgorde hoor je het
bijzondere verhaal
over de ontstaansge-
schiedenis van dit
gebied, de geheimen
van de grafheuvels,
de pingoruïnes en de
holle weg.

Wetenswaardigheden over schermut-
selingen bij de Landweer, de geschie-
denis rond het 'huis met het oog' en
de vervening en tenslotte over hoe
een bijzonder man de deuren naar de
welvaart opende door  middel van het
oprichten van de eerste Volkshoge-
school in dit rond 1900 door armoede
geteisterde gebied.

Ontdek  de geschiedenis van dit
gebied en start de wandeling door te
bellen naar:

0516-541393 of mail naar
mieke_wesdorp@hotmail.com

Natuur & Cultuur in Bakkeveen
Historische Vereniging 
Bakkeveen

DE HISTORISCHE 
WANDELING



P.W. Janssenweg 5

8434 NM Waskemeer

Telefoon: 0516-42 15 10

www.devegt.nl

info@devegt.nl

www.henkjagerschilderwerken.nl



KORTINGS BON 

Bij het huren van een tent 
krijgt u 10% korting 
op alle accessoires.
Geldig tot einde seizoen 2013

KORTINGS BON 

Levert U deze bon in,krijgt U op 
hetzelfde 2e artikel 

50% korting
(Aktie geldt voor bloemen, planten 
en dierenartikelen.)

KORTINGS BON 

voor 4 personen patat + 4 snacks
naar keuze* 9,- euro

*keuze uit kroket, frikandel, soufless, 
bami-of nasischijf

KORTINGS BON 

€1,00 korting
op de entreeprijs!
Tegen inlevering van deze bon in 2013 bij
Flippies Pretpaleis op Molecaten Park 
't Hout ontvangt u € 1,- korting op de
entreeprijs (max. 4 personen per bon,
geldt niet in combinatie met andere
kortingen en is n.v.t. op kinderfeestjes,
schoolreisjes of familiefeesten). 

KORTINGS BON KORTINGS BON 

Bij inlevering van deze bon,

10 euro Korting
op een ballonvaart

COLOFON:

UITGAVE:

Kiwi Media Producties

Tolberterstraat 38,

9351 BH Leek

Tel.: (0594) 820 214,

www.kiwimediaproducties.nl

REDACTIE EN ACQUISITIE:

KiWi Media Producties

DRUK: Janssen Pers

VERSPREIDING: Santibri:

Tel.: 0598 631 717

KiWi Media is niet 

verantwoordelijk voor 

de verspreiding.

FOTO'S: deelnemers en 

www.martijnvandervaart.nl

OPLAGE: 25.000 exemplaren

VERSPREIDINGSGEBIED: 

plaatsen rondom Bakkeveen

t/m Donkerbroek, Drachten,

Marum, Haulerwijk 

en bij campings in de 

omgeving.

KORTINGS BON 

NU PROEFLES
40% KORTING

MOTO-WITTE
altijd

 klasse!

de Kolk

Acties in de regio

Bakkeveen

VOORDEELBON 

Bij inlevering van deze bon,
krijgt u 500 gram Kibbeling 
met saus voor 7,50

KNIP UIT EN LEVER IN

KORTINGS BON 

Lever deze bon in en ontvang 

10% Korting 
op een product naar keuze

geldig tot 1 september 2013

Lever deze bon in en ontvang 

10% Korting 
geldig tot 1 september 2013

KORTINGS BON 

KORTINGS BON 

Bij inlevering van deze bon,

10 euro Korting
op een ballonvaart

Wolfshaar administratiekantoor
Wenst u een prettig verblijf in Bakkeveen.



Manege De Wâldrâne

Manege De Wâldrâne is al jaren een begrip in Siegerswoude en omstreken. 

Je kunt er van alles doen:

Jannes en Anneke Terpstra

Bremerwei 24

9248 SH Siegerswoude

05 16-54 14 26

waldrane@planet.nl

www.de-waldrane.nl

• Paard- en ponyrijden

• Huifkartochten maken

• Kamperen

• Family en kinderfeestjes houden

• Gewoonn koffie drinken

• En nog veel meer

Regio Drachten/
Heerenveen bel:
0512- 750 750

E-mail:
info@taxiremko.nl

www.taxiremko.nl

Ook voor al uw luchthaven vervoer. Vraag via de mail uw offerte aan.

VOORDELEN
• Snelle service • Veiligheid • Laag tarief
• Representatieve chauffeurs • Gezelligheid

Zie  www.desieghorst.nl  of bel ons:  0512 303210
U bent Welkom voor kamperen en (onderdak) 

bbq-en  voor groepen 

Openingstijden Oosterwolde:

Maandag : 13:00 tot 18:00
dinsdag  : 08:30 tot 12:00  13:00 tot 18:00   
woensdag ; 08:30 tot  2:00   13:00 tot 18:00
donderdag : 08:30 tot 12:00  13:00 tot 18:00  
koopavond : 19:00 tot 21:00
vrijdag : 08:30 tot 12:00  13:00 tot 18:00
zaterdag: 08:30 tot 12:00

Stationstraat 21 
Oosterwolde
Tel: 0516-514052 

Email: Dijks69@hetnet.nl
www.kapsalontabitha.nl

Betoverend, pittig en dynamisch! 

In onze salon hebben wij alle aandacht en tijd voor u. 
Wilt u een ander kapsel? 
Wij geven u graag een persoonlijk advies!
Voor een afspraak kunt u altijd bellen. U kunt natuurlijk ook zo
even binnenlopen. Hebben wij tijd, dan helpen wij u direct. 
Komt het even niet uit kunt u altijd nog een afspraak maken.



Wij zijn een allround
fietsenzaak in de nabije
omgeving van Bakkeveen
met 400 m2 fietsplezier.

U kunt voor vele merken en
soorten fietsen bij ons terecht.

Tegenwoordig zijn de Life-style fiets een
trend, daarom hebben wij de Cortina
Urban fiets in het assortiment. Een
oersterke maar lichte stadsfiets met
voor- en acherdrager voor allerlei doel-
einden. In trendy- maar ook in stoere
kleuren. 
Bent u meer een sportieve fietser? Ook
hierin hebben wij een ruime keus. 
Lekkere lichte fietsen, voor sportief
gebruik of voor een lekker relaxed
tochtje.

Wij hebben vele elektrische fietsen op
voorraad in verschillende prijsklassen. 
Eerst even een e-bike proberen? Geen
probleem! U kunt altijd eerst een gratis
en vrijblijvende proefrit maken.

Tevens kunt u bij ons terecht voor
onderdelen, leuke accessoires, gebruikte
fietsen en natuurlijk om uw fiets te
laten repareren, dit gebeurd vakkundig
en voor een scherp tarief.
Bent u hier op vakantie en wilt een fiets
huren? Ook dit kunt u door ons laten 
verzorgen. Wij hebben diverse fietsen
voor u klaar staan. 

Wij bezorgen/halen Gratis uw fietsen in
de omgeving van Haulerwijk. 
Voor meer informatie: Km eens langs,
bel even of kijk eens op onze 
website:www.terpstra-fietsen.nl 

Terpstra Fietsen, Hoofdweg boven
23, Haulerwijk, 0516421294

Ik ben geboren in Drachten en Fries-
land heeft een warm plaatsje in mijn

hart. Toen ik, na veel omzwervingen, 8
jaar geleden mijn brevet haalde was
mijn eerste gedachte dan ook om boven
onze prachtige provincie mijn vaarten
aan te bieden. Intussen is't  “geboor-
telân” ook weer mijn leef en woonge-
bied. De fantastische afwisseling van
water, landerijen, bossen en dorpjes
maakt deze omgeving één van de
mooiste regionen om een ballonvaart te
beleven. Om volledig te kunnen genie-
ten van de vaart vind ik het belangrijk
persoonlijke aandacht te kunnen beste-
den aan al mijn gasten. Dat betekent
dus dat ik enkel vaar met kleine
mandjes van  2 tot 8 personen. Als
mensen een eigen mand  boeken (min.

4) kunnen we zelfs meestal op een zelf
gekozen plaats opstijgen. 
Wie kunnen er mee?
Iedereen denkt u dan. En ja…dat is echt
waar! De jongste was ooit 8, de oudste
vorig jaar 93 ! Uiteraard zijn we afhan-
kelijk van de weersomstandigheden.
Zelfs mensen met hoogtevrees staan
regelmatig met veel plezier in onze
mand.

U wilt mee of u wilt iemand verassen…..
Neem meteen contact met ons op en
maak uw droom waar! Veel mensen
vinden onze kadobonnen een prachtig
geschenk voor een speciale gelegenheid. 

Denk aan een verjaardag, jubileum of
iedere andere reden iemand een onver-
getelijk kado te geven. Wat dacht u van

een Fly & Dine bij restaurant 'T witte
Huis in Donkerbroek.
Telefonisch geven we u alle informatie
of kijk naar onze aanbieding in deze
krant. Bel of mail ons voor alle moge-
lijkheden. Op  www.airemotion.nl  vind
u nog meer aanbiedingen. Tot in de
mand!  

Uw piloot,  Hilda Paulusma
Airemotion Ballonvaarten 

Open Atelier
route
Opsterland
Zo. 19 en ma. 20 mei 
(beide pinsterdagen) en  
za. 25 en zo. 26 mei 
van 11.00 tot 17.00 uur

De Open Atelier Route loopt door
Opsterland; een mooie, afwisselende
en landelijke gemeente. Op 19
bijzondere locaties stellen kunste-
naars hun ateliers open voor publiek.
Het aanbod is professioneel en divers. 

Bij punt 1) Atelier Wynja is een over-
zichtstentoonstelling.
Aan de kunstenaars is gevraagd daar-
voor een werk te maken naar aanlei-
ding van het thema: water, vuur,
aarde, lucht: de vier elementen.

Alle deelnemende ateliers zijn
herkenbaar aan de vlag met het
KunstinOpsterland logo. Routebe-
schrijvingen zijn er gratis verkrijgbaar
of te downloaden via de website:
www.kunstinopsterland.nl 
Hier vindt u alle informatie over de
route en de deelnemers.  

Als u geen routebeschrijving heeft,
kunt u starten op de volgende adres-
sen, verspreidt over de gemeente:

Atelier Wynja, Weinterp 50, 
9241 HE Wijnjewoude
Alie Popkema, Weverswâl 26, 
9243 JM Bakkeveen 
Atelier BlauwGras, Tolhekbuurt 25,
9245 HX Nij Beets 
Klaas Klazema, De Helling 3, 
8401 TS Gorredijk

De toegang is gratis en u 
bent van harte welkom.

Advertorials uit de regio

Altijd Fiets-Weer bij Terpstra
Fietsen in Haulerwijk

Eigenaar en piloot van AIREMOTION 
BALLONVAARTEN Hilda Paulusma vertelt:
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Toegang
gratis

www.kunstinopsterland.nl

11.00 uur
17.00 uur
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Voetbalkampen Bakkeveen
De KNVB-voetbaldagen, want dat is de officiële naam, worden dit jaar al voor de 13e
keer gehouden. Gedurende 2 weken verrijst een tentenkamp op de parkeerterreinen
naast het voetbalcomplex van v.v. Bakkeveen om voor 120 personen onderdak te
bieden. Want 5 dagen lang is jeugd uit Noord-Nederland intensief bezig met voetbal-

trainingen èn de nodige ontspanning met o.a. zwemmen en activiteiten in
de naastliggende natuurgebieden. De vrijwilligers van v.v. Bakkeveen nemen de verdere logistiek en verzorging
voor hun rekening. De eerste week is van 8 juli is bestemd voor basisschoolkinderen en de week van 15 juli voor
12 t/m 15 jarigen. Er is nog beperkte ruimte om in te schrijven. Kijk op www.vvbakkeveen.nl 



Vishandel Thijs 
van der meulen

Sinds 2006 zijn wij actief vanuit
Donkerbroek met 1 verkoopwagen
op 7 vaste standplaatsen. U kunt ons
vinden in Donkerbroek,Oldeber-
koop,Veenhuizen,Siegerswoude,Boyl
en Hoogersmilde. In de gekoelde
verwerkingsruimte in Donkerbroek
worden de producten dagelijks vers
bereid. Het assortiment is divers,van
gebakken vis tot buitenlandse
vissoorten. Mocht er ondanks het
zeer uitgebreide assortiment iets niet
aanwezig zijn,dan kunnen wij dit
altijd voor u bestellen.van stokvis tot
zeeduivel! U kunt ons ook volgen op
Facebook en Twitter.

Kijk voor meer info op 
www.vishandelvandermeulen.nl

Ook kunst is 
vertegenwoordigd
in Bakkeveen

Er wonen en werken een aantal
professionele kunstenaars. 
Ieder jaar tijdens de Open Atelier
Route(mei) is het een en ander te
bewonderen.Zo ook het beelden van
Alie Popkema.
Wilt u liever zelf de handen uit de
mouwen steken en onder begelei-
ding een eigen beeld maken?
Dat kan!
Beeldend kunstenaar Alie Popkema
geeft een aantal workshops 
beeldhouwen thuis in eigen tuin/
atelier. Zoals ze zelf omschrijft op
haar web-site:
Dag workshop beeldhouwen
Bewerking van een zachte steen 
Verschillende soorten speksteen
Beeldhouwen vanuit je gevoel
Creëer je eigen kunst
Ontdek wat de steen jouw prijs geeft

Zomer Agenda

april 26/27
mei 10/11
juni 8/21/22
juli 5,12,19
september 6/28

Tuin/atelier, Weverswal
09.30 u -16.30 u.
Kosten € 65,- p.p
Incl. kleine steen, koffie, thee en lunch

Opgeven
Meld u tijdig aan via e mail en/of 
bel even..

Alie Popkema byldzjend keunstner
Weverswal 26, 9243 JM Bakkeveen
06-27185661
W: keunst.com
E: keunst.ap@hotmail.com

Advertorials uit de regio
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Tijdens dit schrijven is het
nog maar moeilijk voor te
stellen dat het mooie weer
er echt aan zit te komen.
Het schrille zonnetje laat
zich af en toe zien en ook de
verfrommelde knoppen
van de bomen in het bos,
komen enigszins verlegen
tevoorschijn. 

M et af en toe nog een stuiptrek-
king naar termen als "grond-

en nachtvorst" staan we in de startblok-
ken om afscheid te nemen van de
winter en aan te bellen bij de lente.
Begrippen als "rokjesdag" beginnen op
kleine schaal en voorzichtig hun intrede
te doen en hebben al verscheidene
keren de revue gepasseerd op verschil-
lende social media en in overprijsde

glossy damesbladen. Volgens goed
Hollands gebruik sluit menigeen weer
trouw een wurgcontract af bij de plaat-
selijke sportschool om enigszins bikini-
proof voor de dag te komen tegen de
tijd dat de zomer zijn intrede doet. 

Lente, met haar prachtige kenmerken.
De lammetjes zijn weer geboren en er
heerst een ware babyboom onder het
dierenrijk, de koeien gaan binnenkort
weer uit hun dak als ze voor het eerst de
stal mogen verlaten en ook de vogels,
met het bijbehorende gefluit en getjilp,
keren weer terug naar ons land. 

Dik bejaste knorrepotten veranderen in
euforische optimisten, met een positivi-
teit, grenzend aan het hondsdolle.
Mensen die beweren dat het toch nog
wat frisjes is, worden monddood

gemaakt met een "in de zon en uit de
wind". 

Lente betekent ook dat er overal weer
van alles toe doen is. In Bakkeveen en
omstreken bieden Staatsbosbeheer, It
Fryske Gea en Natuurmonumenten dan
ook een gezamenlijk programma aan
met tal van activiteiten, zowel voor
volwassenen als voor kinderen. 

Wij heten u van harte welkom in onze
gebieden en hopen bij te dragen aan uw
vakantie. Laat de lente (en ook de
zomer) maar komen!

Tot snel!

Roel Vriesema (Staatsbosbeheer)
Tom Jager (It Fryske Gea)
Kim Pierik (Natuurmonumenten)

Eindelijk is het dan zover… LENTUH!

H et weer is een veel besproken
onderwerp. Bakkeveen helpt

daarbij met echte informatie. Op
www.meteobakkeveen.nl  vind je de
actuele weergegevens van in het dorp
en buiten het dorp. Twee meetstations
dus. Deze gegevens gaan o.a. 4x per dag
naar Piet Paulusma; hij gebruikt deze
gegevens in zijn weersverwachtingen
voor Omroep Fryslan. 
Het meetstation in het dorp staat in een
woonwijk te midden van de huizen op

een dakkapel. Het andere station staat
aan de rand van een weiland, naast een
maisperceel ten zuiden van Bakkeveen.
Geen wonder dus dat de temperaturen
en windsnelheid vaak wat verschillen
èn soms zijn er aanzienlijke verschillen
in neerslag: het is dan maar net waar
een bui langstrekt. 

De gegevens van beide stations gaan
volautomatisch 1x per minuut naar de
webserver. Iedereen die www.meteobak-
keveen.nl intypt krijgt de vrijwel actuele
gegevens te zien: temperatuur, wind-
richting, windsnelheid, aantal uren
zonneschijn, vochtigheid, hoeveelheid
regen, etc. Ook zijn er handige grafiek-
jes waarin je het weer van gisteren en
vandaag nog even kunt bekijken. 

En dan de toekomst: In de rechterkolom
van de pagina is een aantal handige
links verzameld om de weersverwach-

tingen tot 14 dagen vooruit na te bekij-
ken. Een link naar de buienradar
ontbreekt natuurlijk niet. 
Garantie op mooi weer
kunnen we niet geven, maar
wel de garantie dat je kunt
weten wat voor weer er aan
staat te komen.

Meteo Bakkeveen



Rust ruimte en Natuur kenmerken deze prachtige camping gelegen op de beekdalflank van
het Koningsdiep een van Opsterlands mooiste plekjes gelegen tegen de bossen van Olterterp/
Beetsterzwaag en kano/visroute.
50 zeer ruime plekken, opp 200m2 per plaats, met 10amp stroom. Fraai en schoon sanitair,
gezellige kantine alles rolstoeltoegangkelijk in voor en najaar verwarmt. Zowel sanitair als de 
gezellige kantine gebruiken echt bronwater vanuit de voorlaatse ijstijd kan zo de fles in.
Fiets, wandel, ruiter en kanoroute’s (rondje 28 km) direct gelegen aan de camping. Vis water,
wat op Het Koningsdiep aansluit gelegen achter de camping.

Prachtige dorpjes in de directe omgeving,zoals het adelijke Beetsterzwaag en Olterterp zijn het
bezoeken meer dan waard leuke restaurantjes,
winkeltjes en supermarkt C1000. Veenmuseum
Nijbeets, klokkestoelenroute, turfroute zuid Oost
friesland, Golfbaan Lauswolt, zwembad in
Drachten (subtropisch) en natuurbad
Bakkeveen. Alles bereikbaar ook via de 
fietsknooppunten route’s Kaarten in de kantine
verkrijgbaar.

Uitvalswegen naar Groningen, Leeuwarden en
Assen op korte afstand.
Laat U verrassen door gemeente Opsterland.

Camping het Koningsdiep
De Mersken 2

9247 WK Ureterp
0512-381844
06-48446604

U kunt bij Schildersbedrijf Welfing uit Bakkeveen terecht voor de volgende werkzaamheden:

• Schilderwerk buiten en binnen
• Restauratieschilderwerk
• Wandafwerkingen (traditioneel behang, glasvezelbehang en glasvliesbehang)
• Decoratieve technieken (kalkverf, frescoverf en krijtverf)
• Muurschilderingen en traditionele beletteringen (met penseel aangebracht)
• Glasrenovatie
• Houtrotrenovatie (gecertificeerd houtrotrenovatiespecialist)

Duerswaldmer Wei 6  |  9243 KA Bakkeveen
Tel: 06-20356490

www.schildersbedrijfwelfing.nl



VISHANDEL
Thijs v.d. Meulen
Donkerbroek Tel-0655928119

www.vishandelvandermeulen.nl

lekkerbekje
kibbeling
makreel
zoute haring
zure haring
verse vis

Ook fietsverhuur!

■ PROFESSIONELE MASSAGE:

■ PROFESSIONELE VOETVERZORGING:

■ MEDICAL TAPING CONCEPT 

■ LID VAN PROVOET EN NGS, 
in opleiding voor MEDISCHE PEDICURE

■ BEHANDELING IN DE PRAKTIJK OF BIJ U THUIS 
WEL VOLGENS AFSPRAAK

Tjitske Spinder
Weverswal 31
9243 JM Bakkeveen

Tel: o6- 214 58 411
Email: spindert@xs4all.nl

www.tjits.nu


